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KAPOENEN 
Zondag 12/01 

 

 

 

Vrijdag 17/01 

 

 

 

Zondag 26/01 

 

 

 

Zondag 02/02 

 

 

 

Zondag 09/02 

 

 

 

 

Zondag 16/02 

 

 

 

 

Zondag 23/02 

 

Leiding moet 
blokken   Geen 
vergadering dus! 

Kom van 18u-20u 
naar het PC voor een 
kampvuurtje!! 

Vergadering van14-17u 
met Thibo en 2 
mysterieuze gasten… 

Leiding moet even bekomen 
van de examens, dus geen 
vergadering 
       

Joepie, terug 
vergadering van 14-17u 
met de 4 liefste leiders 
van heel Meldert    

Kom naar het pc van 
14-17u voor een dik 
sneeuwballen 
gevecht!! 

Het is CARNAVAL 
joepie joepie 
joepieeeeee. Geen 
vergadering, maar 
spot jullie leiding 
verkleed in Aalst   



 

FEESTMENU 

Aperitief 
Voor we kunnen beginnen aan onze feestmenu 
moeten we natuurlijk tafels hebben. Wel 12 
januari 2020 van 14 tot 17 uur gaan we deze 
maken met onze sjortechnieken.  

 

Hapjes 
Na al dat zware werk van die tafels verdienen we 
toch even rust en wat is er nu beter dan een leuke 
film met enkele versnaperingen?! We verwachten 
jullie op 18 januari 2020 van 19 uur tot 21 uur. 

 

Voorgerecht 
 Op 26 januari 2020 om 14 uur kunnen we 
eindelijk starten met een heerlijke salade: ‘Het 
Kravaalbos’ op een bedje van bosspel. 

 

Soep 
2 februari 2020 zullen we de soep moeten 
overslaan, want jullie leiding is op weg naar de 
bergen om daar het ideale hoofdgerecht te 
zoeken. 

 

 

 

Welpen 
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Hoofdgerecht 
Jullie leiding heeft na lang zoeken en veel proeven 
het ideale gerecht gevonden. Maar zullen vandaag 
eerst nog even moeten bekomen van onze lange 
reis. Vandaag is het geen vergadering. 

 

Kaasschotel 
Nu we het budget en het ideale gerecht hebben is 
het 16 februari eindelijk tijd voor de enige echte 
pannenkoekenvergadering van 14 uur tot 17 uur. 

 

Dessert 
23 februari 2020 heeft jullie leiding afgesproken 
om smoutebollen te gaan eten op Aalst Carnaval. 
Ze zullen geen vergadering kunnen geven . 

 

Jullie chef koks: 

 

 

 

 

 

 Ward    Dieter 

Ellen      Laure 



JONGGIVERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XOXO Robbe, Wout en Bea 



                                 ƨɿǝviӘ 

 
53 ɻԍpʁnɑʁᴉ: Hԍϝ ᴉƨ cɑʁuɑʌɑɼ qnƨ მԍԍu ʌԍʁმɑqԍʁᴉuმ· bʁopԍԍʁ ouƨ ϝԍ μԍʁĸԍuuԍu ᴉu Ɐɑɼƨϝ¡ 
 
Ɩϱ ɻԍpʁnɑʁᴉ: MO3 ĸowϝ ԍʁɑɑu qnƨ ʍԍ woԍϝԍu ouƨ ʌooʁpԍʁԍᴉqԍu¡ Λԍʁzɑwԍɼԍu ow Ɩતn ɑɑu 
μԍϝ bc· Dʁɑɑმ cɑwonɻɼɑმԍ ĸɼԍqᴉuმ¡   
 
16 ɻԍpʁnɑʁᴉ: Eᴉuqԍɼᴉๅĸ uoმ ԍԍuƨ ob zouqɑმ ʌԍʁმɑqԍʁᴉuმ ԍu qɑϝ ʌᴉԍʁԍu ʍԍ wԍϝ ԍԍu 
ԍᴉuqԍɼᴉๅĸ uoმ ԍԍuƨ ob zouqɑმ ʌԍʁმɑqԍʁᴉuმ ʌԍʁმɑqԍʁᴉuმ· Λԍʁმɑqԍʁᴉuმ ʌɑu Ɩત ϝoϝ Ɩ˩n·  
 
5 ɻԍpʁnɑʁᴉ: Ҽԍԍu ʌԍʁმɑqԍʁᴉuმ ʍɑuϝ nʍ ɼԍᴉqᴉuმ zᴉϝ ᴉu qԍ pԍʁმԍu ϝԍ pԍĸowԍu ʌɑu qԍ 
ԍxɑwԍuƨ·   
 
5ત ๅɑunɑʁᴉ: Иԍԍw ๅԍ ƨɼɑɑbzɑĸ wԍԍ ʍɑuϝ ʌɑuɑʌouq ƨbԍɼԍu ʍԍ ƨɼɑɑbzɑĸƨbԍɼɼԍϝๅԍƨ¡ 
Λԍʁმɑqԍʁᴉuმ ʌɑu Ɩმ ϝoϝ 5Ɩn·  
 
Ɩ˩ ๅɑunɑʁᴉ: Λɑuɑʌouq ĸᴉๅĸԍu ʍԍ მԍzԍɼɼᴉმ ƨɑwԍu uɑɑʁ ԍԍu ɻᴉɼw· Λԍʁმɑqԍʁᴉuმ ʌɑu Ɩმ ϝoϝ 5Ɩn·  
 
Ɩ5 ๅɑunɑʁᴉ: Λɑuqɑɑმ მԍԍu ʌԍʁმɑqԍʁᴉuმ ʍɑuϝ nʍ ɼԍᴉqᴉuმ μԍԍɻϝ ๅɑwwԍʁ მԍuoԍმ ԍxɑwԍuƨ·   
 
 
 

                                                                            nǝdυЯ 
                 ǝɈɈolɿɒʜƆ 
 
 
 
 
 
                                            noɿA 


