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 3 maart 2018.
Dit jaar hebben we samen met onze kok het volgende menu samengesteld:
Voorgerecht:

- Pompoensoep
- Scampi van de chef met stokbrood
- Slaatje met lauwwarme geitenkaas (vegetarisch)

Hoofdgerecht:

- Vispannetje met prei en puree
- Konijnstoverij met een appeltje met veenbessen en kroketten
- Vegetarische pasta op basis van kokos, quorn en groenten

Nagerecht:

- Crème brulée
- Ijs met fruit

Kindermenu:

- Tomatenroomsoep met balletjes
- Balletjes in tomatensaus met puree
- Kinderijsje

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 € 22, het kindermenu kost € 12.
U kan zich inschrijven tot zaterdag 17 februari 2018 om 17 uur door via onderstaande link het online formulier in te
vullen. Vanaf dit jaar kunnen geen invulstroken meer binnengebracht worden. De inschrijving voor de eetavond
verloopt voor de eerste keer volledig digitaal. Via het online formulier kan u het gewenste menu selecteren en het
aantal personen. Vervolgens krijgt u de betaalgegevens doorgestuurd en dient u te betalen via overschrijving. Let op:
als u met een andere familie wilt samenzitten moet u gezamenlijk inschrijven. Via het online formulier is het niet
mogelijk om een familie op te geven waar u mee wilt samenzitten.
Inschrijven kan via:

eetavond.scoutsengidsenbeerse.be

Problemen met het inschrijven? Stuur gerust een mailtje naar groepsleiding@scoutsengidsenbeerse.be
Verkenners, gidsen en jin eten samen met hun tak. Zij geven hun bestelling en geld door aan de leiding.
We kijken alvast uit naar een gezellige en smakelijke eetavond!
De leiding
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KAPOENEN

Aan alle kapoenen, ouders,
broers, zussen, grootouders,
vrienden,… Vergeet jullie zeker
niet in te schrijven voor onze
jaarlijkse EETAVOND op 3 maart!
Groetjes de kapoenenleiding

3 Februari

10 Februari

Joepie! Wij gaan schaatsen, we
verwachten jullie om 13u45 aan de
schaatsbaan in Turnhout.
(Everdongenlaan 23) Breng 7 euro
mee en vergeet ook je handschoenen,
sjaal en muts niet. Om 16u15 mogen
jullie weer naar huis.

Vandaag is onze jaarlijkse
eetavond! Alle informatie vinden
jullie op onze site en vooraan in
deze scougi. We hopen jullie
allemaal te mogen ontvangen en
kijken er al naar uit!

Kabouters Februari

17 Februari

24 Februari

3 Maart

Vandaag testen we jullie
kennis. Bereid jullie voor door
de roddelboekjes te lezen en
de laatste nieuwtjes te volgen.
Om 14 uur aan het lokaal.

Woehoew, wat een dag!
Vandaag staat er jullie een
heuse verrassingsvergadering te
wachten. Om 14 uur aan het
lokaal! <3
Ohnee, onze prins is weggelopen uit het
kasteel. We moeten hem te pakken
krijgen anders zijn we voor de rest van
ons leven alleen L We hebben al jullie
hulp nodig om hem terug te vinden, wij
vertrekken dan ook om 14 uur aan het
lokaal op Prinsenjacht! Tot dan!

Veel liefs van jullie leiding! Nala, Sona, Fli, Akela, Tha, Chill & Malchi

10/02 Februari, brrr koud koud
koud! Daarom kruipen we in ons
lokaal om gezelschapsspelletjes te
spelen. Neem allemaal zelf wat
spelletjes mee maar schrijf zeker
je naam erop! 14h-16h30

24/02 alwaar de laatste
vergadering van deze maand
 Februari sluiten we af met
een mega neig dorpsspel!
14h-16h30

Seg Baloo, is het niet
weer bijna tijd voor
die jaarlijkse
eetavond?

3/02 gaan we nog eens
ravotten in het bos!
(kaartje op takhoekje)
Afspraak om 13h45 aan
het wc-huisje.
Huiswaarts om 16h15

En 17/02 wat gaan we dan
doen? Nou, dit zal een
verrassing blijven tot die
dag zelf! 14h aan het lokaal!
Om 16h30 mag je naar huis
Vandaag is ook de laatste
dag dat je je kan inschrijven
voor de eetavond!

Jazeker wel, 3 maart is het
weer zover! De brief om je in
te schrijven staat op de site
en vooraan in de scougi!
Inschrijven gaat tot 17/02

Stevige linker van
jullie leiding!

JONGGIDSEN FEBRUARI
ZATERDAG 3 FEBRUARI
Tijd om vandaag onze beentjes nog eens te strekken, want we gaan op
DROPPING! We spreken af om 10u aan het lokaal. Doe je stevige
wandelschoenen aan, en vergeet geen lunchpakket voor onderweg. Om 17u
hebben jullie hopelijk de weg naar het lokaal teruggevonden. Als er mama’s of
papa’s het zien zitten om onze jonggidsen weg te brengen, mag je een mailtje
sturen naar jonggidsen@scoutsengidsenbeerse.be.
ZATERDAG 10 FEBRUARI
Bijna 14 februari... daarom houden we vandaag een (ANTI)
VALENTIJNSVERGADERING! Afspraak van 14u tot 16u30 aan ons lokaal.
ZATERDAG 17 FEBRUARI
Brrr…. Het is nog steeds koud buiten! Daarom kruipen we vandaag gezellig onder
een dekentje in ons lokaal om FILM te kijken. Zoals gewoonlijk van 14u tot 16u30
aan ons lokaal. Breng gerust een aantal leuke DVD’s mee!
ZATERDAG 24 FEBRUARI
Nu het ’s avonds nog vroeg donker wordt, is het het ideale moment om een
AVONDBOSSPEL te spelen. We spreken af om 19u aan de parking van de
camping van de Lilse Bergen. Om 21u mogen je mama en papa je daar terug
komen ophalen.
VEEL KUSJES EN HARTJES VAN JULLIE FAVORIETE LEIDING!
Sarah, Winde, Hanne en Astrid (die jullie in maart eindelijk terug zullen zien!)
XOXO
NIET VERGETEN!
Op 3 maart organiseren we onze jaarlijkse eetavond. Op de website en vooraan
in de scougi kan je de inschrijvingsbrief terugvinden. Hopelijk zien we jullie dan!

Februari GIDSEN

3 februari (10 letters): tijd om zelf eens de handen uit de mouwen te steken. We laten ons
graag verrassen!

10 februari (5 letters). Afspraak om 14u, zwembroek & handdoek meenemen!
17 februari (9 letters). 14u lokaal met al jullie charmes
24 februari (8 letters). Benodigdheden: wandelschoenen, eten + drinken. 10u lokaal
3 maart: vandaag helaas geen vergadering, maar wél eetavond! Info volgt nog. De leden
schrijven zich via de leiding in.

Stevige linker,
Dieter, Siemen & Frederik
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