Zondag 4 april: levensweg
In het leven zijn er verschillende carrièremogelijkheden. Wordt je een tuinman, kantoorbediende,
advocaat of zelfs helicopterpiloot? Alleen de levensweg weet het antwoord op deze vraag… Jaja, je
hebt het goed gehoord, deze zondag spelen we levensweg. Stippel het pad maar al uit"
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Zondag 11 april: geen vergadering!!

Zondag 18 april: tocht
But I would walk 500 miles
And I would walk 500 more
Just to be the man who walked a thousand miles
To fall down at your door
Da da da (da da da)
Da da da (da da da)
Da Da Da Dun Diddle Un Diddle Un Diddle Uh Da Da
Da da da (da da da)
Da da da (da da da)
Da Da Da Dun Diddle Un Diddle Un Diddle Uh Da Da
Vandaag gaan we op tocht dus neem zeker een lunchpakket mee!

Zondag 25 april: vikingvergadering
Ooit al eens een Viking willen zijn? Ooit eens willen varen op de zeven zeeën? Dan is deze
vergadering een must! Vandaag zullen we de barbaar in ons bovenhalen en onze beste vikingkreet
laten horen. Be there or be

Zondag 2 mei: swingpaleis
Haal voor vandaag de dansbenen maar boven! Tiktokdansjes, volksdans, breakdance noem maar op.
Deze vergadering zullen alle teams het opnemen tegen elkaar om te zien we de fraaiste dancemoves
heeft. Naast een fantastische vergadering zal dit ook een heuse workout zijn.

Zondag 9 mei: vergadering op wieltjes
Deze vergadering spreekt voor zich, neem het coolste voorwerp mee dat wieltjes draait en dat liefst
ook te besturen valt. Het origineelste voertuig zal van de leiding het meeste lof krijgen. (P. S. ja er zijn
originelere voertuigen dan een fiets.)

Zondag 16 mei: den 30 op safari
Door de huidige coronamaatregelen en vooral dat reisverbod is het niet evident om anno 2021 nog
exotische reizen te maken. Maar wees niet getreurd, de fantastische leiding heeft namelijk een
hyperplezant alternatief voorzien! Den 30 gaat gewoonweg op safari, verwacht maar tijgers, leeuwen
en allerhande exotische dieren te bezichtigen…

Zondag 23 mei: watervergadering
Doe vandaag zeker kleren aan die nat mogen worden, het is namelijk watervergadering. Mocht je
een waterpistool hebben van thuis uit mag je die ook altijd meenemen. De leiding kijkt al lang uit
naar deze vergadering en we bidden tot de weergoden dat zon de hele voormiddag zal schijnen.

Zondag 30 mei: gezelschapsspelletjesvergadering
Na alle heftige vergaderingen van de voorbije maanden kiezen we deze week voor een rustig
alternatief om even op onze positieven te komen. Neem allemaal jullie leukste gezelschapspelletjes
mee en dan maken we er een super gezellige voormiddag van. Jullie fantastische leiding zorgt
uiteraard voor een hapje en een drankje!

