Maart april mei

ASTROLOGIE

JONGGIDSEN

OMG!!!!!!!! Zijn we nu al aan het laatste spiespunt aangekomen?! Time flies when you’re having fun! We geven er
nog een laatste keer een giga-lap op! Weetje: dit is de astrologische periode van de Vissen, Ram, Stier en een heel
klein beetje van tweeling. Alle jonggidsen die dit zijn krijgen een applausje op de vergadering.
16 maart organiseert onze scouts ’s avonds een DROPPING, alle ouders zijn welkom om te komen. Verdere info
volgt.
25 april organiseren de Givers VAGEROCK: Neem je mama, papa, broertjes en zusjes, oma’s, opa’s, honden, katten,
schildpadden, goudvissen.. mee!

YOUR WEEKLY HOROSCOPE

RAM
Zondag 3 maart 14-17u:
LEIDINGSWISSEL
Mercurius voorspelt vandaag een nieuwe
wending in jouw weekend, lieve jonggids. Er komt
namelijk een andere leidingsploeg jullie een
middagje entertainen! Wij zien jullie volgende
week terug! Braaf zijn, love you, miss you
already en geen snoepjes aannemen van
vreemden
lieve
schatjes!!
Ongeluksdag: Maandag (maandag is nooit leuk)

TweELING
Zondag 10 maart 10-14u:
WOUDLOPERSKEUKEN
De sterren zijn ons gunstig gezind! Orion
zegt dat we ons kookgerief nog eens uit de
kast moeten halen om dringend onze
kookkunsten nog eens bij te schaven. Neem
mee: keukenhanddoek, gamel bestek,
bakboter, een lekker vleeske, een gekookte
patat in aluminiumfolie…. Verras ons met
jullie
skills!!
Maaltijd van de week: Macaroni met extra
veel kaas

WEEGSCHAAL
Zondag 17 maart 14-17u:
Vandaag staat er een legendarisch spel in
de sterren geschreven! Kom(eet) dat zien
(haha
snaptge?)
Outfit van de week: scoutsrok + hemd duuuh

KREEFT
Zaterdag 23 maart 14-17u:
ZWERFVUILACTIE
Planeet Aarde roept jouw hulp, lieve
jonggids. Kom met ons het mooie
Waasmunster
nóg
mooier
maken.
Kuisgereedschap van de week: Swiffer

VISSEN
Zondag 31 maart:
GEEN VERGADERING
Een kosmische ramp!! Een zwart gat is op weg
naar jou, lieve jonggids, want dit weekend is er
geen vergadering (sniksniksnotter). De leiding
gaat de kneepjes van het astrologische vak
bijleren op congres, georganiseerd door de enige
echt
Jorelda
Roglovi!
Blijtliedje van de week: Cry me a river – Justin
Timberlake

LEEUW
5-7 april:
WEEKEND
Dit is jouw geluksweekend, lieve
jonggids! We trekken er met z’n
allen nog eens op uit! Verdere
informatie
volgt.
Vakantiebestemming van de week:
Hawaii

BOOGSCHUTTER
Zondag 14 april 14-17u:
VUILMAAKVERGADERING
Zet je schrap voor vandaag, lieve
jonggids. Er gaan vuile klusjes
geklaard worden (en dat mag je vrij
letterlijk nemen). Niets liever dan eens
het
varken
uit
te
hangen!
Zeep van de week: Dove original beauty
crème

STEENBOK
Maandag 22 april:
PAASRECEPTIE
Dit weekend is er jammer genoeg geen
vergadering, maar we maken het goed met een
supergezellige paasreceptie op ons
scoutsterrein tijdens de jaarmarkt. Vanaf 12 u
zijn jullie welkom en neem al je familie mee!
Snoepgoed van de week: Melkchocolade-eitjes
met zo van die suikerbolletjes er in hmmm

MAAGD
Zondag 28 april 14-17u
STEL JE OPEN voor de aangename
verrassingen die het universum deze week op
je afstuurt.
Geluksdag: Zondag

v

WATERMAN
Zondag 5 mei:
GROEPSUITSTAP
Alle planeten bevinden zich op 1 lijn, dit
kan maar 1 ding betekenen: groepsuitstap!
We trekken er met héél de scouts op uit.
Info volgt.
Meezinger van de week: Een tocht door het
donker - Thor

SCHORPIOEN
Zondag 12 mei:
PAINTBALL

STIER
Zondag 18 mei 19-21u

BBQ
NOOOOOOOOOOOOO!!! Dit is echt echt echt
nuuuu al de laatste vergadering van het
jaar?! Er is maar 1 manier om dit goed af te
sluiten en dat is BBQ natuurlijk!!
Neem allemaal €3 en een eigen vleesje
mee.
Tot dan!
BBQ-saus van de week: Béarnaise

NEEM Allemaal een om ter witste T-shirt
mee die vuil mag worden natuurlijk want
we gaan nog eens aan het paintballen.
Haal al jullie spuit en ontwijkskills uit te
kast voor de bijna allerlaatste
vergadering van ons scoutsjaar!!! L
Tandpasta van de week: Oral-B 3D White

Dit is het einde van ons intergalactisch cool jaar!
MaaaAAAAr niet getreurd, the best is yet to come!! Wij hopen dat jullie allemaal meegaan met ons op
kamp!
De kampinschrijvingen zijn 25 en 26 juni (de uren worden nog meegedeeld) en het kamp is van 3 tot 13 juli.
Een stevige linker
Ine, Jesse, Melanie, Mathijs, Aline, Maya, An-Sofie en Ellen

