
Zaterdag 12/01/2019 van 19u-21u 

Yes, het is weer de tijd van het jaar, vandaag spelen we een spel op 

de kerstboomverbranding. 

Kleed je lekker warm aan en vergeet vooral je uniform niet! 

 

Vrijdag 18/01/2019 van 19-21u 

Dat jullie behendig zijn hebben jullie al bewezen, benieuwd of 

jullie even behendig zijn op de schaatsbaan!  

Wij verwachten jullie om 19u aan de inkom van het ijsstadion 

Antarctica.  

Belangrijk! 

- Vergeet je paspoort niet!  

- Ook Handschoenen zijn verplicht! 

- Uniform! 

- Inkom = €7 (schaatsen inbegrepen) 

 

Zaterdag 26/01/2019 van 14u-17u 

Jullie zullen vandaag even veel focus nodig hebben als Sofie.  

Laat die hersentjes maar eens goed werken, want we spelen een 

uitdagende master mind! 

 

 

 

Zaterdag 2/02/2019 van 14u-17u 

Kunnen jullie alle ingrediënten verzamelen om  

samen iets overheerlijks klaar te maken? 

Of we zullen smullen of niet, dat ligt helemaal aan jullie zelf. 

 



Zaterdag 9/02/2019 van 14-17u 

Vandaag spelen we een echt liefdesspel zijn jullie ook benieuwd wie de 

liefde van jullie leven is ???  

 

 

 

Zaterdag 16/02/2019 GEEN vergadering 

Vandaag is het helaas geen vergadering want jullie leiding is op 

weekend, maar volgende week staan we terug met een glimlach 

paraat ! �  

 

 

 

Zaterdag 23/02/2019 van 14-17u 

Vandaag halen we het stoere in ons naar boven. We gaan ons 

gedragen als ‘echte’ jongens!!  

 

 

 

 

Vrijdag 1/03- Zondag 3/03/2019 WEEKEND 

JEEEEJ we gaan eindelijk op weekend houd deze data dus zeker vrij 

in je agenda !! Verder info volgt nog.  



 Zaterdag 09/03 is het GEEN vergadering 

Het is vakantie joepie , slaap maar goed uit en volgende week zien wij 

jullie weer   

 

 

 

Zaterdag 16/03 van 14-17 u  

Vandaag is het de omgekeerde dag we maken van iets mini iets mega 

en omgekeerd, dit wil je zeker niet missen!  

 

 

 

Zaterdag 22/03 van 14-17 u  

Eens zien of jullie de leiding kunnen verslaan, wij zijn 

alvast benieuwd. Jullie ook? Kom dat maar eens 

bewijzen.   

 

 

 

Zaterdag 30/03 EDM 

Vandaag kunnen jullie jezelf komen bewonderen op 

EDM. Vergeet jullie niet op tijd in te schrijven voor de 

overheerlijke ribbekes. Wij zien jullie hopelijk daar! 

 



 

Zaterdag 06/04 van 14-17u  

Eens zien hoe goed jullie zijn in Mario Kart, maar dan in het 

echt!. Zorg er natuurlijk wel voor dat je niet op de grond eindigt 

net zoals Sofie.  ;)  

 

 

 

 

 

 

Tijd voor VAKANTIE, geniet er van! 

 


