Scouts Kortemark presenteert: Scoutsroc

Kalender GIVERS

Aloha Givers van Scouts Kortemark
Hier alweer de laatste kalender van dit scoutsjaar. Geïnteresseerd wat we nog allemaal
doen voor het kamp? Kom het hier te weten!
Zaterdag 22 april: GEEN SCOUTS!
De leiding is moe en zou graag wat rusten…
VRIJDAG 28 APRIL: FILMMARATHON! [Financiële actie!]
We moeten dringend nog wat geld in het laadje brengen voor ons buitenlands kamp.
Daarom organiseren we een filmmarathon!
Meer info krijgen jullie op een apart briefje!
WEES ALLEMAAL AANWEZIG!
Zaterdag 6 mei: LEVEND TAFELVOETBALTORNOOI!
Scouts Kortemark is 60 jaar en dit wordt natuurlijk uitgebreid gevierd.
Tijdens dit weekend kunnen wij helaas geen leiding geven, maar jullie zijn wel
uitgenodigd om deel te nemen aan ons levend tafelvoetbaltornooi met de givers!
Natuurlijk zou het cool zijn als onze eigen givers winnen van tal van andere ploegen en
jeugdbewegingen! Meer informatie te vinden op:
http://www.scoutskortemark.be/60jaar/zaterdag-levend-tafelvoetbaltornooi/ en voor
vragen kun je altijd terecht bij jullie eigen liefste leiding!
Zaterdag 13 mei: Districtsdag
We spelen een spel met het volledige district! Super cool!
Jullie krijgen nog een briefje met extra informatie!
Zaterdag 20 mei: GEEN SCOUTS!
Zaterdag 27 mei: CARWASH! [Financiële actie!]
TODAY WE’RE WORKING AT THE CARWASH! We wassen auto’s ten voordele van ons
kamp! Reken hiervoor een volledige dag en stuur maar iedereen met een (vuile)
auto/fiets richting de stock! Meer info krijgen jullie ook nog op tijd!
Vrijdag 2 juni: De zjééééééééééééééé! [19u-22u]
We gaan een avondje ontspannen aan de zee! Jeij!
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Vrijdag 9 juni: Cinemavergadering [19u30-21u30]
De helft van de leiding is terug geterroriseerd door de examens! Helleuuuup!
Daarom kijken we gezellig een film! Breng gerust wat filmfood mee!
Indien het stralend weer is, spelen we buiten wat spelletjes! Spelletjes-food is dan
natuurlijk ook welkom ;-)
Zaterdag 17 juni: Het-laatst-middagmaal-vergadering [11u30-16u00]
Oh jee, diarree! Het is terug de laatste vergadering van ons legendarisch giverjaar!
Voor de laatste keer voor het kamp, tafelen we samen aan ons lokaal. Indien het mooi
weer is, zullen we samen BBQ’en! Het enige wat jullie moeten meenemen, is jullie eigen
vleesjes en 3 euro! Wij kijken voor de aardappeltjes en groentjes! SMAKELIJK!
Zaterdag 24 juni: GEEN SCOUTS!
Oké, danku! Daag!

Kampinformatie:
Wij gaan (normaal gezien) op kamp van 9 juli tot 20 juli 2017!
OP ZATERDAG 1 JULI (om 18u00) VERDELEN WE HET GEMEENSCHAPPELIJK
MATERIAAL VOOR HET KAMP! IEDEREEN DIE MEEGAAT OP KAMP IS DAN
AANWEZIG!
Nog een interessant weetje: het weekend van 5-6-7 mei vieren we het 60 jaar
bestaan van Scouts Kortemark! Het hele weekend zijn er leuke dingen gepland!
Iedereen is welkom! Meer informatie vind je op www.scoutskortemark.be/60jaar!

Een stevige scoutslinker
Axelle (0496/68 72 85) & Fien (0499/25 55 85)
Indien je nog vragen of problemen hebt, één e-mailadres:
giverleiding@scoutskortemark.be !

