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, die dit jaar integraal in het thema Hongarije staat, de bestemming waar we deze zomer
met onze oudste leden op buitenlands kamp gaan. Hiervoor hopen wij u dit jaar opnieuw te mogen ontvangen in zaal
“Lambeer” op zaterdag 7 maart 2020.
Dit jaar hebben we samen met onze koks het volgende menu samengesteld:
Voorgerecht:

- Shared plateau met een Hongaars tintje (inclusief vegetarisch)
Deze plateau wordt samengesteld voor het aantal personen (volwassenen) dat aan eenzelfde tafel
samenzit.

Hoofdgerecht:

- Hongaarse goulash met potato wedges
- Vispannetje uit de Balkan met aardappelpuree
- Hongaarse goulash ‘vegi’ met potato wedges

Nagerecht:

- Crème brulée met zoute karamel
- Dame blanche

Kindermenu:

- Fingerfood
- Kipfilet met roomsaus, appelcompote en potato wedges
- Dame Blanche

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 15 februari 2020 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. U hebt hier ook de keuze tussen de verschillende aanvangsuren, startend vanaf 17u.
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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1 februari

15 februari

Vandaag spelen we een
superhelden spel. Jullie
mogen allemaal verkleed
komen als jou superheld.
We verwachten jullie om
14:00 aan het lokaal en om
half 5 gaan jullie weer naar
huis.

Vandaag vieren wij Valentijn
tijdens onze super leuke
valentijns vergadering! Wij
verwachten jullie om 14 uur
aan het lokaal en jullie moeten
jammer genoeg terug naar huis
om half 5.

22 februari
Zoek je allerzotste
verkleedkleren want vandaag
is het carnavalsvergadering.
Kom om 14 uur naar ons
lokaal om ons zot carnavalspel
te spelen. Om half 5 kunnen
jullie terug naar huis.

KAPOENEN

Groetjes van jullie favoriete leiding: Toto, Bero,
Kapi, Pico, Shanti, Pablo, Kobi, Zazoe, Kerri,
Rikki en Jobo

8 februari
vandaag gaan we gezellig
zwemmen in het zwembad
van Beerse. Jullie worden om
13:45 verwacht aan het
zwembad van Beerse. De
mama’s en papa’s mogen
jullie daar om 16:15 komen
halen. Vergeet vandaag zeker
je zwemgerief, handdoek en
€2 niet!!

29 februari
Vandaag gaan wij een
dorpsspel spelen. Om 14 uur
verzamelen wij aan het
lokaal. Om half 5 mogen
jullie mama en papa je
komen halen.

7 maart is het de
jaarlijkse eetavond van
scouts Beerse. Vergeet
deze dag dus zeker niet
in je agenda te zetten!

KABOUTERS
15 februari: Cluedo
Vandaag gaan we Cluedo spelen. Wil jij weten wie
de moordenaar is? Kom dan zeker naar het lokaal
om 14u. De vergadering is gedaan om 16u30.

1 februari: zwemmen
Pak je zwemgerief al klaar want vandaag gaan we
zwemmen. Neem zeker je zwemkledij, handdoek, 2€
en eventueel duikbril mee.
We spreken om 13u30 af aan 't Beerke ( Rerum
Novarumlaan 31, 2340 Beerse ), om 16u is de
vergadering alweer voorbij.

8 februari: suiker-en zouttocht

22 februari: carnaval
Vandaag gaan we het grote carnaval spel
spelen. Als je wil mag je verkleed komen.
De vergadering begint om 14u en om
16u30 is de vergadering gedaan.

29 februari: quiz

Trek je wandelschoenen al maar aan want
vandaag is het suiker-en zouttocht.
We spreken af om 14u aan het lokaal en
om 16u30 is de vergadering afgelopen.

Vandaag gaan we quizzen. Kom ontdekken
welke quiz we gaan doen. We spreken om
14u af aan het lokaal en om 16u30 is de
vergadering gedaan.

Groetjes jullie allerliefste leiding
Rama, Gigi, Ikki, Marala, Kowi, Ko, Rhino,
Hathi, Rikki-Tikki-Tavi en Jacala
PS: 7 maart is het eetavond.
Vergeet dit zeker niet in je agenda te zetten.

WELPEN FEBRUARI
1 FEBRUARI:

Trek je warmste sokken aan vandaag, want we gaan
schaatsen!!!! We spreken af om kwart voor 2 aan de schaatsbaan in Herentals
(Vorselaarsebaan 60, Herentals). Om kwart na 4 mogen jullie mama en papa
jullie daar weer komen ophalen. P.S. breng zeker handschoenen mee & we
zullen nog laten weten op het takhoekje hoeveel geld
jullie moeten meenemen.

8 FEBRUARI: wie zijn de slimste welpen van onze groep? Dat gaan we vandaag
ontdekken aan de hand van een quiz!! De vergadering is van 14:00 tot 16:30

15 FEBRUARI : Warm jullie spieren maar op
want vandaag is het tijd voor sport en spel !!! Jullie mogen om 2uur
komen en om half 5 mag je weer naar huis.

22 FEBRUARI: bosspel!! Meer info volgt nog op
het takhoekje

29 FEBRUARI: Vandaag dagen wij (de
allerleukste leiding) jullie uit met een groot een tegen allen spel!! De
vergadering is van 14:00 tot 16:30
Groetjes van jullie allerleukste leiding xxxx<3<3<3<3
Ps : op 7MAART is de EETAVOND, vergeet zeker niet in te schrijven!!

Februari
JONG-GIDSEN

1/02

Knutselvergadering!

Breng vandaag veel oude kledij mee die we
mogen verknippen en verscheuren want we
maken er een hele nieuwe outfit mee! (14u-16u30)

Dorpspel! 8/02
We trekken ons geliefde Beerse in vandaag! We
verwachten jullie om 14u aan het lokaal met de
fiets. Om 16u30 mogen jullie weer naar huis.
15/02

Verrassingsvergadering!

Benieuwd? Kom om 14u naar het lokaal.

Zwemmen! 22/02
Zet je zwemzak alvast klaar want we duiken het
water in vandaag. Verdere informatie komt nog
op het takhoekje!
29/02

Sjorren!

Haal je technieken al maar boven. Geen idee hoe
je moet sjorren? Geen zorgen, kom om 11 u naar
het lokaal en breng boterhammen mee want we
sjorren tot 16u30.
Dikke kussen, Jitske, Hanne, Ans, Julie, Laura en Sien

Jongverkenners Februari

7 Maart is het eetavond je kan je
vanaf nu inschrijven!

1 Febr - Hoe goed kennen jullie ons teergeliefde dorp
Beerse?
Dat gaan we vandaag testen met ons dorpspel! 14
Uur aan het lokaal!
8 Febr - Vandaag gaan we zien wie
de echte chefs in onze groep zijn!
Koken op verplaatsing 10 uur aan het
lokaal! MET FIETS, KOOKGERIEF EN
ETEN!!

Wout

Lorenz

Matthias

Vincent
Robin

Bernd
Steije

15 Febr - Love is in the air! Valentijn is nog
maar net geweest dus we gaan hier onze
beste versiertrucks bovenhalen! 14 uur aan
het lokaal!

21 Febr - Vandaag vertrekken we op
weekend, Voor meer info check de brief!

Stevige linker de jongverkenner leiding

29 Febr - Ja ja, dit jaar is er een
29ste! En dan gaan we
wandelen! Vandaag is het
dropping 10 uur aan het lokaal
met lunchpakket en goede
schoenen!!

GIDSEN

ZATERDAG 1/2
Van uitstel komt geen afstel. Vandaag gaan we
onze creatieve ziel bovenhalen op de crea & fun
vergadering. 14u lokaal.
ZATERDAG 8/2
Je technieken onderhouden is super belangrijk.
Vandaag spenderen we een dag om jullie kennis
& skills wat bij te schaven. 10u lokaal. tot 17u.
Vergeet je lunchpakket niet!
ZATERDAG 15/2
Gisteren konden jullie valentijn vieren met de
liefjes. Vandaag komen de scoutsvrienden op
de eerste plaats! Breng de liefdevolste versie
van jezelf mee wat we spelen het valentijn-spel.
14u lokaal.
ZATERDAG 22/2
Koude maanden vragen coole uitdagingen.
Vandaag gaan we ijsberen!!! Kom om 14u met
de fiets naar het lokaal. Neem je zwemgerief,
(warme) handoeken en 1 euro mee.

1 MAART - 6 MAART: LEEFWEEK! Meer info volgt
7 MAART: EETAVOND! Meer info volgt

Kopieer onderstaande linken in je browser and fulfill your destiny:
https://youtu.be/BFFb6Gdx4Zs
https://youtu.be/LKLudVxMMl0
https://youtu.be/hULSUjaj9V8
https://youtu.be/1E7yKsTFeUE
https://youtu.be/ILnIMfB9hGI
Vergeet niet de eetavond op 7 maart in de lambeer!

Darth josten

Emperor Lennert

C3-Berro

Darth Willem

Kobi-wan kenobi

1 februari: spaghetti maken 13u aan de scoutslokalen!

15 februari: Soep verkoop maak reclame bij je familie en
vriendjes!

8 februari: lifehacks/5minutecrafts vergadering kom tegen 7 maart: eetavond niet vergeten!!!
14u naar het lokaal en zoek zelf ook een paar dingen op die
we kunnen maken.

12-19 februari: leefweek: Zie brief!

22 februari: ijsberen 13u30 aan het lokaal met de fiets en
zwemgerief.

29 februari: Verassingsvergadering 14u stipt aan het lokaal
wie te laat is heeft pech!
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Groetjes van de leiding
Jelle, Dieter; Marie en Hannes

ps: let op de Jelle zijne mooie foto ->
En ook op de Lode zijn leuke belofte!

