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3 januari: Vandaag is het geen vergadering. De leiding moet studeren en jullie
kunnen rusten na al die drukke dagen! Volgende week staan we weer paraat.

10 januari: We spreken af aan de schaatsbaan in Turnhout dit om 9.30u en
dan gaan we schaatsen. Om 11.45u kunnen jullie mama en papa jullie daar komen halen. VERGEET geen handschoenen anders mag je niet binnen! Neem
2.70 euro mee (als het kan gepast!) en vergeet ook je schoenmaat niet!

17 januari: We gaan met de hele scouts pleinspelen! Laat zien dat de welpen de
sterkste en beste zijn!! Kom dan ook massaal om 14u naar ons lokaal.

24 januari: De oudsten van de scouts gaan voor ons een vergadering voorbereiden. Het is dus zowel voor ons als voor jullie een verrassing! We beginnen om
14u.

31 januari: Vandaag gaan we nog eens in het bos spelen. Om 14u aan het Wchuisje! (plannetje op de site, kijk bij het takhoekje!!) Jullie ouders kunnen je
daar komen halen om 16.30u.

Groetjes van jullie kapoentjes,
King Loewie, Baloe, Shere Khan, Akela en Bagheera

Voor al die het nog niet weten: ons kamp gaat door van 2 tot 9 augustus in
Grobbendonk.
Voor degene die dit ook nog niet weten: een echte welp kent het welpenlied en
welpengebed (kijk op de site onder het takhoekje van de welpen).

Jonggidsen
Op het menu voor januari
3 januari
Goede-voornemens-vergadering
*
Vrijdag 9 januari
Schaatsen: Kom om 19u45 naar de schaatsbaan in Turnhout met 6 euro! Om
22u45 mogen jullie terug opgehaald worden!
*
17 januari
Massaspelen
*
24 januari
1-tegen-allen
*
31 januari
Caroline-is-jarig-vergadering
*
7 februari
Sjorren

Gelukkig nieuwjaar!
Jullie leiding,
Anika, Caroline, Lise en Michiel
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31 Januari
IJSBEREN !!
Uur volgt nog !!
Meebrengen:
zwemgerief

Kus Gert,
Wout, Ruut en
Sofie

24 Januari
VERRASSING²
!!
14uOO lokaal

Gidsen
Januari

3 Januari
Verrassing !!
14uOO lokaal

17 Januari
Massaspelen
14uOO lokaal

Geen vergadering:
leiding moet
studieren

10 Januari

Verkennertjes
Na al die zware party’s is ne moment om tot rust te komen, we gaan ons vandaag niet te zwaar
uitsloven denk ik. Misschien kunnen we eens iets leren over dovers en duifkes . Jullie zijn welkom
den 3 de januari in onze duiven til. De tocht van kievre naar beerse zal rustig verlopen.

Vandaag 10 januari: De helft van de opperdoffers is nog aan het studeren. Daarom doet de andere
helft van de opperdoffers een simpele vergadering. We gaan schaatsen we spreken wederom af aan
duiven hok. Wel om 13.30 uur. Zal duren tot 17.00 uur. Breng ook mee geld 6 euro en als u eigen
schaatsen heeft de schaatsen, handschoenen en een muts. Ook uwe ongemotoriseerde twee wieler
niet vergeten.

Dan zitten we weeral over den helft van het jaar. De 17 januari worden jullie verwacht om 14 uur aan
ons piepenhutteke in de schoolstraat niet da daar in het bos. Perfect in uniform wie niet in orde is
kan maar beter thuis blijven. We gaan ons beentje voor zetten en eens een goede daad verrichten.
Kan langer duren dan een normale vergadering. Pakt tot 18.30 of zo da laten we nog op tijd weten
het eind uur.
De vierentwintigste kunnen we misschien nog eens proberen aan onze conditie te werken. Om 14.00
uur worden jullie op jullie stok verwacht. Niet te vroeg maar ook niet te laat. Waarschijnlijk tot 17.00
uur.
31 januari na een goeie maand stinken is het tijd om de veders eens grondig te wassen. Vandaag
spreken we om 14.00 uur af aan ons lokaal. En breng mee een fiets je zwemhoze en warme kledij.
Duikbril moet ook.
En een week later gaan we onze technieken nog eens bijschaven. Maar da is voor de volgende
scougi.

Een stevige handdruk van jullie operdoffers.
Nog de beste wensen voor het nieuwe jaar.

