Belangrijke data:
27 & 28 April: Croqueslag
27 April: Jeneveravond

April

April 2019

Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten
De maand maart is weeral voorbij en ons groepsweekend jammer genoeg ook!
De wouters en hun leiding willen iedereen bedanken voor het kopen van hun paaseieren om
hun kamp te sponseren.
De maand april is dan weer wat rustiger, door de paasvakantie zijn er jammer genoeg minder
vergaderingen…
Verder is het bijna tijd voor de jaarlijkse croqueslag en jeneveravond van onze jonggivers! De
info hierrond zullen jullie spoedig kunnen terugvinden op onze website.
Dat was het voor deze maand. We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie toe!

Tot volgende maand en ne stevige linker,
De groepsleiding
Katrien, Thibaut en Amine

Voor vragen en informatie kan U ons altijd contacteren op het volgende e-mail adres:
groepsleiding@xaveriusstrita.be

APRIL

Vrijdag 5 april: party-party-vergadering (19u00-21u30)
Deze vergadering geven wij ter gelegenheid van de fotowedstrijd begin dit jaar uit handen aan
onze drie winnaars (Ella, Marit en Gijs) van diezelfde wedstrijd. Vandaag gaan we dus één
groot feestje vieren MAAR uiteraard kan dat niet zonder jullie hulp. Daarom zouden we per
patrouille willen vragen om enkele dingen te voorzien. Alle kleine beetjes helpen hierbij!
•
•
•
•

Gordeldier: versiering voor onze geheime feestlocatie
Olifant: snacks en lekker eten
Naaktslak: frisdrank
Vlooi: neemt van alles een beetje mee

Als en slechts als we op jullie steun kunnen rekenen, zal dit een knaller
van formaat worden. Ps: zorg ervoor dat ieder lid min of meer
evenveel voorziet.
Zondag 14 en 21 april: geen vergaderingen
Omwille van de paasvakantie kunnen wij geen vergaderingen organiseren. Zie dat je goed
uitslaapt om fris op de volgende vergadering te kunnen verschijnen. Daarnaast volgt er nog
eens een wedstrijdvraag: geef ons 17 verschillende Afrikaanse landen met hun hoofdstad.
Onze mailbox (jonggivers@xaveriusstrita.be) gaat open vanaf woensdag 17 april om 17u17.
Ook hier valt er een mooie prijs te winnen. De winnaar en de prijs houden we geheim tot
ergens op het kamp!
Zaterdag 27 en Zondag 28 april: croqueslag en jeneveravond (9u-max 23u, 9u- max 17u)
Dit weekend is het tijd om geld in het laadje te brengen, om er een bangelijke kamp mee te
financieren, aan de hand van onze befaamde croqueslag en jeneveravond. Eerst en vooral is
het van belang dat we iedereen zijn of haar aanwezigheid maximaal
verwachten want vele handen maken het werk lichter. Laat dus al zeker
tijdig weten of je al dan niet aanwezig kan zijn, zo kunnen wij de shiften
al goed op voorhand verdelen. Dit kan gaan over sportwedstrijden en
dergelijke meer. Als volgt zullen we in drie shiften werken. Van 12u tot
15u op zaterdag en zondag en van 17u30 tot 21u op zaterdagavond. Aan
het einde van de eerste shift om 21u mogen de eerstejaars hun ouders
gaan vergezellen. Nadien ronden de tweedejaars om 22u af. De derdejaars stoppen om 23u.
De informatie over de bestellingen vinden jullie terug in de brief! Nodig al je maatjes,
huisdieren, opa’s, oma’s en heel je familie uit om van deze editie een knaller te maken!
April zit er al op! Maar weet, de maand mei wordt wederom weer top! Ok, genoeg gerijmd
voor vandaag! We hopen dat iedereen maximaal geniet van het leven en glimlacht op de
scouts en daarbuiten!
Juantana: 0468153393
Lil Kiki: 0488919347
Tante Guy: 0478596440
Brechje: 0470832391
Dikke Ferre: 0470387744

