Zaterdag 1/05 – Piratenvergadering – 10u-12u30 - Lokaal (Z2/4)
Ben jij een meester in de zee? Kan je praten met een papegaai? Kan je goed kaartlezen? Of ben jij
een echte schattenjager? Kom dan zeker naar de vergadering en misschien ben jij stiekem wel
een geboren piraat! Toon ons vandaag wat jij in je mars hebt! Tot dan!

Zondag 9/05 – Weekenddag– 10u-17u – Ingang Kalmthoutse heide
Omdat ons weekend dit jaar niet kan doorgaan organiseren we vandaag een hele dag scouts!
Joepie!! Kom allemaal naar de ingang van de Kalmthoutse heide om deze bangelijke dag samen
door te brengen! Doe stevige stapschoenen aan en neem zwemkleding mee. Vergeet zeker je
eigen lunchpakket, drinken en eventueel een vieruurtje niet! Wij kijken er al naar uit!

Vrijdag 14/05 – Kampvuurvergadering - 19u-21u – Lokaal (Z1/3)
Wat is er gezellig dan een kampvuur?! Kom je vanavond opwarmen en wie weet wat voor
spannende kampvuurverhalen komen er nog boven! Tot dan!

Zondag 23/05 – Leidingswissel –10u-12u30 – Lokaal (Z1/3)
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.

Zaterdag 29/05 – Raad het kampthema vergadering– 10u-12u30 – Lokaal
(Z2/4)
Rarara wat is ons kampthema dit jaar? Het kamp komt eindelijk in zicht!
JOEPIE! Wij kijken er alvast super hard naar uit! Maar elk kamp heeft een
thema nodig… Doe vandaag extra hard je best en wie weet kom je dan
wel te weten wat ons thema deze zomer is!

Vrijdag 4/06 – Gezelschapspelletjesavond–19u-21u30 – Lokaal (Z2/4)
We halen deze avond onze gezelschapspelletjes uit de kast en maken er een gezellige avond van!
Heb jij thuis nog een supercool spel dat we zeker moeten spelen? Neem dat dan zeker mee! Tot
dan!

Zondag 13/06 – Dauwtrip –6u30-9u- lokaal (Z1/3)
Vandaag staan we heel vroeg op want we gaan op Dauwtrip!!! Kom vroeg uit je bed, trek je
wandelschoenen aan en kleed je warm aan want ‘s ochtends kan het nog koud zijn! Tot zondag!

Zondag 20/06 – Zeedag op de scouts vergadering –10u-12u30 – Lokaal
(Z1/3)
Omdat de zeedag dit jaar jammer genoeg niet kan doorgaan
organiseren we een zeedag op de scouts! Trek je zwembroek en
slippers aan en zet je zonnebril op want we gaan lekker zonnen
vandaag!

Zaterdag 26/06 – Geen vergadering – Thuis
De leiding is volop het lokaal aan het opruimen en we zijn ook de
laatste voorbereidingen aan het treffen voor ons toffe kamp, daarom is het deze week nog even
rust. Rust maar goed uit allemaal voor het zotte kamp dat eraan komt !

Een stevige linker van jullie Wolvenleiding!
Marie, Joris, Florian, Lisa en Lore

