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Voorwoord
Beste ouders en leden,
Het einde van het jaar komt dichterbij. We kijken massaal uit naar de zomer met natuurlijk
de topkampen. Maar het einde van het jaar gaat ook samen met een traantje. Dit traantje
ontstaat er door de overgang. We zeggen dag tegen onze huidige groep en komen in een
nieuwe terecht. We zeggen dag tegen onze vrienden en moeten leren samenwerken met
nieuwe leden. We zeggen dag tegen de leiding en moeten de nieuwe leren kennen. Soms
heb je geluk dat je dezelfde leiding hebt, maar andere stoppen jammer genoeg na een
paar fantastische jaren. Net als ikzelf…
Als kind zijnde had ik nooit de intresse gehad voor een jeugdbeweging, maar na lang
twijfelen, ben ik gestart als leiding bij De Reigers. Het voelde in het begin heel vreemd en
ongemakkelijk om in deze hechte vriendengroep te stappen, maar na een bepaalde tijd
voelde ik me goed in deze groep. Ik leerde mijn eerste jaren vele nieuwe zaken zoals
evenementen organiseren, reigertjes te schrijven, een tak te leiden, kampboeken in elkaar
te flansen en zoveel meer! Ik had niet verwacht dat je als leiding zoveel verschillende
vaardigheden aangeleerd krijgt.
Aangezien takleiding me goed afging, besloot ik om me op te geven voor groepsleiding. Ik
wilde dit avontuur met veel plezier (en een beetje veel stress) aangaan. Opnieuw leerde ik
zoveel bij over mezelf en over hoe je de groep als geheel leidt. Het eerste jaar verliep wat
stroef en toen we eindelijk onze draai hadden gevonden in het reilen en zeilen kwam
corona. We moesten alles sluiten en het leek even een dieptepunt voor de werking.
Dankzij creatieve imput en bepaalde tips en tricks luktte het ons om de werking online
verder te zetten. Op dit moment ben ik blij dat we deze periode hebben meegemaakt, want
alle kennis die ik heb vergaard, ga ik zeker meenemen naar de toekomst!
Met veel pijn in het hart neem ik dus afscheid van de Reigers, maar eerst wil ik nog wat
personen bedanken :
Bedankt aan de personen die me hebben overtuigd om (groeps) leiding te worden.
Bedankt aan alle leden die elke zondag opnieuw een lach op mijn gezicht kunnen toveren.
Bedankt voor alle lessen en leerkansen die ik heb gekregen.
Bedankt aan het comité om ons te ondersteunen waar nodig.
Bedankt aan de leiding, medeleiding en medegroupies om te helpen, te sturen, te
motiveren om het beste van mezelf te geven.
Bedankt allemaal om mij de leukste jaren in de scouts te bezorgen! Jullie hebben allemaal
een speciaal plekje in mijn hart!

Een stevige linker
Groepsleiding die binnenkort de fakkel doorgeeft.
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Evenementen

Jincafé: 20/05 -> speciaal voor oud-leiding

Takkasactiviteit van de jonggivers : ribbekesslag 22/05
Takkasactiviteit kapoenen : fietsen-wash 26/06

Zomerbar: 26/06
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Contactenlijst
Groepsleiding

groepsleiding@scoutsdereigers.be
Sanne Smans

sanne@scoutsdereigers.be

04 68 46 21 46

Jasper Wijnings

jasper@scoutsdereigers.be

04 74 12 90 40

Lize Meynaerts

lize@scoutsdereigers.be

04 76 77 59 34

Kapoenenleiding

kapoenen@scoutsdereigers.be
Robin Pithsy

robin@scoutsdereigers.be

04 93 10 15 16

Arne Meynaerts

arne@scoutsdereigers.be

04 68 23 24 55

Jana Mertens

jana@scoutsdereigers.be

04 98 43 40 89

Kabouterleiding

kabouters@scoutsdereigers.be
Kaia Van Aelst

kaia@scoutsdereigers.be

/

Kobe Schepens

kobe@scoutsdereigers.be

04 87 65 95 62

Lennert Van
Reusel

lennert@scoutsdereigers.be

04 92 71 40 94

Welpenleiding

welpen@scoutsdereigers.be
Lize Meynaerts

lize@scoutsdereigers.be

04 76 77 59 34

Simen De Clerck

simen@scoutsdereigers.be

04 94 90 30 42

Isa Smet

Isa@scoutsdereigers.be

04 87 63 76 48

Jonggiverleiding

jonggivers@scoutsdereigers.be
Quinten Orlans

quinten@scoutsdereigers.be

04 94 60 15 20

Lars De Bakker

lars@scoutsdereigers.be

04 68 13 15 13

Tibo de Pre

tibo@scoutsdereigers.be

04 96 03 30 10

Giverleiding

givers@scoutsdereigers.be
Lenn Jacobs

lenn@scoutsdereigers.be

04 70 57 11 47

Jasper Wijnings

jasper@scoutsdereigers.be

04 74 12 90 40

Seth Jacobs

seth@scoutsdereigers.be

04 74 09 97 78

Sanne Smans

sanne@scoutsdereigers.be

04 68 46 21 46

Jinleiding
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Inschrijven
U kan uw kind online inschrijven. Dit geldt enkel voor kinderen die nieuw zijn,
kinderen voor wie u vorig jaar al lidgeld heeft betaald zijn al ingeschreven.

Het inschrijven gaat als
volgt:

1. Ga naar
www.scoutsdereigers.be
2. Klik op ‘Online inschrijven’
3. Vul het
inschrijvingsformulier in
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Lidgeld
Beste ouders
Via deze weg willen we u informeren over het jaarlijks lidgeld voor scouting. Voor 2020 2021 bedraagt het nationale lidgeld €34 per lid. Daarmee ben je verzekerd tijdens elke
scouts- & gidsenactiviteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening van Scouts
en Gidsen Vlaanderen. Om een deel van onze werkingskost voor de groep te dekken,
zoals onderhoud van lokalen en materiaal, vragen wij hier bovenop een extra bedrag
van €16. Dat brengt het lidgeld voor dit werkjaar op €50 voor het oudste kind en €45
voor de volgende kinderen binnen het zelfde gezin.

U betaalt het lidgeld door de som over te schrijven op onze groepsrekening:
BE19 0682 2939 3812 - GKCC BE BB
Groepscomité Scouts De Reigers
Putsebaan 170 2040 Zandvliet
Met vermelding van: Naam kind + tak.
Opgelet! Gelieve steeds één overschrijving per kind te doen. Vanaf een tweede kind: €5
korting.

Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u. Mocht dat
niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor. U
kunt hiervoor terecht bij de groepsleiding.
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Uniform
“Met het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen
Vlaanderen en verwijs je naar de waarden en opvattingen van onze beweging. Met het
aanbieden van een uniform willen we aan leden en leiding de kans geven iets
gemeenschappelijks te veruiterlijken.”
Kapoenen: Geen voorgeschreven uniform, wel een groepsdas en eventueel T-shirt van
de groep.
Kabouters: Groepsdas, beige hemd en een groene rok. Eventueel T-shirt van de
groep.
Welpen: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek. Eventueel T-shirt van de
groep.
Jonggivers: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek of een groene rok.
Eventueel T-shirt van de groep.
Givers: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek of een groene rok.
Eventueel T-shirt van de groep.

Indeling van het uniform
Het groepslintje komt bovenaan op je rechtermouw
(boven het Antwerps wapenschild).
Alle scoutsemblemen die je als herinnering wilt
ophangen (bijvoorbeeld: embleem van Brownsea
Island, buitenlandse kentekens, beloftes, …)
komen op de linkermouw. Opgelet: een lange
broek wordt enkel gedragen als het vriest!
Vele van de emblemen kan je voor of na de scouts
bij de groepsleiding kopen. Hieronder staat de foto
van Scouts de Reigers, dus de keuze ligt aan jou
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2dehands uniform
Zijn je T-shirt, hemd, broek/rok of trui plots te klein? Gooi ze zeker niet weg, maar
bezorg je spullen aan onze tweedehandswinkel. Op die manier kan je iemand anders
een groot plezier doen. En misschien hebben we zelfs wel iets voor jou in stock! Je kan
alle 2dehandskleren terugvinden op www.scoutsdereigers.be
Materiaal mag steeds worden binnengebracht bij Liesbeth van het Comité.

Programma
Algemene ‘regels’
•

Wanneer het scouts is, op verschillende uren, dan nemen we altijd een
tussendoortje (koek, fruit,…) en voldoende drinken mee. Denk aan de
ecologische voetafdruk en afval, dus vermijd zo veel mogelijk papiertjes en
brikjes. Bij een scoutsdag van 10-17u komt daar nog een lunchpakket bij. Het
beste is een flesje/drinkbus dan kunnen de leden drinken wanneer ze dorst
hebben en bijvullen indien nodig. Wij zijn altijd actief bezig en gemiddeld om het
uur komen ze vragen om te drinken. Vaak zijn we ook weg van het terrein en dan
hebben de kinderen weinig aan een brikje/blikje, want dat kunnen ze niet
hersluiten en dan kunnen ze niet doseren.

•

Wanneer mogelijk, komen we met de fiets.

•

Gelieve een seintje te geven aan de leiding als uw kind niet kan komen.
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Kapoenen
Zondag 08/05: 14u – 17u
TUUTAAA TUUTAA! Sirenes klinken doorheen het dorp, we hebben namelijk
melding gekregen dat een bende gevaarlijke bandieten ontsnapt is uit de
gevangenis. Volgens enkele agenten zouden de schurken zich in het bos
verstopt hebben. De politie rekent op onze hulp!
Meenemen: koek en drankje

Zondag 15/05: 10u – 17u
Hoera! Weer een lange scoutsdag, dat betekent dat we alle tijd in de wereld hebben om
een mooie tocht te maken naar een geheime locatie. Helaas zitten we met een klein
probleem, want jullie aller tofste (niet altijd even slimme) leiding is weeral eens de
bestemming vergeten. De enige manier om nog op onze bestemming te geraken, is aan
de hand van een raadsel. Jullie leiding geraakt er alleen niet uit, daarom kunnen we
vandaag alle hulp gebruiken! (Hint: De LINKERduim wijst RECHTS, de RECHTERduim
wijst LINKS)
Meenemen: koek en drankje, lunch, comfortabele stapschoenen

Zondag 22/05: 14u – 17u
Welkom dames en heren! Vandaag wordt de eerste editie van ‘De
Slimste Kapoen Ter Wereld’ gespeeld. Iedereen mag zich komen
bewijzen in deze uiterst moeilijke quiz. Wij, jullie jury, zijn alvast
heel benieuwd naar jullie kennis en denkvermogen!
Meenemen: koek en drankje

Zondag 29/05: 14u – 17u
Jelle Bakker heeft het Guiness Book gehaald met zijn knikkerbaan in Hellendoorn. De
lengte van 210,31 m staat nu geregistreerd als een officieel record. Wij zijn er echter
van overtuigd dat dit beter kan! Door het construeren van prachtige kampen hebben
jullie al aangetoond wat voor ingenieurs en architecten er tussen onze
kapoenen zitten. Daarom willen wij met jullie de uitdaging aangaan!
Wie weet verschijnt er deze zondag een nieuwe recordhouder…
Meenemen: koek en drankje
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Zondag 05/06: 14u – 17u
Vandaag gaan we rekenen, het nieuws kijken, lezen, spruitjes eten, boeken schrijven,
uren wandelen, nog meer lezen, politiek volgen, opruimen, kuisen, nog eens opruimen,
gewoon wachten, afwassen, naar de tandarts gaan, enzovoort… Mopje, we gaan
gewoon weer leuke spelletjes spelen op de hei!! Tot zondag!
Meenemen: koek en drankje

Zondag 12/06: familiezondag
Vandaag blijven we met z’n allen thuis. We gaan nog eens naar de bomma en de
bompa, tante of nonkel of gaan gewoon in de tuin spelen. Wees vooral niet te hard
getreurd want volgende week zijn we er weer!

Zondag 19/06: 14u – 17u
wanneer de zee te ver weg is, brengen We de zee naar ons
toe! zand en strAnd hebben we weliswaar in overvloed op
onze scouTs. wie echtER gehoopt had op een rustig dagje
zonnen, zullen we SPijtig genoeg moeten teleurstELLEn. TJa,
wat had jE anders verwacht van de Scouts! (Hint: de activiteit
van vandaag zit verstopt in het tekstje)
Meenemen: zwemgerief, koek en drankje, handdoek

Zondag 26/06: 14u – 17u
Kleine wasjes, grote wasjes! Vandaag toveren we de scouts om tot een
heuse fietsencarwash. Om onze kas te spijzen voor we op kamp
vertrekken, verwelkomen we iedereen wiens fiets een wasbeurt kan
gebruiken. De kapoenen zullen er samen met de leiding voor zorgen
dat elke fiets het terrein spik en span verlaat! Aansluitend zal de
zomerbar op de scouts geopend zijn, waar een drankje kan gehaald
worden tijdens het wachten op uw fiets. We verwachten een grote
opkomst, want het wordt een echt fietsenwas-zomerbarFESTIJN!!
Meenemen: koek en drankje
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Kabouters
Vrijdag - zondag
Deze week hebben we meerdere grote activiteiten gepland. Activiteiten die we
doorheen het jaar helaas nog niet konden doen. Het is eindelijk tijd voor ons kabouter
weekend. Verdere informatie zal via mail verstuurd worden. Wij kijken er al naar uit.
Meenemen: zie info in de mail

Zondag 15/05: 10u – 17u
Vandaag trekken we wat vroeger het bos in. Maar niet om wat meer
spelletjes te spelen. Deze keer gaan we nog eens koken tijden
woudloperskeuken. Breng iets lekker mee en vergeet zeker geen gamel.
Meenemen: Middageten, gamel, bestek, 4-uurtje en drinken

Zondag 22/05: 14u – 17u
Vandaag gaan we iets super megacool doen. We
gaan zelfgemaakte PAINTBALL spelen. Het enige
dat we nodig hebben is bloem, wc-papier, water en
natuurlijk ook verf. Wat ook zeker niet mag
ontbreken Zijn zoveel mogelijk stoere kabouters die
niet bang om vuil te worden.
Meenemen: Koek, drankje, vuile kleren.

Zondag 29/05: 14u – 17u
Afrika tot in Amerika. Van op de Himalaya tot in de woestijn. Vandaag gaan we op reis.
Naar waar? Overal, we trekken heel de wereld rond. Allé dat is toch de bedoeling. Dus
pak jullie rugzak en survival skills maar al.

Meenemen: 4 uurtje en water
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Zondag 05/06: 14u – 17u
Deze week trekken gaan we weer naar het bos om plezante spelletjes te spelen. We
gaan nog eens een wat geweldige spelletjes spelen. Wie wilt weten wat voor spelletjes
moet er deze zondag zeker bij zijn.
Meneemen: 4-uurtje en drinken

Zondag 12/06: familiezondag
Vandaag blijven we met z’n allen thuis. We gaan nog eens naar de bomma en de
bompa, tante of nonkel of gaan gewoon in de tuin spelen. Wees vooral niet te hard
getreurd want volgende week zijn we er weer!

Zondag 19/06: 14u – 17u
Na zoveel drukke scoutsdagen is het eens tijd om lekker te relaxen. Voeten omhoog en
de haren in de wind. Een beetje praten en snacken....vAnDaG is het een lekkere
wellness dag. Neem jullie leukste spulletjes mee om er een bangelijke dag van te
maken.
Meenemen: 4-uurtje en drinken

Zondag 26/06: 14u – 17u
Deze zondag blijven we op het scoutsterein. Wat denken jullie
ervan om het einde van het schooljaar af te ronden met geweldige
waterspelletjes. Neem zeker droge kledij mee en een goed
humeur.
Meenemen: 4-uurtje, drinken, droge kledij
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Welpen
Zondag 08/05: 14u – 17u
Sinds 1826 Kunnen we foto’s gebruiken om de wereld vast te leggen. Alle geluk want in
2022 nog allemaal realistisch leren tekenen en schilderen zou toch wat lastig zijn.
Joseph Nicéphore Niépce heeft door een bepaalde plaat in een camera obscura te
plaatsen en het acht uur te laten belichten de eerste foto gemaakt. Wij gaan op zoek
naar het oude Berendrecht en Zandvliet. Zijn jullie er bij?
Meenemen: koek, drankje en fotografisch geheugen

Zondag 15/05: 9u-14u
Het is zondag en naast scouts is er nog iets anders dat elke week
plaatsvindt op deze dag… AHA DE VOGELTJESMARKT!! We nemen
vandaag de bus naar het verre Antwerpen en we gaan lekker rond
kuieren op het theaterplein. Neem zeker een zakcentje mee om een
het snoepkraam een paar euro’s rijker te maken.
Meenemen: koekje, drankje, 5 euro

Zondag 22/05: 14u – 17u
Hier zijn we weer. Je kan jezelf pas een echte scout noemen als je de regels van deze
spelletjes in je slaap kan opzeggen. Dikke Berthas en dikke pikken, tssen twee vuren,
tik-tak-boem… Noem maar op. Haal die competitieve welp in je naar boven want ze
zullen hem nodig hebben vandaag.
Meenemen: koek en drankje

Zondag 29/05: 14u – 17u
Naar aanleiding van het vorig succes, doen we vandaag nog eens
een ruiltochtje. Met dit mooie weer is er toch niks leuker dan buiten
wandelen en zoveel mogelijk lekkers verzamelen. Jij mag kiezen of
je nu een appel, een ei, een peperclip of je broer of zus omruilt,
maar neem zeker iets mee WANT VOOR NIKS GAAT DE ZON
OP.
Meenemen: koekje, drankje, misbaar object, zonnecrème
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Vrijdag 03/06: 19u00 – 21u00
Gaan we een dauwtocht doen? Ah nee want het is geen
ochtend maar avond. Hoe noemen we dat dan? Een
donkertocht? Of sterrentocht? Maar wat als er dan wolken
voor de sterren hangen? Dan zien we helemaal geen
sterren. Misschien een onverlichte tocht, maar wat als we de
maan en sterren wel zien? Dan is er wel een klein beetje
licht. Misschien beter duistertocht? Als jullie een naam weten
kom het ons vanavond vertellen.
Meenemen: zaklamp

Zondag 12/06: familiezondag
Vandaag blijven we met z’n allen thuis. We gaan nog eens naar de bomma en de
bompa, tante of nonkel of gaan gewoon in de tuin spelen. Wees vooral niet te hard
getreurd want volgende week zijn we er weer!

Zondag 19/06: 14u – 17u
Wie vindt het prettig om vettig te zijn? Wie staat er
achter de statement: “hoe vettiger, hoe prettiger”? En
wie is er klaar om zo vettig mogelijk te worden op de
meest prettige manier?
Moest je het nog niet doorhebben we gaan een vettig
prettig doen vandaag. Ouders, haal de tuinslang maar
al uit de garage voor als ze om 17u thuis komen
Meenemen: koek, drankje en slechte kleren aandoen!

Zondag 26/06: 14u – 17u
Het is deze zondag ZOMERBAR! Ooit al eens gedroomd om je eigen bar, restaurant of
café uit te baten, kom vandaag eens een keertje proeven van het harde werk. We gaan
de mouwen opstropen en heel veel drankjes serveren! Breng zeker jullie plateau
kunsten en verkooppraatje mee.
Meenemen: koek en drankje
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Jonggivers
Zondag 08/05: 14u – 17u
Het is vandaag moederkesdag!!! We keren terug in de tijd, toen het leven wat simpeler
was en schoolopdrachten bestonden uit “Kleur binnen de lijntjes”. Het knutseluurtje voor
de mama’s gaat beginnen ;)
Meenemen: 4uurtje, drankje

Zaterdag 14/05: 19u – 22u
MOVIE-NIIIIIIIIGHT!!!!! Pak de popcorn, vul de drinkbekers en
leg uw dekentje nog goed: we genieten vanavond van onze
Reiger-cinema!
Meenemen: chipje, dekentje (mocht je het koud krijgen)

Zondag 22/05: 12u – 20u
Vandaag ist zover: de Ribbekesslag begint!!!! We spreken iets
vroeger af en eindigen wat later zodat we deze Ribbekesslag
met vele helpende handen kunnen voltooien! Verdere info
volgt nog
Meenemen: 4uurtje, drinken

Zondag 29/05: 14u – 17u
PEW PEW!! Floempf, *hijg*, floempf ‘Verdorie, geen kogels meer!!!’ Be prepared, we
gaan paintballen! Doe dus zeker kledij aan die vol gaat hangen met verf!
Meenemen: 4uurtje, drankje, vuile kledij

Zondag 05/06: 14u – 17u
Het kamp nadert, hebben jullie er zin in? Wij alvast wel! Willen jullie een verwennerij op
kamp verdienen? Komt dan zeker allemaal af!
Meenemen: 4uurtje, drankje
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Zondag 12/06: familiezondag
Vandaag blijven we met z’n allen thuis. We gaan nog eens naar de bomma en de
bompa, tante of nonkel of gaan gewoon in de tuin spelen. Wees vooral niet te hard
getreurd want volgende week zijn we er weer!

Zondag 19/06: 14u – 17u
Vettig prettig. Simpel, smerig en 100% amuseren! Ouders: leg de tuinslang al klaar! We
sturen ze lekker vettig naar huis ;)
Meenemen: 4uurtje, drankje, kledij die rechtstreeks de vuilbak in mag

Zondag 26/06: 12u – 17u
Het moet ooit gebeuren, spijtig genoeg: onze laatste
vergadering voor kamp!!! Om dit jaar tof af te sluiten,
moeten jullie nog een laatste keer met de fiets
komen! We vertrekken op picknick!
Meenemen: FIETS, fluohesje, genoeg drinken!,
rugzak gevuld met frisse lekkernijen
(sandwiches/boterhammen, salades…)
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Givers
Zondag 08/05: 14u – 17u
Ooit al gehoord van pimp my ride? Dat programma met
Xzibit? Zo op MTV? Vandaag is er dan wel geen Xzibit en
ook de filmcrew van MTV is er niet bij.
Maar we hebben nog wel een sh*t load aan verf en een
prachtig lelijk lokaal om te pimpen. Neem die kwasten al
maar mee, misschien zelf wat verf, want vandaag gaan we
….. verven!
Meenemen: verfgrief, koekje, drankje

Zondag 15/05: Uren volgen nog via mail
Dames heren, juffrouwen! Dit weekend gaan we op
WWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEK
KKKKKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD! Duizend potten en
garnalen nog aan toe!? Dat dat maar goed komt met al die bengels naar …
Verdere info zal zodra via mail nog volgen!

Zondag 22/05: 14u – 17u
Niet zo lang geleden en verre van ver weg.
Waren er enkele givertjes uit Boerendrecht en
Schandvliet.
De boeren en boerinnen uit de dorpen trokken naar
de “beschaafde wereld.”
Niet om de boel te gaan terroriseren, maar wel om
te genieten van wat ’t stad allemaal te bieden heeft.
See you at the scouts op and top in your uniform!!

Meenemen: buzzypas, middageten, een zakcentje, drinken en een koekje
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Zondag 29/05: 12u – 17u
Niet zo lang geleden en verre van ver weg waren er twee dorpen.
Het ene dorp heette Boerendrecht en het ander dorp was Schandvliet.
De twee dorpen lagen op het platteland en waren sinds al jaren lang afgezonderd van…
“De beschaafde wereld”
Tijd om de beschaving eens wat meer ‘boer’ te maken en de stad te gaan terroriseren.
Vandaag is het actie reactie. Verkleed als marginale boeren trekken we ’t stad in om
de boel op stelten te zetten. Schiet de kleren al maar aan, doe die sminck al maar op en
neem zeker jullie buzzypas, eten en drinken en middageten mee.

Meenemen: VERKLEEDKLEREN, middageten, koekje, drinken en een buzzypas

Zondag 05/06: familiezondag
Het is dan wel familiezondag en dus tijd om de familie
te bezoeken, maar jullie gaan waarschijnlijk volop aan
het studeren zijn. Neem dus vandaag zeker de tijd om
te blokken en jullie voor te bereiden op de examens.
Allemaal super super super veel succes!!! “You’re
gonna rock it!!”

Zondag 12/06: 19u – 22u
Met de examens aan de voordeur en de examenstress in het achterhoofd is het vandaag
tijd om even te ontspannen. Even rustig uitblazen en zeggen: “pppffffffft…. Tijd voor
ontspanning.” Vanavond doen we dan ook een filmavondje, want we hebben jullie er nog
eentje te goed! Nee dus allemaal een snackje en drankje mee. Stuur jullie favoriete films
door via de whatsapp. En kom zeker vanavond naar de filmavond.
Meenemen: snackje, een drankje
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Zondag 19/06: 12u – 17u
“Aaaahhhhhhh ik riek het in de lucht! Ik hoor het aan de vogeltjes! Ik voel het aan men
uiers!” De zomer komt eraan en je weet wat dat wil zeggen? TOET TOET BOING BOING
BAKKEN EN BRAAIEN, BRAAIEN EN BAKKEN!!! Vandaag gaan we lekker zwemmen in
het Spuikanaal, want verfrissing kunnen we zeker gebruiken! Neem dus jullie
zwembroeken mee, een drankje en jullie fiets!
Meenemen: Fiets, zwemgrief, drankje en een koekje

Zondag 26/06: 14u – 17u
“Potverdekke, potverdikkeme, god nonde pitjes,
miljaar de nonde ju, pot vol koffie, asjemenou,
WAUW WAT IS HET WARM.” Klinkt het ook zo
herkenbaar? Dan gaan we zeker met zen alle op
zoek naar afkoeling. Niet in het spuikanaal of ergens
anders, maar gewoon lekker op de scouts, want
vandaag is het vollenbak, vollenchap
waterspelletjes!!!!!! Ook zoveel goesting in?????
Zeker komen dus!!
Meenemen: zwemgrief, !!!!!!zwemschoentjes zeker
meepakken!!!!!!genoeg drinken en een koekjeuuu!
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Avondlied
Voor alle leden (en eventuele leiding) die het avondlied nog niet kennen…

O Heer, d' avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom
de winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom
wij knielen neer om U te zingen
in 't slapend woud ons avondlied
wij danken U voor wat we ontvingen,
wij vragen, Heer, verlaat ons niet
knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze bee
luisterend, fluisteren, kruinen mee
en sterren staren teder
geef ons Heer, zege en rust en vree
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