Belangrijke data:
16 juni: Familievergadering
23 juni: Tocht naar zee
30 juni: Inladen camion wouters
13 juli: Uitladen camion wouters
15 juli: Inladen camion jonggivers
31 juli: Uitladen camion jonggivers

Juni

Juni 2019

Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten
Ons scoutsjaar zit er alweer bijna op! De leidingsploeg heeft er veel tijd en energie in gestoken, maar
het was de moeite dubbel en dik waard.
We hopen dat jullie er net zo van genoten hebben als wij!
Uiteraard zijn er nog onze megaleuke zomerkampen! U krijgt hiervoor alle informatie van de
takleiding. Wij wensen alle leden en leiding alvast heel veel plezier toe en mooi weer in juli.
Traditioneel zijn er tijdens de maand juni groepsvergaderingen, omdat er veel leiding moet studeren.
Hier alle vergaderingen op een rijtje:
•
•
•
•

Zondag 2 juni: Groepsvergadering (9u-12u)
Vrijdagavond 7 juni: takvergadering
Zondag 16 juni: familievergadering (9u-12u)
Zondag 23 juni: Tocht naar zee!
Afspraak: 8.45u tot 17u aan het Berchem Station.
Meenemen: €10, lunchpakket, voldoende drinken, zwemgerief, regenjas, zonnecrème

Wij wensen jullie graag alvast een prettige vakantie toe! Hou in augustus zeker jullie mail en onze
website www.xaveriusstrita.be in de gaten, dan sturen we alle informatie door in verband met de
inschrijvingen, Den Overgang en het nieuwe scoutsjaar.
Tot dan en ne stevige linker,
Groepsleiding,
Katrien, Thibaut en Amine
groepsleiding@xaveriusstrita.be

!!!Deugniet Givers juni 2019: givuur editie!!!
Huh? Een giVUUR editie van de deugniet? Wat houdt dat precies in??? Heel eenvoudig:
gisteren was het givuur. Bijgevolg is het nog steeds leefweek. Op de moment dat deze
deugniet geschreven wordt is er dus noch internet, noch inspiratie aanwezig. We zullen zien
wat dat geeft…
Zondag 2 juni 09u-12u: groepsvergadering
Vandaag is de uitgelezen kans om als grote, beangstigende givers de kleine, lieve onschuldige
kapoentjes de stuipen op het lijf te jagen! Kom dus gerust naar de vergadering om te genieten
van deze ongewone ervaring!
Vrijdagavond 7 juni 19u30-22u: vrijdagavondvergadering
Hedenavond verzamelen we weer op de scouts voor een gezellig(eng)e(?) vergadering in en
rond de scoutslokalen. We maken de nacht (on)veilig givuur-style, en zorgen er vooral voor dat
de vergadering niet in het gedrang komt van de studieplicht van zowel leden als leiding.
Zondag 16 juni 09u-12u: Familievergadering OP
Vandaag organiseert onze allerliefste ouderpatrouille, OP Balou, een heuse familievergadering:
plezier voor het hele gezin gegarandeerd. Iedereen welkom: ouders, broers, zussen, oma’s,
opa’s, huisdieren, buren…
Zondag 23 juni 08u45-17u: Tocht naar de zee
Met de trein naar Oostende! We gaan onze harten laten stelen, voor de scherpe prijs van maar
liefst €10 ! Gelieve ten ALLERLAATSTE om 08u45 aan Berchem station (ingang Panos) te
staan, in het bezit zijnde van €10 cash, zwemgerief, een lunchpakket en eventuele
strandentertainment. Om 17u verzamelen we weer aan het station.
Deze deugniet be like:

Jasper: 0495/45.76.93
Tom: 0471/33.18.94

Thibaut: 0470/43.76.62
Kevin: 0499/70.22.75
Stephanie: 0491/64.85.44 givers@xaveriusstrita.be

