De kapoentjes mogen het 7 december tegen
de leiding opnemen bij
1 tegen allen!
We spreken af om twee uur aan het lokaal
en om half vijf moeten jullie jammer genoeg
terug naar huis.

Ho! Ho! Ho!
Op 21 december doen we allemaal
gezellig een Kerstkransje!
Kom lekker met de rest naar het lokaal
van 2 tot half 5 en neem een pakje mee
van max. 5 euro.

14 december gaan we eens kijken welke
kapoentjes het slimste zijn.
Dus kom meedoen aan onze super leuke
PuddingQuiz!
De quiz gaat door van 2 tot half 5 aan
ons lokaal.

Wat is december toch altijd
druk met die feestdagen en
examens.
Op 28 december is het jammer
genoeg geen Scouts :’(

Kabouters
7 december: schaatsen
Vandaag gaan we schaatsen dus doe je warmste
kleren aan, breng 4 euro cash mee en vergeet zeker je
handschoenen niet. We verwachten jullie om 15u aan
de schaatsbaan in Herentals ( Vorselaarsebaan 60,
2200 Herentals ).
Om 17u30 is de vergadering voorbij en mogen jullie
opgehaald worden.
14 december: knutselvergadering
Vandaag gaan we knutselen :) . We verwachten jullie
om 14u aan het lokaal. Om 16u30 is de vergadering
weeral voorbij :(.
21 december: vetbollen
Omdat de vogels het niet altijd even makkelijk hebben
met eten te vinden gaan we ze een handje helpen.
We gaan zelf vetbollen maken. De vergadering begint
om 14u en eindigt om 16u30.
28 december: kranske
Vandaag houden we een super gezellig kerstkransje.
Kom om 19u naar het lokaal met een (zelfgemaakt)
kerstcadeautje van ongeveer 5 euro. Jullie mama’s en
papa’s mogen jullie om 21u30 aan het lokaal komen
halen

Wij wensen jullie alvast heel fijne
feestdagen en een geweldig 2020!!!Dikke
kussen van jullie allerliefste leiding.

welpen december
7 december

14 december
De schotten komen vandaag op bezoek en dagen

Vandaag gaan we onze beste bouwskills nog eens

jullie uit, dus we gaan vandaag de fameuze

bovenhalen. Jaja, het is weer tijd voor de

HIGHLAND GAMES houden. Kom om 14u naar

SJORVERGADERING. Kom allemaal om 14u

het lokaal en bewijs dat jij de beste hierin bent. We

naar het lokaal om mee te helpen met onze vette

stoppen ermee om 16u30.

constructie. Het is gedaan om 16u30.

28 december

21 december

In december vieren we natuurlijk niet alleen de verjaardag

Het is weer eens tijd om te onderzoeken wie de

van de Sint, maar natuurlijk is ook de Kerstman weer

slimste, sterkste, snelste, … welp is. Dit gaan we

aanwezig. Om dit te vieren worden jullie allemaal om 14u

doen door een mega coole

aan het lokaal verwacht met cadeautje van max. 5 euro.

LADDERCOMPETITIE te organiseren. We

Rond 16u30 kunnen jullie weer naar huis met een ander

spreken om 14u af aan het lokaal en om 16u30

cadeautje.

zullen we zien wie er met de prijzen gaat lopen.

Veel liefs,

Jullie allerbeste leiding xxx

Jonggidsen
DECEMBER
7/12: VRIJ IN EN UIT.
Jullie zijn al druk aan het studeren,
Daarom mogen jullie tussen 14u en 16u30
lekker komen ontspannen.

14/12: SAUNA.
Eens lekker uitzweten tijdens deze koude
dagen kan deugd doen. Van 14u tot 16u30
openen we onze scoutssauna.
Vergeet geen badpak/bikini en een
handdoek.

20/12: KRANSKE.
Yes eindelijk kerstvakantie en ook wij
organiseren een kerstfeestje! Met een
lekker hapje en drankje delen we onze
kleine cadeautjes uit, zelf gemaakt of
gekocht (max €5).
Jullie zijn welkom van 19u tot 21u30.

28/12: BACK TO BASIC SPELLETJES.
Pff even pauze nodig tussen alle
familiefeesten? We spelen deze namiddag alle
klassiekers, sommige in een nieuw jasje.
Van 14u tot 16u30 aan het lokaal.

Prettige feestdagen
Jitske - Julie - Hanne - Ans - Sien - Laura

Jongverkenners
7 december
Vandaag is het 1 tegen allen,
jullie worden van 14u00 tot
16u30 aan het lokaal verwacht

Vincent

28 december
Ons jaarlijks
kerstkranske komt er
weer aan. Dit doen we
van 19u00-21u45 aan
het lokaal.

21 december
In deze koude tijd van het jaar
doen we een winterwandeling,
14 december
Vandaag wordt er op de
van 14u00 tot 16u30 aan het
31 december
gamevergadering beslist wie van lokaal.
De laatste dag van 2019,
jullie de beste gamer is, aan het
dat betekent natuurlijk
lokaal tussen 14u00-19u00 mag je
nieuwjaarszingen van
door je examens vrij komen
09u00-13u00 aan het
wanneer je wilt.
lokaal
Steije
Mattias
Bernd
Robin
Lorenz

Wout

SCOUGI GIDSEN DECEMBER
31 DECEMBER
-

NIEUWJAARSZINGEN
9U AAN LOKAAL
LEUKE INSTRUMENTEN
BESTE STEM
BLIJE GEZICHTEN
UNIFORM

7 DECEMBER
-

-

Mooimaakvergadering
Maskertjes
Make-up
nagellak
ontspannen
14:00-17:00
Vrij in en uit MAG

Vrijdag 20 DECEMBER
-

Kerstfeestje
19:00 - ….
Gezelligheid
Hapjes en drankjes
Cadeautje van 5 euro
Blijven slapen is een
optie
Meer info volgt

14 DECEMBER
-

DIKKE KUSSEN
GITTE X BABETTE X CATO X
WINDE X ASTRID

Theekransje
14:00-17:00
Thee drinken
Lekker snoepen
Gezelligheid
Vrij in en uit mag

Verkenners
Rick, ik haat
slecht weer!

Get swifty
Morty, Ik heb
een idee

07 december: Game vergadering!

Vrij in en uit tussen 10u en 17u aan het lokaal!

Ugh, ik moet een
scoutsvergadering
verzinnen

I’m mister
meeseeks, look
at meeeee!

Mister
meeseeks, verzin
een vergadering

CAN DO!
14 December: koffieklets
vergadering, vrij in en uit
tussen 14u en 17u zodat je
flink kan studeren!

Het jaarlijkse kerstkranke
op 20 december natuurlijk!

Hey Morty, Heb je al
gehoord van die coole
party?

Nee Rick,
welke dan?

Super, dan ga ik nog snel een
supercool cadeau halen van max €5
en mijn €5 voor het eten

We feesten heel de nacht door dus je kan
blijven slapen aan het lokaal

We spreken om 18 uur af aan het lokaal met veel
honger!

*jij, achter het scherm*:

Ben jij wel Shwifty genoeg om
een verkenner te zijn?
Natuurlijk, allez, dat denk ik
toch

Kom het dan maar bewijzen op 27
december tijdens de 1 tegen allen
vergadering! Aan het lokaal om 14 uur!!

Morty wordt wakker! Het is 31 december, we
moeten gaan nieuwjaarzingen!

Rick, ik ben bek af. Waarom
doen we dit ook alweer?

Om de kas te spijzen Morty,
zorg nu maar dat ge tegen 9
uur aan het lokaal zijt zodat
we het liedje kunnen
inoefenen
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