
 

 

Juni – June – Junio – Giugno – juin 
 

Jullie lezen het goed: Het is namelijk bijna juni! Ook wel de zesde maand van het 

jaar, de maand die na mei komt en de maand die 3 maanden voor oktober komt!  

Ziezo, nu jullie daar op de hoogte van zijn, wil ik even de tijd nemen jullie op de 

hoogte te brengen van de aankomende vergaderingen. 

Stiekem de piekem hoort 29 mei nog niet op deze maandbrief te staan, maar we 

doen eens speciaal. Want…. Het is dan ook de meest speciale dag van het jaar! Het 

is namelijk de verjaardag van onze eigen Victor Peelman! Jullie op 1 (Jules) na 

favoriete leiding! We vieren heel de avond feest en doen klassieke 

verjaardagsspelletjes. Ja een pinjata, pienyata, pynyata, pienjaata, dinges zal ook 

aanwezig zijn! 

➔ 19u30 tot 22u aan de Scheve Chalet! Neem allemaal een klein cadeautje mee 

voor Victor! (Niks kopen tenzij het minder dan €2 is ofzo, neem maar gewoon iets 

mee van thuis, alles is goed!) 

Op 5 juni gaan we strijden! Het wordt vast prachtig weer! Denken we… Maar België 

kennende nemen jullie misschien best toch een jas mee. We zijn Frank Deboosere 

of Sabine dingske van het weer niet, dus hecht maar niet teveel geloof aan onze 

woorden. 

➔ 19u30 tot 22u worden jullie verwacht aan de Scheve Chalet!  

Waarschijnlijk kunnen jullie al tellen tot 100, maar mocht dat niet zo zijn: 5 + 7 

(zoveel dagen zijn er in een week) is 12! Op 12 juni doen we gezelschapsspelletjes 

vergadering. We leggen onze gsm’s, tablets, playstations, Xboxen, Wii’s (bestaat 

dat nog?) en Gameboys/Gamegirls/Gamenon-binair (scouts is inclusief) even aan 

de kant en halen de dobbelstenen boven. Probeer elkaar niet van kant te maken 

tijdens Monopoly please xxx 

➔ 19u30 tot 22u aan de Scheve Chalet! Breng zelf zeker gezelschapsspelletjes 

mee!! 

Het eind van de examens is in zicht (of al gepasseerd voor velen) op 19 juni! Dus 

het is tijd om te grilllllllllllleeeeeeeeeeeennnnn! BBQ-time baby! Neem allemaal €5 

mee (of laat het overschrijven door padre / madre op ons gekende 

rekeningnummer en laat ons iets weten) zodat wij kunnen voorzien in al uw licht 

aangebrande wensen! We zullen deze week ook nog even vragen of je veggie bent, 

dus gelieve daar ook even over na te denken! 

➔ 19u30 tot 22u aan de Scheve Chalet! €5 en een zonnedansje meenemen!  


