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Beste ouders, leden en vrienden van de 4
We gaan het derde en laatste boekje van het jaar in. Ook dit boekje staan er weer
vele leuke activiteiten gepland!
Er staat nog een groot evenement op de planning! Zoals jullie weten zal ons toneel
plaatsvinden in het weekend van 14 en 15 maart. Het weekend dat jullie dochter
zal stralen op het podium, want het beloofd een heel tof stuk te worden! Tickets zijn
nog steeds te koop via de link op onze website: https://4desintjoris.be/ .
Op 4/4/20 zal er ook nog een oud-leidingsavond plaatsvinden. Dus zijn er mama’s
die in de 4 leiding gegeven hebben? Dan ben je zeker welkom om langs te komen.
Er staat ook nog een mega tof groepsweekend te wachten van 17 tot 19 april. Waar
we samen als 1 groep ons goed gaan amuseren. Het weekend zal ook op een
gezellige manier afgesloten worden met een brunch. Meer info daarover volgt nog.
Tot op één van onze komende activeiten!
Groetjes,
De groepsleiding
groepsleiding@4desintjoris.be
Laura en Lena

OPROEP:
Vriendinnetjes, zusjes, nichtjes,… van leden zijn altijd welkom om eens een zondagje te komen proberen bij onze
scouts!

Hey kapoeeeen!
Het allerlaatste boekje is er weer. Ga snel een kijkje nemen welke leuke plannen we
in petto hebben.

Zondag 1 maart 10u – 17u: Oefenvergadering
Vandaag is het een zeer belangrijke vergadering. We gaan vandaag de
puntjes op de i zetten en oefenen voor het toneel. Het is dus heeeeel
belangrijk dat iedereen aanwezig is!
OPGELET: De vergadering is van 10u tot 17u. Dus breng zeker een
lunchpakket en een 4uurtje mee.

Zondag 8 maart 10u – 17u: Dikzakkenvergadering
Vandaag mogen jullie je goed dik maken met kussens, kranten,… We zullen dan
veel leuke spelletjes spelen in onze dikzak-outift. Ook vandaag is het weer scouts
om 10u en zullen we ook nog een beetje toneel oefenen dus zeker je script
meenemen.

Donderdag 12 en vrijdag 13 maart uur zie brief: oefenen toneel
De Generale repetities gaan door in de zaal van het Sint Michielscollege
Brasschaat. Donderdag worden de kapoenen verwacht van 17u30 tot
19u30. En vrijdag van 18u tot 20u

Zaterdag 14 en zondag 15 maart: HET TONEEL
Het is zo ver. Na veel oefenen gaan we kunnen schitteren op het podium voor alle
familie en vrienden. Meer info wordt verkregen via de leiding en brieven.

Zondag 22 maart 14u-17u: Ridders en prinsessen vergadering
Vandaag keren we terug in de tijd van de middeleeuwen waarin ridders en
prinsessen leefden. Je mag je zeker en vast verkleden in dit thema. Vergeet je stoer
of prinsesachtig vieruurtje niet.

Zondag 29 maart: Lentepoets
De vogeltjes beginnen te fluiten, het zonnetje komt weer piepen
tussen de bomen dus het is tijd voor de grote lentepoets. Terwijl
de leden spelletjes spelen, zijn de ouders en sympathisanten
welkom om mee het lokaal te komen schoonmaken. Het uur dat
jullie er moeten zijn wordt nog meegedeeld via een brief.

Zaterdag 4 april: 4/4/2020 oudleidingsavond
Deze avond is NIET voor de kapoenen maar voor alle oudleiding van de 4. Zij zijn
welkom om een reis terug in de tijd te maken en herinneringen boven te halen. Zie
meer info in de brief.

Zondag 5 april: Familiezondag
Vandaag mogen jullie lekker chillen thuis met je familie. Het is GEEN scouts.

12 april: Pasen
Aangezien de leiding zeer druk is met het rapen van
paaseieren, is het vandaag GEEN scouts.

Weekend van 17 tot 19 april: GROEPSWEEKEND
WAT? Een extra weekend? Dat is mega leuk! En dit doen we met heel de 4! Je krijgt
hierover nog een brief met extra info. Zondag zijn de ouders welkom op de
gidsenbrunch.

Zondag 26 april 14u-17u: Cluedo vergadering
Er is een moord gebeurt op de scouts en wij hebben jullie hulp nodig
om het mee uit te dokteren. Hopelijk vinden jullie dit even spannend
als de leiding. Vergeet jullie vieruurtje niet.

Vrijdag 1 mei: Scherpenheuvel
Smeer je benen in, pak je zonnecreme, strek je nog eens goed uit want vandaag
wandelen we 10 km richting scherpenheuvel. Meer info in de brief.

Zaterdag 2 mei Frietjesavond
Vanavond is het onze geldactiviteit zodat wij op ons mega leuk kamp
kunnen gaan! Nodig dus zeker je familie en vrienden uit om te komen
smullen! De kapoenen werken mee deze avond en zullen op het
afgesproken tijdstip verwacht worden. Meer info later.

Zondag 10 mei 10u-17u Kapoenendag
Vandaag gaan we spelen met alle kapoenen uit het district. Kom dus zeker af en
laat maar eens zien wat voor stoere meiden wij wel niet zijn. Brief met informatie
volgt nog.

Zondag 17 mei 14u-17u: Tape-vergadering
Joepiee tapevergadering! Vandaag gaan we allerlei spelletjes spelen maar deze
keer een beetje anders als normaal. We gaan spelletjes spelen met plakband. Zijn
jullie benieuwd? Kom dan zeker!

Zondag 24 mei 14u-17u: Olympische spelen
Vandaag kunnen jullie je bewijzen op sportief vlak. Wie zal de
gouden medaille winnen? Dat zullen we deze vergadering te
weten komen. Gigi en Zazoe zijn alvast goed getraind.

Vrijdag 29 mei 18u30-20u30: Slaapzakspelletjesvergadering
Vanaf vandaag beginnen de avondvergaderingen weer. Neem allemaal jullie
slaapzak mee naar de scouts vandaag want we gaan allerlei spelletjes spelen in
onze slaapzak, hoe leuk is dat?

Zaterdag 6 juni: Kampcafé
JEEEEEEJ!! Het kamp komt dichterbij en vanavond zullen jullie er al een beetje over
te weten komen. Wij zullen het kamp voorstellen, wat het thema is, wie de foeriers
zijn die lekker voor jullie gaan koken en nog veel meer! Brief met het uur volgt nog.

Vrijdag 12 juni 18u30-20u30: Disney-vergadering
Zijn jullie ook zo een fan van Disney als jullie leiding? Dan moet
je vanavond zeker naar de scouts komen. Je mag je gerust
verkleden in je favoriete disneyfiguur.

Vrijdag 19 juni 18u30-20u30: De kapoenen kiezen-vergadering
Vanavond leggen we het lot in jullie handen. Jullie mogen kiezen wat we vanavond
doen op de scouts. Je mag de gekste dingen verzinnen.

Zondag 28 juni: Laatste zondag
Wenen, vandaag is het de laatste zondag van dit scoutsjaar. Maar niet verdrietig
zijn, het mega leuk kamp komt dichter en dichter en we maken er vandaag gewoon
nog een knaller van! Zijn jullie benieuwd naar wat we gaan doen? Kom dan zeker,
we beloven dat het leuk wordt. Brief met info volgt nog.

Zo kapoenen, dit was het dan het laatste Boekske. Wij hebben een topjaar met jullie
gehad en kijken superhard uit naar het kamp. Dikke knuffels van jullie leiding xxx

WET: Ik ben kapoen, ik ben lief en schattig en ik wil alles samendoen.

ZAZOE & GIGI

Dag allerliefste kabouters
Het laatste boekje van dit jaar is er al! Het is weer zo snel voorbij
gevlogen.
MAAAR NIET GETREURD. Er staan weer een heleboel leuke
vergaderingen op de planning. Wij hebben er weer enorm veel zin
in. Hopelijk jullie ook!
Kusjes van jullie topleiding Hathi en Ikki!
Zondag 8 maart 10-17u: Zoo vergadering
OOOH NEEE , de dieren zijn ontsnapt help jij de zoo
mee de dieren terug in hun kooi te jagen? Kom dan
zeker naar de scouts en vergeet jullie niet te
vermommen zodat de dieren jullie niet kunnen
herkennen. Neem allemaal jullie toneeltekst mee,
jullie middageten en 4-uurtje.

Donderdag 12 maart 17:30-19:30: Oefenen toneel
Binnen een aantal dagen is het zover. Vanaf nu is het voor
echt. Kom allemaal naar het Sint-Michielscollege van
Brasschaat (Kapelsesteenweg 72, 2930 Brasschaat) om
17u30 zodat we samen nog eens goed kunnen oefenen.

Vrijdag 13 maart 18u-20u: Oefenen toneel
Binnen een aantal dagen is het zover. Vanaf nu is het voor echt. Kom allemaal naar
het Sint-Michielscollege van Brasschaat (Kapelsesteenweg 72, 2930 Brasschaat)
om 18u zodat we samen nog eens goed kunnen oefenen. MORGEN IS HET ZOVER,
AAAHHH SPANNEND!

Zaterdag 14 maart – zondag 15 maart: THE DAY: TONEEL
Het is zover vandaag staan we als sterren op een podium, zie dat je goed op tijd
bent en je tekst goed kent. Verdere info vindt u op de brief dat u per mail heeft
ontvangen. TOT DAN!

Zaterdag 21 maart - zondag 22 maart : 3de jaarsweekend
Jaja 3de jaars het is zover, we gaan jullie dit korte weekend helemaal klaarstomen
voor het tentenkamp dat er aankomt volgend jaar. Voor de 2de en 1ste jaars is het
vandaag geen scouts. Verdere info voor de 3de jaars komt via mail.

Zondag 29 maart: Lentepoets
Jaja poetsen, dat moet ook eens gebeuren he. Dit is een vergadering niet alleen
voor de kabo’s, maar ook voor de ouders. Dus sleur jullie mama’s en papa’s maar
allemaal mee en dan gaan we gezellig met zijn allen eens goed poetsen met een
goed muziekje erbij. U vindt de verdere info via mail.

Zaterdag 4 april: 4/4/2020 oudleidingsavond
Deze avond is NIET voor de kabouters maar voor alle oudleiding van de 4. Zij zijn
welkom om een reis terug in de tijd te maken en herinneringen boven te halen. Zie
meer info in de brief.

Zondag 5 april: Familiezondag
Vandaag mogen jullie lekker chillen thuis!

Zondag 12 april: Familiezondag
Het is eens tijd om wat tijd door te brengen met de familie in plaats van met ons.
Geniet van jullie familie, doe de groetjes aan de oma’s en de opa’s van ons en we
zien jullie volgende week!

Vrijdag 17 april- zondag 19 april: Groepsweekend
Omdat we dit jaar 100 jaar bestaan gaan we dit nog eens goed vieren op een
weekend met HEEEL DE SCOUTS, alle takken gaan mee. Dit weekend moet
natuurlijk ook goed worden afgesloten, maar geen zorgen, de gidsen nemen dit voor
hun rekening. Zij voorzien zondagochtend op de weekendplaats zelf een brunch, je
kan je hiervoor inschrijven. Verdere info vindt u via mail.

Zondag 26 april 10u- 17u: Foute fitness
Maak je klaar, deze vergadering bereiden we ons voor op volgende week.
Trek die fitnesskleren al maar aan, want je zal ze nodig hebben. Vergeet
zeker geen middag eten en 4uurtje.

Vrijdag 1 mei: SCHERPENHEUVEL
YESSSS GEEN SCHOOL, vandaag gaan we met alle scoutsen en chiro
wandelen tot aan Scherpenheuvel. Ga dus zeker op tijd slapen zodat
je de volgende ochtend fris uit je bedje kan. Schrijf je zeker op tijd in!
TE LAAT = NIET MEE. TOT DAN!

Zondag 3 mei: Familiezondag
Het is eens tijd om wat tijd door te brengen met de familie in plaats van met ons.
Geniet van jullie familie, doe de groetjes aan de tantes en de nonkels van ons en
we zien jullie volgende week voor WELPENDAAAAG!

Zondag 10 mei 10u-17u : Welpendag
vandaag is het zover we gaan strijden tegen de andere scoutsen, wij als
meisjesscouts gaan ons goed moeten bewijzen tegen alle andere scoutsen, dus
zeker komen is de boodschap om zo de eer van onze scouts hoog te houden.
Verdere info vindt u via mail.

Zondag 17 mei 10u- 17u: Mysterie vergadering
Wat zullen we vandaag doen? Geen idee zeker? Als je wilt weten wat
we vandaag gaan uitspoken moet je zeker komen, het wordt een
vergadering dat je niet zo snel zal vergeten!

Zondag 24 mei 14u- 17u: Paralympisch
Vandaag gaan we zien wie er het beste zonder ledenmaten verder kan. Dus bereid
jullie maar voor, het wordt een zware dag! Vergeet jullie 4 uurtje niet.

Vrijdag 29 mei 18:30u – 20:30u: Sssssslaapzakspelletjes
Vanavond gaan we zien wie de allermooiste slaapprinses is, kortom we hebben een
droomprinses nodig! Neem je slaapzak mee.

Vrijdag 5 juni 18:30u- 20:30u: Fluovergadering
Een tocht door het donker titititiiieee, we zijn toch niet bahaang tididititiiieee, we
hebben een zaklamp bijhijjj tidietitidie, en dat maakt ons BLIIIIJHIIIJJJ 1. 2 . 3 . 4
TITITITITITIITIDIIEE.
Jaja het is fluovergadering dus wees maar niet bang in het donker.

Vrijdag 12 juni 18:30u- 20:30u: Quiz vergadering
Haal allemaal jullie slimme kopjes maar boven, want het is erop of eronder. Vandaag
gaan we zien wie de slimste kabouters zijn. Dus zeker komen, wij zijn alvast
benieuwd.

Vrijdag 19 juni 18:30u- 21u: Filmvergadering
Helemaal naar de cinema gaan? Ik denk het niet! Vanavond toveren we ons lokaal
om tot een mega coole cinemazaal! Leg jullie favoriete films en snacks maar al
klaar.

Zondag 28 juni 10u- 17u: Laatste zondag
WIE, WAT, WAAR, HOE? Vandaag is het jammer genoeg de laatste
vergadering, maar het wordt een knaller. Je zult wel zien wat we
gaan doen. Verdere info volgt via mail.

Boodschap van algemeen nut:
- Als je niet kan komen laat dit dan even weten
- Leer zeker de wet
- Kom altijd in uniform of verkleed
- Vergeet geen lunch en 4-uurtje

Wet:
Ik ben kabouter
ik vind gedaan met al dat vechten,
gedaan met goede en slechte.
Allemaal samen, allemaal één,
allemaal vrolijk, nooit alleen.

Regels van de Hunkerbunker:
Kabouter is netjes.
Kabouter is vroom.
Kabouter is blijgezind.
Kabouter helpt graag.
Kabouter zegt de waarheid.
Kabouter heeft een leuke dag gehad!

Liedje opening van de dag
1,2,3,4 kabouters hebben veel plezier.
1,2,3,4 kabouters kom naar hier.
Want zonder vriendje bij de hand komt niemand in kabouterland.
1,2,3,4 kabouters kom naar hier.

I

IKKI

HATHI

Heeeeey hier is alweer het laatste boekje van dit jaar. De tijd is voorbij gevlogen
maar voor de laatste keer heeft jullie leiding weer fantastische vergaderingen in
elkaar gestoken! Tot snel xoxo De jogileiding

Zondag 1 maart: Carnaval vergadering (10u-17u)
Vandaag gaan we een dag door het leven van iemand
anders. Verkleed je als iemand anders en ga voor één
dag door het leven als je idool.

Zondag 8 maart: Toneel vergadering (10u-17u)
Vandaag gaan we nog de laatste puntjes oefenen voor ons toneel. Probeer dus
allemaal te komen zodat we alles goed kunnen oefenen!
12 en 13 maart: Oefenen Toneel!

Donderdag 12 maart oefenen we van 18u30 tot 19u30 in de zaal van het SintMichielscollege Brasschaat.
Vrijdag 13 maart oefenen we van 18u30-21u00 in de zaal van het SintMichielscollege Brasschaat.

14 en 15 maart: Toneel !!!
Verdere info via mail.

Zondag 22 maart: boys boys boys (10u-17u)
Vandaag gaan we ons verdiepen in de wereld van jongens
benieuwd naar wat we gaan doen? Kom dan zeker verkleed al een
echte jongen. Vergeet geen lunch en 4-uurtje!!

Zondag 29 maart: Lentepoets
Terwijl alle mama’s, papa’s oma’s opa’s leiding,… het hele lokaal poetsten kunnen
jullie leuke spelletjes spelen. Verdere info over de uren volgt nog.

Zondag 5 april: croque-slag !!!
Vandaag gaan we lekkere croques verkopen om geld in te
zamelen voor ons kamp! Nodig zeker al jullie vrienden, familie en
kennissen uit om een lekkere croque te komen eten. Verdere info
volgt nog via mail.

Zondag 12 april: Geen scouts
Jouhooowwww!! Het is weer pasen. Vandaag is het geen scouts.

17-19 april: Groepsweekend
HET weekend is eindelijk aangebroken we gaan op groepsweekend. Verdere
informatie rond dit weekend volgt nog.

Zondag 26 april: knutselvergadering (10u-17u)
Je leest het goed vandaag gaan we knutselen. Maar dit wel op een heel andere
manier dan wat jullie gewoon zijn. Vergeet geen lunch en 4-uurtje.

1 mei Scherpenheuvel
Vandaag is het zo ver we gaan allemaal helemaal
tot in Scherpenheuvel wandelen. Smeer dus
allemaal die wandelbeentjes in zodat we
allemaal tot daar kunnen wandelen.

Zondag 3 mei
Vandaag mogen jullie lekker uitrusten want het is geen scouts! Tot volgende week

Zondag 10 mei: google maps vergadering (10u-17u)
Vandaag gaan we op verplaatsing kom dus zeker met de fiets. Vergeet
geen boterhammekes en een 4-uurtje

Zondag 17 mei: woud lopers keuken (10u-17u)
Vandaag is het woudlopers keuken we gaan dus zelf voor ons eten zorgen neem
dus allemaal dingen mee waarvan je iets kan maken als lunch.

Vrijdag 22 mei: giga gekke bosspel (19u-21u)
Vanavond spelen we een giga gek bosspel!

Vrijdag 29 mei: spa vergadering (19u-21u)
Vanavond gaan we een goed ontspannen neem maar al jullie maskertje nagellakjes
en al jullie andere leuke spulletjes mee!

Zaterdag 6 juni: kampcafé
Yesss vandaag komen jullie EINDELIJK alles over het kamp te weten. Het uur volgt
nog

Vrijdag 12 juni karaoke (19-21u)
Smeer jullie stemmen maar al in want vanavond is het karaoke avond
denk maar als eens na op welke schijven je vanavond wil mee janken!

Vrijdag 19 juni zomer avond (19-21u)
Vanavond is het de laatste vergadering in onze eigen tak daarom een zomers
afscheidsfeestje

Zondag 28 Juni: Laatste zondag (10u-17u)
Wenen wenen wenen wenen het is de laatste zondag. Verdere info volgt.

Dinsdag 30 juni camion
Vandaag laden we de camion in. Graag zouden we jullie allemaal zien
verschijnen met veel helpende handen!!!! Het uur volgt.

Kamp 12-22 juli
Wij hebben er het hele jaar er naar uitgekeken. Ja hoor ge
raadt het al we gaan op kamp! Info wordt gegeven bij het
kampcafe.

Boodschap van algemeen nut:
- Als je niet kan komen laat dit dan even weten
- Leer zeker de wet
- Kom altijd in uniform of verkleed
- Vergeet geen lunch en 4-uurtje

Wet:
Wij zijn jonggidsen, wij wagen het avontuur,
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar,
Wij willen samenwerken en beslissen,
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen.
Zelf zet ik al eens de eerste stap, ik help waar ik kan,
Ik wil winnen maar ik kan verliezen,
Ik respecteer wat waardevol is, de mens, de natuur, het materiaal.
Ons voorbeeld zal ons hier bij helpen.

Marie

en

Femke

Hey gidsen!!!!!
Hier alweer het laatste boekje van het jaar, maar niet getreurd! Er staan weer super
toffe dingen op het programma
XOXO
De leiding

Zondag 1 maart: 10-17u : Kamp Waes vergadering
Vandaag is het zover, jullie gaan laten zien dat jullie het waard zijn
om een echte SF’er te zijn. Jullie halen je sluipskillz al maar boven
en jullie zullen België moeten beschermen tegen de vuile
misdadigers en chiro kinders… zijn jullie er klaar voor? Doe je
militair uniform al maar aan want vandaag worden jullie
klaargestoomd voor de oorlog…

Zondag 8 maart: 10-17u: Oscar vergadering
Vandaag kruipen we in de huid van de echte Hollywoodsterren. Catwalk hier, rode loper daar en vooral sneaky
wegglippen van de paparazzi! Kom zeker verkleed als jullie
favo Hollywood star, en wie weet win jij op het einde van de
dag wel een Oscar!

Donderdag 12 & vrijdag 13 maart: Generale repetitie toneel
Meer info over de generale repetitie zit in de mailbox van jullie ouders via een brief!
1 ding is zeker: jullie MOETEN allemaal aanwezig zijn om mee te oefenen!!

Zaterdag 14 & zondag 15 maart: TONEEL 100 JAAR!!
Dit weekend is het weer een hoogtepunt in de viering van onze 100 jaar, het toneel!
Alle info staat in de brief die jullie al gekregen hebben via mail
wij kijken er alvast
naar uit!!

Vrijdag 20 maart: 19-21u: Welness-vergadering
Aangezien de leiding deze week examens heeft, is het even een
avondvergadering. We maken met zen allen van ons lokaal een
beautysalon: een maskertje, nagellak, schmink,.. alles om even te detoxen
na de drukke dagen van het toneel.

Zondag 29 maart: Lentepoets
Vandaag doen we grote kuis in ons lokaal! Wij spelen natuurlijk wel spelletjes om
het nog leuk te houden
meer info over het exacte tijdstip volgt nog via een brief!
Maar vergeet zeker niet je mama’s en papa’s mee te nemen.

Zaterdag 4 april: 4/4/2020 oudleidingsavond
Deze avond is NIET voor de gidsen maar voor alle oudleiding van de 4 (dus
misschien jullie mama’s). Zij zijn welkom om een reis terug in de tijd te maken en
herinneringen boven te halen. Zie meer info in de brief.

Zondag 5 april: Familiezondag
Vandaag is het geen scouts, jullie mogen nog eens met jullie pootjes omhoog in de
zetel genieten van een vrije zondag!

Zondag 12 april: PASEN
Vandaag is het spijtig genoeg geen scouts
jullie mogen allemaal
jullie buikjes vol eten met de chocolade dat de paashaas gebracht
heeft!

Vrijdag 17 – zondag 19 april: GROEPSWEEKEND + GIDSENBRUNCH
Dit weekend gaan we met heel de groep op weekend om ons 100 jarig bestaan met
zen allen te vieren. Op zondag hebben wij hier ook aansluitend onze gidsenbrunch.
Het weekend zal dus een beetje langer dan anders duren voor ons maar dan hebben
we wel onze centjes voor op kamp
jullie worden dus allemaal verwacht! Meer
info over alle praktische zaken volgt nog via een brief.

Zondag 26 april: 10-17u : Poulékes vergadering
Heel MXM mag weten wat voor een poulékes die miekes van
de 4 wel niet zijn, en dat is ook exact wat wij ze vandaag gaan
laten zien! Zeker aanwezig zijn dus

Vrijdag 1 mei: Scherpenheuvel
Één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeeeeeeven, zo gaat het goed, zo gaat het beter en
nog een kilometerrr! Vandaag wandelen we naar Sharphill! Meer info volgt nog via
een brief.

Zondag 3 mei: GEEN SCOUTS
Jullie mogen allemaal uitrusten van Scherpenheuvel, want vandaag is het geen
scouts!!

Zondag 10 mei: 10-17u: Knutselvergadering
Vandaag laten we iedereen zien wat voor een Picasso’s de gidsen wel niet kunnen
zijn, benieuwd wat we vandaag gaan doen? Kom dan zeker af!

Zondag 17 mei: 10-17u : Woudloperskeuken
Aangezien woudloperskeuken in het vorige boekje niet is
doorgegaan wegens de storm, halen we dat nu in! Vergeet zeker
geen restjes eten waar we nog mee kunnen koken. Middageten
moet je dus niet meenemen, een 4-uurtje mag wel als je dat wil.

Vrijdag 22 mei: 19-21u: Netflix & chill vergadering
Vandaag kruipen we voor de laatste keer dit jaar onder dekentjes
en doen we home cinema de 4. Vergeet allemaal geen films, een
dekentje & snacks uiteraard!

Vrijdag 29 mei: 19-21u: Dinner party
Vandaag maakt de leiding een lekkere maaltijd voor
jullie en gaan we eens met zen allen gezellig aan tafel
zitten. Neem €4 mee om dit te bekostigen (gepast) en
uiteraard jullie goede humeur

Zaterdag 6 juni: Kampcafé
Vanavond is het zover! Jullie komen eindelijk alles te weten over het langverwachte
kamp! Foeriers, het thema, … deze dingen zullen binnenkort geen geheim meer zijn
voor jullie. Zeker afkomen dus! Verdere info over het exacte uur volgt nog.

Vrijdag 12 juni: 19-21u: Gezelschapsspelletjesvergadering
We spelen een spel vanavond! Neem allemaal jullie favo
gezelschapsspel mee en dan maken we er een gezellige avond
van.

Vrijdag 19 juni: 19-21u: Leidingswissel
Vanavond doen we iets anders dan anders, de 3de jaars mogen eens oefenen om
leiding te zijn en bereiden zelf de vergadering voor! Het beloofd dus een leuke avond
te worden

Zondag 28 juni: 10-17u: Laatste zondag
De laatste zondag van het jaar is al hier
wat we vandaag gaan doen is nog een
verassing, maar het beloofd super leuk te worden! Meer info over deze dag volgt
nog via een brief.

Dinsdag 30 juni: CAMION
Voor we op kamp kunnen vertrekken moet uiteraard de camion ingeladen worden!
Verdere info over het exacte uur dat dit zal zijn volgt nog. Vergeet zeker geen
werkhandschoenen en je bagage, want deze gaat op voorhand al in de camion!

Woensdag 1- zondag 12 juli:
KAMPP
EINDELIJK!!!! Hét hoogtepunt van het
jaar! 11 dagen samen een veld in de
Ardennen, beter kan natuurlijk niet

De wet
In het spoor van de Gids willen wij samen in vriendschap een weg zoeken naar de
grote stad der mensen.
Vol aandacht en bewondering willen wij stil worden bij de ontdekking van de natuur
en de ontmoeting van iedere nieuwe mens.
Zo willen wij ons bekwamen en inzetten om eerlijk, blij, trouw en handig mee te
bouwen aan een nieuwe wereld waarin het steeds beter wordt om samen te zijn.

Tim & Sophie

