Dit is de voorlopige klaroen van januari en februari aangezien we nog
geen concrete maatregelen hebben voor de periode vanaf begin 2022. In
het geval dat er wijzigingen in de klaroen zouden gebeuren, worden
jullie via mail op de hoogte gehouden. Het kan gebeuren dat de
wijzigingen last-minute worden doorgegeven via mail, dus bekijk zeker
de dag voor de vergadering jullie inbox.
______________________________________________________________

ZATERDAG 8 januari 18h30-21h: fakkeltocht en
kampvuur @pleinkens
JAJA, VUUR!!!! We gaan zelf fakkels maken om een
supervette wandeling doen. Daarna kunnen we ons lekker
verwarmen aan het kampvuur.

ZATERDAG 15 januari 18h30-21h: film @pleinkens
Neem de popcorn, drankjes en het snoep al maar gereed. Rits
jullie lippen en pak de kinderzitjes mee. We gaan een film kijken
zoals in de cinema.

ZATERDAG 22 januari 18h30-21h: Casino-avond @pleinkes
De welpen strak in pak??? Dat kan alleen maar op een superdeluxe
casino-avond. Poker, Roulette, Blackjack… Voor ieder wat wils. De
enige kans om zonder zorgen miljoenen euro’s te winnen. (Want
gokken zorgt alleen maar voor dikke winst!!!)

30 januari: Geen vergadering!!
De leiding moet even bekomen en slaap inhalen van deze energierijke avonden, vandaag dus
geen vergadering! Volgende week gaan we er weer tegenaan!

ZONDAG 6 februari 14h-17h: pleinspelen @pleinkens
Vandaag gaan we pleinspelen, ik hoop dat jullie competitief ingesteld zijn. Wij
willen zien wie dat er met de titel van beste welp kan gaan lopen.

ZONDAG 13 februari 14h-17h: Valentijn @pleinkens
SHHHH, niet tegen de liefjes vertellen!! Vandaag vieren we valentijn
met onze beste maten!! Wij willen de liefde er van af zien spatten!!!
Kusjes, jullie leidingsploeg xx

ZONDAG 20 februari 14h-17h: Wafelverkoop @pleinkens
Ik verwacht dat jullie allemaal luisteren naar een ted-talk van
Warren Buffet of Gary Vee, en dat jullie een verkoopspraatje
hebben voorbereid want we gaan proberen zoveel mogelijk
wafels te verkopen!

27 februari: Geen Vergadering!!
Work hard, play hard. Maar dat mogen jullie dit weekend thuis doen, geen vergadering dit
weekend! Tot volgende week!

