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! Laat de leiding u een
aangename avond bezorgen en vier met ons het 80-jarig bestaan van onze scoutsgroep nog eens mee. Hiervoor hopen
wij u dit jaar opnieuw te mogen ontvangen in zaal “Lambeer” op zaterdag 2 maart 2019.
Dit jaar hebben we samen met onze kok het volgende menu samengesteld:
Voorgerecht:

- Shared plateau met koude en warme tapas (inclusief vegetarisch)
Deze plateau wordt samengesteld voor het aantal personen (volwassenen en kinderen) dat aan
eenzelfde tafel samenzit.

Hoofdgerecht:

- Luxe hamburger met vers rundsvlees, frieten en bijpassende garnituren
- Luxe hamburger met verse visfilet, frieten en bijpassende garnituren
- Luxe Hamburger met groenteburger, frieten en bijpassende garnituren

Nagerecht:

- Feestgebak “80 jaar scouting Beerse”
- Fruitslaatje

Kindermenu:

- Shared plateau met koude en warme tapas
- Kinderhamburger met vers rundsvlees, frieten en bijpassende garnituren
- Feestgebak “80 jaar scouting Beerse”

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 € 24, het kindermenu kost € 14.
U kan zich inschrijven tot zaterdag 16 februari 2019 om 17 uur door via onderstaande link het online formulier in te
vullen. De inschrijving voor de eetavond verloopt 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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FEBRUARI

16 Februari: Omdat Pico en

2 Februari: Vandaag gaan

Pablo mee spelen in het
Disney concert van de
fanfare van Beerse gaan wij
hun aanmoedigen. Jullie
worden verwacht om 14:10
aan het Heilaar in Beerse,
om 16:40 kunnen jullie terug
naar huis.

we nog eens testen wie de
slimste kapoen is met onze
super lekkere Pudding Quiz.
Jullie worden verwacht om
14:00 aan het lokaal, om
16:30 kunnen jullie terug
naar huis.

23 Februari: Vandaag gaan

9 Februari: Voor de stoere
kapoenen is het vandaag de dag!
We laten ons zachte kantje eens
zien in ons leuke Valentijn spel.
Jullie worden verwacht om 14:00
aan het lokaal, om 16:30 kunnen
jullie terug naar huis.

Beste ouders 2 Maart is het Eetavond
vergeet dit alvast niet. Meer info vind je
op de site.

we heel Beerse ondersteboven
zetten met ons leuke Dorp
spel. Jullie worden om 14:00
aan het lokaal verwacht, om
16:30 kunnen jullie terug naar
huis.
Dikke knuffels Pablo, Jobo,
Toto, Kapi, Kobi, Kerri, Pico
en Bero.

Hmm, is dit zout of is dit suiker? Train je
smaakpapillen maar goed want vandaag gaan we
op suiker en zouttocht. We verwachten je om 14
uur met je wandelschoenen aan.

2 februari

9 februari

Haal die zomeroutfit al maar boven. Toch zeker je
zwemgerief. ;) We staan je om 13:45 uur op te
wachten bij inkom van ’t Beerke. Neem €2,5, een
badpak/bikini, handdoek en/of zwembril mee. Om
16:15 mag je mama en/of papa je hier komen
ophalen.

16 februari

Hou jij van muziek? Klassiek of jazz? Vandaag
gaan we naar een dinsneyoptreden van de fanfare
kijken. Je bent om 14:10 uur welkom aan het
Heilaar. Vervolgens sluiten we hier om 16:40 af.

23 februari

Vandaag spelen we lekker gezellig
gezelschapsspelletjes. Je mag eventueel een leuk
spelletje meenemen. Je bent om 14 uur welkom
aan het lokaal.

2/02
Strek je beentjes maar en kleed je
warm aan. Want wij gaan schaatsen
whoeeewhoeee.
Om 14uur verwachten we je aan de
schaatsbaan van Turnhout
(Everdongelaan 23, 2300 Turnhout).
Om 16.30 zijn we klaar 
VERGEET ZEKER GEEN
HANDSCHOEEN AAN TE DOEN en 5
euro mee te nemen 

16/02

Welpen

Vandaag houden we het een beetje rustig. Neem
allemaal jullie leukste gezelschap spelletjes mee
zodat we samen veel kunnen spelen. Vergeet
zeker niet je naam op je doos te zetten.
We verwachten je om 14 uur aan de scoutslokalen
en om 16.30 mogen jullie ouders je komen halen.
Tot dan 

vergeet je zeker niet in te schrijven voor de eetavond 2/03 09/02
23/02
Pararararara paracomando doe allemaal
je scoutskleren aan en kom maar naar de
scouts. We verwachten je weer om
14uur op de scouts en het eindigt om
16.30.
Zie je dan

Wat is je lievelingsgerecht? Pizza, pasta,
pannenkoeken…. Dat maakt allemaal niet
uit want jij kan zelf kiezen wat je maakt
want we gaan zelf koken!
Neem zeker je ingrediënten mee, pannen,
gamel en handdoek en bestek mee!
We verwachten je om 10.00 aan de scouts
lokalen en om 14uur zijn we klaar!

Jongverkenners

Hemd – Das – Broek

Gidsen februari
Hey guysss, vandaag moeten we weer
aan TWERK. 10 uur aan den Lambeer.
Hoe meer zielen hoe meer vreugde en
hoe meer centjes voor ons zalig
kamp! Allen aanwezig!

Zorg dat je vandaag zo onherkenbaar
mogelijk over straat loopt. Anders kom
ik jullie fouilleren, fouilleren… Vanaf
14:00u mogen jullie INCOGNITO door
de straten van Turnhout wandelen. Om
16:30 spreken we met z’n allen af op de
grote markt om samen terug naar
Beerse te keren.

Ik haat jongens die altijd maar stoer
willen doen. Vandaag rekenen we
op GIRLPOWER. 2 uur aan het
lokaal.

Bad Boy Brody snapt niet goed
wat er gaande is… Kom om 2 uur
naar het lokaal en laat je
verrassen.

Veel kusjes van jullie leiding
xxxxxxxx

Verkenners
02/02:
Doede gy ook geire schetsen aan.
Komt dan mej schetsen om 13:32 aan os Lokaal.
Nemt ook een 5 euries mej

09/02:
We gon is iet special doen en is effe verder Tstad Verkennen (Tstadsspel).
Buzziepas en gsm zen zeker nodig. 9:57 ant lokaal

16/02:
Grave Manne vergadering hemme we nog is verdient.
13:59 lokaal ofwel ofni ofni ofwel

23/02
Dees is tbegin van die vette leefweek da gullie zo geire wou.info coming soon
Verkenners komen altij me den stalen ros
En
mogen gsm enkel gebruiken wanneer wij het zeggen

Ne stevige linker van ullie Leiding :
Nonkel Mommes
Nonkel Van Hasselt
Nonkel joste
Nonkel Faes
Nonkel Boermans

Reminder: EETAVOND 2Maart

JIN
FEBRUARI
2 FEB: JUMPEUH OP DEN DROPPING

9 FEB:
KWENI
16 FEB: JUMPEN OPT JINVAT

17 – 24 FEB: HEEL DE WEEK JUMPEN OP
DE LEEFWEEK
GRTS ASTRID INE LORENZ LENNERT
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