
In dit mooie lenteweer komen we weer een heleboel toffe 

activiteiten tegemoet. Helaas komen ook voor velen de 

examens eraan… Maar geen nood, we zorgen voor genoeg 

ontspanning! 

Zaterdag 07/05: Spelvoormiddag 

Na het grote succes van de paasactiviteit, hebben we 

besloten onze kleine bengels opnieuw te ontvangen in de 

voormiddag. Dit keer aan ons eigen lokaal in de 

Maalzaak. Kom vroeg uit de veren en speel met ons van 

10u tot 12u de meest avontuurlijke spelen! 

Vrijdag 13/05: Kerselare 

We trekken onze stapschoenen aan en gaan te voet 

richting de kapel van Kerselare. We spreken af om 18u30 

op het dorp in Etikhove. Om 21u30 zijn we hier terug. 

Stapschoenen en een VOLLEDIG uniform zijn verplicht! 

Zondag 22/05: Zwemmen in Waregem 

Op zondag 22 mei spreken we af aan het zwembad in 

Waregem (Meersstraat 5,8790 Waregem). We 

verwachten alle waterratten om 14u. De leden kunnen 

opgehaald worden op dezelfde locatie om 17u. Vergeet 

zeker en vast je zwemkledij (aanspannende zwembroek 

voor de jongens) niet! 
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Zaterdag 28/05: Bosspel 

We trekken naar het bos met de jongste leden. We 

spelen een heus bosspel in het Muziekbos, waar we 

verzamelen om 14u en opgehaald kunnen worden om 17u. 

Vergeet zeker geen boskleren/laarzen aan te doen! 

Vrijdag 03/06: Containerkubbtoernooi 

Een gezonde geest in een gezond lichaam en daarom gaan 

we vrijdag 3 juni een avondje (18u tot 20u) sporten aan 

de Maalzaak. Een perfecte pauze voor onze studenten! 

Zaterdag 11/06: Activiteit -12 

Samen met je beste vrienden en vriendinnen een groot 

spel spelen: dat is wat er op het programma staat voor 

deze zondagnamiddag. De -12 is welkom van 14u tot 17u 

aan ons lokaal in de Maalzaak. 

Vrijdag 17/06: Examenfilm/gezelschapsspelen 

Nu de middelbare school druk in de examens zitten, 

verdienen zij een gepaste pauze! Voor hen is er een 

filmavond voorzien in het lokaal van 20u tot 23u. Ben je 

geen fan van films? Niet getreurd, want er zal ook genoeg 

spelplezier aanwezig zijn! 

Zaterdag 25/06: Kaartenverkoop deel 1 

We hebben al onze leden nodig om ons jaarlijks 

kermisweekend voor te bereiden. We spreken om 10u af 

aan het lokaal, waar we om 17u terug zijn en hopelijk al 

veel kaarten hebben kunnen verkopen. Onder de middag 

wordt er eten voorzien. Uniform is verplicht, zodat 

iedereen direct ziet wie we zijn! 
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Zaterdag 02/07: Kaartenverkoop deel 2 

Idem vorige week 

 

 

Weekend van 09-10/07: Kermisweekend 

Het grootste evenement van het jaar voor ons is er weer: 

ons Kermisweekend! Uiteraard hebben we hier veel 

helpende handen voor nodig. De kiekskes en de haantjes 

worden zeker op het eetfestijn zondag verwacht (9u30 

tot 15u). De jongere leden zijn uiteraard steeds welkom. 

 

In het vooruitzicht: 

Kamp van 21/07 tot 31/07 in ??? 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij twijfel of onduidelijkheden over de indeling en werking van de brief, 

hebben we het hieronder nog eens neergeschreven. 

 

De eitjes  

(1-2-3e leerjaar) 

 

De kuikentjes  

(4-5-6e leerjaar) 

 

De kiekskes 

(1-2-3e middelbaar) 

 

De haantjes 

(vanaf 4e middelbaar) 

 

 

Vele groetjes van de leiding, 

Jonas, Kasper, Dries, Nemo, Daan, Lukas, Jens, Emma, Jolien, Lauren, Sven, 

Sander, Ben, Arthur, Emiel, Basile, Jef, Luka, Ward, Senne, Victor, 

Charlotte, Jana, Jara en Julie 

 

 


