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Woordje van de GRL
Hoi hoi, de GRL hier! Een geweldig scoutsjaar is
afgetrapt, zoveel is zeker. De eerste twee maanden
zijn voorbijgevlogen, maanden vol spelen en plezier,
gelach en geschater, én nieuwe leden! We kunnen
daarom niet wachten op de volgende twee
maanden, wij zijn er alvast zeker van dat jullie
leiding héél wat leuks in petto heeft.
Ook de scoutskalender heeft nog heel wat in petto, zoals jullie verder in in
dit boekje kunnen zien bij ‘BELANGRIJKE DATA’. Graag nodigen we jullie
alvast uit voor de jaarlijkse activiteiten die de komende twee maanden op
het programma staan. Beginnende met de Italiaanse Eetdag van de Jins op
20 November, zo steun je hun onvergetelijk buitenlands kamp door het
eten van lekkere spaghetti/pizza/… Daarna volgt de Soepverkoop van de
jonggidsen op 3 december, zij zullen dan wandelen door Engsbergen om
overheerlijke soep te verkopen aan jullie! En om het jaar goed af te sluiten
is er het nieuwjaar zingen op 31 december. Dan kan je weer aan het lokaal
terecht voor een lekkere chocolademelk, begin die stembanden dus al maar
te smeren!
Het begint ook weer wat kouder te worden, dit wil zeggen dat je dus best
warme kledij aandoet voor de scouts, wij spelen nog steeds zo veel mogelijk
buiten! Vergeet ook zeker je eigen drinkbus niet mee te nemen. Daarnaast
zullen ook vanaf het weekend van 3 december de eerste
avondvergaderingen beginnen. Deze zullen voor iedere groep doorgaan op
een zaterdagavond van 19u tot 21u. Graag willen we onze leden met
toetsen en examens alvast heel veel succes wensen, jullie gaan dat knallen!
Om af te sluiten wensen we jullie allemaal nog heel erg warme, gezellige
feestdagen wensen met veel cadeautjes en een spetterend nieuwjaar!

Vele groetjes
en tot volgend jaar ;)
Floor, Louise,
Jonathan & Tijl
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Kapoenen
Heey lieve kapoentjes, hieronder vinden jullie de
planning voor de komende maanden. We hebben al
vanalle superleuke activiteiten gepland, we hopen
dat jullie er even hard naar uitkijken als wij!

Zaterdag 5 november (17u45 tot 21u00): Sintemettestoet
Vandaag gaan we samen op pad door Tessenderlo, kom als echte scout
meegenieten van een sfeervolle wandeltocht, gevolgd door een
imposant kampvuur en een coole show. Wie weet is er zelfs iets lekkers
te krijgen"
%! Praktisch : We verzamelen om 17:45 op de markt van Tessenderlo, vergeet geen warme
$
#
kleren aan te doen. Elk jaar is er ook een verkleedthema waarmee een prijs te winnen valt, hierover en over de
carpoolregeling volgt later meer.

Zondag 13 november (14u00 tot 16u30): Omgekeerde dag
Jongens, hebben jullie altijd al willen weten hoe het is om een
stereotiep meisje te zijn? En meisjes hoe het is om een stereotiepe
jongen te zijn? Vandaag komen jullie het te weten op dit coole spel.
Verkleden maakt elke vergadering leuker dus haal je meest jongens/meisjesachtige outfit maar boven!
Zondag 20 november (14u00 tot 16u30): Pleinspelen
Als nieuwe scouts hebben jullie nog heel veel spelletjes te leren,
vandaag komen ze allemaal aan bod dus zeker komen naar deze
superleuke vergadering! Voor de liefhebbers is het vandaag ook
Italiaanse eetdag van de jins&
)!
(
'
Zondag 27 november (uren volgen nog): Sinterklaasfeest
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer … . Begin alvast met
liedjes inoefenen want vandaag kunnen jullie jullie grote held
ontmoeten. Nog even superbraaf zijn en dan is het zo ver"
%!
$
#
Zaterdag 3 december (19u00 tot 21u00): Just dance
Vanaf deze week zal de wekelijkse afspraak op de scouts iets vroeger
vallen, we starten namelijk met avondvergaderingen! Deze gaan door
op zaterdag van 19u tot 21u. We bijten de spits af met een supertoffe
vergadering want vandaag mogen jullie je beste dans – skills boven
halen op deze muzikale vergadering. We maken er samen een
sportieve, gezellige avondvergadering van!
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Kapoenen
Zaterdag 10 december (19u00 tot 21u00): Knuffelvergadering
Vandaag hebben we weer een speciale verjaardag klaar voor jullie, we
gaan namelijk op missie om iemand heel speciaal te redden. Hou jullie
klaar voor een spannende vergadering!
Zaterdag 17 december (19u00 tot 21u00): Kerstfeest
Trek jullie mooiste outfits al maar aan want zoals jullie wel weten zijn de
feestdagen eindelijk in zicht. Kom mee vieren op dit gezellig eerste
kerstfeestje!
Zaterdag 24 december: Geen scouts
Deze week is het belangrijk om veel tijd met je familie en vrienden te
spenderen, er is dan ook geen vergadering. Wij missen jullie al enorm
maar niet getreurd, we zien jullie snel terug in het nieuwe jaar!
Zaterdag 31 december: Geen scouts
Ook deze week is er spijtig genoeg geen vergadering maar jullie zijn
allemaal welkom om aan het lokaal te komen nieuwjaarszingen en zo
toch een beetje een scoutsgevoel te krijgen&
)!
(
'
Ziezo, dan zit 2022 er weer op. Geen stress, ook in 2023 komen er nog
superleuke scoutsmomenten. We zien jullie dan!
Superdikke knuffel van jullie lievelingsleiding
Stien, Hannah, Noa en Laura
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Kabouters
De eerste twee maanden van het scoutsjaar zitten er spijtig
genoeg al op, maar niet getreurd want we hebben nog veel
leuke vergadering boordevol fijne spelletjes voor jullie
gepland! Naast de normale vergaderingen staan er deze
maand ook een aantal ‘speciale’ activiteiten op de planning,
als jullie benieuwd zijn wat deze inhouden, moeten jullie
zeker komen! Wij kijken er alvast naar uit om samen
nog veel spelletjes te mogen spelen.

Zaterdag 5 november (uren volgen nog): Sintemettestoet
Vandaag is het zover, we gaan met z’n allen naar de Sintemettestoet! We zullen een
wandeling maken door de straten van Tessenderlo en wie weet weten jullie wel een
aantal snoepjes te bemachtigen! Vergeet jullie zeker niet warm aan te kleden want
we zullen lang buitenstaan, de nodige extra informatie zal tijdig gecommuniceerd
worden via Whatsapp.
Zondag 13 november (14u00 tot 16u30): TV-programma vergadering
Vandaag zullen we het grote TV-programma-spel spelen! Vergeet je zeker niet te
verkleden als je favoriete TV-personage, dit kan iemand zijn van LikeMe, K3, Thuis of
net Familie, iemand van Netflix of YouTube,… niks is te gek! Wij hebben een
fantastische vergadering boordevol uiteenlopende spelletjes voor jullie in petto die
jullie zeker en vast fijn gaan vinden!
Zondag 20 november (14u00 tot 16u30): welpen vs. kabo’s
We zullen de welpen eens een poepie laten ruiken deze namiddag! Wij weten als jullie
leiding al wat voor een straffe madammen onze kabouters zijn, maar misschien
moeten we de welpen daar nog eens aan herinneren voor het geval ze dat vergeten
zouden zijn, denken jullie ook niet? We zullen allerlei spelletjes met maar ook tegen
de welpen spelen om te testen wie het sterkere geslacht van beide takken is. Vergeet
zeker jullie goede humeur niet zodat we de welpen een kopje kleiner kunnen maken!
Zondag 28 november (uren volgen nog): Sinterklaasfeest
Vandaag komt de Sint speciaal naar ‘t Goor om ons te vertellen welke kabouters dit
jaar flink zijn geweest en welke kabouters wel eens stout zijn geweest of niet goed
hebben geluisterd naar mama of papa. We zullen met z’n allen gedag zeggen tegen
Sinterklaas en als jullie al een brief geschreven hebben of een tekening gemaakt
hebben voor de Sint is dit het ideale moment om deze af te geven! Wie weet krijgen
jullie dan wel extra cadeautjes op 6 december…
Zaterdag 3 december (19u00 tot 21u00): Gevarieerde quiz
Jullie lezen het goed lieve kabouters, deze avond spelen we geen gewone quiz maar
een heel uiteenlopende quiz met verschillende rondes, voor ieder wat wils dus!! Er
zal een ronde zijn die iets te maken heeft met muziek, een ronde met snoepjes, een
ronde waarin jullie jullie beste uitbeeldkunsten kunnen bovenhalen,… Het belooft een
fantastische eerste avondvergadering te worden die je zeker niet wilt missen! Komen
is de boodschap dus!
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Kabouters
Zaterdag 10 december (19u00 tot 21u00): Sluipspel
Ssssssttt!! Horen jullie dat ook? Ik hoorde daar precies een takje breken!
Misschien was dat het andere team wel? Een scherp gehoor zullen jullie deze
avond zeker en vast nodig hebben om jullie team tot de overwinning te leiden,
want vanavond spelen we een sluipspel! Jullie mogen ook een zaklamp
meenemen voor tijdens het spel als jullie dit willen.
Zaterdag 17 december (19u00 tot 21u00): Kerstfeestje met welpen
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way… dit en nog zoveel andere kerstliedjes
zullen we vanavond zingen. Dat is niet het enige dat we zullen doen, jullie
mogen jullie beste dance-moves bovenhalen en er is natuurlijk ook de kans om
te dansen met een welp! De welpen komen ons namelijk vergezellen op het
kerstfeestje! Jullie mogen ook zeker een feestelijke outfit of een mooie
kersttrui aandoen om al in de kerststemming te komen.
Zaterdag 24 december: Geen scouts
Aangezien het Kerstavond is, is het helaas geen scouts vandaag, vanavond
kunnen jullie het gezellig maken met jullie familie; iets lekkers eten of drinken,
een kerstfilm kijken met het hele gezin, de cadeautjes onder de kerstboom
opendoen, gezellig bij het haardvuur zitten, …
Zaterdag 23 december: Geen scouts
Omdat het vandaag Oudejaarsavond is, is het vandaag spijtig genoeg ook geen
scouts… Maar jullie kunnen straks wel aftellen naar het nieuwe jaar 2023 en
dan zien we elkaar volgende week terug!
Helaas pindakaas, dit was het alweer voor de laatste maanden van 2022,
maar niet getreurd in 2023 verwelkomen we jullie terug met open armen om
samen nog veel leuke spelletjes te spelen! Wij kijken alvast uit naar de
komende maanden en kunnen niet wachten om met z’n allen er nog een
topjaar van te maken!
Groetjes van jullie favoriete leiding:
Anna, Kaat, Marthe en Nelle
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Welpen
Dag stoere jongens,
De eerste twee maanden van het scoutsjaar zitten er
,. Hopelijk hebben jullie er net zoveel
+
al weer op *
van genoten als wij. Maar geen zorgen! De volgende
twee maanden staan al voor de deur! Ook nu het
weer wat kouder wordt, hebben we verschillende
leuke activiteiten voor jullie klaar. Zijn jullie
benieuwd? Lees dan maar snel verder…

Zaterdag 5 november (uren volgen nog): Sintemettestoet
Voor deze vergadering trekken we naar Tessenderlo voor een gezellige
wandeling. We verwachten jullie om 18u aan het lokaal. Jullie ontmoeten
samen met de kapoenen, kabouters en welpen van Tessenderlo Koning
Winter! Allemaal komen dus!
Zondag 13 november (14u00 tot 16u30): Mierenvergadering
Wisten jullie al Bagheera alles over mieren weet? Na vandaag zijn jullie
zelf ook echte mierenkenners! Is het een zwarte wegmier of een messor
barbarus? Hierop kunnen jullie binnenkort ook antwoorden. Vergeet
zeker je vergrootglas niet, zodat je elk miertje kunt spotten!
Zondag 20 november (14u00 tot 16u30): Welpen vs. kabo’s
Vandaag moeten jullie je mankracht laten zien!! Want deze week nemen
jullie het op tegen de kabouters. Laat maar eens zien wie hier de baas is.
WELPEN POWERRRRRR!!!!!!!
Zondag 27 november (uren volgen nog): Sinterklaasfeest
Dag sinterklaasje, daaag, daaaag, zwarte piet……
Kom allemaal naar de scouts vandaag om bij de sint op schoot te mogen!
Wie weet krijgen jullie wel wat lekkers… of toch als jullie braaf zijn
geweest..
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Welpen
Zaterdag 3 december (19u00 tot 21u00): Casino
Beste welpen,
Trek jullie chicste kostuum maar aan, want vanavond gaan we naar het
enige echte Engsbergse casino. Wie wordt er rijk, wie gaat er broke naar
huis? Maar één manier om daarachter te komen… Komen is dus de
boodschap!
Met vriendelijke groet,
Jullie favoriete leiding <3
Zaterdag 10 december (19u00 tot 21u00): Pisquiz
Dit is de perfecte gelegenheid om jullie geheugen EN blaas te trainen.
Geef maar best het juiste antwoord, want jullie buikjes zullen vol zitten
met water, en de toiletten zijn verboden terrein…
Zaterdag 17 december (19u00 tot 21u00): Kerstfeestje
I don’t want a lot for Christmas, there is just one thing I need. En dat is
een supermegafijn kerstfeestje met de scouts! Haal jullie feeststemming
en beste dansmoves maar boven, zodat jullie een goede indruk nalaten
bij de kabouters. HO HO HO MERRY CHRISTMAS!
Zaterdag 24 december: Geen scouts
Vandaag zitten jullie waarschijnlijk aan het kerstbuffet bij oma en opa,
en niet op de scouts. We zien jullie volgend jaar terug! Fijne feestdagen!
Het jaar loopt op zijn einde, en daarbij ook deze twee scoutsmaanden.
We zien jullie allemaal graag terug in 2023! Geniet nog van de sfeervolle
feestdagen en tot de volgende!
Warme knuffel van
Bagheera, Mor en Hathi
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Jongverkenners
Hey jv’s!! Hier het boekje voor november en
december. Zorg dat je er bij kan zijn want het wordt
superleuk!

Zondag 6 november (10u00 tot 14u00): Kookvergadering
Vandaag geen we lekker kokkerellen! Kom en eet jullie buikje lekker
rond BIKKE BIKKE BOL WIJ ZIJN VOL
Zondag 13 november (14u00 tot 16u30): Pisquiz
Vandaag gaan we het toilet niet zien, dus zie maar dat jullie op
voorhand niet teveel water drinken want dat zullen we genoeg moeten
doen.
Zondag 20 november (14u00 tot 16u30): Recht op recht
Jullie kennen het wel, Recht op recht. Dat betekent dus dat je alleen
maar rechtdoor mag gaan. Recht door het: water, bos, ……( best kleren
aandoen die vuil mogen worden)
Zondag 27 november (14u00 tot 16u30): Escape room
Vandaag gaan we zien wie er goed kan samenwerken en puzzelen, want
dat zijn twee dingen die je zult nodig hebben om te ontsnappen.
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Jongverkenners
Zaterdag 3 december (19u00 tot 21u00): Dropping
Vandaag is het dropping ma iedereen weet wel wa da is. (zie ma da ge
de weg terug vindt want wij komen jullie niet halen)
Zaterdag 10 december (19u00 tot 21u00): Sluipspel
Vandaag geen we zien wie het beste kan sluipen, dus doe jullie beste
camouflage kleren maar aan en zie dat wij jullie niet zien!
Zaterdag 17 december (19u00 tot 21u00): Kerstfeestje
Doe jullie kostuum en dansschoenen al maar aan want vandaag gaan
we dansen en feesten!!!!!!!!!!
Zaterdag 24 december: Geen scouts
Jammer maar helaas, vandaag geen scoutsL
Zaterdag 31 december: Geen scouts
Vandaag jammer genoeg ook geen scouts, we zien jullie volgend jaar
terug!!
Dat was het dan weer voor deze twee maanden, hopelijk hebben jullie
veel cadeautje’s en snoep gekregen. Tot de volgende twee leuke
maanden!!!!!!!!!(tot volgend jaar J)
Groetjes
Louise, Nio & Hendrik
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Jonggidsen
Hey jogi’s!! Nu de eerste 2 maanden van het
scoutsjaar al voorbij zijn, hebben wij de volgende 2
maanden natuurlijk weer volgepland met
suuuuuuuuper leuke activiteiten! Wij hebben er
alvast mega veel zin in!!!!

Zondag 6 november (14u00 tot 16u30): Halloween
Vandaag vieren we halloween met de jogi’s. Jullie zijn allemaal
uitgenodigd maar een belangrijke regel: Trek jullie beste
verkleedkleren aan! Niet verkleed = no entry ;)) Geestige groetjes!
Zondag 13 november (14u00 tot 16u30): Vriendjesdag
Hebben jullie nog vriendjes die niet op de scouts zitten, en waarvan je
denkt dat ze echtttt iets missen van onze leuke zondagnamiddagen,
neem ze dan zeker mee vandaag! We zullen jullie vriendjes eens laten
zien hoe leuk het wel niet is op onze scouts ;)
Zondag 20 november (11u00 tot 14u00): Kookvergadering
Onze kookskills oefenen tegen scoutskamp is nooit een slecht idee :))
Vandaag ontdekken we wie de chefkoks van de groep zijn en eten we
ook nog eens iets super lekker!! Als je wil weten wat we gaan koken,
moet je gewoon komen!!
Zondag 27 november (14u00 tot 16u30): Lokaal make-over
Vandaag gaan we ons lokaal een make-over geven, zodat we ons er
zeker helemaal thuis zullen voelen dit jaar. Haal je creatieve kant al maar
naar boven ;))
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Jonggidsen
Zaterdag 3 december (uren volgen nog): Soepverkoop
Het is weer tijd om de handen uit de mouwen te steken! We gaan
centjes verdienen zodat we nog meer leuke dingen kunnen doen!
Exacte uren volgen nog.
Zaterdag 10 december (19u00 tot 21u00): Dessertenvergadering
Spaar allemaal nog een plekje in jullie maag voor vanavond, want wij
gaan ons vandaag volproppen met alle lekkere dingen die jullie gaan
meenemen!!!
Zaterdag 17 december (19u00 tot 21u00): Kerstfeestje
Ik heb Kerstkriebels in mijn buik en niemand die het ziet, en nu moet het
er echt uit, met dit ketnetkerstmislied. En we zingen: merrryyyyyy
christmas and a happy happyyyy newwwwyear!!!! Vergeet zeker niet je
leukste feestkleren aan te doen ;)
Zaterdag 24 december: Geen scouts
Deze week is het jammer genoeg geen scouts :(
Zaterdag 31 december: geen scouts
Ook deze week kunnen we elkaar jammer genoeg niet zien.. maar voor
het volgende jaar staan er al suuuuuuper vette dingen op de kalender,
dus wij zie jullie dan!! ;)))
En nu zijn er al weer 2 maanden voorbij.. maar niet getreurd, want de
volgende 2 maanden worden minstens even leuk als de vorige!!!
Tot volgend jaar!
Xxxxx
Gitte, Stien en Kaat
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Verkenners
Dag verkenners, hier is het boekje van november –
december. We gaan weer vette dingen doen en veel
avonturen beleven. Het beloven 2 toffe maanden te
worden. Tot dan.
Jullie leiding, Kasper en Jarne

Zondag 6 november (14u00 tot 16u30): Pull
Dit jaar gaan we wel echt een vette pull bedenken. We gaan samen
hierover nadenken en samen zitten om over te brainstormen. Wees
creatief is de boodschap.
Zondag 13 november (uren volgen nog): Boomklimmen
Doordat de eerste editie zo succes was hadden we gaan keus om dit er
nog eens er in te zetten. We gaan door de bossen wandelen en lompe
dingen uitsteken. Wij als leiding kijken hier alvast heel erg naar uit.
18-20 november (uren volgen nog): Giverweekend
Een van de hoogte punten van het jaar. We gaan samen met de gidsen
op weekend om ons te amuseren. We gaan spelletjes spelen en leuke
avond activiteiten doen. Het is traditie om met de fiets naar daar te
gaan maar verdere info zal zeker nog volgen.

Zondag 27 november (14u00 tot 16u30): Frituursnack
Hmmm, wie houd er nu niet van om eens naar de frituur te gaan. We
gaan zelf frituursnacks maken en we houden een gezellig namiddagje.
Het zal zeker lekker zijn.
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Verkenners
Zaterdag 3 december (19u00 tot 21u00): Dropping
We gaan jullie droppen ergens op een onbekende plaats. In onze tijd
kregen we niets anders mee dan een kaart. Jullie moeten zo snel mogelijk
terug geraken. Zal jullie dit lukken? We gaan het zien.
Zaterdag 10 december (19u00 tot 21u00): Pokeravond
Zet je pokerface maar op want het zal nodig zijn. Wie neemt de grootste
risico’s en wie zal er blut zijn op het einde van de avond. Kom allemaal
verkleed als een echte James Bond en waag je kansen aan de roulette of
aan de pokertafel.
Zaterdag 17 december (19u00 tot 21u00): Filmavond
We gaan een goei filmpke zien met wat popcorn en een drankje. We
toveren het lokaal om tot een echte bioscoop.
Zaterdag 24 december: GEEN SCOUTS
Geen scouts zodat iedereen kan genieten van kerstmis bij hun familie of
vrienden. Geniet ervan!
Zaterdag 31 december: GEEN SCOUTS
Tot volgend jaar!!

Viola dit was het dan weer voor deze
maanden maar niet getreurd er
komen nog veel meer leuke
activiteiten. We zien jullie snel terug.
Stevige linker, Kasper en Jarne.
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Gidsen
Hoihoi allerliefste gidseenn <3
Hopelijk zijn jullie er klaar voor want hier zijn
alweer de komende twee maanden vol superleuke
activiteiten en met zelfs een weekend op de
planning!!!! Hopefully zijn jullie even excited als
ons, so lets’sss gooo
Zondag 6 november (14u00 tot 16u30): Kookvergadering
Dit weekend zullen we ontdekken of jullie echte keukenprinsesjes zijn.
Breng jullie beste kookskills en lege magen maar mee want vandaag gaan
we doen wat gidsen het beste kunnen: lekker smikkelen en smullen!!!
YUMMIEEE
Zondag 13 november (14u00 tot 16u30): Insta-poll spel
Wat we vandaag eten, waar we heen gaan, wie we zullen meeten of wat
we zullen doen is nog niet zeker. Vandaag laten we het lot (of toch onze
instafollowers) beslissen wat er allemaal zal gebeuren. Wat er ons deze
vergadering te wachten staat is nog een groot vraagteken, so be
prepared om de gekste dingen mee te maken!
18-20 november (uren volgen nog): Giverweekend
Joepieee feestjeeu, want we gaan weer op giverweekend! Be prepared
want dit weekend vertrekken we samen met de verkenners op het
leukste & zotste weekend van ’t jaar! We laten snel nog weten wat jullie
allemaal moeten meenemen en hoelaat we vertrekken, maar hou alvast
de datum vrij, want dit wil je niet missen!!
Zondag 27 november (14u00 tot 16u30): Expedition Extreme
Deze week trekken de wondere wereld van de extreme sports in. Dus
bereidt jullie zowel fysiek en mentaal maar goed voor want vandaag tillen
we de klassieke games naar een hoger level. Be ready for extreme frisbee,
extreme petanque, extreme honkball en wie weet wat nog allemaal…
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Gidsen
Zaterdag 3 december (19u00 tot 21u00): Welness
Een welnessavondje om eventjes goed te ontspannen tijdens jullie
examens? Zaaalig! Lekker met de meiden maskertjes, manicures and
lekkere smoothies. Vanavond doen we op ons gemakje en genieten we
volledig van de rust om daarna weeral goe te kunnen blokken!! 🍀
Zaterdag 10 december (19u00 tot 21u00): Just dance
Lekker djensennn!! Vanavond gooien we alle beentjes nog eens helemaal
los en laten we ons volledig gaan op Shakira! Of toch liever One
Direction?!? Aan jullie de keuze, zolang we maar lekker kunnen
shakeennn 🕺💃
Zaterdag 17 december (19u00 tot 21u00): Dropping
Trek die stevige stampers maar aan en studeer de straten in de omgeving
maar vanbuiten zodat jullie vandaag zeker de weg naar het lokaal gaan
terug vinden…….. SPANNEND!!
Zaterdag 24 december: Geen scouts
Omdat jullie vanavond waarschijnlijk met de bomma en bompa aan de
kerstboom zitten, samen met nonkels en tantes aan het genieten zijn van
een heerlijk maaltijdje of cadeautjes van jullie ouders aan het openmaken
zijn, is er vandaag geen scouts. Maar geniet van jullie kerstavond en
MERRY CHRISTMAS liefste gidsjes <3
Zaterdag 31 decemeber: Geen scouts
Vandaag zitten we allemaal in onze zetel te wachten om rond 00:00 het
vuurwerk af te steken, al de cava in het rond te smijten en iedereen 3
kussen te geven. Wij wensen jullie al een geweldig nieuw jaar XXXX
Ziezo, dit waren alweer 2
keitoffe maanden!!
EEENNN, we wish you a
merry Christmas and a
happy New Year!! Tot in
2023!!
XOXO jullie leukste leiding
Kaat, Robbe & Sari
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Jins
Heeeey
De maand november en december staan
weer vol met vergaderingen zoals
leefweek, kerstfeestje en Italiaanse eetdag. Da
worden weeral twee heftige maanden
dan. Hopelijk kunt ge allemaal komen want het zal
nodig zijn.

Zondag 6 tot vrijdag 11 november: Leefweek
Nice, leefweek. Ge weet allemaal wa da is ookal hebt ge da nog ni
gehad. Ge leeft een week bij de scouts in het lokaal. Hopelijk hebt
ge ni veel schoolwerk want da gaat ne moeilijke zijn deze week.

Zondag 20 november: Italiaanse eetdag
Ja tis Italiaanse eetdag vandaag en ge moet allemaal helpen. De beter
de pasta is da ge maakt, de beter buitenlands kamp gaat zijn.
Zondag 27 november (14u00 tot 16u30): Jin vergadering
Activiteit door Norah, Hannah en Rik.
Ja wa we juist gaan doen is nog een verrasing want eigenlijk weten we
het nog ni lol.

Zaterdag 3 december (19u00 tot 21u00): Jin vergadering
Activiteit door Oscar en Dora.
Ja tis weeral van da ik weet weeral van niks dus Oscar en Dora verras
ons.
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Jins
Zaterdag 10 december (19u00 tot 21u00): Winterland
Jeuj winterland gezellig samen in de kou. Het echte doel van de
vergadering is nog een verrasing dus zeker allemaal afkomen om te
weten waar het over gaat.
Zaterdag 17 december (19u00 tot 21u00): Kerstfeestjeuhhh!!
Kerst is altijd leu ken gezellig, als ge da nu mengt me feestje da moet
wel tof zijn. Doe zeker uw tofste feestkleren aan
Zaterdag 24 december: Geen scouts
Zaterdag 31 december: Geen Scouts

Allee dan, de laatste twee maanden van het jaar weeral schoon
uitgepland. Hopelijk kunt ge allemaal op tijd uw agenda vrijmaken
voor der elke keer bij te
zijn.
Dora & Rik
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Belangrijke data
Noteer al vast onderstaande
data in je agenda!

Italiaanse Eetdag: 20 november 2022
@’T Goor van 11u30 tot 19u30

Soepverkoop Jonggidsen: 3 december 2022
Deur tot deur in Engsbergen van 9u tot 17u

Nieuwjaarzingen: 31 december 2023

Kidsparty + Mouve La Fête: 4 maart 2022

Scoutskamp: 18 juli tot 31 juli 2022
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Groepsleiding + OC

GROEPSLEIDING (GRL)
Floor Beets
Groepsleiding
+32 471 33 07 43

Louise Coomans
Groepsleiding
+32 478 01 78 70

Jonathan De
Baerdemaeker
Groepsleiding
+32 475 29 84
22

Tijl Rutten
Groepsleiding
+32 471 85 57 01

OUDERCOMITÉ (OC)

Peter Aerts
Voorzitter
+32 474 89 31 46

Mark Gybels
Ondervoorzitter
+32 474 88 13 12

Kaatje Storms
Secretaris
+32 475 59 05 71
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Leidingsploeg 2022 - 2023
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