
 

Zondag 5 mei, 10u-17u: Districtsdag 
LET OP UUR EN LOCATIE!! 
 
Dag lieve wouters 
 
Vandaag gaan we ons goed amuseren samen met de andere scouts en 
gidsen van ons district Lelie. We verwachten jullie allemaal massaal in 
perfect uniform (mét das) om 10u aan het scoutslokaal Cortewalle 
(Cortewalledreef) in Beveren. Het is jullie kans om te bewijzen aan de 
rest dat we de beste scouts zijn van het district. Om 17u kunnen jullie 
weer opgehaald worden of met de fiets naar huis gaan (minder is meer!).   
 
PS: wij zijn team rood , we krijgen een bonus als we ons in het rood 
verkleden! 
 
Vergeet geen lunchpakket en een euro voor het vier-uurtje mee te nemen! 
 
We zien jullie daar! ☺  
De leiding 
 

 



 

Zondag 12 mei, 14u-17u: Dag van de jeugd 
Dag Wouters! 
 
JOEPIE!! Vandaag is het dag van de jeugd in onze 
gemeente dusssss…. 
 
WE KUNNEN 3 UUR LANG PLEZIER MAKEN OP ALLE 
SPRINGKASTELEN EN OP ANDERE ZOTTE DINGEN 
 
See you there!! 
 
Groetjes van jullie enthousiaste leiding ☺  
 
 

Zaterdag 18 mei, 18u-20u:  
LET OP DATUM EN UUR! Vanaf nu zijn het avondvergaderingen omdat de leiding examens heeft. 
 
Juuuuu de manne 
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Tot dan! 
 
Akela, Malchi, Nighai, Oe, Sona en Tavi 
PS: om deze code te kraken, zie volgende pagina. 

 

Zaterdag 25 mei, 18u-20u: Woudloperskeuken 
LET OP  
 
Dag Wouters! 
Vanavond maken we samen iets lekkers, want het is 
Woudloperskeuken! Hiervoor vragen we je 3 euro mee te 
nemen (gepast).  
 
We zullen onze buikjes ongetwijfeld lekker rond eten. 
 
Hongerige groetjes 
De hard-studerende leiding. 
 
 
 



 


