DE FOERIER

Maandblad 88 e scouts Pius X

Prikbord
Jarigen Juni
01/06 Floris (Giver) 15 jaar
28/06 Brecht (Giver) 15 jaar

Belangrijke data
Kampafwas: 12/06
Kampvuur: 18/06
Kamp: Kapoenen 26/07-31/07 , Wouters 24/07-31/07, Jonggivers 20/07-30-07
Buitenlands kamp GIVERS: 5/07-19/07
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Kapoenen
Waaaaatttt? Is het al juni??? Oh nee, dat betekent dat dit scoutsjaar er bijna opzit :’(. Maar niet
getreurd deze laatste maand gaan we er nog het beste van maken, dat beloven we jullie!!!
PS: kijk goed naar de dagen en uren wanneer de vergadering is, want deze verschillen deze maand
hard ;)

Vrijdag 3/6 van 18u tot 20u: Laatste avondmaal
Vanavond gaan we gezellig allemaal samen avondeten.
We gaan naar het park, leggen daar een groot deken en
eten en drinken allemaal lekkere dingen. Nadien spelen
we ook wat kringspelletjes en praten we wat over dit
supertoffe scoutsjaar. We vragen aan iedereen om iets
van eten/drinken mee te nemen en zo kunnen we wat
delen met elkaar. De leiding voorziet misschien wel een
extraatje:)

Zondag 12/6 van 9u30 tot 12u: Kampafwas
Over exact 44 dagen gaan we samen op kamp, jippie! Maar bij een
super tof kamp, hoort ook een goede voorbereiding. Daarom gaan
wij vandaag allemaal samen gezellig afwassen. Zo hebben jullie
propere bordjes, bekers en bestek zodat jullie de heerlijke
maaltijden van de foeriers kunnen opeten. Dit is jammer genoeg
onze laatste echte vergadering :(. Maar niet getreurd! Nog 43
nachtjes, en dan beginnen we aan het leukste kamp ooit!

Zaterdag 18/6: Kampvuur
Als afsluiter van dit knotsgek, supertof en zalig scoutsjaar
doen we met alle leden, leiding, mama’s, papa’s, oma’s,
opa’s, liefjes ;), … een groot kampvuur! Kom zeker langs en
verwacht je aan lekkere drankjes, snacks, gezelligheid,
vriendschap en heel veel warmte. Voel jij de kampsfeer al?
Verdere informatie volgt nog dus hou zeker onze
Facebookgroep en Whatsappgroep in de gaten.
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Wheiiiiii, het scoutsjaar zit erop. Zo jammer!! Wij vonden het een suuuuuperleuk jaar met jullie als
onze kapoentjes en kijken heel hard uit naar het kamp! Hebben jullie er ook zo veel zin in als wij???

Dikke knuffel van jullie leiding en tot 26 juli!!!
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Wouters
Dag lieve woutertjesssss,
Oh neeee wat??? Onze laatste foerier al? Ooohw…. :( Het scoutsjaar is dus bijna ten einde, neee…
Maar!!! Niet getreurd! Binnenkort gaan we op kamp! JOEPIEEEEEE
Wij hebben er super veel zin, maar eerst nog een klein overzicht van wat we deze maand gaan doen!

03/06/2022 FILMVERGADRING (19.00-21.00)
Vanavond gaan we samen een leuke film kijken! Neem je allerleukste film mee zodat
we samen kunnen kiezen welke we gaan kijken. Een snackje mag je ook altijd
meenemen!

12/06/2022 KAMPAFWAS (10.30-12.00)
Omdat niemand graag uit vuile borden eet op kamp (eiihhhh) gaan we vandaag een beetje afwassen.
(Super stom ieuw… ) Maar door het goede weer zullen we hierna nog waterspelletjes spelen!
JIPPIEEEE!!
Neem dus misschien een droge t-shirt mee, het kan misschien wel van pas
komen ;)

18/06/2022 KAMPVUUR
Vanavond is het kampvuur yeey!! Hiermee sluiten we het scoutsjaar
af. Er zullen hapjes en drankjes voorzien worden en de leden zullen
ook een klein toneeltje voorbrengen. Het zal een leuke zomeravond
worden, je mag ook zeker familie en vrienden meenemen.
De exacte uren zullen nog volgen, er zal nog een facebook
evenement online komen!!

Voila, dat was het dan alweer voor dit scoutsjaar, oohh, is het nu al gedaan? Neee!!! Niet getreurd, wij
hebben al een super leuk kamp voor jullie klaar staan!! Wij hebben er alvast mega veel zin in, hopelijk
jullie ook!!
Tot dan :))
Jullie allerliefste wouterleiding
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Jonggivers
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Givers
Hier zijn we weer, laatste maand voor het KAAAAMP! Hopelijk hebben jullie er even veel
zin in als wij, maar eerst nog de vergaderingen voor deze maand:
Zondag 5/06 9u30-12u:
zwemvergadering
Afspraak in de meerminnen te Beveren
Meer info volgt nog

Zondag 12/06 9u30-12u: Kampafwas
Kamp is leuk en al, maar afwassen voor
het kamp is ook nodig. De car wash
skills van vorige maand komen van pas!
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Zondag 18/06 18-…u: Kampvuur
Things we lost to the flames
Things we'll never see again
All that we've amassed
Sits before us, shattered into ash
These are the things, the things we
lost
The things we lost in the fire, fire, fire

Zondag 26/06 9u30-12u: Snoepvergadering
Na een jaar lang geld inzamelen en jullie beste
beentje voorzetten, is het eindelijk tijd voor een
snoepvergadering!!!! Boefeeeeeeeeen! Maar
uiteraard niks voor niks
. Zeker allemaal
komen, waaaaaant het is onze laatste
giververgadering van het jaar. Boys hou die
tranen in, we gaan nog op kamp hé.

Goodbye momma’s, see you at kamp 2022.
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Contactgegevens
!DISCAIMER!
KAPOENEN kapoenen@scoutspiusx.be
Lucas Janvier: 0471 20 25 26
Emilie Heuten: 0499 73 91 30
Sien Luyckx: 0485 57 97 20

Gelieve eerst te mailen/sms’en naar leiding
alvorens te bellen.
Wij hebben ook onze persoonlijke schema’s
waardoor bellen niet altijd mogelijk is.
Bedankt

Milan Van Besien: 0485 16 28 60
Yassin Abouz: 0468 49 84 35

WOUTERS wouters@scoutspiusx.be
Hanne Flothmann: 0484 85 15 86
Victor De Lathouwer: 0468 15 18 32
Lowik Schrijvers: 0478 05 63 80
Dario Fenoll: 0477 08 29 74
Marie Monden: 0468 22 40 02

JONGGIVERS jonggivers@scoutspiusx.be
Sara Kunicka: 0484 28 40 90
Victoria Kunicka: 0484 02 91 51
Jasper Flothmann: 0485 59 15 58
Joppe Dechamps: 0473 13 80 96

GIVERS givers@scoutspiusx.be
Rune Wouters: 0491 96 44 94
Julie Michielsen: 0487 58 07 51
Patryk Gawinek: 0484 95 32 28

GROEPSLEIDING groeps@scoutspiusx.be
Elisa Janvier: 0471 42 32 64
Jens Claessens: 0484 10 41 88
Inte Wouters: 0474 07 83 28
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