
Maandbrief maart 
 

3 maart: wie-zoekt-die-vindt-vergadering 
Wie zoekt die vindt, en soms kan dit zeer 
belangrijk zijn. Spits jullie oren, open jullie 
ogen en gebruik je intuïtie en detective skills, 
want deze vergadering gaan we op zoek naar 
iets belangrijks, groots… jullie zullen het wel 
zien! Afspraak van 14u tot 18u aan het lokaal.  
 
 
10 maart: geen vergadering 

Deze week helaas geen vergadering! De 
leiding is namelijk hard aan het werk 
geweest tijdens de ouderdropping en 
spaghettiavond op 9 maart. We 
verwelkomen dan ook zeker iedereen op 
dit evenement. In de mail vindt u meer 
info hierover. 
 
 

 
17 maart: districtsvergadering 
Het is weer zover; de districtsdag. Met alle welpen van 
Gent-Oost komen we samen om één groot spel te 
spelen! Meer info volgt nog, maar we kunnen zeker al 
verklappen dat alles in thema staat van Mexico. We 
spreken af om 14u30 aan scouts Sint-Bernadette te 
Oostakker en de vergadering sluit hier ook af om 
17u30.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 maart: snoepverkoop 
 
Onze jaarlijkse financiële actie gaat dit jaar door 
op zaterdag 23 maart. Uiteraard vragen we om 
zeker aanwezig te zijn, aangezien deze actie 
essentieel is om het zomerkamp te financieren. 
Er ligt ook een voorverkoop vast; we vragen om 
minstens 20 zakjes op voorhand te verkopen 
(zie bijlage met de voorverkooplijst). Aan de 
mensen die nu al weten dat ze niet of niet lang 
aanwezig kunnen zijn op de dag van de 
snoepverkoop vragen we om een extra effort te 

doen bij de voorverkoop, om jullie afwezigheid toch een beetje te 
compenseren. We sturen binnenkort nog een mail met meer info over deze 
actie! 
 
 
 
31 maart: één-april-vergadering 
Joepie! De leukste dag van het jaar komt er eindelijk 
aan! Deze vergadering wordt – hopelijk – een 
grappige vergadering, waarin we jullie misschien wel 
eens belangrijke tips zouden kunnen geven zodat 
jullie jullie ouders ook eens kunnen beetnemen! 
Wees er dus zeker bij… Mopje! 
Afspraak van 14u tot 18u aan het lokaal. 
 

 

 
 


