Kapoenen
De maand juni
Zaterdag 8 juni
Vanavond zijn ouders ook welkom voor kampinfo
Handig want u kan vragen stellen en inschrijven
We verwachten jullie en je ouders om 19u aan de Beisemburcht.

Zaterdag 15 juni
Helaas ontbreekt deze week een scoutsvergadering

Zaterdag 22 juni
Deze allerlaatste vergadering vieren we graag met een menu
Van 18u tot 20u zijn jullie welkom voor een buikvullende avond

KABOUTERSSSSSSSSS
Zaterdag 8 juni
KAMPINFOAVOND!!!! Wij gaan van 4 tot 10 juli op kamp naar Munsterbilzen en hebben echt allemaal
mega toffe spelletjes gepland! Om jullie mama’s en papa’s wat gerust te stellen leggen wij
vanavond nekeer uit wat we gaan doen en mogen zij ons alle vragen stellen die ze maar willen!
We verwachten jullie en je ouders om 19u30 aan onze geliefde lokalen.

Zaterdag 15 juni
Helaas pindakaas, wij zijn veel te hard aan het studeren en hebben jammer genoeg geen tijd om
met jullie te spelen deze week  Het is dus geen vergadering. Maar vanachter onze boeken
zitten wij alvast te dromen naar volgende week! Dan wordt het weer superleuk!! Tot dan!

Zaterdag 22 juni
Na een mega tof jaar is het nu echt officieel tijd voor de allerlaatste vergadering . En
omdat wij weten dat de kabouters gelijk geen ander kunnen dansen is het dus nog eens tijd voor
een goed feestje. Wij voorzien al het nodige, jullie zorgen voor de sfeer? Deal? Time of
arrival is 18u, En om 20u gaan de lichten aan en zit het scoutsjaar er weer op.

Wij vonden het alvast mega leuk en kijken gigantisch hard uit naar kamp xxx

FLORA ☺ MANE ☺ GISI ☺ RICO ☺ SARABI ☺ TWIX

Aktivow Welpeh
Zaterdag 8 juni
Bim bam boem het is KAMPINFOAVOND!!!! Wij gaan van 4 tot 10 juli op
kamp naar Munsterbilzen en hebben echt allemaal mega toffe spelletjes
gepland! Om jullie mama’s en papa’s wat gerust te stellen leggen wij
vanavond nekeer uit wat we gaan doen en mogen zij ons alle vragen
stellen die ze maar willen! We verwachten jullie en je ouders om 19u30
aan onze geliefde lokalen.

Zaterdag 15 juni
Ik heb goed en slecht nieuws, ik zal eerst beginnen met het slechte
nieuws. Wij als leiding kunnen geen vergadering voorzien want we zijn
namelijk hard aan het werken (studeren) aan onze toekomst om veel
centjes te verdienen om veel snoepjes te kunnen kopen. Sorry matekes x
Maar niet getreurd het goede nieuws is wel dat jullie ouders jullie deze
avond kunnen verwennen. Of jullie hun want vergeet niet ze zijn helden,
s/o to mommy & daddy

Zaterdag 22 juni
Ja niffows het zit er op, genoeg gelachen en gespeeld ma dit is weliswaar
de allerletste vergadering. Komt nah den Beisemburcht van 18u -20u
want we gaan nog ne allerletste keer vettig doen, alej in den zomer ook.
Maar soit, komt in uw allerschikste klejren, plastron enal. En goei fiesje
zal er zijn special voor ulle omdat gelle geweldig zijt . love u all ulle
leiding x

Met spijt in ons hart sluiten we deze activo af… Toe ziens maar niet tot nooit
meer (ahnee tot op kamp hé charels) xoxo

JONGGIDSEN
Zaterdag 8 juni
Vanavond is het kampinfo avond. Hier komen jullie en je ouders alles te weten over wat we
tijdens ons megaleuke kamp gaan doen. We verwachten jullie om 19u aan de
Beisemburcht. Tot dan!

Zaterdag 15 juni
Helaas pindakaas… dit weekend is het geen vergadering. De leiding is allemaal goed aan
het studeren voor hun examens. Maar niet getreurd, volgende week sluiten we af met een
knal.

Zaterdag 22 juni
Omdat het vandaag de allerlaatste vergadering is
voordat we op kamp vertrekken, gaan we een zeer
geslaagd scoutsjaar vieren. En wat is nu een betere
manier om dat te doen dan met een FEESTJE!!! Kom
allemaal naar de lokalen in Winksele van 19.30u tot
21.30u. Pak ook 50 cent mee om iets te drinken als je
wilt.

XOXO de jogileiding

ACTIVO JONG-VERKENNERS

Zaterdag 8 / 6
Vandaag is het kampinfo-avond! Om 19u krijgen jullie samen met je ouders heel wat
info over het kamp, hier kun je ook al het strookje invullen! Zeker een aanrader! Tot
dan!

Zaterdag 15 / 6
Deze week zal er geen vergadering zijn, wij zijn allemaal druk aan het werken voor
onze examens. We zullen jullie zeker missen en kijken al uit naar volgende week x

Zaterdag 22 / 6
Vandaag is het de laatste avondvergadering! Daarom wordt het
een geweldige casino-vergadering! Doe allemaal je mooiste
kleren en pokerface aan, het zal de moeite zijn! Hapjes en
drankjes worden voorzien! We verwelkomen jullie aan de
Beisemburcht van 19u30 tot 21u30.

EINDE VAN HET SCOUTSJAAR DUS DIT BETEKENT DAT JE
AL KUNT UITKIJKEN NAAR HET KAMP 😊
Dikke zoenen van de leiding,
Felix, Mika, Maarten, Michiel, Merel, Wannes en Eva

Givers

Zaterdag 22 juni
Haal jullie camouflage skilzzz al maar naar boven. Ook al is het tot laat in de avond licht, toch
gaan jullie onopgemerkt moeten blijven in onze ogen. Vandaag spelen we een
camouflage/sluipspel. En denk maar niet dat dit de typische alledaagse uitdaging is. Nee hoor dit
is in extreme vorm. Toon ons dat je het aankunt/aandurft! See you there xoxo LOL(lots of love) van
jullie leiding!

xxxxMathildexxxxEllenxxxxKaatxxxxWotanxxxxZiggyxxxxMerten

