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Voorwoord juni 
 

Beste ouder(s) en leden, 

De laatste scoutsmaand, voor de start van de zomer, is aangebroken. Zoals de meesten 

onder jullie gewoon zijn, zijn het wegens de examens van de leiding avondvergaderingen. 

Voor alle takken gaat dit steeds door op vrijdag (31 mei, 7 juni, 14 juni en 21 juni).  

Voor de kapoenen en welpen telkens van 18u30 tot 20u30, voor de jonggivers en givers van 

19u30 tot 21u30. Voor alle takken gaat de laatste avondvergadering door op vrijdag 21 juni. 

Voor alle takken zal er, weliswaar apart, een infoavond gegeven worden op het lokaal met 

de nodige info over de zomerkampen. Jullie mogen asap meer info verwachten van de 

takleiding via mail (indien dit intussen nog niet gebeurd is). 

 

 

Laten we er een knaller van een laatste scoutsmaand van maken! 

Scouteske groeten, 

De groepsleiding (Polle, Bobbe en Joke) 



 

 

KAPOENEN  
JUNI 
(AVONDVERGADERINGEN) 18:30-20:30  

 

7/06 18:30-20:30 

We spreken af voor al weer een super 
grave vergadering op het lokaal en 
sluiten daar dan ook weer af. Tot dan 
kapoentjesssssss   

 

14/06 18:30-20:30 
Vandaag gaan we nog eens een bosspel spelen, kom dus zeker 
massaal af om te ravotten en te crossen in de bossen. We 
spreken af aan de KWANTUM en sluiten daar weer af.  
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21/06   
Voor de laatste vergadering van 
het jaar gaan we zwemmen in 
Beveren:  

- LAGO Beveren De 
Meerminnen: Pastoor 
Steenssensstraat 108a, 
9120 Beveren 

- Vergeet je zwembroek, 
handdoek, (zwembandjes) 
niet  

- We spreken af om 18u en sluiten terug af om 20u30, 
- blub blub blub, neem een centje mee zodat we de inkom 

kunnen betalen blub blub…  
 

 

Dat was het 
voor deze 
maand, we zien 
jullie terug op 
huisbezoeken en 
op ons 
onvergetelijk 
kamp natuurlijk 
xxxxxxxx  

groetjes !!!!!!! 

de kapoenen leiding  

Joke
Tekstvak

Joke
Tekstvak
info-avond



Welpen juni 
 Vrijdag 7 juni 

Om juni goed in te zetten spelen we al onze leukste pleinspelletjes van het jaar.  

We spreken af om 18u30 aan het lokaal en sluiten daar af om 20u30. 

Vrijdag 14 juni 

‘Het sterkste geslacht’ 

Wat nemen we mee: 

- Voor de meisjes: Girlpower 

- Voor de jongens: Boypower 

Vandaag gaan we te weten komen wie het sterkste geslacht is van de welpen van 

scouts Tereken! 

Kom allemaal om 18u30 naar het lokaal en om 20u30 weten we het verdict en 

mogen jullie terug naar huis. 

Vrijdag 21 juni 

De laatste vergadering van het jaar is aangebroken. Wij hebben er alvast veel zin in 

want we gaan gaan zwemmen!! 

We spreken al af om 18u00 aan het zwembad van Beveren (Pastoor 

Steenssensstraat 108a), daar sluiten we af om 20u30. 

Breng zeker 6 euro mee voor de inkom. 

Vrijdag 28 juni 

Vanavond is het geen vergadering, maar infoavond voor het kamp. 

Start: 20 uur. 

Graag een seintje als je aanwezig kan zijn, als je deze avond niet kan aarzel dan niet 

om ons te contacteren voor een huisbezoek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJDAG 7 JUNI: 

Kom zeker met nog 

een plaatsje vrij in 

je maag om 19u30 

naar het lokaal! 

 

VRIJDAG 21 JUNI: 

GRILLMASTERS 

Vanavond is het BBQ 

om het jaar af te 

sluiten! Kom dus 

maar massaal af met 

5 euro in de hand!  

De BBQ zelf begint om 

19u, maar om 18u is er 

de infoavond van het 

kamp! Zeker komen dus, 

want hier kom je het 

kampthema te weten! 

Meer info volgt per mail! 

 

 

VRIJDAG 14 JUNI: 

Wat er met Waldek en Rosa aan de hand is, zul je 

een andere keer moeten uitzoeken! Vanavond doen 

we een filmavondje! Om 19u30 aan het lokaal met 

eventueel enkele potentiële films! 

!JONGGIVERS! MAAND JUNI! 



 
 

  

Vrijdag 7 juni 
 

 
 
 

Vrijdag 14 juni 
 

  

  

 

 

 

 
 
 
 

Vrijdag 21 juni 
 

 

GIVERS JUNI 
 

Laatste van ‘t jaar….  

19u30 aan het lokaal voor een 
afscheidsfeestje van de laatste 
vergadering. 

Benodigdheden: 1 bedachtzaam 
cadeau’tje voor een medelid, prijs 
maximum 10 euro. 

Feestkledij mag, en moet zelfs. 

Laatste bosspel van het jaar, we 
verwachten jullie op het lokaal met de 
fiets om 19u30. 

 

We zien jullie daar!!! 

LAATSTE STADSPEL VAN HET JAAR, WE 

VERWACHTEN JULLIE AAN DE SINT OM 

19U30. FIETS NOODZAKELIJK!!!   

WIE ZICH VERKLEED IN EEN RAPPER 

HEEFT EEN VERNOEMENSWAARDIG 

VOORDEEL TIJDENS DE VERGADERING. 


