Eetavond
Beste scoutsvrienden,
We zijn blij om u te mogen uitnodigen op één van onze langstlopende en meest succesvolle tradities.
De jaarlijkse eetavond voor ouders, leden, oud-leden, sympathisanten en al hun kinderen! Telkens doen we er met de
leiding alles aan om u een aangename avond te bezorgen. Daarom hopen wij om u dit jaar opnieuw te mogen ontvangen
in zaal “Lambeer” op zaterdag 4 maart 2017.
Dit jaar hebben we samen met onze kok het volgende menu samengesteld:
Voorgerecht:

- Tomatenroomsoep met balletjes
- Garnaalcocktail
- Kaaskroketten (vegetarisch)

Hoofdgerecht:

- Vol-au-vent met frietjes
- Zalmfilet met wokgroenten, aardappelpuree en choronsaus
- Lenterolletjes met groenterijst en zoetzure saus (vegetarisch)

Nagerecht:

- Rijstpap
- Tiramisu

Kindermenu:

- Tomatenroomsoep met balletjes
- Vol-au-vent met frietjes
- Chocolademousse

Voor en na het eten bent u van harte welkom in onze gezellige bodega. Er is ook kinderanimatie aanwezig.
Het menu voor volwassenen en vegetariërs kost € 20, het kindermenu kost € 12.
U kan zich inschrijven tot zaterdag 18 februari 2017 om 17 uur door onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld en met

gepast geld in een gesloten briefomslag binnen te brengen bij: De Wandelstok, Vrijwilligersstraat 12, 2340 Beerse.
(Gelieve dit in de winkel af te geven.)
Verkenners, gidsen en jin die samen met hun tak eten, geven hun geld en bestelling door aan hun leiding!
Om de avond zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, houden we een inschrijvingsstop op 400 personen. Indien
gewenst kunnen grote groepen samen eten.
Scoutsgroet
De leiding
"
De familie ……………………………… komt op zaterdag 4 maart om ……………… u (tussen 17u en 20u30) met ………………
personen en bestelt de volgende gerechten:
Voorgerecht
Soep

Garnaalcocktail

Kaaskroketten

Hoofdgerecht
Vol-auZalm
vent

Nagerecht
Lenterolletjes

Rijstpap

Kindermenu
Tiramisu

Hiervoor betaalt ze ……………x € 20 + ………… x € 12 = € ………… (gepast geld a.u.b.).
Telefoonnummer: ………………………………………
Graag zitten wij aan tafel met de familie ………………………………………………………… (indien gewenst).

Kapoenen

4 februari: Maak je borst maar nat, maar niet teveel
want vandaag gaan we gezellig zwemmen in het
zwembad van Beerse. We spreken ook daar af om
14:15 uur en de mama’s en papa’s mogen jullie daar
jammer genoeg al om 16:45 al komen halen. Vergeet
vandaag zeker je zwemgerief, handdoek en €2 niet!!

Veel liefde van jullie
leiding

18 Februari: Omdat jullie zo zot waren van ons
vorig bosspel gaan we vandaag er nog eens 1tje
doen. De mama’s en de papa’s mogen jullie om 14
uur afzetten. Waar? Op het takhoekje komt dat
nog te staan. Daar mogen ze jullie ook komen
halen om 5 uur.

11 Februari: De leiding heeft een
verrassingsvergadering voor jullie dus rarara
wat gaat dit zijn? Spannend spannend!! Wij
wachten op jullie om 14 uur aan het lokaal
en jullie moeten jammer genoeg terug naar
huis om half 5.
Het

Je samen zot
verkleden

bosspel

25 Februari: Het is vandaag de welbekende
Carnavalvergadering dus vandaag doen we eens
lekker zot. Zoek je allerzotste verkleedkleren en
kom er om 14 uur mee naar ons lokaal om ons zot
carnavalspel te spelen. Met veel spijt moeten we
jullie om half 5 al naar huis sturen.

4 maart: Dit is voor de mama’s en de
papa’s zodat zij zeker niet vergeten
eens romantisch naar de eetavond te
komen van de scouts!! Jullie kleine
kapoentjes mogen natuurlijk ook
altijd mee hoor ☺.

Kabouters .
4 februari: Vandaag spelen we een themaspel. We
verwachten jullie om 14:00 aan het lokaal en om 16:30
mogen jullie mama’s en papa’s, jullie weer komen
ophalen.

11 februari: Hou jullie klaar liefste tortelduifjes want
vandaag is het Valentijns vergadering. Allemaal welkom in
ons liefdesnestje (scouts lokalen Beerse) van 14:00 tot
16:30.

18 februari: Doe jullie bottinen mutsen en sjaals maar
alvast aan, vandaag spelen we een super leuk bosspel.
We verwachten jullie van 14:00-17:00. Vandaag is het een
beetje langer want er staat jullie een leuke verrassing te
wachten. Plaats wordt nog meegeven via het takhoekje.
Tot dan

Veel groetjes aan onze prinsesjes van Ikki, Raksia, Sona, Chill, Fli,
Tana & Nala ps: Vergeet jullie niet in te schrijven voor de EETAVOND!
!!!!

Het is feest want vandaag gaan we SCHAATSEN!!!! Kom
allemaal om 13:30 naar de ingang van de schaatsbaan
(Everdongenlaan 23 in Turnhout).
Wat neem ik mee ? 7 euro + handschoenen + dikke sokken
Om 16:15 mogen jullie ouders jullie hier ook weer
komen halen.

Welpen Maandmenu
4 februari: dorpsspel
Vandaag een leuk spel in ons eigen
Beerse. 14u aan het lokaal en om
16u30 is het dan jammer genoeg
weer voorbij.

11 februari: verassingsvergadering
We verwachten jullie om 14u aan
het lokaal voor een
verassingsvergadering. De
slimmeriken onder jullie zullen et
waarschijnlijk al wel kunnen raden.
Om 16u30 worden jullie terug
opgehaald.

18 februari: bosspel
We gaan nog eens ravotten in het
bos. Verdere info volgt nog op het
takhoekje!

25 februari: zwemmen
We gaan ’t Beerke onveilig maken,
vergeet zeker je zwembroek niet.
Verdere info op het takhoekje!

NIET VERGETEN: 4 maart is het onze eetavond in de Lambeer. De inschrijvingsbrief vind je terug op onze site.

Veel groetjes van de leiding!!!

JONG-VERKENNERS FEBRUARI
4 FEBRUARI: Botinnen, oriëntatievermogen & wandelen. De 3
factoren die jullie vandaag moeten helpen om de activiteit tot een
goed einde te brengen. Met andere woorden: dropping. Kom om
10u naar het lokaal en als alles goed afloopt dan mogen jullie om
half 5 weer naar huis.
Vergeet ook zeker geen lunchpakket voor ’s middags.

11 FEBRUARI: Vandaag is het de uitgelezen kans om een
Valentijn te scoren voor 14 februari, we gaan namelijk een
heus valentijnsspel spelen met de jong-gidsen. Kom om 14u
naar het lokaal, vergeet je beste versiertrucs niet en laat Cupido
(AKA de jong-verkennerleiding) zijn werk doen. Om 16u30 gaan
jullie hopelijk naar huis met je buik vol vlinders.

18 FEBRUARI: Willen jullie een even mannelijke foto als Jef de
Houwer verzilveren? Dan is vandaag misschien wel de ideale
gelegenheid. We gaan namelijk houthakken. Kom om 13u30
(!) naar het lokaal zodat we samen naar het bos kunnen
fietsen. Om 17u kunnen jullie na een lekkere warme
chocomelk weer naar huis fietsen.

25 FEBRUARI: Een hobby die bijna elke jongverkenner aan zijn lijstje kan toevoegen:
HARDCORE GAMEN
Vandaag gaan we jullie talent tot zijn recht laten
komen. Jullie zijn welkom van 10u-16u30, maar je
bent niet verplicht de hele dag aanwezig te zijn. Het
is met andere woorden vrij in en uit.
Wij voorzien de games, jullie voorzien eventueel een
hapje en een drankje naargelang je dat je zelf wilt.

DE JONGGIDSEN SCOUGIKUBUS
Voor alle zinnige en onzinnige informatie kijk ik op…

HET TAKHOEKJE

Kan je niet schaatsen? Geen probleem!
De leiding ook niet… :D

Knip deze vorm uit en
vouw er een kubus
van. Op de zijflapjes
kan je lijm doen zodat
de cubus in vorm
blijft. EEN EYECATCHER VOOR HET
HELE GEZIN!!!

We hebben het altijd al eens willen
doen, en achjah, waarom ook niet…
We gaan een videoclip maken, zodat
we aan iedereen kunnen laten zien
hoe awesome we wel niet zijn!
Afspraak om 12h30 aan het lokaal.
Duurt tot 17h.Dit is het liedje waar
we onze videoclip op gaan maken:
https://youtu.be/7YxnRq-d_Dk

Heilig zijn we niet, maar we doen wat
we kunnen. Daarom proberen we 1x
per jaar natuurbeheerswerken te
doen. Zo is onze goede daad voor het
nieuwe jaar meteen verricht! Aan
wat mag je je verwachten? Slechte
bomen kappen, hout afvoeren, … .
Het zijn toffe jobs! We spreken af om
13h30 met de fiets aan het lokaal. à

De jonggidsen bevinden zich op glad
ijs, en zullen misschien wel een
scheve schaats rijden… Er is een
nieuwe ijsbaan geopend in Turnhout,
en die gaan we uittesten!!! Afspraak
om 13h45 aan de piste (Everdongen
laan 23, Turnhout) met €7. Om 16h10
is het gedaan. SAMENRIJDEN IS DE
BOODSCHAP!!!!
Om 17h zijn we er terug. Neem de
werkhandschoenen van de ouders
mee en vergeet niet om stevige
schoenen aan te doen. (botinnen
noemen we dat) Een lange broek is
ook nodig, dus per uitzondering mag
je vandaag een slechte jeansbroek
aandoen ;). Tot dan!

Op 4 maart organiseert onze
scoutsgroep de jaarlijkse eetavond.
Hier gaat de leiding helpen, dus is
het vandaag geen activiteit. Wat je
wel moet doen is je ouders
overtuigen om samen met u naar de
eetavond te komen. Meer informatie
vind je op onze website.

Nee, bij ons geen melige valentijns –
gedichtjes, aanzoeken of een bos
bloemen. Daarvoor moet je bij de
watjes van de chiro zijn. Wat we wel
hebben is een mega-awesomevalentijnsspel vol ver(r)assingen. Niet
te missen dus! 14h aan het lokaal. En
het duurt, rarara, tot 16h30 ;)

