KALENDER 3: KABOUTERS (februari - juni)
Allerliefste kaboutertjes, hier zijn we met de nieuwe kalender. Dit is al meteen onze laatste kalender
voor dit scoutsjaar ☹ We vliegen er dus nog eens goed in vooraleer we op kamp vertrekken!
Zaterdag 7/04 – GEEN VERGADERING
Helaas, geen scouts vandaag. De leiding is op weekend samen met alle leiding van onze gouw.

Vrijdag 13/04 – 19u-21u: zonsondergangvergadering
We hebben de zon zien zakken in de zee, we hebben de zon zien zakken in de zee. We hebben de zon
zien zakken, de zon zien zakken, de zon zien zakken in de zee!

Zaterdag 21/04– dierentuinvergadering
Oh nee, alle dieren van de zoo van Antwerpen zijn ontsnapt! Helpen
jullie ons om de dieren terug te vinden?

Zaterdag 28/04 – Dag aan zee
Joepie! Vandaag gaan we met z’n allen een dagje naar de zee!!
De jins van Scouts Kortemark zullen deze dag organiseren. Verdere info volgt nog!
Zaterdag 05/05 – medicijnenvergadering
De leiding heeft gisteren iets verkeerd gegeten. Gaan jullie op zoek naar het juiste medicijn zodat we
snel beter worden?
Zaterdag 12/05– GEEN VERGADERING
Oh nee, de leiding is nog niet steeds niet beter. Dat wordt dus nog een weekje uitzieken….
Zaterdag 19/05 – op naar de Krekemeersen
Vandaag brengen we eens een bezoekje aan onze eigen Krekemeersen.
Zaterdag 26/05 – SPEELDORP (14-16u)
Joepie!!!! SPEELDORP!! Dit jaar gaat het speeldorp door aan de gildezaal van Handzame. We spreken
vandaag dan ook af aan de gildezaal zelf en niet aan het scoutslokaal!

Zaterdag 2/06 – Niet-verjaardagsfeest!
Gelukkige niet-verjaardag iedereen! Vandaag vieren we een nietverjaardagsfeest. Kom jij meevieren met ons?

Vrijdag 8/06– 19u-21u: verwenvergadering
De examens zijn weer in het land. Daarom zullen we onszelf nog eens goed verwennen!

Zaterdag 16/06- GEEN VERGADERING
Helaas, geen scouts vandaag. De helft van de leiding zit nog steeds hard te studeren. Wens ons veel
succes!
Zaterdag 23/06 – waterspelletjes
Stuur maar allemaal een brief naar Frank Debosere dat we mooi weer willen voor dit weekend!
Wij hebben zin in waterspelletjes!!!!!!

INFO KAMP
We gaan dit jaar op kamp van 21 juli tot 27 juli. Zet deze datum al zeker in jullie agenda!

Voor verdere vragen of problemen vindt u hieronder onze telefoonnummers;
Fien Vercaigne: 0499/25.55.85 (takleider)
Hannes Willaert: 0471/43.16.54
Lore Van Haecke: 0495/79.88.64
Julie Dhulster: 0471/86.29.84

