
Zondag 1/05 – Wieltjes vergadering – 10u00-12u30– Lokaal 
Vandaag zullen we er voor zorgen dat alles op wieltjes loopt! Kom met je
favoriete wieltjes naar de scouts! Is dat een go-car? Rollerblades? Een step?
Een fiets? Kom je coolste kunstjes maar eens showen!

Zondag 8/05 – Shrek vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Wie oh wie zal prinses Fiona redden van de vloek die op haar rust? Is het Shrek, de heldhaftige
oger met het grote hart? Of is het Droomprins, de knappe held op het witte paard? Kom deze
vergadering Shrek helpen om de liefde van z’n leven te redden!

Zondag 15/05 – Wetenschap vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal + infomoment kawelpenkamp
Vandaag halen we de wetenschappers in onszelf naar boven! Altijd al coole experimentjes
willen doen? Kom dan zeker naar de scouts, want vandaag laten we niets aan de
verbeelding over. Eens kijken wat de magische wereld van de wetenschap nog in petto
heeft voor ons!

Aan alle ouders: Jullie zijn welkom op de scouts vanaf 12u voor de hamburgerverkoop
van de wolven. Daarna, om 12u30, start ook het infomoment van alle zomerkampen! Hier
geeft elke takleiding wat extra informatie over het kamp van deze zomer!

Zondag 22/05 – Leidingswissel – 10u00-12u30 – Lokaal 
Oh nee, de leiding is jullie leiding niet meer. Deze vergadering krijgen jullie
andere leiding. Wie dan? Dat is natuurlijk jullie eerste vraag. We kunnen
misschien al een kleine tip geven. De naam van iemand van de jullie leiding van
deze week start met een S. Of net niet? Of met een andere letter van het alfabet,
dat kan ook.

Zondag 29/05 – Groepsvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Vandaag is het groepsvergadering! We spelen samen met alle
andere takken een gigantisch groepsspel! Ben jij ook zo
benieuwd wat we gaan doen? Kom dan zeker deze zondag
naar de scouts!



Zondag 05/06 – Zwemvergadering – TBA – Zwembad Kapellen
Spetter pieter pater, lekker in het water…. Vandaag
gaan we zwemmen in het zwembad van Kapellen,
JOEPIEEEEE!!!

Vergeet zeker geen zwemgerief, want zonder kan je
niet het water in. En haal je beste water trucjes al maar
boven want een zwemvergadering maak je meestal
maar 1 keer per jaar mee. Tenzij je de zeedag (zie 18/6)
ook als een zwemvergadering ziet. Dan heb je er twee.

Het exacte tijdstip en hoeveel centjes je moet
meenemen, laten we nog weten via mail.

Zondag 12/06 – BC Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
BC staat voor Beschermingscomité. Zo dat weten jullie ook weeral. Nu is de vergadering
helemaal duidelijk, toch? Neeee inderdaad, niet echt. Deze vergadering is een even grote
verrassing voor de leiding als voor de leden. Vandaag  staan wij paraat als hulp voor de mensen
die voor jullie een superleuke vergadering in elkaar gaan steken. En leuk zal het zeker zijn, zeker
als je weet wat voor een toffe vergaderingen ze de voorbije jaren al in elkaar gestoken hebben.

Zaterdag 18/06 – Zeedag
Hou zeker jullie mail in de gaten, want meer info over deze mega-bangelijke-super-zotte dag
volgt nog!

Een stevige linker van jullie leiding!


