


Beste vrienden, 

April was wederom een top-maand op de 60ste. 
We maakte onze scouts weer spic en span met onze lenteschoonmaak. 
We genoten van de paasvakantie en sloten die af met een spetterende Paastoog van de Jins. 
We amuseerde ons op groepsweekend, dat dit jaar uitzonderlijk plaatsvond op de scouts, 
en sloten dan de maand af met de kampinfo, waar we overdonderd werden door de 
prachtige inkleding en elke tak hun kampthema onthulde. 
Kijk jij ook al zo hard uit naar het kamp? 

April trakteerde ons al op veel zonnestralen. 
We springen dus met veel energie in de maand mei. 
En om feestelijk te beginnen, organiseren de Jins op vrijdag 7 mei een feestje.  
Ook dat weekend zet elke tak zich in voor het goede doel, en dat op een creatieve manier.
Daarna genieten we weer van toffe vergaderingen, en meer zelfs, de Jins zetten hun beste 
beentje voor wanneer zij stage lopen bij de jongste takken. 
En als laatste geven we nog mee dat vanaf 28/05 de avondvergaderingen van start zullen 
gaan. 

We wensen de jongsten onder ons nog veel buiten-speel-plezier, en de oudere onder ons 
veel moed voor de aanstaande blok!

Stevige linker,
de groepsploeg



Vegadering van de JV’s Kampinfo van de JG’s Kaminfo van de JV’s

Vergadering van de Kwakken Vegadering van de KwakkenVergadering van de Jins

Vegadering van de Migi’sVegadering van de JG’s Vegadering van de Kabouters









Kwakken in MeiKwakken in Mei
8/05: Goede doel 8/05: Goede doel 
vergaderingvergadering

15/05: record  15/05: record  
vergaderingvergadering

22/05: Oma en Opa vergadering 22/05: Oma en Opa vergadering 
Kom verkleed!Kom verkleed!

28/05: 1 tegen allen  28/05: 1 tegen allen  
vergaderingvergadering

!!! vanaf 28/05 avondvergaderingen op zaterdag!!! vanaf 28/05 avondvergaderingen op zaterdag
van 18:30-20:00van 18:30-20:00

afzeggen bij Lenny: 04 93 54 74 55afzeggen bij Lenny: 04 93 54 74 55

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

5/06: Jackson Pollock vergadering5/06: Jackson Pollock vergadering



kwakken floor 

Kwikken in mei

30/5: kampinfo (18u-20u)
8/5: goede doelvergadering
15/5: vergadering op wieltjes 
22/5: record vergadering
28/5: verfspelletjes
5/6: legervergadering

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

Groetjes van de 
kwikkenleiding



Kabouters mei

08/05:TikTokvergadering

15/05: Mannenvergadering (kom verkleed)

22/05:Klakkenbuisvergadering ( neem een klakkenbuis, pijltjes en een bril mee)

28/05: Wolvenvergadering ( zaterdag om 18:30-20:00)

4/06: Recordvergadering

Afzeggen bij Fenni: 
0487346883
(voor vrijdag avond)



WOLVEN IN MEI

08/05: goede doelvergadering

15/05: waterspelletjes

22/05: dauwtrip van 7u-9u

28/05: meisjesvergadering

04/06: verfspelletjes, doe kleren aan die vuil mogen worden

De vergaderingen zijn zondag van 10u-12u & zaterdag van 18u30-20u.

Kom in uniform en afzeggen voor vrijdagavond bij Zazou (0487 27 51 93).



MIGIS
CONTACTEER JE LEIDING 

VOOR MEER INFO.

Vergaderingen zijn 
op ZZoonnddaagg  99uu3300--1122uu  

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

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

IGI’S
EIM

08/05 GROTE Goededoelvergadering

15/05 Kleurrijke Klakkenbuis

22/05 Sjieke Sjakie en de Chocoladefabriek

29/05 Mysterieuze Mollenvergadering

04/06 Mannelijke Migi Universalis



PIO’S MEI
• 1/05: Geen vergadering

• 8/05: Goede doelvergadering

• 15/05: Grote gezelschapsspelletjes

• 22/05: Het grote bosspel

• 28/05: Wii-vergadering

• 4/06: Techniekvergadering

Groetjes,

De pio-leiding ;)

Vanaf  28/05 zijn het avondvergaderingen!!

Afzeggen voor vrijdagavond bij Giulia (0468250688)



Jong Gidsen
Contacteer je leiding

Voor meer info.

Jonggidsen Mei 2022

Zaterdag 30/04 -> Kampinfo (zondag geen vergadering)
Zondag 08/05 -> goed doel vergadering 
Zondag 15/05 ->Mannen vergadering (kom verkleed ☺)
Zondag 22/05 ->Curry worsten vergadering!
Zaterdag 28/05 -> ‘Relax’ vergadering
Zaterdag 04/06 ->Vettige swa!!!!!!!

PPrraakkttiisscchhee  iinnffoo
KKaann  jjee  nniieett  kkoommeenn??  SSttuuuurr  ddaann  eeeenn  bbeerriicchhttjjee  ((ssmmss))  
nnaaaarr  LLaauurreennccee  !!!!  -->>  00449966  3399  4400  6622  
VVaannaaff  2288//0055  zzuulllleenn  ddee  vveerrggaaddeerriinngg  ddoooorrggaaaann  
oopp  zzaatteerrddaaggaavvoonnddeenn..  VVaann    1199::3300    ttoott    2211::3300  uuuurr..  
GGrrooeettjjeess  JJGG  lleeiiddiinngg  



 

Jong-verkenners in mei 
8/05: Goede doelen 

15/05: Vlottenvergadering 

22/05: Techniekvergadering 

28/05: Water- en verfvergadering 
(slechte kleren aandoen!) 

BELANGRIJK! Vanaf 28/05 zijn de 
vergadergingen weer ’s avonds 
van 19u30 tot 21u30 op zaterdag 

Tijdig afzeggen bij Kasper of via mail! 



GIDSEN
CONTACTEER JE LEIDING 

VOOR MEER INFO.

Gidsen
- 08/05: Goede doel vergadering

- 15/05: Paintball vergadering

- 22/05: Julie is JARIG Vergadering

- 28/05: Vettige Swa (zaterdag)

- 04/06: Film vergadering
Manu , Cato , Julie , Astrid en Florens 
Afzeggen bij Manu : 0484287562



 

VK 
MAGAZINE 

8/05 goede doel 
vergadering 

15/05 paintball 
(neem een 
klakkenbuis mee) 

22/05 
trommelhoeve 

4/06 vettige swa 

28/05 dauwtocht 
reversed 

Afzeggen bij Karolien 
Avondvergaderingen vanaf  
za 28/05 van 19:30 – 21:30 



Za 7/5: pulsation
Zo 15/5: jinstage + kookvergadering part 1
Zo 22/5: jinstage + kookvergadering part 2
Za 28/5: boys vs girlzzz
Za 4/6: ruwe spelen

Jins in mei

afzeggen bij Alec: 0499 39 78 54  


