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 07/01/2023 
  

 Hopelijk zijn jullie benen al wat opgewarmd want vandaag doen we mee aan de driekoningenstoet. 
Jullie worden verwacht om 14u op het lokaal, dan stappen we met iedereen van de scouts de stoet en 
om 18u kunnen jullie weer worden opgehaald op het lokaal.  

 
 14/01/2023 
 

 Vandaag is het een gewone vergadering, maar met een leuke twist! De leiding zal namelijk geholpen 
worden door een paar lieftallige seniors die een spel voor jullie hebben voorbereid. De vergadering 
gaat door van 14u tot 17u30. 

 
 21/01/2023 
  

 Aangezien jullie favoriete leiding nog steeds midden in de examens zit, hebben de seniors opnieuw 
een spel voorbereid. De vergadering gaat door van 14u tot 17u30.   

 
 28/01/2023 
 
 Wat hoor ik daar… nog steeds niet genoeg gekregen van de leuke spelletjes van de seniors?  

 Top! Want vandaag zullen ze er weer zijn en hebben ze opnieuw een spetterende vergadering voor 
jullie voorbereid! De vergadering gaat door van 14u tot 17u30. 

 
 04/02/2023 
  
 Jammer genoeg is er geen vergadering vandaag. L 

 
 11/02/2023 
 
Eindelijk is het zover jullie favoriete leiding is weer helemaal van jullie en klaar om er in te vliegen. 
Hou jullie maar klaar voor een super leuke vergadering vol kleine spelen. De vergadering gaat door 
van 14u tot 17u30. 
 
18/02/2023 
 
Joepie!! Tijd om nog eens de handen uit de mouwen te steken en lekker te knutselen. De vergadering 
gaat door van 14u tot 17u30. 
 
25/02/2023 
 
Vandaag is er geen vergadering, maar wel onze kei leuke tortel rewind. Alle ouders zijn welkom!!! 
Vergeet dus zeker geen tickets te kopen en trek je dansschoenen maar al vast aan.  
(verdere info vindt je op de facebook pagina van tortel rewind)  
 
 
 

             
 
            Rusty/Noko (takleidster) : +32471086984  Bubbels/Griend : +32468245122 
            Boule/Ani : +32472877393  Tic Tac/Parkiet : +32474055372                    
            Keeo/Emippo : +32475846008 

 
 
  


