
 
Liefste jong- givers 

 

Jammer genoeg is dit al onze laatste maandlijst van het scoutsjaar. Maar niet 

getreurd want ons langverwachte zomerkamp komt alsmaar dichter en dichter. 

Ook voor onze laatste vergaderingen mogen jullie de volgende zaken niet vergeten: 

9 Elke vergadering in perfect uniform aanwezig, tenzij anders vermeld.   

9 Als je een drankje wil tijdens de pauze, neem je  €0,50 mee. 

9 Op techniekenvergaderingen ben je verplicht aanwezig. 

 

Zondag 28/04: Sjor- en tentvergadering  

Nu jullie de sjortechnieken onder de knie hebben, is het tijd 

om de tenten te leren opzetten voor ons zomerkamp .   

� VERPLICHTE VERGADERING: Laat op voorhand weten als 

je er om een of andere reden niet bij kan zijn.  

� Van 12u30 tot 17u. Zorg dat je al middag gegeten hebt! 
 

Zondag 5/05: Dorpsspel   

Door de hevige wind kon ons dorpsspel de vorige keer niet 

doorgaan. Wees daarom vandaag talrijk aanwezig om het 

langeverwachte ‘Melk is goed voor elk’- dorsspel van 14u tot 

17u te spelen. Afspraak op de scouts!  
 

Zondag 12/05: Zomerspelen op zonnige zondag  

Kijk je al uit naar die zwoele zomerdagen? Maar heb je totaal  

geen idee hoe je deze moet invullen? Kom het ontdekken van  

14u tot 17u op de scouts!  

� Heb je een leuk buitenspel (tennis, voetbal,…)?  

………Neem het dan zeker mee!  
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Zaterdag 18/05: BBQ 

Vandaag is het jullie favoriete vergadering van het jaar, want 

jullie mogen smullen! Kom jullie buikjes vullen  

van 19u tot 22u op de scouts. 

� Laat voor dinsdag 14/05 weten of je al dan niet aanwezig zult 

zijn. Dit via het mailadres: delfine.popelier@hotmail.com 

� Breng € 6 mee voor het lekkere eten!  

 

Zaterdag 25/05: Kampvuur  
Krijg je al heimwee als je terug denkt aan ons fantastische  

jaar als JGV? Kom je verhalen delen aan ons gezellig kampvuur  

met tussendoor een hapje, een drankje en een spelletje van 19u 

tot 22u op de scouts! 

 

 

Een stevige scoutslinker van jullie allerliefste leiding! 

 
 


