
Maandbrief September 
 

Zondag 1 september: 1 dag kamp vergadering (14u-17u) 

Wanneer je aan vakantie denkt, denk je aan SCOUTSKAMP. Daarom doen wij speciaal voor deze 

laatste dag van de vakantie het hele kamp nog eens opnieuw. Even leuk, maar dan véééél korter. 

Kom dus zeker allemaal om 14u naar ons lokaal, dan maken we er een schitterende laatste 

vakantiedag van. 

 

Zondag 8 september: Jeeej nog een speciale activiteit!!!!! Zwemmen (14u-18u) 

De zomervakantie is misschien al voorbij, maar de zomerse temperaturen nog niet. Om onszelf te 

verfrissen gaan wij deze vergadering gaan zwemmen in het tropisch zwemparadijs de Rozenbroek.  

We spreken af om 14u aan de voorkant van de Rozenbroek. Neem zeker jullie zwemgerief mee, 

kapoenen die zwembandjes nodig hebben nemen deze zeker ook mee. 

Jullie kunnen jullie kapoenen terug ophalen aan de Rozenbroek om 18u ipv. 17u dit zodat we ten 

volle kunnen genieten van dit prachtige zwembad. 

 

Zondag 15 september: Vrolijke Vriendjesvergadering (14u-17u) 

Wij als scouts zijn al één grote vriendengroep, maar deze groep kan nog steeds vele malen groter 

worden. Daarom vragen wij aan jullie kapoentjes om zoveel mogelijk van jullie vriendjes (die nog niet 

in de scouts zitten) mee te nemen naar ons lokaal om hen de beste dag van hun leven te bezorgen. 

Zoals wij altijd zeggen: Veel vrienden is goed, maar nog meer vrienden is beter! 

Deze vergadering gaat zoals altijd door van 14u-17u op het lokaal. 

 

Zaterdag 21 september: Overgang (13u30- 17u30) 

Dit is de aller allerlaatste vergadering van dit jaar. Hier bereiden wij de 2de jaars voor op het leven bij 

de welpen, en de 1ste jaars leren we nog snel alle geheimen over het goede kapoenenleven.  

Na deze laatste vergadering is het tijd voor de officiële overgang. Hierna is het dan tijd voor onze 

jaarlijkse BBQ. Inschrijving hiervoor: zie bijlage 2de mail. 

Vergadering gaat door van 13u30- 17u30 op ons lokaal.  


