Iersi doasi,
Hou je vast: onze laatste kalender voor dit jaar is een stevige boterham!
Zat 04 maart 14-16u

Filmdag

De kans om beroemd te worden!
Zat 11 maart 14-16u

Zeerovertje

Ahoy kapiteintje! We gaan een reis rond de wereld maken, maar let op dat je niet in het water valt
Zat 18 maart Geen vergadering
1+2=3
Zat 25 maart 14-16u

Één tegen allen

Samen zijn we sterk 👊
Zat 01 april

09-16u

SJORvergadering

We schaven onze sjortechnieken bij en maken een machtige constructie
Zat 08 april

Geen vergadering
De leiding is vandaag in de weer om een topeditie te maken van onze fuif ERROR 2017

14-15-16
april

GROEPSWEEKEND

Zat 22 april

Geen vergadering

Meer info volgt

5-4=1
VR 28 april

19-21u

Dropping

Breng (fiets)lichtje(s) mee
5-6-7 mei

Feestweekend 60 jaar scouts Kortemark
Onze scouts wordt 60 jaar en dat vieren we! Het volledige weekend staat vol gepland met leuke
festiviteiten voor groot en klein.
VRIJDAG 5 MEI

Liveoptreden @ Groene zone

ZATERDAG 6 MEI

Levend tafelvoetbaltornooi voor verenigingen/ploegen
Foodfestival met typische scoutsgerechtjes

ZONDAG 7 MEI

Fietstocht in Kortemark & omstreken

Meer informatie over de verschillende evenementen volgt later
Zat 13 mei

??-??u

Districtsdag

Meer info volgt
Zat 20 mei

Geen vergadering

Zat 27 mei

14-16u

Speeldorp

Gaat door aan de statiepitten. We spreken daar af. (De statiepitten zijn aan het station van
Kortemark, de parking doorlopen)
Zat 03 juni

14-16u

Waterspelletjes

Vandaag geen droge humor

Zat 10 juni

9-11u

Ontbijtvergadering

Kom met een lege maag
Zat 17 juni

Geen vergadering
1 = 0,9999999…

Zat 24 juni

14-16u

Technieken vergadering

We ontdekken nog enkele technieken, zeker interessant voor het kamp
9-19 juli

KAAAAAAAAAAMP
Woehoeee!
Ardennen, here we come! Ofja, les Ardennes nous voilà!

Een stevige scoutslinker,
Thijs Vermeersch (0476 94 09 64)
Lowie Van Brugghe (0497 08 35 92)
Nog vragen of een opmerking? Mail naar jongverkennerleiding@scoutskortemark.be
Voor mensen met financiële beperkingen is er een vermindering van inschrijvingsgeld, kampgeld en andere kosten voorzien. Dit wordt geregeld
via de vrijetijdspas van de gemeente Kortemark.

