KAPOENEN
Dag kapoenen, voor we op kamp vertrekken gaan we nog 1
keer afspreken op zondag! Dit op zondag 30 juni. Wij
verwachten jullie om 2u (niet 2u30) aan het domein van
huizingen!!! Hier gaan wij ons amuseren, dit tot 4u30
wanneer jullie terug opgepikt worden door jullie ouders. Wat
hebben jullie nodig?? 2 euro voor de ingang en heel veel zin
om te spelen!! Tot dan!!

Dit deel is leeg!

Kabouters
Heyyy liefste kabouters, het einde van het schooljaar is weer in zicht. Spijtig genoeg wil dit
zeggen dat de laatste scouts vergadering eraan komt, maar niet getreurd al even snel volgt
het kamp, waar we ons ongetwijfeld mega hard zullen amuseren!!
Nu zal het tegen dan wel al even geweest zijn sinds we elkaar nog voor het laatst zagen dus
om dit probleem op te lossen spreken we nog eens een laatste keer af op zondag 30 juni om
14u30 tot 17u aan de MB. Na deze vergadering zullen we goed voorbereid zijn op kamp
dankzij een hoop stoere scouts spelen!
Als je deze zondag er toch niet kan bijzijn
gelieve ons dan een seintje te geven.
Max: 04/79 89 07 93
Britt: 04/72 01 34 52

WELPEN
JUNI
zondag 30/06
Hellow beste welpen, omdat het alweer zolang geleden is organiseren wij, de
leiding, nog een fantastisch geweldige topactiviteit voor jullie. Aangezien de
opkomst bij onze vorige vergadering in het domein van Huizingen nogal mager
was, gaan we nog eens afzakken naar het mooie Huizingen. We spreken af om 14u
op de parking van het domein waar jullie ouders jullie om 16u 30 weer mogen
komen ophalen. Breng zeker je ID-kaart mee en 2 euro voor de ingang, je kan ook
nog wat extra centjes meenemen voor een drankje of een snack. Hopelijk zijn
jullie klaar voor een dagje vol fun en avontuur. Het is de laatste vergadering voor
we op kamp vertrekken, woehoew, dus zou het leuk zijn moest iedereen aanwezig
zijn. See you then welpjes.
Als uw zoon niet kan komen of later zal zijn, ontvangen wij graag een berichtje.
Sam: 0479/06.91.43

Toon: 0477/23.53.00

Sieben: 0471/70.47.40

Jonggidsen
Dag meisjes, met het groot kamp in zicht leek het ons leuk om nog één laatste vergadering te houden, voor
jullie je trekzak beginnen te maken.
We wensen jullie ook veel succes met jullie examens! Omdat jullie leiding examens heeft geven we de andere
3 weken GEEN scouts.
Zondag 30 juni: Gaan we picknicken!!!!! Jullie nemen allemaal iets mee om te eten, wij zorgen voor den

drank. Alles moet opgegeten kunnen worden! Wij doen niet aan voedselverspilling!

Wat over is, kan

uiteraard terug mee naar huis.
We verwachten jullie om 10u30 aan de MB en 12u30 mogen jullie terug naar huis.
Om jullie een beetje inspiratie te geven:

Ook vragen wij om tijdig te verwittigen als jullie NIET kunnen komen, zo weten we hoeveel drank wij
moeten voorzien.

Arne: 0471 33 17 05
Robin: 0470 28 18 12
Emma: 0471 08 70 68

Jongverkenners
Dag jongens! Door de examens geven wij geen scouts in juni
maar het laatste weekend van juni doen we nog iets leuks!
Zondag 30 juni: afspraak om 14 u 30 op de Moesjebaaz tot 17
u. We koppelen het nuttige aan het aangename en oefenen
onze sjorskills nog eens voor we op kamp vertrekken om
daarna een groot eetfestijn te houden. Neem dus allemaal
veel eten en drank mee!!!

Dikke kus en groetjes van jullie leiding xxx
Indien je niet kan komen op dit laatste episch moment van
het jaar voor we op kamp vertrekken laat ons dan iets weten!
Lauren: 0478/821073
Lennart: 0479/085253

Givers
Zondag 30 juni (vanaf 16u) BBQ bij Tilia thuis.
Adres: Frans De Greef straat 50, 1652 Alsemberg
Kom met de fiets, zo oefen je al eens voor kamp en dan kan je naar huis
wanneer je wilt!
Neem mee:

of

of
Wij zorgen voor:

en

en
Tilia en Billy

