
 
Hier se de jeeveees!!!! Hieronder staan weer eens fantastisch spannende vergaderingen op jullie te 
wachten. We hopen dat jullie in grote aantallen en vol enthousiasme aanwezig zullen zijn (((:  
Dikke kus  
Jullie allerliefste leiding  
 
Zondag 16/02:  
Sturm der Liebe vandaag. Gaan jullie bij de jogi’s een even mooi meisje vinden zoals Dennis die Ciara 
vond? Vind je ware liefde en kom van 14u tot 18u naar de lokalen!  
 
ZATERDAG 22/02:  
Vandaag gaan we zoals beloofd een dagje de Ikea onveilig maken! Laat je scoutsuniform zeker thuis 
zodat we niet te hard opvallen. Neem je buskaart mee en we zien jullie om 14u aan de lokalen en 
komen om 18u terug aan.  
 
Zondag 01/03:  
Het is tijd om nog eens gek te doen. Vandaag gaan we knallen!! Het is een echte 
pirat(t)envergadering, dus neem al jullie buskruit mee en hou jullie klaar voor een explosief gevecht. 
Van 14u tot 18u aan de lokalen.  
 
Zaterdag 07/03 tot zondag 08/03:  
Jeeveetweedaagseeeee!!!!! Informatie volgt nog!  
 
Zondag 15/03:  
Vandaag gaan we naar een toneel kijken! 15u30 tot 17u30 aan de lokalen.  
Vergeet ook zeker geen 5 euro mee te nemen!!!  
 
Zaterdag 21/03:  
Vandaag gaan we allemaal samen naar de mis en zullen we ook leuke groepsspelen spelen. Van 16u 
tot 19u aan de lokalen!  
 
Zaterdag 28/03:  
De paasklokken zijn langs geweest! Helpen jullie mee om lekkere paaseieren te verkopen? Van 14u 
tot 17u aan de lokalen!  



27/03 tot 29/03:  
Dit weekend is het ook spaghettiweekend van de jin, dus kom zeker eens langs om te genieten van 
een lekkere spaghetti!  
 
Vrijdag 03/04 tot zondag 05/04:  
Groepsweekend!! Verdere informatie volgt nog.  
 
Zondag 12/04:  
Geen vergadering, geniet van jullie vakantie!  
 
Zondag 19/04:  
Vandaag gaan we kokkerellen! We spelen het Masterchefspel zodat we op het einde lekker kunnen 
smullen. Neem jullie beste kookskills mee, van 11u tot 13u30 aan de lokalen!  
 
Zondag 26/04:  
Geen vergadering vandaag, maar kom gerust een goed stuk vlees eten (of groentenburger)!!!  
 
Zondag 03/05:  
Vandaag gaan we eens checken hoe goed jullie scoutsvaardigheden zijn! Een goede voorbereiding 
voor kamp kan natuurlijk niet ontbreken, dus we gaan onze beste sjorringen bovenhalen en op een 
mum van tijd een tent opzetten. Van 14u tot 18u aan de lokalen!  
 
Zondag 10/05:  
Vandaag is het Woudloperskeuken! Nu jullie er een goede kookvergadering op hebben zitten, zullen 
we eens testen of dat ook in de natuur even goed zal gaan. Van 10u tot 14u aan de lokalen.  
Breng zeker jullie fiets mee en vergeet jullie vleesjes niet!!!  
 
Zondag 17/05:  
Vandaag gaan we naar zeeeeee olééééé!!!! We spreken af om 9u op het Martelarenplein en om 18u 
kunnen jullie terug opgehaald worden.  
Vergeet geen 10 euro mee te nemen!!! Neem ook een handdoek, een badpak/zwembroek, 
zonnecrème, lunchpakket, een drankje mee.  
 
Zondag 24/05:  
Laatste vergadering! Vandaag spreken af met heel de scouts van van 14u tot 17u aan de lokalen  
 
Zaterdag 13/06:  
Inschrijvingsavond!!!! Info over kamp volgt nog! 


