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Scoutsvrienden allerhande,
Met veel plezier willen we u uitnodigen op één van de langstlopende en meest succesvolle van onze tradities.
De jaarlijkse eetavond voor ouders, oud-leden, sympathisanten en al hun kinderen ! Telkens proberen we met de
leiding, u een aangename avond te bezorgen. Wij hopen u, net zoals op de vorige edities, met velen te mogen
ontvangen in zaal Lambeer op zaterdag 07 maart 2009!
Dit jaar nog eens iets speciaals, we hebben het in een zuiders kleedje gestopt. Dit keer zal het een Griekse
avond worden.
Wij hebben het volgende smakelijk menu voor u samengesteld:
Voorgerecht

-

Kotosoupa avgolemono ( kippensoep met ei- citroensaus )
Charides & calamares + looktoastje ( garnalen + calamares )

Hoofdgerecht

-

Souvlaki ( Griekse vleesbrochette ), Ratatouille, Gebakken aardappelwedges
Moussaka + pita broodje
(vegi) Vissouvlaki, Ratatouille, Griekse pasta

-

Mousse met chocolade

-

Keftedes me tomates + frieten ( gehaktballetjes met tomaat ), kinderijsje

Nagerecht

Kindermenu

Ijs met vers fruit

Natuurlijk zal er voor en na het eten een gezellige bodega voorzien zijn. Uw kinderen zullen de gehele
avond terecht kunnen bij de befaamde kinderanimatie. U zal ondertussen ongetwijfeld willen inschrijven,
gelieve dan ten laatste 21 februari onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld en met gepast geld binnen te
brengen bij: de Wandelstok, Vrijwilligersstraat 12, 2340, Beerse. Telefonische info op 0498/50.78.70
Verkenners en gidsen die samen met hun tak eten, geven hun geld en besteling door aan hun leiding.
Het kindermenu ( -12 j.) kost 10 € en voor de volwassenen 18 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsstrook Griekse avond: 07maart 2009 te Lambeer.
De familie …………………......……………… komt om ……….. u ( tss 17u en 20u 30 )
met ......... personen en bestelt volgende gerechten:
tel/gsm:………………
Om organisatorische reden worden de grote groepen aan verschillende tafels gezet.
Soep
........ x

Voorgerecht
Gar+cal
........ x ........ x

Souvlaki

Hoofdgerecht
moussa Vegetarisch

........ x

...... x

........ x

Nagerecht
mousse
IJs
........ x

........ x

kindermenu

...... x

Hiervoor betaalt ze ....... x 10 € + .... x 18 € = ......... € ( met GEPAST geld binnenbrengen aub)
(Indien u graag met een andere familie aan tafel wil zitten: naam andere familie: …………………………)

Kapoenen
IHEUXDUL

:LHYDQMXOOLH]LWJUDDJOHNNHUZDUPLQKHW
ORNDDO"'H]HNDSRHQHQKHEEHQJHOXN:HKHEEHQ
YDQGDDJILOPYHUJDGHULQJ
ILOPYHUJDGHULQJ$OOHILOPLGHHWMHV
PRJHQYLDPDLOJHVWXXUGZRUGHQQDDU
NDSRHQHQ#VFRXWVHQJLGVHQEHHUVHEH


IHEUXDUL

9DQGDDJLVKHWHHQVSHFLDOHGDJ.QXWVHOLHWVLQ
HONDDUYRRUHHQDQGHUHNDSRHQHQEUHQJGLWPHH
RPHHQDQGHUHNDSRHQWHYHUUDVVHQ9DQGDDJLV
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9DOHQWLMQ
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NHUNSOHLQ:HKRXGHQYDQGDDJGHNDSL²
NDSL²LV
LVMDULJ
MDULJ

YHUJDGHULQJ
YHUJDGHULQJ%UHQJDOOHPDDOHHQIHHVWDWWULEXXW
PHH]RGDWZH.DSLKDDUYHUMDDUGDJNXQQHQ
YLHUHQ

IHEUXDUL

2RNYDQGDDJZRUGHQMXOOLHRPXYHUZDFKWRS
KHWNHUNSOHLQ9UDDJRXGHIRWR·VYDQMHPDPDHQ
SDSDHQYHUNOHHGMH]RDOVKHQ+HWLVYDQGDDJGH

SDSD
SDSDHQ
HQPDPD
PDPDYHUJDGHULQJ

36
36
• 9DQDIIHEUXDUL]XOOHQMXOOLHQLHWPHHUDDQKHWORNDDO
YHUZDFKWZRUGHQRPGDWRQVRXGORNDDOZRUGWDIJHEURNHQ
RPHHQQLHXZORNDDOWHNXQQHQ]HWWHQ:H]XOOHQMXOOLH
GDDURPPHWDOOHOLHIGHRSKHWNHUNSOHLQRQWYDQJHQWRWKHW
QLHXZHORNDDOHUZHHUVWDDW
• 'LWMDDUJDDQZHRSNDPSYDQWRWMXOLLQ5HWLH
• $OVHUQRJNDSRHQHQ]LMQZDDUZHQRJQLHWODQJV]LMQ
JHZHHVWJHOLHYHGDQHHQPDLOWMHWHVWXUHQQDDU
NDSRHQHQ#VFRXWVHQJLGVHQEHHUVHEH]RGDWZLMQRJNXQQHQ
ODQJVNRPHQ

*URHWMHVYDQMXOOLHOHLGLQJ
.DSL²NHUULH²*LJL\RER²SLFRFKLFRHQWRWR


Kabouters
7 februari:

dorpsspel

We gaan ons dorp eens goed verkennen. Wie van jullie is een
echte beersenaar? Van 14u tot 16u30
14 februari:

valentijn

Vandaag is het de dag van de liefde! Gooi jullie charmes
vandaag maar Eens in de strijd. Van 14u tot 16u30.
21 februari:

carnaval

Hoezee! Carnaval is in het land! Wie Zal prinses carnaval
worden? Van 14u tot 16u30.
28 februari:

bosspel

We gaan in het bos spelen. We Verwachten jullie om 14u aan
het Wc huisje van de epelaar. Om 16u30 mogen jullie daar
terug opgehaald worden

Belangrijk!!!
Vanaf 14 februari spreken we niet meer af aan
onze lokalen. Jullie worden vanaf dan verwacht in
de lokalen aan de watertoren. (op 28 febr. Aan het wcwc
huisje van de epelaar)

Groetjes van jullie allerliefste leiding!

7 februari: Vandaag gaan we estafetten! Voor al die graag lopen, maar
ook voor de rest natuurlijk ☺ Kom om 14u naar het lokaal!
14 februari: Vandaag is het Valentijn! Voor al die een vriendinnetje
hebben zeker komen en voor al die geen vriendinnetje hebben ook
zeker komen! Neem mee: werkhandschoenen en stevige schoenen!!
Kom voor de laatste keer naar ons lokaal, zoals anders om 14u.
21 februari: Vandaag is het dorpspel! Vandaag ga je alles te weten
komen over jouw dorp. We spreken af op het kerkplein om 14u.
28 februari: Vandaag is het sport en spel! Vandaag is het te doen op
het Boudewijn pleintje ook om 14u.
7 maart: Eetavond! Schrijf je tijdig in op de website en kom
proeven van de Griekse keuken! Het is geen vergadering, maar laat
je vanavond gerust bedienen door de leiding ☺.

Groeten van jullie leiding

Een goede welp komt volledig in uniform, dit wil zeggen:
een groene broek, een hemd, een das en een petje!!!

7 februari
We gaan vandaag jullie
sjorkwaliteiten eens testen.
Kom om 14 uur naar het
lokaal en we bouwen een
geweldige constructie!
14 februari
21 februari
Vandaag is het aan
jullie om de weg
naar het lokaal
terug te vinden.
Kom om 10 u naar
het lokaal, doe
stapschoenen aan
en neem een
lunchpakket mee!

Jullie raden het goed,
vandaag is het
Valentijnsvergadering.
Hopelijk zijn jullie er
helemaal klaar voor!!

28 februari
Een vergadering die lang op zich
heeft laten wachten omwille van
het langdurige spinnenseizoen.
Jullie worden om 14u aan het Wchuisje verwacht voor een geweldig
bosspel!
7 maart
Vandaag kunnen jullie heel de dag uitrusten om
’s avonds jullie buikje rond te komen eten op
onze jaarlijkse eetavond.
Meer info vinden jullie op de site.
Tot dan!

Vele groeten van jullie geweldige leiding!
Anika, Caroline, Lise en Michiel

De slimste jongverkenner van februari!!!

Zaterdag 14 feb.
Waterpret!!
Uberraschung!!!

Zaterdag 28 februari
hebben we
vergadering van 10
tot 16.30.

INSCHRIJVEN

(Vergeet geen
lunchpakket)

De Jongverkenners
worden geblinddoekt
naar een geheime
locatie gebracht.

We blijven in het
lokaal slapen. Neem
dus zeker slaapgerief
mee (matje, warme
slaapzak, evt.
knuffel)

Verassing

Zaterdag 21 februari
spreken we om 14.00
u af aan het stadspark
in Turnhout. (Om
16.30 is het gedaan)

Vele groetjes van
jullie leiding!!!
We nemen 2 euro
mee (en natuurlijk
zwemgerief).

Wandeling naar het
lokaal.

Op zaterdag 6 maart
is er geen
vergadering. We
verwachten jullie
echter ’s avonds.

Surprise!!!

(Voor de niet zo
slimme onder ons, de
oplossing zijn te
vinden op het
takhoekje)

Vrijdagavond om 20
u spreken we af aan
het lokaal. Zaterdag
om 10 u kan je terug
naar huis.

Donker/nacht

Spaanse avond

Ga op zoek naar de kadertjes die samen horen en kom te weten wat je deze maand te wachten
staat. (per vergadering zijn er 3 kadertjes). Voor de zekerheid kan je de oplossing bekijken op
het takhoekje.
Voor deze die het nog niet zouden weten: het kamp zal doorgaan van 1 tot 10 augustus.

GIDSEN-SCOUGI
7 februari: Hmm is zien, waar hebben we zin in?
Dropping DEUH! Om 10u aan het lokaal ladies met het nodige survival
pakket bij de hand! GO GIDSEN!!

14 februari: Sorry, wederom om 10u aan het lokaal en liefst met
zo veel mogelijk, we hebben alle kracht nodig vandaag ☺
Tzal ook gewoon tot vijf uur vergadering zijn trouwens. LEVE DE
GIDSEN!!

21 februari: Een 1 tegen allentje kan er nog wel is af, nie? Altijd
tof, dus allen daarheen om 14u deze keer! ARRIBA GIDSIES!!

28 februari: Vandaag doen we nog eens waar scouts goed in (zou
moeten) zijn! T E C H N I E K E N  ALTIJD FEEST MET DE GIDSEN!! 14u
aan het lokaal bitte!

7 maart: Finallyyyyy …….. REACTIETOCHT! Deze keer liefst om 9
uur aan het lokaal, met al jullie debielste, coolste, graafste, verkleed of
echte kleren die je kan vinden! Dan gaan we eens één of ander saai stad
onveilig maken ☺ (best enkele euro’s meenemen voor de bus) GAAN MET
DIE BANAAN GIDSEN!!

Héél veel liefs, van jullie leiding
Wout ☺ , Gert ☺ , Sofie ☺ (die vanaf nu in
Gambia zit, wij gaan de Wolf missen!!!) en
Ruut ☺

Verkenners
7 feb.: verrassing om twee uur aan het lokaal, kom verkleed!

14 feb.: Om 10 uur werkendag en stipt aan het lokaal! We gaan ons
lichamen lekker in het zweet zetten, ons steentje als bijdrage voor
de nieuwe lokalen. Neem iets om te eten mee....

21 feb.: Putter de put om twee;...breng een schup!

28 feb.: Dropping.....om 10 à la lokaal!

7 mrt.: allerhande wedstrijdjes tussen 2 tot 3 ploegen, dit kan
uiteraar alle vormen aannemen!

Verkenners komen met de fiets en in volledig uniform!

Greetz,
The leaders of the gang

