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Jonggidsen
6 december :

Vandaag is het zover, de goede brave man uit Spanje brengt ons
een bezoek. Jullie mogen al om 12u30 uur naar het lokaal
komen en de vergadering is uitzonderlijk gedaan om 15u30.

13 december:

Een nooit eerder geziene snit & naad vergadering. Neem naald
en draad, of ander bruikbaar naaigerief mee en oude hemden,
broeken, stoffen of wat je maar kan vinden. We gaan ons eens
goed laten gaan om een mooie outfit klaar te stomen voor ons
jaarlijks kranske!

21 december:

Deze mooie winterse zondag is de ideale moment om ons
jaarlijkse gezellige kranske te vieren. Dit gaat door van 19u30 tot
23 uur en het thema is “boer zkt vrouw”. Als cadeautje mogen
jullie een zelfgemaakte verrassing meenemen, bijvoorbeeld cake
of chocomousse… Laat jullie kookkunsten maar werken en dan
maken we er een schitterend feestje van!

27 december:

Vandaag gaan we wat actief zijn. Kom allemaal naar de ingang
van het zwembad van het stadspark met jullie zwemgerief, 2
eurokes en lekker warm ingepakt. We zullen er een fijne
namiddag van maken!

3 januari:

Goede-voornemens-vergadering!
Kom om 14u00 het nieuwe jaar goed inzetten. Om 16u30 is het
gedaan.

Zo, dit is het programma voor december! Wij wensen jullie alvast prettige kerstdagen
toe en een spetterend 2009!
Jullie leiding, Anika, Caroline, Lise & Michiel

December Jong- Verkenners
Omdat de examens er weeral aankomen, of al bezig zijn voor jullie
Gaan we december eens in verschillende talen zetten.
06/12 Saint Nicholas is back in town, and he is going to pay
us a visit with his crownies, Black Peet and Black Peet. Be there and maybe
you will get a present if you will behave yourself or else …
13/12 Heute gehen wir auf eine reise. Wir bringen mit ein appell und ein ei.
Damit gehen wir wechseln für andere sachen.
21/12 Zondag, de dag der dwazen en feeestvierders is aangebroken.
Het is vandaag kranske! Jawel en het thema is boer zoekt vrouw.
Vanaf half acht en het feest is gedaan om elf uur. Mee te brengen: een zelfgemaakt
eetbaar cadeau.
Meer info kan nog verschijnen op het takhoekje.
27/11 Geen vergadering, onze excuses hiervoor. Nu heb je tijd
Om thuis te helpen met de was en de plas. De mazzel daarmee!
03/01 Surprise!

Als er fouten in de taal zitten, dan kom je het maar melden, want ik heb ze er
speciaal ingestoken om te zien wie de ultieme jong- verkenner is en deze fouten kan
vinden.

Groeten en vrolijke feestdagen toegewenst door jullie teerbeminde leiding,
Steven, Hanne, Joshua en Jan.

Verkenners
6 december: Vandaag komt er een man in een rood kostuum en met een lange
baard, rarara, wie is het? Tip: Wees braaf deze week.
Kom om 14.00u naar het lokaal.

13 december: Het is bijna winter, het is ijskoud, er ligt sneeuw en de vogeltjes
vliegen hopeloos rond, op zoek naar eten, MAAR dat is buiten de verkenners
gerekend. Ons doel vandaag: die arme vogeltjes helpen! 14.00u aan de hut.

20 december: Hoera, hoera ! Nog 5 keer slapen en we mogen weer pakskes open
maken. Dit gaan we vieren in het lokaal met een hapje en een drankje. Voor de
nietverstaanders, we houden ons jaarlijks kranske. 18.00u aan de schuur. Neem
je slaapgerief , een cadeautje van ongeveer 5 euro en 10 euro voor het
avondmaal waar wij voor zullen zorgen mee.

27 december: Helaas pindakaas, geen vergadering, de leiding heeft voor 1
weekje geen tijd voor jullie. /

3 januari: After new year vergadering, om te bekomen van al het goede eten en
drinken, om te bekomen van alle party’s, om te bekomen van het voorlezen van
de nieuwjaarsbrieven en om te bekomen van al de rest!
14.00u in onze bunker.

Groeten van jullie kapoenen
Tom, Jasper, Ben en Stephan

Tip van de maand: Stevige schoenen hebben al meermaals hun nut bewezen !!
PS: Een verkenner komt steeds is piekfijn uniform en op tijd !

Jin December
6 december
De Sint is in het land en jullie
krijgen misschien wel een
cadeautje.
Vergeet geen tekening te maken
voor die goede oude man.

Kleurwedstrijd!!

Knuffels van jullie leiding
Jan, Bob en Inge

27 december
Kerststallentocht
we gaan op zoek naar
het kindje Jezus.

13 december
Gezelschapspelletjes,
neem zelf je leukste
gezelschapspelletje
mee. Een gebakje en
een bakje koffie zal er
zijn. Kom en ga
wanneer je wil.

Vrijdag 19 december
Kranske: meer uitleg
volgt later.

31 december
Nieuwjaarzingen, vergeet je instrument en
zangtalent niet. Denk ook al eens na over
een liedje dat bij ons past. Kom om 9u naar
het lokaal.

