Zondag 03/03

Sportvergadering – 10u tot 12u – lokalen
Wat is er beter dan sporten? Sporten in de ochtend! Doe allemaal jullie
mooiste turnpakje aan en vergeet zeker niet om een coole step,
skateboard, rolschaatsen, hielwielen of fiets mee te brengen. Safety first!
Vergeet dus zeker geen helm.

Zondag 10/03

Geen vergadering

De leiding is op leidingsweekend. Geen zorgen volgende week zijn we
terug met een mega toffe vergadering. Tot dan!

Zondag 17/03

Detectivespel – 14u tot 17u – Lokalen
Wie is er verdwenen? Wat is er gebeurd? Wie heeft het gedaan? Waarom
heeft die het gedaan? Met wat is het gebeurd? Is er een oplossing?
Allemaal vragen waar we deze vergadering hopelijk een antwoord op
zullen krijgen. Vergeet zeker niet jullie speurneuzen op te zetten voor deze
vergadering.
Zondag 24/03

Knutselen – 14u tot 17u – Lokalen

Vandaag laten we onze meest creatieve en zotste ideeën de loop gaan. Maken
we een beest, de nieuwe scouts lokale of iets helemaal anders? Kom het
ontdekken van 14u tot 17u!

Zondag 31/03

EINDELIJK ZOMER – 14u tot 17u – Lokalen

Vandaag draait alles rond tijd. Is het zomer, lente, winter of herfst geen kat die
het weet. Zelf frank en sabine weten het niet meer. Hopelijk kunnen wij
helpen.

6/04 tot 9/04

Lentekamp

Joepie de poepie! Eindelijk is het zover ons mega, super, leuk en cool
lentekamp. We trekken er voor 4 dagen op uit naar het mooie zonnige Mol.
Voor meer info van dit mini-kamp zal er nog een mail jullie kant op komen.

Zondag 14/04

Geen vergadering

Vandaag geen vergadering doordat we nog aan het nagenieten zijn van ons
scoutief lentekamp.

Zondag 21/04

Geen vergadering

De paasklokken hebben de leiding ontvoerd waardoor we geen vergadering
hebben deze zondag. We weten dan jullie ons missen maar geen zorgen
volgende week zijn we weer van de partij.

Zaterdag 27/04

Boerenspelen op stockwood – 14u tot 17u –

Lokalen
Vandaag gaan we onze givers steunen en nemen we deel aan de
boerenspelen. Vergeet zeker niet te verwittigen wanneer jullie niet kunnen
komen.

Zondag 5/5 Jinstage – 14u tot 17u – Lokalen
Vandaag is de kabouterleiding ook kabouter en nemen de jins (oudste tak)
onze taak over. Benieuwd wat ze met ons van plan zijn.

