Beste leden en ouders,
Eerst en vooral wensen we jullie allemaal een fijne Kerst en een gelukkig Nieuwjaar! Maar ook de
grootse jaarlijkse Winterdrink zal er weer zijn! Bij deze zijn jullie dan ook allemaal uitgenodigd en
verwachten wij jullie zeer graag op onze Winterdrink op de scouts terreinen! Na al deze feestdagen is
het weer zover, dan is het weer een nieuw jaar. Dat betekent ook terug scouts! Joepie! In deze brief
zien jullie alvast wat wij in Januari gaan doen.

Kapoenen:
•

•

•
•

Zondag 7/1 – 14u tot 18u : Driekoningen
o Vandaag mogen jullie allemaal je mooiste konings outfit aandoen! Als leuke afsluiter
van de dag eten we met heel de groep frietjes op de scouts!
Vrijdag 12/1 : Blijven slapen
o Deze vrijdag blijven we met de kapoentjes eens op de scouts slapen! Brief met
verdere informatie volgt nog
Zondag 21/1 – 14u tot 17u : Themaspel
Zondag 28/1 – 14u tot 17u : Bosspel
o Trek vandaag allemaal zeker kleren aan die vuil mogen worden!

Welpen:
•

•
•

•

Zondag 7/1 – 14u tot 18u : Driekoningen
o Vandaag mogen jullie allemaal je mooiste konings outfit aandoen! Als leuke afsluiter
van de dag eten we met heel de groep frietjes op de scouts!
Zondag 14/1 – 14u tot 17u : Themadag
Zondag 21/1 – 14u tot 17u : Geslachtswissel
o Kom vandaag allemaal zo goed mogelijk verkleed als iemand van het andere geslacht
naar de scouts
Zondag 28/1 – 14u tot 17u : Klimmen
o Trek jullie sportschoenen maar aan en kom zeker allemaal met de fiets, deze
activiteit kost 6€
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Jong givers/Givers:
•

•
•

•

Zondag 7/1 – 14u tot 18u : Driekoningen
o Vandaag mogen jullie allemaal je mooiste konings outfit aandoen! Als leuke afsluiter
van de dag eten we met heel de groep frietjes op de scouts!
Zondag 14/1 – 14u tot 17u : Koken
Vrijdag 19/1 : Blijven slapen
o Deze vrijdag blijven we met de groep eens op de scouts slapen! Brief met verdere
informatie volgt nog
Zondag 28/1 – 14u tot 17u : Verrassing

Kapoenen

Jong Givers

kapoenen@scoutskalfort.be

jonggivers@scoutskalfort.be







Jarne Van Assche
jarne.vanassche@scoutskalfort.be
0471 08 21 76
Laurien Van den Berge
laurien.vandenberge@scoutskalfort.be
0471 77 10 33
Ruben Segers
ruben.segers@scoutskalfort.be
0472 75 79 53

* Thomas Bogaerts
thomas.bogaerts@scoutskalfort.be
0471 35 10 84
* Erika Krutjevaité
erika.krutjevaite@scoutskalfort.be

Welpen
welpen@scoutskalfort.be




Ellen De Ridder
ellen.deridder@scoutskalfort.be
0499 73 85 51
Jonatan Van den Berge
jonatan.vandenberge@scoutskalfort.be
0471903871

SCOUTS ZEVENSPRONG KALFORT COOLHEMSTRAAT 53 A 2870 KALFORT 
INFO@SCOUTSKALFORT.BE WWW.SCOUTSKALFORT.BE

