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ZONDAG 27/02 ZONEN EN DOCHTERS 

Omg vandaag komt de Jin nog eens leiding geven, zij worden volgend jaar 
leiding en willen is kijken of jullie wel leuk en flink zijn. Dus zet je vandaag maar 
je beste beentje voor en bewijs jullie maar!!! 

 

ZONDAG 6/03 BOERDERIJ VERGADERING  

Meihhhhhhh, boeeeeeee, hihihihihih, knor knor , 
miauw miauw Wat een beesten boel hier. Er heerst 
gekke-koeien-ziekte. Wij als Boerinnen zijn wanhopig. 
We moeten zo snel mogelijk onze dieren genezen. Help 
jij mee?  

 

 

ZONDAG 13/03 WILDE WESTEN VERGADERING 

Neem alvast je lasso en je cowboyboots want het is 
WILDE WESTEN vergadering jihaaaaaaaaaa. 

Wie is de beste cowboy onder jullie?  We komen het 
snel te weten!!! 

 

ZONDAG 20/03 LEIDINGSWISSEL 

Vergadering is vandaag in een nieuw 
jasje want jullie krijgen voor een dagje 
nieuwe leiding hopelijk vinden jullie hen 
even leuk als ons natuurlijk ; ))) 

 



ZONDAG 27/03 GEEN VERGADERING 

Snif snif het is deze week geen vergadering we gaan jullie 
missen maar volgende week zijn we terug met weer een 
spetterende vergadering tot volgende week!!!! Xxx  

 

 

ZONDAG 3/04 ZONEN EN DOCHTERS 

Vandaag komt de laatste groep jinners 
nog eens leiding geven aan jullie. Dus 
zorg maar dat jullie keiiiii enthousiast zijn, 
wij hebben er zin in!!!! 

 

 

ZATERDAG 9/04 PAASEITJESVERKOOP 

De paashaas is langs geweest en heeft gevraagd of we hem een handje 
kunnen helpen omdat hij dit jaar zeer veel eieren moet rondbrengen. Hopelijk 
kunnen we de paashaas trots maken en MEGGAAAAAA VEEEEEL eitjes 
verkopen.  

 

ZONDAG 17/04 GEEN VERGADERING  

"#$ "#$ "#$ "#$ "#$ "#$ "#$ "#$  veel plezier met paaseitjes zoeken en volgende 
week zien we jullie terug!!! 

 

 

 



ZATERDAG 23/04 DISTRICTSACTIVITEIT 

Vandaag gaan we een keiiii leuk spel spelen met de 
andere scoutsen uit ons district. Altijd suuuuuuper 
leuk, dus hopelijk zijn jullie met veel. Het is de ideale 
kans om ons als scouts te bewijzen tegenover 
Hubertus etc…. 

 

 

ZONDAG 1/05 ONTBIJTVERGADERING  

Zorg maar dat jullie maagje goed gevuld kan 
worden want we gaan samen met z’n allen lekker 
gezellig ontbijten. Kom allemaal in pyjama!!!! 

 

 

 

ZONDAG 8/05 MAGIE VERGADERING 

Coole goocheltrucs, magisch slijm, of een hoed waar alles in 
verdwijnt je kent het wel dus maak je klaar voor vandaag 
waar we er op los toveren. We maken er een magische 
namiddag van met jullie als tovenaressen.  

 

 

ZONDAG 15/05 GROEPSDAG  

Vandaag heeft de leiding en de Jin een keiiiii 
leuke dag voor jullie gepland, vergeet allemaal 
jullie zonnebril niet!!!! Wij hebben er heeeel veel 
zin in! (praktische info volgt nog) 

 

 

VRIJDAG 20/05 LAATSTE VERGADERING 



Omg nu al de laatste??? We gaan een mega dik feestje bouwen en zorgen 
dat we elkaar nooooooit vergeten. Breng 
allemaal jullie grootste glimlach mee!!! 

(De vergadering gaat door van 18u30 tot 
20u30) 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

§ Zondags-vergadering begint om 14 uur en eindigt om 18 uur. Een 
vrijdags-vergadering gaat van start om 18:30 en is gedaan om 20:30. 

§ Het adres van de scouts is: Leopold III-laan 19, 9820 Merelbeke  
§ Iedereen neemt in het begin van het jaar een beker mee met haar 

naam erop.  
§ Het standaard uniform voor de scouts is: een groene of bruine broek, 

scoutshemd en een das. Je mag zeker verkleed komen! Wie niet in 
uniform aanwezig is (of verkleed is), zal moeten pompen. (geen pretje 
dus!) 

 

CONTACT 

Delphine: 04/71.49.99.89 

Elise: 04/91.22.92.43 

Elize: 04/74.26.88.44 

Julie: 04/72.53.31.74 

Jelisa: 04/94.93.78.43 

 


