Jowww jongverkenners,
De laatste twee maanden van het scoutsjaar zijn al weer begonnen
maar niet getreurd we hebben weer TOP- activiteiten voor jullie klaar
staan! Ook komt ons kamp stillaan dichterbij. Wij zijn afgelopen
weekend eens een kijkje gaan nemen op het kampterrein en het
beloofd een geweldig kamp te worden. Wij kijken er alvast naar uit!
Zoals jullie kunnen lezen staan er alweer fantastische activiteiten op
het programma. Hopelijk heeft onze goede vriend weerman Frank
Deboosere wat meer gelijk zodat onze activiteiten kunnen doorgaan
zoals gepland.
Vergeet jullie goed humeur en jullie 50 centje niet!
Een stevige linker van jullie geweldige leiding,

Pampahaas

Stokstaartje

Pongo

14u-17u

Tijd voor nog eens een echte scoutsklassieker! Neem allemaal een appel
of een ei mee. Het is ruiltocht vandaag. Deze keer wel met een twist en
een winnaar. Zeker komen!

Zondag
15 mei

Om dat het vandaag de 135ste dag van het jaar is spelen we een
stadsspel. Kom zeker met de fiets!

Zondag
8 mei

14u-17u

19u-21u

Meer water, meer plezier! Om met water te spelen kom je naar hier,
deze keer zonder bier, hopelijk scheuren jullie geen spier en zijn we met
meer dan vier. PS: we zijn nog op zoek naar Pampahaas zijn tweede nier.
Breng zeker een handdoek en je zwemgerief mee want we spelen
waterspelletjes! Deze activiteit kan nog wijzigen (hangt af van het weer)
Als wij niet naar de cinema gaan, komt de cinema naar ons!! Vandaag
kijken we een film met een hapje en een drankje. Als er suggesties zijn
welke film jullie willen zien mogen jullie ons dat altijd laten weten.

Vrijdag
3 juni

Vandaag spelen we gezelschapsspelletjes. Neem allemaal jullie favoriete
gezelschapsspel mee!

Zondag
22 mei
14u-17u

Vrijdag
27 mei

19u-21u
Vrijdag
10 juni
19u-21u
Vrijdag
17 juni
19u-21u

Wie is de slimste jongverkenner van onze scouts? Vandaag houden we
een quiz dus verzorg die hersenkwabben maar goed zodat je met de eer
van slimste scout/gids kan gaan lopen vandaag!
Vleesje hier, vleesje daar, vleesje op de BBQ. Vandaag gaan we
barbecueën. Breng zelf jullie vleesje of vleesvervanger mee, wij zorgen
voor de rest.

Vrijdag 24 juni Ons langverwachte tweede weekendje komt eraan! Meer info volgt nog
via mail. Wij hebben er alvast heel veel zin in!
Zondag 26
juni

