Zondag 2/05 – Sportvergadering – 10u-12u30 – Park van kapellen, ingang
kerk
Deze zondag is het toegestaan om in je meest comfortabele jogging
naar de vergadering te komen, want we gaan sporten! Wie is de snelste?
Wie is de sterkste? Wie heeft het meeste inzicht? Dat gaan we vandaag
uitzoeken, dus kruip de avond voordien vroeg in je bed, zodat je goed
uitgerust het beste van jezelf kan geven.

Zaterdag 8/05 – Zwemvergadering – 14u-16u30 – Vertrek aan Lokaal (naar verrassingslocatie)
Om te laten zien dat wij echte scoutsers zijn, gaan we dit weekend het water trotseren. Te koud,
te warm, elke temperatuur kunnen we aan! Uiteraard zal dit in openlucht te doen zijn. Neem
voor deze vergadering zeker je zwemgerief mee, en je fiets om naar de zotte zwemplek te
geraken.

Zondag 16/05 – Technieken vergadering – 10u-12u30 – Lokaal (Z2/4)
Deze laatste klepper moeten we ook nog een techniekenvergadering doen, we hebben reeds
kookskills, vuurmaak skills en sjorskills laten zien, nu blijft er nog 1 techniek over. Deze gaan we
in deze laatste technieken vergadering oefenen. Wanneer we dit kunnen zijn jullie helemaal
klaar voor het kamp !

Zaterdag 22/05 – Leidingswissel –avond – Lokaal (Z2/4)
Oh nee, de leiding is jullie leiding niet meer. Want deze vergadering krijgen jullie
andere leiding. Welke leiding, is natuurlijk jullie eerste vraag. We kunnen al een
kleine tip geven misschien. De naam van iemand van de jullie leiding van deze
week start misschien wel met een J. Of niet? Of met een andere letter van het
alfabet, dat kan ook.

Vrijdag 28/05 – Zotbosspelvergadering – 19u00-21u30 – Lokaal (Z1/3)
We spelen dit weekend nog eens een zot bosspel, alles erop en eraan, klakkebuizen,
levende stratego, bloem, verf en een zot kamp ! Be there or be a vierkant ! We hebben door
de examens deze vergadering naar vrijdagavond verplaatst, nieuw inschrijvingsformulier kan
u in uw mailbox vinden.
LET OP: OP DIT WEEKEND VERSTUREN WIJ KAMPINFOMOMENT→ Wij gaan een mail versturen,
met alle info, indien u nog vragen zou hebben kan dat steeds na een vergadering, of ook via
mail.

Vrijdag 4/06 –Cluedo Vergadering – 19u-21u30 – Lokaal (Z1/3)
Vandaag lossen we een raadsel op. Heeft Professor Pimpel of Rosa
Roodhart het gedaan? Is er een hamer of een touw gebruikt
geweest? Heeft het zich afgespeeld in de tuin of de garage? Kom
naar de vergadering om het vandaag als echte speurders uit te
zoeken. LET OP: ook deze vergadering werd door de examens van
de leiding naar een vrijdagavond geplaatst.

Vrijdag 11/06 – Gezelschapspellekesvergadering –19u-21u30– Lokaal (Z2/4)
Twister, Hippo Hap, Stef Stuntpiloot of liever een klassieker zoals Monopoly of Trivial Pursuit?
Jullie leiding zit middenin de examenperiode, dus vandaag doen we het rustig aan. Neem je
favoriete (gezelschaps)spelletje mee, speel met al je friends en bewijs dat jij de
gezelschapsspelletjeskampioen bent. We spelen ook tussendoor nog een zotte verrassingsquiz
dus train uw blaas en be prepared !

Zondag 20/06 – Zeedagvergadering –10u-12u30– Lokaal (Z2/4)
De zeedag kan niet doorgaan dit jaar, daarom houden we
een eigen zeedag lekker bij ons op het lokaal, jeej !!!!
Slippers en zwemkleding is essentieel ! We houden een top
gezellige dag met waterspelletjes en lekker luieren op de
scouts.

Zaterdag 26/06 – Bagage afzetten – ??? -??? - Lokaal
Jeej we vertrekken bijna op kamp, joepie jeeeeej ! We moeten daarvoor wel al ons gerief in de
container steken. Neem je bagage dus zeker mee ! De leiding zal de container in laden (corona
enzo) maar jullie moeten zelf nog jullie bagage komen afzetten. Uur en eventuele andere datum
(misschien op zondag 27/6) volgen via mail.

Een stevige linker van jullie jojoleiding!

