Wouterboekje 2de semester 2018-2019

Als er vragen zijn of als jullie iets willen melden, kunnen jullie ons altijd spreken voor of na
de vergaderingen. We zijn ook steeds bereikbaar op ons emailadres:
wouters@scoutsherent.be
Verder is de groepsleiding bereikbaar op: groepsleiding@scoutsherent.be

Wanneer gaat Kaat?
Kaat staat elke zondag om 14u aan de lokalen op den Doren in perfect uniform, tenzij
anders wordt vermeld. Om 17u gaat Kaat rusten en kunnen jullie thuis bekomen van de reis.

Perfect uniform?
Dit wil zeggen: scoutshemd, groene scoutsbroek / rok en een sjaaltje.
(Vergeet zeker niet overal je naam in te schrijven!)
Nog geen uniform? Dan kan je altijd terecht bij de Hopper-winkel of tweedehandsdienst.
Sjaaltjes kunnen voor 8 euro gekocht worden bij de scouts zelf.
Onze scouts heeft ook een tweedehands dienst! Moest je opzoek zijn naar scoutskledij of
heb je nog scoutskleren liggen die je niet meer gebruikt? Stuur dan zeker een mailtje naar
tweedehands@scoutsherent.be

Belangrijke data
Plan zeker niets op 11 tot 18 juli, want dan gaan we op Wouterkamp!
Meer info hierover volgt nog.

Kan je een vergadering niet komen?
Geen probleem, laat het even weten:

-

Mail: wout.dewever@hotmail.com
Whatsapp : 0472/04.62.56
(smsje mag ook)

Vergaderingen

Zo 17 februari Kaat gaat voor het klimaat.
Ook wij proberen een tandje bij te steken voor het klimaat.

Zo 24 februari –
Kaat leidt een schurkenstaat.
Wie van jullie kan de macht grijpen over de scouts??

Zo 3 maart –
Kaat mist een ledemaat.
Hoe goed kunnen jullie omgaan met een missende arm of been.

Zo 10 maart –
Kaat gaat naar Brasschaat.
De leiding is op ontspanningsweekend.
GEEN VERGADERING

Zo 17 maart –
Het is multiculti.
De leiding vond voor deze vergadering spijtig genoeg geen rijmpje…
Meer info volgt.

Zo 24 maart –
Kaat werkt voor de staat.
Wie van jullie kan zich helemaal tot aan de top werken?

Zo 31 maart –
Bestaat Kaat?

???????????
Zo 7 april –
Kaat wordt soldaat.
Wij gaan met haar mee en transformeren
allemaal in stoere soldaten!

Zo 14 april –
Kaat is te laat en Wout is jarig ;). De leiding heeft zelf techniekenvergadering.
GEEN VERGADERING

Zo 21 april –
Kaat staat niet paraat.
Het is Pasen en dus gaat Kaat vieren met haar familie.
GEEN VERGADERING

Zo 28 april –
Kaat gaat op promenaad.
We gaan dit weekend allemaal samen wandelen op familiedropping.
Meer info volgt.

Zo 5 mei –
Kaat ruikt naar nootmuskaat.
Oei, hoe komt dat?
Het is vandaag vuile vergadering!

Zo 12 mei –
Kaat doet aan verraad..
Jullie hebben voor 1 dag andere leiding,
want het is leidingswissel.

Zo 19 mei –
Kaat braadt.
Jullie mogen lekker koken op onze kookvergadering.
Meer info volgt.

Zo 26 mei –
Kaat wordt piraat.
Hopelijk zijn jullie niet snel zeeziek,
want jullie mogen mee op Kaat haar privéschip!

Zo 2 juni –
Wat haat Kaat? Tractors, duiven, vroeg opstaan…
Dit zijn maar enkele van de dingen die Kaat haat.
Zorgen jullie ervoor dat Kaat terug van alles houdt?

Zo 9 juni –
Kaat gaat voor een doctoraat.
De leiding moet studeren voor hun examens.
GEEN VERGADERING

Zo 16 juni –
Kaat zoekt een maat.
Ze is op zoek naar nieuwe vrienden
en hoopte dat jullie haar daarmee zouden kunnen helpen.

Zo 23 juni –
Kaat doet de vaat. De leiding is nog steeds aan het studeren ☹

GEEN VERGADERING

Zo 30 juni –
Kaat verlaat... Het is vandaag de allerlaatste vergadering voor het scoutskamp.
Meer info volgt.

Een stevige linker,
De Wouterleiding!

