
Beste ouders en scoutsleden, 

Zondag 12 februari is er geen activiteit. 
Zondag 19 februari zullen de activiteiten wat anders verlopen dan gewoonlijk. 

 De KABOUTERS en WELPEN gaan naar binnenspeeltuin Jojoland. Iedereen 
wordt om 14u00 verwacht aan het gebouw in de Elzeelsesteenweg 88 in Ronse. 
De activiteit eindigt om 17u15. 

In mijn rugzakje zit  € 7 (inkom en drankje). 

 De JVK’S en VK’S gaan ijsschaatsen in de Kristallijn te Gent.  Iedereen 
wordt om 13u50 verwacht aan het scoutslokaal. We vertrekken om 14u00 
richting Gent, dus wees zeker op tijd! We zijn terug om 17u30. 

In mijn rugzakje zit:  - € 7 (inkom en drankje); 
- Handschoenen  (VERPLICHT); 
- Warme kledij! 

 

Zaterdag 3 maart is er voor de JVK’S en VK’S een avondactiviteit gepland. 

WAT?: Carnaval 
WAAR?: Scoutslokaal 
WANNEER?: Van 19u00 tot 22u00 
MEENEMEN?: € 0,50 + verkleedkledij aandoen (VERPLICHT)! 

Wie vragen heeft, kan terecht bij de hoofdleiding. 
Talisa Dutranoit  0498 / 23 70 73 
Detlev Vandendaele  0495 / 62 15 38 

Ondertussen groeten we jullie op z’n scouts,  
Leiding en Bestuur Scouting Durendael Ronse 
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