Beste leden en ouders,
De laatste maand van het scouts jaar 2016-2017 is in aantocht. Maar dat wil wel zeggen dat het kamp
dichterbij komt! Joepie ☺ Wij, de leiding kijken er alvast naar uit! Het belooft dit jaar een top kamp
te worden. Voor dat we op een zalig kamp vertrekken hebben we nog een maand voorzien vol met
mega coole activiteiten.
Deze maand zullen de werkingen op vrijdagen plaats vinden omdat sommige leden en de leiding zelf
examens hebben. Voor de kapoentjes zullen de werkingen doorgaan op vrijdag van 19u- 21u. Voor
de welpen, jonggivers en givers van 19u-22u. We wensen jullie alvast heel veel succes met jullie
examens! Good luck!
Deze
Kapoenen
inschrijvingen
vinden plaats op
• Vrijdag 02/6: pleinspelen
vrijdag 23 juni!
• Vrijdag 09/5: verrassing
• Vrijdag 16/6: waterspelletjes
Vergeet je niet in te
Ook dan zullen
- bikini, badpak, zwembroek
schrijven voor het
jullie het
- handdoek
mega vette kamp!
kampthema te
- droge kleren (alles!)
weten komen ☺
- waterpistooltjes
• Zondag 25/6: laatste zondag
- brief volgt nog

Welpen:
•
•
•

•

Vrijdag 02/6: één tegen alleen
Vrijdag 09/6: radioactieve spelen
Vrijdag 16/6: waterspelletjes
- bikini, badpak, zwembroek
- handdoek
- droge kleren (alles!)
- waterpistooltjes
Zondag 25/6: laatste zondag
- brief volgt nog

Jong Givers/ Givers:
•
•
•

Vrijdag 02/6: binnen de minuut
Vrijdag 09/6: reuzen gezelschapspelen
Vrijdag 16/6: waterspelletjes
- bikini, badpak, zwembroek
- handdoek
- droge kleren (alles!)

•

- leuke ideetjes zijn ook altijd welkom! Je mag ons altijd een bericht sturen
dan zorgen wij voor de spullen!
Zondag 25/6: laatste zondag
- brief volgt nog

Kapoenen
kapoenen@scoutskalfort.be
•

•

•

Ina Van Ingelgom
ina.vaningelgom@scoutskalfort.be
0477 31 96 69
Jarne Van Assche
jarne.vanassche@scoutskalfort.be
0471 08 21 76
Erika Krutjevaité
erika.krutjevaite@scoutskalfort.be
0470 50 58 10

Welpen
welpen@scoutskalfort.be
•

•

•

Inias Van Ingelgom
inias.vaningelgom@scoutskalfort.be
0494 82 83 98
Ruben Segers
ruben.segers@scoutskalfort.be
0472 75 79 53
Ellen De Ridder
ellen.deridder@scoutskalfort.be
0499 73 85 51

Jong Givers
jonggivers@scoutskalfort.be
•

•

Thomas Bogaerts
thomas.bogaerts@scoutskalfort.be
0471 35 10 84
Laurien Van den Berge
laurien.vandenberge@scoutskalfort.be
0471 77 10 33

