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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5 Januari
De laatste dagen van de
kerstvakantie zijn ingegaan. Is er
nog een betere manier om die af te
sluiten met een film??? Natuurlijk
niet!! Jullie worden verwacht aan
het lokaal om 19 uur. Om 21 uur
mogen jullie weer naar huis.

Kapoenen

12 Januari
Vandaag gaan we met heel de
scouts samen een spel spelen.
Het is namelijk massaspelen.
Jullie worden aan het lokaal
verwacht om 14 uur . Om 16u 30
mogen jullie moe maar voldaan
weer naar huis.
Aan alle leden, familie, vrienden… hou 2 maart
zeker vrij in jullie agenda’s want dan is het onze
jaarlijkse eetavond! Een avond vol lekker eten en
veel sfeer, zeker niet te missen!!!

19 januari:
De leiding heeft binnenkort examens en
moet heel hard studeren.
Daarom komen de oudste leden, de
jinners, al eens een beetje oefenen om
leiding te zijn.
Zij gaan voor jullie een KNOTSGEKKE
activiteit in elkaar steken.
Wat dat gaat worden is nog een
verrassing. Ben je benieuwd?
Kom dan zeker om 14 uur naar het
lokaal. Om 16u30 zit het er helaas al
weer op.

27 januari:
Vandaag gaan we ‘1 tegen alle’ spelen.
Super leuk toch???
Jullie worden aan het lokaal verwacht om
2 uur. Om 16u3O moeten jullie helaas al
weer naar huis.

Dikke knuffels: Pablo, Jobo, Kapi, Kobi, Toto, Kerri, Pico & Bero

Kabouters
5 Januari

12 januari

Vandaag is het filmavond 😊.
We verwachten jullie om 18:30u
aan het lokaal. Om 20:45 mogen
jullie ouders jullie komen ophalen aan het
lokaal. Jullie mogen zelf films meenemen
maar zet er zeker je naam op.

Vandaag zijn het massaspelen.
We verzamelen om 14u aan
het lokaal. Om 16:30 is de
vergadering spijtig genoeg voorbij
en kunnen jullie ouders jullie
komen ophalen aan het lokaal.

19 januari

26 januari

Omdat de leiding het druk heeft met
de examens komen de jinners ons een
handje helpen. Zij verzinnen een super
leuke vergadering voor jullie. Geen paniek
de leiding is er natuurlijk ook bij.
We starten om 14u en eindigen om 16:30u.

Omdat de vogels het een beetje
moeilijk hebben met eten te vinden
gaan we ze een handje helpen. We
gaan zelf vetbollen maken. De
vergadering begint om 14u en
eindigt om 16:30u.

De leiding wenst jullie een gelukkig nieuwjaar
Kusjes en knuffels
Akela, Chill, Hathi, Rama, Ikki, Shanti, Nala, Marala
PS. Op 2 maart is het eetavond. Zet dit zeker in
je agenda 😊.
[Typ hier]

PS. Op 2 maart is het eetavond 😊

[Typ hier]

[Typ hier]

PS. Op 2 maart is het eetavond 😊

[Typ hier]

5/01
Vandaag is het helaas geen
vergadering! ☹ Geniet van
jullie welverdiende vakantie
terwijl de leiding flink zit te
studeren.

Lieve Welpen
We zouden een sms’je
Kunnen zenden
Want dat is vandaag erg in
Maar…
Toch heeft
Een zelfgemaakte scougi
Voor jou vast
Veel meer zin
Nu ’t jaar begint!

12/01
We zullen nog eens met
iedereen samen spelen. Jaja
het is weer tijd voor de
jaarlijkse massaspelen!
14u @lokaal!

Woorden van dank
Voor datgene dat voorbij is
Voor datgene dat nog komen moet
2 maart zal weer onze
jaarlijkse eetavond
plaatsvinden.
Meer info hierover
volgt later!

Wij wensen je iets heel bijzonders
’t ga je overal steeds goed
Nog een stevige linker
Van je leiding

Mowgli – Kaa – Bagheera – Ikki – Shere Khan – Jacala – Mang –
Baloe – King Louis
Beerse
1 januari 2019
19/01
Omdat jullie altijd zo druk zijn
😉 komen er vandaag enkele
helpende handen ons
bijstaan. Zijn jullie even
benieuwd als ons hoe ze het
ervan bakken?
14u @lokaal

26/01
De familiefeesten zijn al een kleine
maand geleden maar we gaan ons
nog eens goed volproppen met
pudding! Alé toch als jullie slim
genoeg zijn 😉
14u @lokaal voor Puddingquiz

Januari
Goede voornemens van de Jonggidsen
5 januari nog van de laatste dagen vakantie genieten want het is geen scouts aangezien de
leiding moet studeren...
12 januari van 14u tot 16u30 naar
de Massaspelen gaan !! Alles geven en de rest
van de scouts beter leren kennen.
19 januari om 19 u naar de scouts komen voor
een gezellige filmavond ! En om 21u30 naar huis
gaan om heerlijk te gaan slapen.
Zaterdag 26 januari je stem opwarmen voor de
leukste quiz allertijden! Het Swingpaleis wordt
geopend om 14u en sluit de deuren om 16u30.
2 maart in je agenda zetten want dan is het
EETAVOND !! Meer info volgt nog.
Gelukkig nieuwjaar! je kapoenen Justine, Laura, Jitske en Sien

Beste jongverkenners, vergeet jullie zeker niet in te schrijven voor de eetavond.
Deze is op 2

MAART, en er komt nog een brief op de website. Tot dan!!!

5 januari
Sorry maar vandaag geen vergadering,
maar niet getreurd zo kunnen jullie
tijdens de feestdagen meer tijd met je
familie doorbrengen.

12 januari
Vandaag kunnen we nog eens
laten zien dat we beter zijn
dan de andere takken. Om
14u aan het lokaal en laat nog
eens het beste van jezelf zien
tijdens de massaspelen.

19 januari
We hebben misschien geen
sneeuw deze winter, maar
dat houdt ons niet tegen.
Afspraak aan het lokaal
voor onze Winter Games.

26 januari
Hoe behendig zijn jullie op
het ijs? Vandaag is de kans
om dit te tonen, we gaan
namelijk schaatsen.

14u aan het lokaal

Afspraak om 14u aan de
schaatsbaan in Turnhout met

€5 gepast geld en
handschoenen
Steije

Wout

Mattias

Bernd

Dieter

NESDIG
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XXXXXXXX SEJSUK

COMMUNISTISCH STAATSBLAD CHINA
19 Januari
Zie Facebook
看看第三年提供什麼

12 Januari
14:00h- 17:00h
今天我們證明我們是最
強的球探

5 Januari
今天没有开会

偵察兵
26 Januari
14:00h-17:00h
今天在桑拿烘烤和烤

Remark the date:
2 maart – Eetavond
每个人都应该来！

Groetjes de
verkennerleiding

读这篇文章的人
很疯狂

JIN
5 Januari

12 Januari

19 Januari

26 Januari

Kusjes van jullie lieve leiding:
Astrid, Lennert, Lorenz & Ine
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Ja ja, hier zijn ze weer… De
massaspelen! Wat een
klassieker, maar wat een
plezier, ni waar? Spelen tot
u knieën bloeihee! Om 14u
aan het lokaal!

JO! Vandaag doen we nog
eens iets klassiek.. Een
bosspel! Kom allemaal om 14u
naar het lokaal, bende
boskakkers!

Man man man… Het is
verdorie koud! Daar weten wij
wel een oplossing voor: Jacuzzi
bouwen!!!
Kom om 14u naar het lokaal
en neem je zwemkleren en
handdoek mee. Ik wil geen
naakte Jacuzzi!!

Ooh! Spannend! Vandaag
moeten jullie je bewijzen als
toekomstige leiding! Jullie
mogen een vergadering
ineensteken voor de
Kapoenen en Kawellen.
Meer info volgt nog!

