Surprise! Vandaag is het
verrassingsvergadering!
Jullie worden om 14u
verwacht, om 16u30
mogen jullie terug
opgehaald worden.

8 juni gaan we ons met
de hele scouts uitleven en
samen spelletjes spelen,
want het zijn weer
massaspelen! Jullie zijn
welkom om 14u, helaas
stopt het om 16u30.

Doe 1 juni jullie
kostuum maar aan,
want we gaan
casinoavond doen!
Jullie zijn welkom
vanaf 19u, het
casino sluit om
21u.

Hopelijk wordt het 15
juni heel warm, want
we gaan
waterspelletjes
spelen! De activiteit
begint om 14u en
eindigt om 16u30.

!VERGEET JE NIET IN TE SCHRIJVEN VOOR ONS MEGALEUK KAMP!
!TEN LAATSTE 15 JUNI!

29 juni is het
Roefel in Beerse!
Je kan vrij in en uit
op de scouts, kom
zeker eens kijken!
De leiding voorziet
altijd iets leuks.

Warme knuffels: Pablo, Jobo,
Kapi, Kobi, Toto, Kerri, Pico & Bero!

: Kom vandaag lekker gezellig
in je pyjama, want vandaag is het
filmavond!!! Om 19:00 aan het
lokaal en om 21:00 weer naar huis.
: Omdat het vandaag
de LAATSTE VERGADERING is
gaan we een SUUPERR
DUUPERR leuke activiteit
doen!! We spreken om 11:00
af aan de Lilse Bergen en om
17:00 mogen jullie weer naar
huis. Ps: vergeet jullie bikini,
handdoek en zonnecreme
zeker niet + 4 inkom en
lunchpakket! 😊

: Vandaag is
het geen
vergadering maar
ROEFEL. Kom
allemaal een kijkje
nemen op ons
scoutsterrein.
VERRASSING!!!

:
Vandaag is het
massaspelen!!
Jjeeeuj!! Kom je
uitleven aan het
lokaal van 14:00
tot 16:30.

: Als het mooi weer is spelen
we vandaag waterspelletjes!! Van
14:00 tot 16:30 aan het lokaal.

JONGGIDSEN
01/06: FILMAVOND
Vandaag spreken we later af dan normaal. Kom om 19u naar het lokaal in knusse
kledij (+hemd!) om samen een film te kijken. Je mag altijd je favoriete film op dvd
meebrengen! Om 21:30u gaan we weer terug naar huis.

08/06: MASSASPELEN
Kom om 14u naar het lokaal voor de massaspelen! We gaan met alle groepen leuke
spelletjes spelen. Om 16:30 is het gedaan. Tot dan!

15/06: VRIJ IN EN UIT
Aangezien zowel jullie als de leiding examens hebben, gaan we een goeie
verwennamiddag houden! Je mag vrij in en uit langskomen aan het lokaal tussen 14u
en 16:30u. Veel succes allemaal!

22/06: WATERSPELLETJES
Hopelijk wordt het vandaag goed weer want we gaan waterspelletjes spelen! Jullie
worden om 14u aan het lokaal verwacht en mogen om 16:30u weer naar huis.

29/06: VERRASSING
Vandaag is het al de laatste vergadering van het jaar :( . De leiding heeft een verrassing
gepland voor een kei toffe laatste activiteit! Later komt hier meer info over op het
takhoekje, dus hou dit zeker goed in het oog!

DIKKE KUSSEN
LAURA, SIEN, JITSKE & JUSTINE
PS: vergeet je zeker niet in te
schrijven voor het kamp!

Jongverkenners

Dieter Boermans

1 Juni: Om de laatste maand van het
scoutsjaar goed te starten zullen we nog eens
een Kubb toernooi houden. Oefen thuis al wat
met mikken, want de concurrentie zal weer
moordend zijn. We beginnen om 14u aan het
lokaal.

8 Juni: Vandaag kunnen jullie nog voor een
laatste keer de eer van de jongverkenners
komen verdedigen. Neem het op tegen de
andere takken bij de massaspelen.
Afspraak om 14u aan het lokaal.

15 Juni: Na al da actief gedoe van de laatste
maanden, is het nog eens tijd om ons lokaal
op te zoeken en op ons lui gat te zitten.
Filmvergadering! Jullie worden om 19u
verwacht aan het lokaal en om 22u mogen
jullie terug naar huis.

22 Juni: Jullie zijn er waarschijnlijk al heel het
jaar op aan het wachten en eindelijk is het zo
ver. Vandaag trekken we nog eens richting de
kleiputten. Om 13u30 worden jullie aan het
lokaal verwacht.
P.S.: Vergeet zeker geen slechte kledij mee te
nemen die vuil en nat mag worden en vergeet
ook je fiets niet.

29 Juni: Vandaag is het de laatste vergadering
van het jaar. Dat vraagt om nog eens een
goeie ouderwetse vlottentocht te doen. Kom
om 14u naar het lokaal en vergeet zeker geen
zwemgerief.
P.S.: sjortechnieken zullen hier ook van pas
komen.

Wout

Steije

Mattias

Bernd

SCOUGI
GIDSEN
8 JUNI
MASSASPELEN
OMDAT DE LEIDING
EXAMENS HEEFT GAAN
DE GIVERS EN JONGGIVERS SAMEN
MASSASPELEN
SPELEN

15 JUNI
MOCKTAILAVOND
19U-21U30
ZOEK EEN RECEPTJE OP VOOR
EEN LEKKERE MOCKTAIL EN
BRENG ZELF JE INGREDIËNTEN
MEE
VOORZIE EEN KLEINE PORTIE
VOOR IEDEREEN ZO KUNNEN WE
ER EEN GEZELLIGE MOCKTAIL
TASTING VAN MAKEN

KUSJES
WINDE-CATO-GITTE

1 JUNI
GEZELSCHAPSSPELLETJESAVOND
KAN JIJ WINNEN? TEST
HET VAN 19U TOT 21U30 IN
HET LOKAAL
PS: NEEM SPELLETJES MEE

29 JUNI
LAATSTE VERGADERING
VANDAAG IS HET JAMMER GENOEG
ALWEER DE LAATSTE VERGADERING
VAN HET JAAR, MAAR WE GAAN ER
EEN LEUKE AFLSUITER VAN MAKEN!
WE SPREKEN OM 9U AF AAN HET
LOKAAL MET DE FIETS EN EEN
LUNCHPACKET VOOR ‘S MIDDAGS,
TEGEN 17U ZULLEN WE TERUG ZIJN
TOT DAN XX

22 JUNI
PICKNICK
VANDAAG GAAN WE PICKNICKEN!!
JULLIE WORDEN VANDAAG AAN HET
LOKAAL VERWACHT OM 12U MET DE
FIETS, DE VERGADERING ZAL EINDIGEN
OM 15U30
PS: VERGEET ZEKER GEEN LEKKER
ETEN MEE TE NEMEN VOOR DE
PICKNICK

CV - Jinners
Welkom op de scougi van de Jin.
Het is de laatste maand van een zalig jaar!
De leiding is super blij en de leden waren geweldig!

Contact

Working Experiences
1 | Juni| 2019
De examens zijn in de aantocht, dat betekent dat Ine, Astrid en Lorenz
59

(een beetje ) hard moeten leren! Daarom gaan we vanavond een film
avond doen! Als je denkt ik wil die film zeker zien, meepakken die
handel! 19 uur @Lokaal

8| Juni | 2019

Skills

Tijd om weer het beste van ons te laten zien! Sommige zullen zorgzaam
moeten zijn, sommige hard. Maar niemand komt aan den Jin van Beerse!
Daarom laat zien dat jullie één groep vormen, dat jullie samen sterk staan
in de massaspelen! 14 uur @Lokaal

Zagen

15| Juni | 2019
Om onze overwinning van vorige week te vieren gaan we het vandaag
rustig aandoen en een picknikske doen! @14 uur Lokaal
Chopping wood
Drinking soda

Education
Kleiputten

Sjorring

Scouts Beerse | 22-06-2019

De vergadering die iedereen vreest, wie zal uit de putten geraken en wie
zal er achterbljiven? NIEMAND iedereen gaat mee!
LEIDING WA MOETEN WIJ MEEPAKKEN?
- Proper kledij
- Schoenen
- Ge weet de rest wel pakt

Hobby’s
Suprise!
Travelling

Scouts Beerse | 29-06-2019
Meer info komt nog! Maar het gaat epic zijn!
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