Juni? Is het al juni!?! Ja, dat lees je inderdaad goed: het einde van dit nogmaals
geweldige scoutsjaar zit er al bijna weer op, maar dat doen we niet zonder er nog
een super toffe, knettergekke maar vooral geweldige maand van te maken!
Ondervind het hieronder wat er jullie te wachten staat:

Vrijdag 1 juni – 19:00 – 21:00 aan de lokalen
Nu dat jullie al bijna een jaartje ouder zijn wordt het tijd dat jullie een stapje
verder zetten met jullie scoutstechnieken. Van een simpele bank tot een
gigantische zithoek, zonder de juiste sjortechnieken zal je er niet geraken. Kom
het bij ons op de avondschool leren!

Vrijdag 8 juni – 19:00 – 21:00 aan de lokalen
Omdat de rest van deze maand zo geweldig spectaculair gaat zijn, gaan we het nu
even rustig aan doen: we springen allemaal met ons “lui gat” de zetel in en maken
er een echte top filmavond van!

Zondag 17 juni – 14:00 – 17:00 aan de Palaver! (oude kerk Hemelrijk)
Jullie leiding is zeer druk bezig met het behalen van de beste punten op al hun
examens. Omdat dit zeer veel tijd vraagt hebben niet wij, maar andere nog steeds
geweldige mensen, iets gigantisch leuk voor jullie in petto! Daarom is het deze
zondag dan ook afspraak aan de Palaver! (Seringenlaan 1, 9470 Denderleeuw)

Zondag 24 juni – 14:00 – 17:00 aan de lokalen
Als je de laatste weken je thermometer goed in de gaten hebt gehouden zal je wel
al gezien hebben dat het steeds warmer en warmer wordt en dat betekent
natuurlijk maar 1 ding: de zomer is hier! Om deze fantastische gelegenheid te

vieren maken we er dan ook een zeer zomerse vergadering van: de
terrasjesvergadering!

Zondag 1 juli – 14:00 – 17:00 aan de lokalen
Je hebt misschien wel al door dat we stilletjes aan aan het einde komen van deze
maandlijst. Hoe triestig dit ook mag klinken, voordat we op zomerkamp gaan
maken we van deze allerlaatste vergadering dan ook nog eens de coolste van
allemaal! Bereid je mentaal maar goed voor want je zal nooit raden wat we deze
zotte vergadering allemaal zullen doen! Er is dan ook maar een manier om er
achter te komen…

Woensdag 25 juli tot dinsdag 31 juli – Hopper jeugdverblijf De Winner
Hopelijk ben je al in de vakantiesfeer, misschien al lichtjes gebruind, volledig
gerelaxt en al bekomen van de laatste vergadering want we gaan met z’n allen op
zomerkamp! Jullie hebben wellicht al de 1ste kampbrief gekregen en wij hopen dat
jullie allemaal mee kunnen gaan met ons naar dit prachtige verblijf. Alle
resterende informatie volgt nog in de 2de kampbrief die jullie in de eerste weken
van juni kunnen verwachten. Tot dan!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zie zo, dat was het dan. Wij hopen natuurlijk dat jullie evenveel van dit scoutsjaar
genoten hebben als ons en zien jullie graag volgend jaar opnieuw! En dan nog een
laatste keer: 3 2 1 ALLEMAAL! ABNORMAAL!

Een scoutieve linker van jullie leiding,
Arnaud Reybrouck: 0473 23 96 29
Helena Ruyssinck: 0471 68 07 58
Coralie Vanderghote: 0478 91 61 17
Lander Waegeman: 0478 70 59 17

