
Mei 
Dag liefste kawelpjes we zijn na 3 weken terug met een maand vol leuke vergaderingen !!!  

 

 

Zondag 1 mei van 14u-17u: Oudervergadering 

Hey hoi, vandaag hebben we een heel speciale vergadering! Want vandaag mag jou mama 

of papa mee komen ravotten op de scouts. Welke mama/papa is het snelste/sterkste/… 

Kom met z’n allen af en dan maken we er weer eens een bangelijke vergadering van. 

EXTRA: Na de vergadering organiseert het oudercomité weeral eens een heerlijk oudercafé. 

Na de vergadering blijven plakken met een drankje en een hapje is dus zeker en vast een 

aanrader!! 

 

Zondag 8 mei van 14u-17u: Cupcake verkoop 

Het is tijd om een extra centje te verdienen om iets leuks te gaan 

doen op kamp. Dit doen wij met een heerlijke cupcake verkoop! 

Wat moeten jullie hiervoor doen? Kom allemaal naar kokaz met 

5 zakjes van telkens 5 (liefst zelfgemaakte) cupcakes en dan 

gaan wij die samen deur aan deur verkopen. 

Ook hebben de givers hun heerlijke giverbrunch in de 

voormiddag op 8 mei. Vergeet zeker niet te bestellen hiervoor! Je kan ervoor kiezen om dit 

thuis te laten leveren of lekker gezellig te komen brunchen op kokaz. 

 

Zondag 15 mei van 14u-17u: wieltjesvergadering 

Vandaag gaan we lekker rollenbollen. Kom met iets op wielen (step, 

skates, skateboard,...) naar de vergadering en rol er met ons op los! 

 

Zondag 22 mei van 14u-17u: Watersportvergadering 

Van een watergevecht tot waterpolo, we doen het allemaal! Wat neem je 

dus mee? Je zwemgerief ( = bikini/badpak/zwembroek en handdoek) en 

een extra setje droge kleren. Denk ook na over schoenen want ook die kunnen ook nat 

worden. Als je wilt neem dan je favoriete waterpistool of een ander speeltje mee.  

 

Zondag 29 mei van 14u-17u: Leidingwissel 

Helaas krijgen jullie vandaag geen leiding van jullie meest favoriete leidingsploeg :( Van wie 

dan wel? Zak af naar kokaz en kom het tezamen met alle andere verrassingen van deze dag 

te weten! 

 

Dit was het dan voor deze maand. Wij hebben alvast suuuuper veel zin in weeral al deze 

fantastische vergaderingen!  

 
    Bagheera                  Chua                    Hinto                   Knobbel                Sambua 


