23/04 Zwemmen in de Gavers (13u30-16u30)
We spreken vandaag af om 13u30 aan de ingang van
het zwembad van provinciaal domein de Gavers in de
onkerzelestraat 280 te Geraardsbergen. Gelieve
allemaal 5 euro en uiteraard ook jullie zwemkledij
mee te nemen.

30/04 Achtervolgingstocht (14u-17u)
Kan jij de sporen die de andere groep achterlaat goed lezen en kan je zeer snel
wandelen? Dan kan je zeker de andere groep inhalen en win jij de activiteit.

07/05 Bezoek aan de kinderboerderij (13u.30-16u30)
Vandaag brengen we een bezoekje
aan
alle
diertjes
op
de
kinderboerderij: Direboe! Zijn jullie
even benieuwd als wij? We spreken af
om 13u30 op het volgende adres:
Berrebroeckstraat 34, 9406 Ninove
(Outer) Jullie ouders mogen jullie
terug komen ophalen op 16u30.

14/05 Welkomsparty (14u-17u)
Deze week is Kaat teruggekeerd uit het verre
Madagaskar. En om te tonen dat we haar nog
altijd even leuk vinden, geven we samen met
jullie ‘De Kapoenen’ een grootst feest. Dus als
jullie willen tonen aan Kaat hoe hard jullie haar
gemist hebben kom dan zeker mee feesten en
spelletjes spelen met de rest van de Kapoenen.

20/05 Groepsuitstap (08u-18u)
Vandaag gaan we met gans de Mandus op
groepsuitstap. Jullie worden om 08u verwacht
op de scouts, om dan samen met de bus naar
Bobbejaanland te gaan. Tegen 18u mogen jullie
ouders jullie terug verwachten op de scouts.
Vergeet

zeker

geen

lunchpakket,

drank,

(zonnecrème) en een centje. Een vieruurtje
wordt door de leiding voorzien. Maar alle info

zal ook terug te vinden zijn op de brief. Die tijdens één van de activiteiten zal worden
meegegeven. Hopelijk kunnen jullie allemaal mee zodat we er samen een leuke dag kunnen
van maken.

27/05 Binnen de minuut (19-21u)
Hoe snel ben jij? Hoe handig ben jij? Wat kan er allemaal
gebeuren in één minuut tijd? Kom op al deze vragen het
antwoord te weten door samen met ons te genieten van deze
activiteit.

03/06 Fakkeltocht (19u-21u)
Vanavond nemen we allemaal een fakkel in de hand
en maken we een mooie wandeling door de
prachtige omgeving van Aspelare.

10/06 Filmactiviteit (19u-21u)
We kruipen allemaal iets dichter bij elkaar om gezellig naar een
film te kijken. Vandaag maken we een uitzondering en mogen
jullie van de leiding voor één keer chips en snoep meenemen om
hier eens lekker van te genieten terwijl jullie naar de film
kijken.

17/06 BBQ (19u-21u)
Schuif de benen maar onder de tafel, neem een vork en mes in de hand en smullen maar
van het overheerlijke vlees dat voor jullie zal worden gebakken door de leiding. Gelieve
allemaal 5 euro mee te nemen.

24/06 Carwash (GEEN ACTIVITEIT)
Vandaag zal jullie leiding gans de dag aanwezig zijn in carwash
“wash’n go” op de Brakelsesteenweg 114 te Ninove. Alle centjes die
wij verdienen gaan rechtsreeks naar de scouts dus laat jullie mama
of papa of nog beter allebei langs komen zodat we hun auto kunnen
wassen.

