


Beste ouders, leden, leiding en sympathisanten,

Kunnen jullie geloven dat dit het maandprogramma voor juni is? Wat is dit jaar weer voor-
bij gevlogen! 

Herinner jij je die eerste vergadering nog, wanneer je met gezonde spanning, in fris uniform 
weer naar de scouts vertrok? 

Wat is het fijn om terug te blikken naar dit afgelopen scoutsjaar.
We werden opnieuw omvergeblazen door de befaamde modeshow, we aten onze buikjes 
rond op heerlijke eetacties, we gooiden die dansbenen helemaal los op de vele togen en 
feestjes, om nog maar te zwijgen van de vele leuke vergaderingen en avonturen die leden en 
hun leiding samen konden beleven!

Het scoutsjaar stond ditmaal in thema ‘Dromenland in zicht!’. 
Toepasselijk, na een jaar vol met beperkingen door de bekende reden… 
Maar dit jaar konden we eindelijk terug dromen. De scouts kwam terug tot leven en grootse 
dromen werden onvergetelijke verhalen. Iets dat we zeker doorzetten op kamp. Want het 
hoogtepunt van dit scoutsjaar moet namelijk nog komen! 
Afgelopen kampinfo kwam de originaliteit van onze leiding te boven en kreeg iedereen te 
weten wat de kampthema’s zijn. 

En zelfs daarna zit het jaar er nog niet helemaal op. Want als we een beetje vooruit kijken, 
dan zien we na de kampen de Weifeesten al in onze agenda staan voor 2,3 en 4 september. 
Hopelijk zien we jullie dan allemaal!

Terugblikken en vooruit kijken is leuk. Maar voor nu wensen we onze leden en leiding een 
succesvolle toetsen- en examenperiode tegemoet met veel concentratie en fijne pauzes. 
Waarna we allemaal kunnen genieten van een super tof kamp en een zalige zomervakantie! 

Zonnige groetjes



Vegadering van de JG’s Vergadering van de Wolven Vergadering van de Jins

Vergadering van de JV’s Vegadering van de KwakkenVergadering van de JG’s

Vegadering van de Migi’sVegadering van de Kwikken Vegadering van de Wolven





Kwakken in juni

3/07: Dagtocht
info volgt via mail

11/06: Klakkenbuisvergadering

18/06: Ruwe spelen

25/06: BBQ + spelletjes
neem een vleesje of veggie optie mee voor op 
de bbq + 2€

avondvergaderingen op zaterdag
van 18:30-20:00 

afzeggen bij Lenny: 04 93 54 74 55

(ten laatste vrijdagavond :-) )

kusjes van de leiding
 Pitti, Roro, Lenny, Fura en Polle

4/06: Jackson Pollock vergadering 
doe slechte kleren aan die vuil mogen worden!

joepieeeeee
bijna vakantie !!

lekker chillen 
met mijn vrienden

We mogen bijna 
op kamp !!



kwakken floor 

Kwikken in juni 

28/05: legervergadering 
04/06: verfspelletjes  
11/06: 1 tegen allen 
18/06: jongens VS meisjes vergadering  
25/06: afscheidsvergadering 
03/07: groepsdagtocht (zie mail) 

Afzeggen bij Ari voor vrijdagavond: : +32 472 67 37 12 Vanaf 28/5 avondvergadering van 18u30-20u00

Zomerse groetjes van de 
kwikkenleiding



Kabouters mei

04/06:Recordvergadering

11/06: Tik Tok Vergadering

18/06: Gezelschapspelletjes

25/06: Kabouters zijn TOP vergadering!!!

03/07: Groepsdagtocht ( meer info volgt binnenkort)

Afzeggen bij Fenni: 
0487346883
(voor vrijdag avond)



WOLVEN 
IN JUNI

• 04/06: klakkenbuisvergadering
(neem een bril, pijltjes en 
klakkenbuis mee)

• 11/06: relaxvergadering
• 18/06: suprise spelletjes
• 25/06: bbq op de scouts (neem

een vleesje en €2 mee)
• 03/07: daguitstap (zie mail)

Zaterdagavond van 18u30-20u

Kom in uniform
Afzeggen voor vrijdagavond bij

Zazou (0487 27 51 93)

GROETJES VAN DE WOLVENLEDING



MIGIS
CONTACTEER JE LEIDING 

VOOR MEER INFO.

Vergaderingen ZZAATTEERRDDAAGGAAVVOONNDD  
1188uu3300--2200uu3300  

Afzeggen vvóóóórr  vvrriijjddaaggaavvoonndd  per sms bij 
Helen (0471 29 12 63)

HHeelleenn,,  SSaaaarr,,  LLiieenn,,
SSoopphhiiee  &&  HHeelleennee

MIGI’S JUNI

04/06 Mannelijke Migi Universalis
(Kom verkleed!)

11/06 Wilde Waterspelletjes
(Doe je zwemkledij aan!)

18/06 Vieze Vuile Vettige Swa

25/06 Bangelijke BBQ

03/07 Grote Groepsdagtocht
(Info volgt!)

ZATERDAGAVOND!



PIO’S JUNI

• 25/06: Barbeque

• 18/06: Vergadering op wieltjes 2.0

• 11/06: Filmvergadering

• 04/06: Techniekvergadering

• 28/05: Wii-vergadering

Deze maand zijn alle vergaderingen op 
zaterdagavond (van 18:30u tot 20:30u)!!!

• 03/06: Groepsdachtocht



Jong Gidsen
Contacteer je leiding

Voor meer info.

Jong Gidsen juni 2022

11/06 Ruwe-
spelen/waterspelletjes
18/06 BBQ
25/06 Filmvergadering
03/07 Groepsdagtocht

Vergaderingen gaan door op 
zaterdagavond van 19:30-21:30.

Steeds afmelden bij Laurence VOOR
vrijdag!!! (de leiding heeft examens 

en willen dit graag op voorhand 
weten ☺)



 

Jong-verkenners in juni 

ZA 4/06: Vrouwenvergadering (kom verkleed) 
ZA 11/06: Zwemmen  
ZA 18/06: Jackass 
ZA 25/06: BBQ (laatste vergadering) 
ZO 3/07: Groepsdagtocht 



GIDSEN
CONTACTEER JE LEIDING 

VOOR MEER INFO.

Gidsen
- 4 Juni: Film vergadering
- 11 Juni: Jack ass vergadering
- 18 Juni: Relaxvergadering
- 25 Juni: BBQ
- 3 Juli: Groepsdagtocht

Manu , Cato , Julie , Astrid en Florens 
Afzeggen bij Manu : 0484287562



 

 

VK 
MAGAZINE 

MAGAZINE 

4/6 VETTIGE 
SWA 

11/6 TROMMELHOEVE 

18/6 RUWE SPELEN 

25/6 BBQ 

3/7 
GROEPSDAGTOCHT 

Afzeggen bij Karolien 

Avondvergaderingen van 19:30 – 21:30 

 



Jins

4 juni
Ruwe spelen

11 juni
Vettige swa

18 juni
BBQ 

Neem €3 en eigen 
vleesje mee 

26 juni
Jintoernooi

Juni

3 juli
Groepsdagtocht

8-24 juli
BULGARIJE

Afzeggen bij Alec 
0499 39 78 54

Vergadering op 
zaterdag van 
19u30-21u30


