Scougi juni
Zaterdag 2 juni
Vandaag verbroederen we ons met iedereen van de scouts om samen
spelletjes te spelen. De befaamde massaspelen zullen plaatsvinden van 14
uur tot 16.30 uur. We spreken af aan het scoutsplein.

Zaterdag 9 juni
Wat we vandaag gaan doen is nog een verassing… spannend! Jullie worden
om 14 uur aan het lokaal verwacht en het einde van de activiteit is
voorzien om 16.30 uur .

Zaterdag 16 juni
Deze avond gaan we gezellig met z’n allen een film kijken.
Jullie mogen om 19 uur naar het lokaal komen, het
einde wordt voorzien om 21.30 uur. We zullen zorgen
voor wat popcorn tijdens de film. Mmmm….

Zaterdag 23 juni
Springen op het springkasteel, verstoppertje in het ballenbad, dansen op je
lievelingsmuziek, glijden van de glijbaan… Joepie, we gaan naar Speelstad! De
kapoenen mogen om 13.45 uur afgezet worden in de Voetbalstraat 16 te
Wechelderzande. We spreken af aan de inkom, daar mogen jullie de
uitgelaten rakkers terug opnieuw komen ophalen om 17.30 uur. De leiding
zorgt voor een koek en een drankje. De prijs voor deze spetterende activiteit
is 10 euro. Gelieve dit bedrag gepast mee te geven aan de kapoen.

Zaterdag 30 juni
Vandaag is het geen activiteit, jammer! Maar jullie kunnen met je met
je vrienden en vriendinnetjes geweldig uitleven op de Roefeldag.
Vele kusjes en knuffels van de leiding,
Yobo, Toto, Kapi, Chico, Kerrie, Pico & Chil

De kapoenen die al weten dat ze op kamp gaan, mogen een mailtje sturen naar:
kapoenen@scoutsengidsenbeerse.be. Hierbij vermeld je naam, voornaam en adres van de kapoen.
Wanneer het mailtje is verstuurd, mag u in de loop van de volgende weken een brief met de nodige
informatie verwachten. U kan uw kapoen inschrijven tot en met 14 juni. Het kamp moet betaald
worden tegen 26 juni.
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Onze laatste maand scouts van dit schooljaar, 23 juni is de laatste vergadering.
Maar voor zij die mee op kamp gaan is het
nog lang niet gedaan! het wordt een heus
super kamp dit jaar! En voor de ouders een
beetje meer op de hoogte te brengen geven
wij op 16 juni om 20u aan het lokaal
een info avond over het kamp met een
drankje (aan 50 cent). Groetjes van
jullie leiding Senne, Pieter, Jef, Jan en
Lander
tot op kamp!

9 Juni:
Verassingsvergadering allen
om
14 u lokaal

2 Juni:
Massaspelen
14u lokaal

16

jun
OS

iB

,1
EL
SP
ok
4u l

aal met fiets en
wate
rpis
t
o
o
l!!!

23 Juni
Bowlen! Om 13.45u
aan breebos
(rijkevorsel) en om
16.15u mogen de ouders jullie weer komen
halen. Als je komt stuur
ons dan een bevestigings mailtje op
jongverkenners@
scoutsengidsenbeerse.
bevoor 15 juni zodat
wij juist kunnen reserveren en vergeet geen 6
euro mee te nemen.

30 juni:
Njam njam njam… Om het einde van het fantastische
scouts-jaar af te sluiten, houden we een BBQ. Kunnen we
nog eens goed na kletsen over het voorbije jaar! Kom om
17u naar het lokaal met een vleesje (of meer). Om 20u
mogen Jullie voldaan terug naar huis. Stuur snel een
mailtje naar jonggidsen@scoutsengidsenbeerse.be om te
bevestigen of je naar de BBQ komt. Zo weten we hoeveel
groentjes we ongeveer moeten voorzien.

2 juni:
MASSASPELEN
Whoehoeew!

9 juni:
Mmmhmm…
heerlijk weer, tijd
voor
waterspelletjes!

16 juni:
Kleiputteeeuuhn.
Breng je fiets mee
en reserve kledij.
Doe slechte kledij
aan!

23 juni:
Ooolalaa… Beauty
farm! Bij mooi
weer, neem gerust
je bikini/badpak
mee!

Liefste Gidsjes
2 juni:
Massaspelen
8 juni:
Wie houdt er niet van dessertjes? Iedereen toch, vandaag maken we
verschillende overheerlijke desserten, neem ingrediënten mee waarmee
we iets zouden kunnen fabriceren. Je mag kiezen wanneer je komt, wij zijn
aanwezig tussen 19u en 22u om jullie kookles te geven.
16 juni:
Kom tussen 14u en 17u naar het lokaal voor de workshop
waterspelletjes. Deze workshop is vrij in en uit. (Bij slecht weer
uiteraard een vervang workshop).
23 juni:
Het is nu 2 dagen zomer, dus het is goed weer en wat is er leuker dan bij
goed weer een wandelingetje te maken? Kom om 14u naar het lokaal
voor een gezellig wandelingetje door de bossen van Beerse.
30 juni:
Laatste vergadering!!!! Waarheen? Voor ons een weet voor jullie een
vraag! Hahahaha!! Wat we wel kunnen verklappen is dat jullie 10euro
moeten meenemen, een lunchpakket, bikini, zonnecrème, evt zakgeld… en
dat jullie om 7.30u TEN LAATSTE aan het station in Turnhout
moeten staan en dat we rond 19.30u terug aan het station zullen zijn (dit
kan nog wijzigen op de dag zelf) (carpoolen!!).

Vele zomerse groetjes van de aller
tofste leidingsploeg!!

Valerie, Lise en Inge

