
Maandbrief jonggivers mei en juni 
Het einde is in zicht… nu zalig aftellen naar ons kamp!! Sommige activiteiten gaan 

we weer verschuiven naar vrijdag- of zaterdag avond door die lieftallige examens. 

Trek uw stevigste schoenen aan, want het beloofd weer leutig te worden!!! Lees 

zeker de belangrijke data in het rood! 

Zaterdag 25 mei 20u-22u30 

Vanavond doen we houden we een chill-avond met een film’ke dabei! Neem zelf een film mee naar 

keuze! Wie brengt er popcorn mee? 

 

Vrijdag 31 mei 20u-22u30 

Warm die stembanden maar op want we gaan singstar’en! Time to shine. Ook 

de katten onder jullie mogen een duetje/solo’ke aangaan!  

 

Zaterdag 6 juni 19u30u-22u30 

We gaan nog eens wc-rollen verkopen WOOHOOW! Haal die verkoop skills boven dat we 

al onze rollen kwijtspelen! Dit is ten voordele van jullie eigen kamp zodat de oudjes niet te 

veel moeten betalen hihihih, tot dan! #zitjemethetschijt?goedwantwijwillenonzewc-

rollenkwijt! Ahja we gaan maar tot 21u verkopen en dan kampvuren #verrassing 

 

Zaterdag 15 juni 20u-22u30 

Om onze hersencellen tijdens deze zware tijden eens te laten verluchten spelen we pleinspelletjes!! 

Het is al een tijdje geleden dat we onzen beir hebben uitgelaten! Kom dus met velen en vergeet niet, 

valsspelen is ook spelen. 

 

Zondag 23 juni 14u-17u 

Voor onze laatste takactiviteit trekken we richting Koewacht! Neem zeker je zwemgerief mee! Vergeet 

ook geen 3 euro mee te nemen. We gaan samen heen en weer met de vélo! We vertrekken met z’n 

allen aan het lokaal om 14u en zijn daar terug om 17u!  

 

Zaterdag 29 juni 8u15-17u15 

Naar jaarlijkse gewoonte trekken we als laatste activiteit richting Oostende! We spreken af om 8u15 

aan het STATION VAN LOKEREN! We schikken terug te zijn om en rond 17u aan het station, waar jullie 

ouders jullie terug mogen oppikken. We vragen om 5 euro mee te nemen zodat we jullie treinticketjes 

kunnen betalen. Vergeet zeker je zwembroek en uniform niet!! See you @Oostende x 

 

 



BELANGRIJKE DATA: 

We willen jullie graag uitnodigen aan het lokaal voor de inschrijvingen van het jonggiverkamp! Hoe 

gaat dat in zijn werk? Je komt gewoon op de afgesproken data en uur naar het lokaal en je laat ons 

weten of je kind al dan niet meegaat op kamp. Dan krijg je van ons een kampboekje mee met alle info 

over het kamp zelf. Tijdens deze inschrijven laten we jullie nog snel eens checken of alles nog correct 

staat op de medische fiche van dochter- of zoonlief! Het is niet echt een infomoment over het kamp, 

maar als jullie vragen hebben krijgen jullie zeker de kans om ze hier te stellen! Je kan dus kiezen om 

langs te komen op onderstaande momenten. 

Inschrijfmomenten: 

Zaterdag 15 juni: Dit zal plaatsvinden voor de activiteit! Jullie zijn welkom van 19u tot 20u @het 

scoutslokaal! 

Zaterdag 22 juni: Jullie zijn welkom van 19u tot 20u @het scoutslokaal! 

 

Stevige linker, 

Bronstige Bizon, Nieuwsgierige Saïga en Guitige Anhinga 

 


