
Maandbrief april – mei 

Zaterdag 03/04 

Vandaag spelen we het grote Paasspel. Hebben 

jullie ook al zin in lekkere chocolade eieren? Kom 

dan van 12u30 tot 15u naar de scouts. Vergeet je 

zeker ook niet in te schrijven!  

 

 

Zaterdag 10/04 

 Warm jullie spieren maar al op, want vandaag is 

het sportvergadering. Trek jullie sportkleren aan 

en we spreken om 12u15 af op  het sportplein 

(ingang aan de Elststraat). Om 14:45 mogen 

jullie terug naar huis. Ben jij een sportieve 

kapoen? Schrijf je dan zeker in! 

 

Zaterdag 17/04 

Vandaag is het de jongens versus de meisjes. 

Welke groep is het sterkst? Kom het ontdekken 

om de scouts van 12u30 tot 15u. Vergeet jullie 

zeker niet in te schrijven!  

 

 

Zaterdag 24/04 

Vandaag is het commando. Trek jullie camouflagekledij aan en kom van 12u30 tot 15u 

naar de scouts om het beste van jezelf te geven. Als je graag wil komen, vergeet dan 

zeker niet om je in te schrijven! 

 

Zaterdag 01/05 

Vandaag is het verassingsvergadering. We kunnen jullie wel al vertellen dat 

je vuile kleren moet aandoen. Ben jij ook al nieuwsgierig? Schrijf je dan zeker 

in en kom van 12u30 tot 15u naar de scouts om het te ontdekken.  

 



Zaterdag 08/05 

Vandaag leven we ons helemaal in in de wereld van studio 

100. Wil jij ook zo goed kunnen zingen als de meisjes van 

K3,  plopkoekjes eten in de melkherberg, of verdwijnen 

zoals Mega Mindy? Schrijf je dan zeker in, en kom van 

12u30 tot 15u naar de scouts, verkleed als jullie favoriete 

studio 100 held. 

 

Zaterdag 15/05 

Vandaag is het quarantaine vergadering. Vandaag mogen de jongens hun 

stoerste kant laten zien, en de meisjes kunnen intussen lekker ontspannen. 

Hebben jullie er ook al zin in? Schrijf je dan zeker in, en kom van 12u30 tot 15u 

naar de scouts.  

 

Vrijdag 21/05 

Aangezien jullie leiding examens heeft, gaan onze vergaderingen 

vanaf deze week opnieuw door op vrijdagavond. Deze week doen 

we een pyjama vergadering. Doe alvast jullie pyjama aan, en kom 

van 19u tot 21u naar de scouts. Vergeet zeker niet om jullie in te 

schrijven! 

 

Vrijdag 28/05 

Deze avond zoeken we de slimste kapoen tijdens een quiz. Wil jij ook 

graag weten wie de slimste kapoen is, schrijf je dan zeker in, en kom 

van 19u tot 21u naar de scouts. 

 

 

 

Opmerking: Zoals jullie misschien wel weten is er een spaaractie van 

Joyvalle voor gratis melk op kamp. Drinken jullie thuis Joyvalle? Spaar 

dan zeker de flapjes, en geef ze zaterdag af aan de leiding. 

 

 

 

 

 

Een stevige linker, Veva, Zazou, Gigi, Kerri, Petro, Nala, Toto en Kora 


