SAVE THE DATE
Eetavond
7 MAART 2020

Lambeer, Beerse
Meer info volgt snel
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4 JANUARI

KAPOENEN
JANUARI

Vandaag is het veel te koud om
buiten te spelen, daarom
hebben wij een filmavond
voor jullie voorzien. Neem dus
allemaal maar een warm
dekentje mee! Jullie worden
verwacht om 19 uur en kunnen
terug naar huis om 21 uur

18 JANUARI
Vandaag hebben de Jinners een
verrassingsspel voor jullie in
petto. Wil je weten wat ze gaan
doen? Kom dan zeker van 2 tot
half 5 naar ons lokaal.

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

11 JANUARI:
Vandaag houden we mega
leuke coole plezante
massaspelen. We beginnen
om 2 uur aan het lokaal en
gaan om half 5 weer naar
huis.

25 JANUARI
Vandaag gaan we een leuke
knutselactiviteit doen.
Jullie worden verwacht om
2 uur aan het lokaal. Om
half 5 is het gedaan.

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

Kabouters
11 januari:
Jaja vandaag is het weer zo ver. De dag waarop wij
bewijzen dat we sterker zijn dan de welpen en dat we
WEL kunnen winnen! We verwachten jullie massaal om
14:00 aan het lokaal voor de MASSASPELEN!!!! Om
16:30 mogen jullie als winnaars terug naar huis.

4 januari:
Vandaag is het verrassingsvergadering. We spreken af om 14:00 aan
het lokaal en om 16:30 is de vergadering voorbij.

18 januari:

25 januari:

Aangezien Januari de gezelligste maand van het jaar is gaan we film
kijken! Vergeet zeker geen dekentje en/of je pyjama, een snack mag
natuurlijk ook. We zien jullie graag aan het lokaal om 18:30 uur en om
21:00 is het alweer gedaan ☹

Vandaag gaan we naar de Kids Bounce in
Vlimmeren. Vergeet zeker niet 3€ mee te nemen.
We spreken af om 14u aan de Pegger in
Vlimmeren ( Wetschot 2, 2340 Vlimmeren ). De
vergadering is gedaan om 16u30.

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 Januari
4 Januari: Neem allemaal je beste slee mee, want we gaan weer is een slee
wedstrijd houden. Dit gaat enkel als er sneeuw ligt. Verdere info volgt op het
takhoekje.
11 januari: Het is weer massaspelen. Kom allemaal zodat we kunnen
bewijzen dat we de beste zijn! We spreken af om 14u aan de lokalen.
De vergadering zal eindigen om 16u30.
18 januari: Trek allemaal je zwembroek aan, want we gaan zwemmen!!
Neem allemaal een handdoek, zwembroek, 2.40euro en zwembenodigdheden
mee. We zien jullie om 13u45 aan het zwembad ’t Beerke en eindigen om
16u15.
25 januari: De leiding hebben weer examens. Geen vrees het is een film
vergadering!! Kom om 19u naar de scouts om gezellig een film te zien.
De film zal eindigen om 21u30.

v

Jong-gidsen
Januari

4 januari
Om het einde van de
feestperiode af te sluiten
doen we vandaag een
WARME WINTERWANDELING. Kom om 19u
naar het lokaal en 21u zit
het er weer op

18 januari
Haal jullie mooiste stem
boven want vanavond
houden we een KARAOKE
NIGHT! Dit doen we in het
lokaal van 19u tot 21u.

DIKKE KUSSEN JULLIE LEIDING XXX

11 januari
Vandaag is het
MASSASPELEN!
We verwachten jullie om
14u aan het lokaal en om
16u30 is het weer tijd om
naar huis te gaan…

25 januari
Vandaag is het
VERRASSINGSVERGADERING!
Meer info volgt nog op het
takhoekje. Houdt dit dus
goed in het oog!

(Als je nu zo iets hebt van
WOW er ligt veel sneeuw
buiten => pak een slee mee)

Jongverkenners
4 jan Om te bekomen van al die familiefeesten en de
nieuwjaarsbrieven voorlezen gaan we deze avond nog
eens een rustige film vergadering doen. De vergadering
begint om 19u en om 21u mogen jullie weer naar huis
om in je bedje te kruipen.
25 jan Vandaag gaan de 3de jaars eens
een vergadering in elkaar steken. Zij
worden om 13u aan het lokaal verwacht.
De 1ste en 2de jaars mogen om 14u
komen. Om 16:30u is de vergadering
gedaan.

Mattias

Lorenz

Wout

11 jan 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. Om 16:30 mogen
jullie weer naar huis gaan.

18 jan Vandaag gaan we nog eens
een rustige vergadering doen. We
gaan gezelschapspelletjes spelen.
We spreken om 14u af aan het
lokaal. Om 16:30 mogen jullie weer
naar huis gaan.

Robin

Bernd

Steije

Vincent

Verkenners Januari
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