Het Wilde Westen

Kabouters
januari-februari

Jihaaaa cowgirls, eerst en vooral wensen wij jullie een super tof, de max,
knotsgek, fun en bovenal gelukkig nieuwjaar!!!! Hopelijk komen al jullie
wensen uit en wordt 2019 weer een beestig jaar! We vliegen er alvast in
met het volgende spiespunt. LET’S GO

Zat 5 jan (18:30-20:30):
Na onze lange reis naar het wilde westen
zijn we uitgeput. En leggen we ons zacht in
het stro en kijken samen naar een film.
Breng gerust een lekkere snack mee naar
de saloon.

Zat 12 jan (18:30-20:30):
Schud jullie benen goed los en smeer jullie
stemmen in want vanavond gaan we met
z'n allen uit in het saloon om te gaan
dansen en zingen.
Zat 19 jan (10:00-12:30):
Omdat we die 40 graden hier in het wilde
Westen toch nog niet gewoon zijn gaan we
afkoelen in het zwembad. Carpool
eventueel met jullie mede-cowgirls naar
het zwembad van Dendermonde. Neem
ook allemaal 3 euro mee.

Zat 26 jan (14:00-17:00):
Vandaag dompelen we ons helemaal
onder in het wilde westen. Kom verkleed
als echte cowgirls en dan duelleren we om
te zien wie de beste is in ons themaspel.

Zat 2 feb (14:00-17:00):
Omdat jullie beestige leiding even pauze
nodig heeft na de zware examens trekken
zij van het Westen naar het Noorden.
Vandaag worden jullie dus verrast door de
Jin2001
Zon 10 feb (14:00-17:00):
winterwandeling
Wegens een zandstorm over de vlakte van
Texas, is er op zaterdag helaas geen
vergadering.
Voel je wel vrij om samen met je ouders,
broers, zussen, nichtjes, neefjes en paard
naar onze jaarlijkse winterwandeling te
komen!

Zat 16 feb (14:00-17:00):
Liefde hangt in de lucht. Valentijn is net
gepasseerd en daarom gaan we samen
met de cowboys van het wilde westen
uitvechten wie het sterkste geslacht is.

Zat 23 feb (14:00-17:00):
Vandaag verlaten we de droogte van het
wilde Westen en verdiepen we ons terug
in onze vertrouwde Waasmunsterse
bossen. Trek dus maar terug jullie lekker
warme kleren aan.

Dit was het spiespunt dan al weer voor januari en februari. Maar niet
getreurd want volgende maand ligt er een nieuw spiespunt voor jullie
klaar!
Een stevige linker van jullie favoriete kabouterleiding xoxo

Wij zijn allemaal
voorbeeldige
kabouters en komen
altijd in perfect
uniform naar de
scouts!

