
Zaterdag 12 januari  
Vandaag is het HELAAS-PINDAKAAS geen vergadering, jullie leiding heeft examens. Wish 
us luck.  

Vrijdag 18 januari 20u-22u  
Deze avond gaan we samen een scheve schaats rijden, zo bevinden we ons wel op het 
gladde ijs. Neem allemaal zeker ID, €7 en handschoenen mee.  
 

Zaterdag 26 januari  
Vandaag is het HELAAS-PINDAKAAS geen vergadering, jullie leiding heeft nog steeds 
examens. Wish us luck.  

Zaterdag 2 februari  
Vandaag is het geen vergadering, jullie leiding is bergen aan het verzetten.  

ZONDAG 10 februari 10u30-12u30  
Ochtendstond heeft goud in de mond! We verwachten jullie allemaal om 10u30 aan ons 
lokaal om samen te brunchen. Neem allemaal €2 mee.  

Zaterdag 16 februari  
Bezoek en vis blijven drie dagen fris! De leiding is op leidingsweekend, waar we gaan 
logeren. Helaas geen vergadering! Tot volgende week xxxx 

Zaterdag 23 februari 14u-17u  
 
De appel valt niet ver van de boom. Vandaag gaan we ons tussen de bomen van het Fort 
begeven om een heus bosspel te doen! 

1-2-3 maart  



Bezoek en vis blijven drie dagen fris! We gaan op weekend, olé olé! Info volgt in de brief! 

Zaterdag 9 maart  
Het is KROKUSvakantie! Geen vergadering, helaas! 
 

Zaterdag 16 maart 14u-17u  
Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd! Vandaag komen jullie allemaal met de fiets 
en gaan jullie prijzen verzamelen voor EDM. Misschien voorziet de leiding ondertussen wel 
een leuke verrassing als beloning?! 

Zaterdag 23 maart 14u-17u  
De willekens groeien in de bossen! En waar groeien jullie? Groeien jullie? 
Vandaag spelen we een heus tienerspel over groeien.  

Zaterdag 30 maart  
Van een mooi bord kun je niet eten! Kom allemaal jullie buikje rondsmullen op onze jaarlijkse 
EDM. Info over inschrijvingen volgt in de brief. 
 

Zaterdag 6 april 14u-17u  
Er is geen pot zo scheef of er past wel een deksel op! Vandaag houden we een beauty and 
the beast vergadering. 
 

16-19 april JOEPIE  
Wie z’n gat verbrand, moet op de blaren zitten. En wie JOEPIE loopt, moet erop wandelen. 
Meer info volgt in de brief. 
 


