
Maandbrief januari – 
februari 

 
Zondag 30/12 & zondag 06/01: Kerstvakantie 

 
 
Hier zullen er geen vergaderingen gepland worden maar kan 
men gezellig een zondagse wandeling gaan maken in het 
prachtige winterse weertje. 
 
 
 

Zaterdag 13/01: Gouwfilm 
 

Het is weer gouwfilm, jippie! Welke film het is, gaan we 
nog niet verklappen. Maar we kunnen jullie wel al 
zeggen dat we om 12h30 afspreken aan de witte poort 
aan het Coyendanspark. Wees zeker op tijd en neem 
€2,5 mee waarmee jullie een lekker vieruurtje & 
drankje krijgen van Gouw Gent. 
 
 

 
Zondag 21/01: GEEN VERGADERING 
  

Wegens de drukke examenagenda van de leiding, is het niet mogelijk dat we een 
vergadering voorbereiden en houden deze week. Onze excuses, maar ter vervanging 
kunnen jullie altijd eens een gezellig gezelschapspelletjes spelen met de mama en de 
papa. 

 
Zondag 28/01: Red-de-noordpool vergadering 

 
Na al die feestdagen en (verplichte) 
familiebezoekjes zijn niet enkel wij veel 
aangekomen, maar ook de ijskappen. Help ons 
om de ijskappen weer wat af te laten vallen. 
Kleed je wel warm want het is koud op de 
polen heb ik horen zeggen. 
Het zijn ook weer zondagvergaderingen, wat wil 
zeggen dat het terug van 14h tot 18h is!  

 



Zondag 3/02: Geen vergadering 
 
Deze zondag is er helaas geen vergadering… Niet 
getreurd, want de komende vergaderingen worden 
dubbel zo leuk!  

 
 
 
 
Zondag 10/02: Hollywood vergadering 
 

                                                                                 
De grootste filmmetropool van de voorbije 
eeuw is ongetwijfeld Hollywood. Iedereen kent 
wel zo een typische Hollywood-film: vol 
clichés. Zelf een film maken kan dus niet zo 
moeilijk zijn, toch? Wij proberen het alvast, 
deze zondag op het lokaal! 
  
 
 

 
Zondag 17/02: Astronauten vergadering 
 

Het is iedere jongen z’n droom om astronaut te worden.  
Echter zijn enkel de fitste, slimste en dapperste geschikt om 
deze droom te kunnen verwezelijken. Wie heeft er  
genoeg in huis om Dirk Frimout en Frank De Winne op te 
volgen? We komen het te weten deze zondag! 

 
 
 
 
Zondag 24/02: Valentijn vergadering 

 
Enkele weken geleden stond er een dag volledig in thema van 
de liefde; valentijn. (We horen jullie al roepen: “Eeeiih, 
meisjes!”.) 
De leiding, a.k.a. casanova’s, leren jullie alles over gedichten en 
liefdesliedjes schrijven. (Met een beetje hulp…) 
Haal dus jullie romantische kantje naar boven tijdens deze 
vergadering! 
 

 
 
 


