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Hier zijn we terug met een super tof laatste maandprogramma voor dit jaar! Hopelijk hebben
jullie er evenveel zin in als wij! Lees snel door om te weten welke geweldige dingen er
voor jullie te wachten staan komende weken!!

17 april: How to become a girl scout
Het wordt dringend tijd dat we nog eens onze scouting skills opfrissen. Wie van jullie
bewijst dat ze een echte scout is? We hebben zelfs echte experten uitgenodigd...

24 april: Dauwtripje 6u30-9u
Goeiemorgen liefste joggi’s, vandaag gaan we eens
vroeg uit de veren kruipen en kijken naar de mooie
ochtendzon! Kletst dus maar een goede tas koffie
achterover, smoet maar je kieten in en doe goede
wandelschoenen aan. Deze activiteit gaat door van 6u30
tot 9u.

1 mei: Geen activiteit
Ooh :( vandaag is het 1 mei: Dag van de arbeid dus, jammergenoeg is er geen activiteit
vandaag. Spaar maar al jullie enthousiasme op voor de activiteit van volgende week.

!Opgelet! Vandaag loopt de inschrijving af voor onze trip naar zee én Antwerpen! Dit doe je
door je ouders een mailtje te laten sturen naar ons dat je meegaat. Wie mailt verwachten we
ook dat je effectief komt, de leiding heeft namelijk al alles betaald ;)

8 mei: Leidingswissel
Vandaag zullen jullie allerliefste leidstertjes bij een andere tak staan, dit wil dus zeggen dat
ook jullie andere leiding zullen hebben vandaag! Wat het vandaag wordt daar hebben ook
wij geen enkel idee van, maar 1 ding staat vast, braaf zijn heee

15 mei: Zeeeeee @ Oostende
“We gaan naar zee, naar zee en iedereen gaat
mee…”
“Met de trein naar Oostende, tjoeke tjoeke tuut....”
“De zjeeee, makt een muurke van een
zandkastjeeel…”
We spreken vandaag af aan het station van
Lichtervelde om 9u15. Jullie zullen vanavond om
17u25 terug zijn in het station van Lighterfield.
Neem ook een rugzak mee met daarin:

lunchpakket, voldoende water, zwemgerief, zonnecrème en €10. Tot straaaaaks



22 mei: Miss ei
Omdat de aprilse grillen een stokje staken voor onze
lievelingsactiviteit van het jaar, hebben we natuurlijk een
nieuwe datum voor jullie in petto!!! Vandaag gaan we allen
naar huis met een frisse blonde coupe, want eieren das
goed voor je haar! Breng je vuile kleren maar alvast mee!

29 mei: Jins
Joepie!! Vandaag komen de jins nog eens activiteit geven
;)) Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig zodat jullie kunnen bewijzen dat de joggietak de tofste
tak is van allemaal!

Vrijdag 4 juni: Movienight  20u-22u30
Nee nee, we rijden vanavond niet langs de drive in van de Mac Donalds. We brengen een
andere soort drive in gewoon naar hier. We gaan filmpje checken vanavond. Doe maar jullie
cozy outfits aan, vergeet jullie stapel dekentjes en kussens niet! We spreken af om 20u aan
ons lokaaltje. Hebben jullie nog een mooie film liggen? Meebrengen die handel!

12 juni: De leiding is zoek
Oh neeee, de leiding is weg. Vermoord? Ontvoerd? Verdronken? Te diep in het glas
gekeken? Of zijn ze gewoon te lui om te komen vandaag?
Maar één manier om daarachter te komen: komen dus ;).

19 juni: Waterspelletjes
Ja amai. Ruiken jullie dat ook? Die jonggidsen hebben hun precies al even niet meer
gewassen, zo gaan we ze toch niet meepakken op kamp… Geen nood, vandaag zorgen we
voor heel veel zeep en water. Vergeet jullie bikini/badpak niet & handdoek. Aja en die
patrouillekoffers voor kamp, dat kan ook wel wat water en zeep gebruiken!

26 juni: Daguitstap @ Zoo Antwerpen 8u-19u15
Jaja, je hoort het goed. Voor de laatste activiteit van dit toch wel vreemde scoutsjaar hebben
wij iets mega zot gepland. Het wordt een dag om niet snel te vergeten! We spreken af om
8u00 aan het station. We zullen terug zijn om 19u15. Neem 25 euro mee. Indien je een
abonnement hebt, neem die dan zeker mee.



Vergeet jullie dus niet in te schrijven!! Voor de trip naar zee en de zoo verwachten we een
extra mailtje!

Voila dat was het alweer, nu komt het kamp wel heeeeel erg dichtbij! Hopelijk schrijven jullie
je ook massaal in voor kamp want het belooft alweer een memorabele zomer te worden...

Vele vele vele kusjes en tot gauw!
Lana, Sien, Catho, Rune en Jana


