Hallo iedereen, De laatste maandschors van dit
scoutsjaar is aangebroken. Niet getreurd, na deze
maandschors is er natuurlijk nog ons fantastisch
kamp! Hierbij geven we nog enkele belangrijke
mededelingen mee.
Kampinschrijvingen: Zondag 5 mei kan iedereen
zich na de vergadering om 17u inschrijven voor het
kamp. Ook het kampboekje met het thema en de kampplaats krijgen jullie dan mee.
Bij nieuwe leden of leden die nog nooit meegingen op kamp, komt de leiding een keer
langs om extra info te geven als jullie dat wensen. De leiding contacteert jullie
hiervoor nog. Inschrijven kan tot en met zondag 26 mei. Ten laatste zondag 9 juni
willen we van iedereen de betaling ontvangen hebben. Zoals elk jaar gaan we op
kamp in het pittoreske België. De givers, jonggivers en wouters vertrekken 22 juli
richting kampterrein en de Kapoenen komen ons vergezellen vanaf 25 juli. Voor hen
werken we met een carpoolsysteem. Op 31 juli is voor iedereen het kamp afgesloten
en kan iedereen moe maar hopelijk voldaan terug naar huis. Nog meer informatie
kunnen jullie krijgen op de kampinschrijfdag of gewoon via de (groeps)leiding.
Examens leiding: Zoals jullie kunnen merken aan de maandschors heeft de
leidingsploeg examens in juni. Daardoor kan de maandschors er iets anders kan
uitzien. Let dus zeker op bij de datum en het uur dat je verwacht wordt voor een
vergadering. We proberen om vervangleiding te vinden voor de vergaderingen
waarop de leiding niet aanwezig kan zijn. Dit kan echter niet altijd gegarandeerd
worden. Hou dus zeker jullie mail in de gaten. Wij wensen alle leden en leiding die
examens hebben enorm veel succes toe!
Groepsactiviteit: De laatste vergadering van het jaar: zaterdag 22 juni, is naar goede
gewoonte onze groepsactiviteit. Net als vorig jaar blijven we op de scouts en spelen
we daar een superleuk spel met alle takken. In de avond voorzien wij eten en is er
een kampvuur. We vragen aan iedereen om 5 euro mee te nemen. De vergadering
begint om 14u en eindigt afhankelijk van de tak. De kapoenen en wouters mogen
naar huis om 21u, de jonggivers om 22u30 en de givers om 24u.
Tuinfeest: Na het kamp komt er nog een fantastische feest! Het enige echte tuinfeest.
Perfect om jullie vriendjes en vriendinnetjes terug te zien. We hopen dan ook dat we
jullie allemaal terugzien op zaterdag 7 september 2019, tot dan!
Startdag: De echte start van het volgende scoutsjaar komt dan op zondag 22
september met alweer een nieuwe startdag. Hier komen jullie de nieuwe leiding te
weten. Maar voorlopig ligt dit nog ver in de toekomst, eerst nog een aantal leuke
vergaderingen en een (hopelijk) fantastisch kamp!
Zo, dit was de laatste scouts- info voor dit scoutsjaar. We hopen dat iedereen nog
enkele leuke vergaderingen heeft en een spetterend kamp om het jaar in schoonheid
af te sluiten! Een stevige scoutslinker, De leidingsploeg, Merida, Pongo, Hagrid,
Waldo, Goofy, Kanga, Kuzco, Abu, Sarabi en Mufasa

Hopper is de winkel van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw.
In de hopper kan je allerlei materiaal kopen dat wel eens handig kan zijn
voor een echte scout. Het belangrijkste artikel in deze shop is en blijft nog
altijd het uniform.

Voor kapoenen: de groepsdas, te verkrijgen bij de leiding aan 6 euro.
Vanaf de wouters: groepsdas, een beige scoutshemd, en een groene broek. De
vrouwelijke leden onder ons en de mannelijke leden die dat wensen kunnen natuurlijk
ook een groene rok dragen.
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Zondag 5 mei
Om op kamp leuke dingen te doen gaan we
vandaag een winstgevende activiteit doen.
Kom zeker naar de scouts van 14u tot 17u
zodat we veel centjes kunnen verdienen. Na
de vergaderingen kunnen jullie jullie inschrijven
voor ons super mega tof kamp, zeker komen dus!

Zondag 12 mei
Hebben jullie ooit al is gedroomd om een verre reis te maken naar Mars of
Venus, dan is het vandaag jullie kans want we gaan een ruimtereis maken of
toch proberen. Willen jullie samen met ons het melkwegstelsel ontdekken kom
dan zeker van 14u tot 17u naar de scouts.

Zondag 19 mei
Vandaag gaan we nog eens naar het bos! We verwachten jullie om 14u aan
de ingang van Neigembos via de Neerstraat. Om 17u mogen jullie terug
worden opgehaald. Vergeet zeker geen kleren aan te doen die vuil mogen
worden want het zou wel eens modderig kunnen zijn. De neerstraat is een
smal doodlopend straatje het is dus aangeraden om te voet deze straat af te
leggen.

Zondag 2 juni
Trek allemaal jullie beste sportkledij maar aan want vandaag is het
sportvergadering. De opwarming zal beginnen om 14u op de scouts en
wanneer onze spieren moe en voldaan zijn mogen jullie om 17u weer
opgehaald worden. In thema verkleed komen is een must!

Zondag 9 juni
Vandaag gaan we een vergadering doen helemaal in thema van
kapoenendingen. Willen jullie weten hoe tof het zal worden, kom dan zeker
van 14u tot 17u naar de scouts.

Zondag 16 juni
Wegens de examens van de leiding zal er vandaag
geen vergadering zijn.
zaterdag 22 juni
Aan alle mooie dingen komt er een einde, zo komt er ook een einde aan dit
scoutsjaar. Maar niet getreurd het kamp komt er nog aan! We gaan er nog 1 keer een
dikke lap opgeven, naar jaarlijks gewoonte doen we dit met een groepsactiviteit. Meer
informatie vinden jullie in de scouts info.

Hallo wouters. Spijtig genoeg is het al zover, de laatste
maandschors van het scoutsjaar! Laten we er samen een leuke 2
maand van maken en dit jaar afsluiten met een
nog leuker kamp!
Zondag 5 mei:
Vandaag gaan we zwemmen! Jullie worden om 9u
verwacht aan het zwembad van Ninove. Vergeet
vooral jullie zwemgerief en 5 euro niet! Jullie
mogen opgehaald worden om 11u30. Tot dan!
Zondag 12 mei:
Na 2 leuke vergaderingen te hebben gehad met Manke Bizon en Sherrif Bill wordt het
tijd voor het grote slot zodat ze de strijdbijl kunnen begraven. Ben jij benieuwd hoe?
Kom dan zeker naar de lokalen van 14u tot 17u!
Zondag 19 mei:
Wouters! Kapitein Scheeloog wil jullie graag om een laatste gunst vragen. Generaal
Dakotha is weer op zoek naar een manier om de kapitein te verslaan! Dus vroeg hij
aan jullie om hem te helpen. Jullie worden verwacht van 14u tot 17u aan de lokalen!
Zondag 26 mei:
De laatste laatste van de maand van het scoutsjaar! Dus geen vergadering.
Zondag 2 juni:
Jullie leiding heeft spijtig genoeg examens, maar gelukkig hebben we vervanging die
jullie toch een leuke namiddag zullen geven! Van 14u tot 17u aan de lokalen!
Zondag 9 juni:
De leiding heeft nog steeds examens! Maar we hebben vervangleiding voorzien! Van
14u tot 17u aan de lokalen!
Zondag 16 juni:
Wegens de examens van de leiding zal er vandaag geen vergadering zijn.
Zaterdag 22 juni:
Dit is het dan, de laatste vergadering van het jaar. Zoals elk jaar gaat dit een activiteit
zijn met heel de scouts. De verdere informatie vind je bij scouts info!

Beste jonggivers, inmiddels is de laatste scoutsperiode van het
jaar alweer aangebroken. Niet getreurd we gaan er ook in deze 2
maanden nog is een ‘goei lap’ op geven. Het einde van het jaar
betekent tevens ook dat het kamp telkens dichterbij komt, meer
info hierover volgt binnenkort. Ook zouden wij de
studenten onder ons veel succes willen wensen
met de eindexamens.

Jonggivers

Zondag 5 Mei: proefvergadering
Vandaag zullen we jullie smaakpapillen op de
proef stellen aan de hand van leuke opdrachtjes.
Wie is er de beste proever? Kom naar de scouts van 14u tot 17u om hierachter te
komen.
Zondag 12 Mei:
Verrassingsvergadering. Benieuwd? Zeker komen van 14u tot 17u aan de
scoutslokalen
Zondag 19 Mei:
Vandaag zal jullie leiding niet aanwezig zijn dus mogen jullie de givers vervoegen bij
hun sportvergadering. Allemaal komen van 14u tot 17u aan de scouts.
Zondag 26 Mei:
Laatste van de maand. Er is dus geen vergadering vandaag.
Zondag 2 Juni:
Vervangleiding (14u tot 17u aan de scouts)
Zondag 9 Juni:
Vervangleiding (14u tot 17u aan de scouts)
Zondag 16 Juni:
Wegens de examens van de leiding zal het vandaag geen vergadering zijn.
zaterdag 22 juni: groepsactiviteit
Dit is het dan, de laatste vergadering van het jaar. Zoals elk jaar gaat dit een activiteit
zijn met heel de scouts. De verdere informatie vind je bij scouts info!

Zondag 5 mei
Dit zat er dan weer aan te komen, de techniekenvergadering die
niet is doorgegaan vorige maandschors. Zorg ervoor dat jullie er
allemaal zijn van 2u tot 5u want jullie gaan het zeker nodig hebben!
vrijdag 10 mei
We gaan eens wat geld binnenhalen met ons lang
verwachte givercafé. Zeker allemaal komen en
vergeet niet jullie vrienden uit te nodigen! Verdere
info volgt.
zondag 19 mei
Aan alle Eddy Merckxen en Kim Clijsters van de
givers, This is your time to shine! We gaan deze zondag sporten van 2u tot 5u in het
hopelijk goede weer!
zondag 26 mei
Zijn jullie klaar om eens te kijken hoe het er aan toe gaat bij de maffia van
Borchtlombeek, kom dan naar de lokalen van 2u tot 5u.
zondag 2 juni
Vandaag is er geen vergadering aangezien we vorige maand elk weekend vergadering
hebben gehad.
zondag 9 juni
Wegens onze examens kunnen we er vandaag waarschijnlijk niet bij zijn en gaat er
vervangleiding zijn die een leuke vergadering hebben voorbereid die van 2u tot 5u
doorgaat aan de lokalen! Hou jullie e-mails goed in de gaten want het is mogelijk dat
de plannen nog veranderen.
zondag 16 juni
Wegens de examens van de leiding zal het vandaag geen vergadering zijn.
zaterdag 22 juni
Dit is het dan, de laatste vergadering van het jaar. Zoals elk jaar gaat dit een activiteit
zijn met heel de scouts. De verdere informatie vind je bij scouts info!

