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UNIFORMEN  
SLAAPZAKKEN  

TENTEN  
RUGZAKKEN  

... 
  

Wilrijkstraat 45  
2140 Antwerpen  

(hoek Plantin en Moretuslei)  
open: - dinsdag t.e.m. vrijdag  

10u–12u / 12u30-18u  

- zaterdag tot 17u  

 

http://www.hopper.be/winkel/  

 
ons groepsnummer is 

A2235G 

      
 

jullie aankopen steunen onze groepskas!  



	  Groepsleidingswoordje	  
	  

Beste	  ouders,	  leden	  en	  sympathisanten,	  

Nu	  de	  maand	  november	  voorbij	  is	  
hebben	  we	  weer	  een	  drukke,	  maar	  
zeker	  geen	  mindere	  maand	  achter	  de	  
rug!	  
	  
De	  givers	  en	  jins	  hebben	  voor	  de	  eerste	  
keer	  een	  spaghettislag	  op	  poten	  gezet	  
en	  het	  was	  een	  grandioos	  succes!	  Dit	  is	  
zeker	  voor	  herhaling	  vatbaar	  de	  
volgende	  jaren,	  met	  hopelijk	  een	  nog	  
grotere	  opkomst.	  Aan	  zij	  die	  er	  waren,	  
bedankt	  om	  te	  komen,	  aan	  zij	  die	  er	  
niet	  waren,	  het	  was	  lekker!	  

	  
Ook	  het	  groepsweekend	  is	  alweer	  voorbij	  dit	  jaar.	  Het	  was	  naar	  
jaarlijkse	  gewoonte	  weer	  koud,	  maar	  Scouts	  Schilde	  kan	  hier	  wel	  tegen!	  
Het	  was	  een	  weekend	  vol	  toffe	  spelletjes,	  lekker	  eten	  en	  weer	  ontelbaar	  
veel	  herinneringen	  om	  over	  te	  praten	  tot	  het	  volgende	  groepskamp.	  

In	  de	  maand	  december	  zal	  onder	  andere	  Sinterklaas	  langskomen	  en	  is	  
het	  ook	  weer	  tijd	  voor	  een	  kerstfeestje	  met	  je	  eigen	  tak.	  Het	  ziet	  er	  naar	  
uit	  dat	  het	  een	  leuke	  maand	  gaat	  worden	  met	  misschien	  (hopelijk?)	  al	  
een	  beetje	  sneeuw	  en	  vele	  cadeautjes!	  

	  

Je	  kan	  ons	  steeds	  contacteren	  via	  groepsleiding@scoutsschilde.be	  .	  	  

	  

Een	  stevige	  linker,	  
de	  groepsleiding	  
	  

Thomas,	  Nadia,	  Dorian	  en	  Sam	  

 
  
 



 

 

Heeft u een bedrijf, winkel, ... en wilt u 
reclame maken in onze programmaboekje 
DOMIGODEL?  

 

Dat kan! Stuur hiervoor een mailtje naar 
domigodel@scoutsschilde.be voor meer 
info. Zo komt u meer te weten over de 
prijzen. Dit is uiteraard vrijblijvend. U kan bij 
ons al adverteren vanaf 30€.  

 

U kan adverteren voor een jaar -vanaf 
januari 2018 tot en met december 2018- 
met uitzondering de maanden juni, juli, 
augustus en september. Dit boekje komt 
tijdens deze periode bij ongeveer 130 
gezinnen in Schilde en buurgemeenten.  

 

 

Hartelijk bedankt voor uw steun!  

	  

ADVERTEREN IN DOMIGODEL 



	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

03/12:	  SINTERKLAAS	  

Lieve	  kapoentjes	  vandaag	  komt	  de	  SINT	  
op	  de	  scouts	  langs,	  zie	  dus	  maar	  dat	  
jullie	  heel	  braaf	  zijn,	  zodat	  jullie	  zeker	  
niet	  in	  de	  zak	  van	  zwarte	  piet	  terecht	  

komen.	  	  

10/12:	  Ontbijtvergadering	  

Hou	  vandaag	  allemaal	  maar	  jullie	  pyjama	  
aan	  want	  we	  gaan	  FILM	  kijken,	  JOEPIE!	  

Vergeet	  niet	  om	  2	  EURO	  mee	  te	  nemen	  
zodat	  jullie	  mee	  kunnen	  smullen	  van	  
lekkere	  koffiekoekjes	  en	  chocomelk!	  

17/12	  KNUTSELEN	  

Omdat	  jullie	  thuis	  waarschijnlijk	  al	  een	  
kerstboom	  hebben	  staan,	  gaan	  wij	  
ervoor	  zorgen	  dat	  deze	  nog	  mooier	  
versierd	  kan	  worden	  met	  jullie	  eigen	  

knutselwerkjes!	  

VRIJDAG	  22/12:	  KERSTFEESTJE	  19h30-‐21h	  

Maak	  jullie	  dansbenen	  al	  maar	  warm,	  want	  vanavond	  maken	  we	  de	  dansvloer	  vrij	  voor	  ons	  
knappe	  kapoenen.	  	  

Wij	  zorgen	  voor	  lekkere	  snackjes	  en	  drankjes	  dus	  zorg	  dat	  je	  er	  zeker	  bij	  kan	  zijn.	  Breng	  ook	  
zeker	  een	  mini	  cadeautje	  mee	  ter	  waarde	  van	  3	  euro	  voor	  zowel	  een	  jongen	  als	  een	  meisje,	  

zodat	  we	  deze	  kunnen	  uitwisselen.	  	  

Tot	  dan!	  



Zie	  ginds	  komt	  de	  stoomboot	  uit	  Spanje	  weer	  aan….	  
We	  varen	  de	  maand	  December	  in!	  WIEHOOWWWWWWWW	  
Jullie	  supermegacoole	  leiding	  heeft	  weer	  fantastischleuke	  
vergaderingen	  in	  petto,	  dus	  zeker	  komen	  deugenieten!	  
	  

03/12	  (	  09:30-‐15:00!)	  

Het	  is	  weer	  zover,	  de	  goede	  oude	  Sint	  (echt	  héél	  oud)	  en	  zijn	  trouwe	  vriend	  Zwarte	  Piet	  
zijn	  op	  Scouts	  Schilde	  beland!	  
Hopelijk	  zijn	  jullie	  allemaal	  een	  beetje	  braaf	  geweest…	  SPANNEND!!	  
TIP	  :	  De	  Sint	  heeft	  me	  onlangs	  laten	  weten	  dat	  hij	  ook	  graag	  van	  tekeningen	  houdt.	  

10/12	  (	  Halve	  )	  

Omdat	  het	  écht	  kkkkekekoud	  is	  buiten,	  gaan	  we	  vandaag	  lekker	  gezellig	  bij	  mekaar	  
kruipen	  en	  een	  film	  zien….	  YES	  ontbijtvergadering!	  

Neem	  allemaal	  2	  euro	  mee,	  dan	  zorgt	  de	  leiding	  voor	  jullie	  favoriete	  koffiekoek.	  

17/12	  (	  Halve	  ) 	  

Vorige	  week	  hebben	  we	  koffiekoeken	  gegeten,	  maar	  we	  hebben	  al	  
terug	  honger!	  Is	  kijken	  in	  welke	  kabouters	  er	  een	  echte	  bakker	  
schuilt…	  we	  gaan	  namelijk	  	  koekjes	  bakken!	  
HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM	  

Vrijdag	  22/12	  (	  19:00-‐21:00	  )	  

Het	  LEUKSTE	  kerstfeestje	  van	  het	  jaar	  is	  in	  zicht!	  	  
Tijd	  om	  eens	  lekker	  uit	  de	  bol	  te	  gaan,	  en	  de	  leiding	  jullie	  coole	  dansmoves	  te	  
tonen.	  Ook	  de	  stoere	  welpen	  zullen	  van	  de	  partij	  zijn.	  

Neem	  allemaal	  een	  cadeautje	  ter	  waarde	  van	  3	  euro	  mee!!	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Opgelet!	  Het	  feest	  zal	  doorgaan	  in	  de	  Orangerie	  J	  	  

31/12	  (	  Vrij	  )	  

Ohhh	  geen	  scouts	  L	  Blijf	  dan	  maar	  lekker	  liggen	  in	  je	  bedje!	  

	  

Dat	  was	  het	  dan	  voor	  December!	  We	  vragen	  jullie	  nog	  eens	  om	  
steeds	  sjaal,	  handschoenen,	  muts,	  oorverwarmers,	  dekens,	  
warme	  sokken,	  winterjas,…	  ALLES	  WAT	  JE	  WARM	  HOUDT	  aan	  
te	  doen!!	  

	  

Kamp-‐	  en	  Weekenddata	  (voor	  de	  ouders)	  

Kabouterweekend	  :	  23-‐25	  februari,	  
Kabouterkamp	  :	  15-‐21	  juli	  



	  

	  

	  

	  

	  

Yo	  welpen!	  	  

Hopelijk	  hebben	  jullie	  weer	  zin	  in	  de	  volgende	  maand,	  want	  de	  leiding	  staat	  te	  
popelen	  om	  jullie	  de	  tijd	  van	  jullie	  leven	  te	  bezorgen.	  De	  temperaturen	  zijn	  weer	  
aan	  het	  dalen,	  dus	  vergeet	  je	  zeker	  niet	  lekker	  warm	  aan	  te	  kleden!	  	  

	  

Zondag	  3	  december	  –	  Hele	  (9u30	  –	  15u00)	  

	  

Vandaag	  komt	  er	  zeer	  hoog	  bezoek…	  Helemaal	  uit	  
Spanje	  stellen	  wij	  u	  voor:	  DE	  SINT.	  Hopelijk	  zijn	  
jullie	  allemaal	  braaf	  geweest,	  want	  wie	  zoet	  is	  krijgt	  
lekkers,	  maar	  wie	  stout	  is	  de	  roe…	  	  

	  

Uitzonderlijk	  duurt	  deze	  vergadering	  maar	  tot	  15u.	  
Dus,	  ouders,	  kom	  zeker	  jullie	  welpjes	  op	  tijd	  
afhalen!	  	  

	  

Zondag	  10	  december	  –	  Halve	  	  

	  

Deze	  zondag	  kunnen	  de	  slimmeriken	  onder	  ons	  zich	  van	  hun	  beste	  kant	  laten	  zien.	  
Het	  is	  namelijk	  ‘De	  Grote	  Welpen	  Pis-‐	  en	  Fraatquiz’.	  Ik	  stel	  voor	  dat	  jullie	  licht	  
ontbijten,	  want	  jullie	  magen	  zullen	  getest	  worden…	  	  

	  

	  

Zondag	  17	  december	  –	  Halve	  

	  

Omdat	  het	  buiten	  toch	  al	  wat	  koud	  begint	  te	  worden,	  zetten	  we	  ons	  gezellig	  binnen	  
en	  spelen	  we	  gezelschapsspelletjes!	  Wie	  lacht	  zich	  rijk	  bij	  monopoly,	  wie	  wint	  er	  bij	  
levensweg	  en	  wie	  is	  het	  bij	  wie-‐is-‐het???	  Op	  deze	  belangrijke	  vragen	  bieden	  wij	  een	  
antwoord	  deze	  vergadering.	  In	  de	  loop	  der	  jaren	  heeft	  de	  scouts	  ontzettend	  veel	  
spelletjes	  verzameld,	  maar	  deze	  zijn	  soms	  wat	  versleten,	  dus	  neem	  zeker	  jouw	  
favoriete	  spel	  mee!	  	  



	  

Vrijdag	  22	  december	  –	  Avond	  (19u00	  –	  21u00)	  	  

	  

Schud	  jullie	  dansbenen	  maar	  los	  en	  haal	  je	  chique	  kleren	  maar	  uit	  de	  kast.	  
Vanavond	  op	  het	  kerstfeestje	  maken	  we	  er	  een	  topfeest	  van	  met	  de	  teergeliefde	  
kabouters!	  Neem	  allemaal	  een	  cadeautje	  mee	  van	  ongeveer	  €3,	  waarmee	  zowel	  een	  
welp	  als	  een	  kabouter	  blij	  zou	  zijn.	  Het	  feestje	  gaat	  door	  in	  de	  Orangerie!	  :)	  	  

	  

Zondag	  31	  december	  -‐	  Vrije	  

	  

Slapen	  jullie	  na	  deze	  drukke	  maand	  maar	  een	  goed	  
uit!	  Vanavond	  is	  het	  ook	  oudjaar,	  dus	  uitgerust	  zijn	  
is	  vandaag	  essentieel.	  	  

	  

	  

Geniet	  nog	  van	  de	  feestdagen	  en	  dan	  zien	  wij	  jullie	  heel	  graag	  terug	  in	  het	  nieuwe	  
jaar!	  	  

	  

Belangrijk:	  Vergeet	  niet	  om	  steeds	  in	  perfect	  uniform	  te	  komen	  (scoutshemd,	  
groene	  broek,	  das	  en	  welpenpet)	  en	  af	  te	  bellen	  als	  je	  niet	  kan	  komen!	  	  

	  

Een	  stevige	  linker	  van	  de	  leiding,	  

Kathleen/Spreeuw:	  0495/574696	   	   Bas/Egel:	  0499/455609	  

	  

	  

	  

	  

Michiel/Marter:	  0478/367983	   	   Hannah/Spitsvogel:	  0479/682568
	   	  

	  

	  

	  

	  



JONG	  GIVERS	   	  

Dag	  pateekes,	  	  

November	  zit	  er	  weeral	  op	  (“Time	  flies	  when	  you’re	  having	  
fun”	  zeggen	  ze	  dan)	  �	  �	  �	  Maaaaaaaaar…	  Niet	  getreurd!	  

Het	  is	  weer	  tijd	  voor	  een	  nieuwe	  super	  spetterende	  
scoutsmaand:	  DECEMBER!!	  	  

	  



	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

15/12:	  18u30-‐21u00	  

FILM	  (PYJAMA,	  ONESIE,	  JOGGING)	  	  AVOND	  

Vanavond	  gaan	  we	  ons	  eens	  lekker	  relax	  neerploffen	  in	  de	  zetels	  en	  op	  de	  
kussens,	  om	  te	  genieten	  van	  een	  goeie	  film	  met	  leuk	  gezelschap!	  Een	  beetje	  
ontspanning	  aka	  stressvermindering	  tijdens	  de	  examens	  of	  tijdsopvulling	  voor	  
diegene	  die	  al	  gedaan	  hebben!	  

Kom	  maar	  lekker	  cosy	  in	  pyjama,	  onesie,	  jogging,…	  

Breng	  allemaal	  een	  lekker	  drankje	  en	  versnaperingetje	  mee	  voor	  tijdens	  de	  film!	  

	  



	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

28/12:	  18u30-‐21u30	  

KERSTFEESTJE	  

31/12/2017:	  VRIJE	  

Na	  een	  bangelijke	  start	  van	  de	  
kerstvakantie	  vol	  zalige	  feestjes,	  lekker	  
eten,	  leuke	  cadeaus	  en	  sfeer,	  heeft	  de	  
leiding	  beslist	  dat	  jullie	  op	  de	  allerlaatste	  
dag	  van	  2017,	  lekker	  lang	  in	  jullie	  bedjes	  
mogen	  blijven	  liggen!!	  (JOEPIE!)	  

Wij	  zien	  jullie	  lieve	  snoetjes	  (zie	  voorbeeld	  
hiernaast	  hehe)	  heel	  graag	  terug	  in	  het	  
volgende	  jaar!	  

HAPPY	  2018!!!	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

boekje	  



Gidsen	  

Zondag	  3	  december:	  HALVE	  

Wij gaan het grote winterspel spelen. Kom met de fiets en neem 
4 euries mee! Aangezien we weten dat jullie maandag met de 
examens beginnen, gaan we maar een halve dag scouts plannen.  

	  

Vrijdag	  8	  december:	  	  

Om tijdens de examens toch even te kunnen genieten, ontspannen 
met wat comfortfood, gaan we een heuze FREETquiz houden. 
Jullie hersentjes zullen al oververmoeid zijn dus we gaan veel 
doe-opdrachten uitvoeren.  

 

Zondag	  17	  december:	  HALVE	  	  

Dagdisco! Om te vieren dat de examens gedaan zijn, organiseren 
we een dagdisco op de scouts! 

	  

Woensdag	  27	  december:	  20u-‐24u	  

Kerstfeestje!!! We gaan lekker dansen, zingen en knuffelen met 
de verkenners. Neem een pakje mee van 5 euro voor jongens en 
meisjes.  

	  

	  

Bent u op zoek naar een babysit?	  

 
Wij hebben hier de oplossing voor! 
	  
Huur een gids die op uw kindjes past tvv ons buitenlands kamp.	  
 
 
Mail naar gidsen@scoutsschilde.be en wij laten u weten of er een 
gids vrij is die avond.	  



	  

Verkenners:	  
	  

Dag	  verkenners,	  het	  is	  al	  december	  seg!	  Uiteraard	  de	  maand	  waarin	  jullie	  je	  
favoriete	  hobby,	  studeren,	  mogen	  beoefenen,	  maar	  uiteraard	  ook	  de	  maand	  
waarin	  Sinterklaas	  langskomt,	  jeej!!!	  Wat	  jullie	  waarschijnlijk	  niet	  weten	  is	  
dat	  Domigodel	  de	  favoriete	  lectuur	  is	  van	  de	  Sint.	  Daarom	  zal	  ik	  jullie	  brieven	  
aan	  de	  sint	  hierin	  posten	  zodat	  hij	  ze	  zeker	  leest!	  	  	  

	  

Beste	  Sinterklaas	   	   	   	   	   Dag	  liefste	  Sint	  
	  

Graag	  zou	  ik	  twee	  opplooibare	   Mijn	  grootste	  passie	  is	  zingen	  

campingstoelen	  hebben	  	   en	  dan	  vooral	  in	  het	  Frans.	  Ik	  

zodat	  ik	  comfortabel	  kan	  zitten	   droom	  er	  dan	  ook	  van	  om	  de	  	  

in	  die	  straat	  met	  die	  mooie	  	   Voice	  te	  winnen!	  Graag	  zou	  ik	  

lichtjes.	  Een	  rode	  en	  een	  blauwe	   dan	  ook	  het	  spel	  Singstar®	  	  

graag.	   	   	   	  willen	  hebben	  en	  een	  micro-‐	  

foon,	  zodat	  ik	  veel	  kan	  oefenen.	  

	  	   	  

	  	   	  

	  	   	  

Groetjes	   	   	   	   	   	   Bisous	  	  
	  
Ballas	  99	   	   	   	   	   	   Kraffe	  

	  	  

	  

	  



	  

	  

Allerliefste	  Sinterklaas	  
	  
Enkele	  jaren	  geleden	  studeerde	  ik	  voor	  verpleger,	  maar	  dat	  leek	  me	  
toen	  niets.	  Nu,	  enkele	  jaren	  later,	  moet	  ik	  toch	  toegeven	  dat	  ik	  het	  erg	  
mis	  om	  bejaarden	  te	  wassen	  en	  eten	  te	  geven.	  Graag	  had	  ik	  dan	  ook	  van	  
u	  een	  verpleger	  outfitje	  gehad,	  
zodat	  ik	  me	  soms	  toch	  nog	  een	  echte	  verzorger	  kan	  voelen!!	  Ook	  
gelieve	  dit	  jaar	  geen	  marsepein	  en	  chocolade	  te	  brengen,	  maar	  enkel	  
flan	  zodat	  ik	  opnieuw	  de	  beste	  flanzuiger	  kan	  
worden.	  	  

	  	  
Groetjes,	  
	  
	  
	  
Thomas	  

	  

	  

	  

	  

Het	  programma:	  

	  

Zondag	  3	  december:	  halve	  

Helaas	  is	  op	  kamp	  gaan	  niet	  gratis,	  daarom	  gaan	  we	  vandaag	  marsepein	  
maken	  die	  we	  daarna	  kunnen	  verkopen	  om	  een	  centje	  bij	  te	  verdienen.	  	  

Vrijdag	  	  8	  december:	  avond	  19u-‐22u30	  

Trek	  jullie	  meest	  fancy	  pakjes	  maar	  aan	  en	  breng	  uw	  geluksbrenger	  mee	  
want	  vanavond	  wordt	  de	  Pater	  Nuyenslaan	  66	  omgetoverd	  tot	  Monte	  Carlo	  
en	  gaan	  we	  doen	  wat	  jullie	  misschien	  ook	  wel	  op	  jullie	  examen	  wiskunde	  
gaan	  doen:	  gokken	  gokken	  gokken!!	  	  

Zondag	  17	  december:	  halve	  
Vandaag	  doen	  we	  eens	  zot!	  Jullie	  kennen	  ongetwijfeld	  die	  gekkerds	  van	  
Jackass,	  wel,	  vandaag	  doen	  we	  even	  doldwaas!	  We	  stunten	  er	  op	  los	  en	  
maken	  onze	  eigen	  movie!	  Breng	  helmen,	  kniebescherming,	  bits	  en	  alles	  dat	  u	  
leven	  kan	  redden	  mee.	  Indien	  je	  thuis	  nog	  oude	  rommelfietsjes,	  go-‐karts	  of	  
andere	  leuke	  transportmiddelen	  hebtà	  meenemen!	  



Woensdag	  27	  december:	  Avond	  20u-‐24u	  

Het	  traditionele	  kerstfeestje!!	  Dit	  is	  jullie	  kans	  om	  (alweer)	  een	  gids	  te	  
scoren!!	  
Breng	  een	  cadeautje	  mee	  van	  ongeveer	  €5	  dat	  voor	  iedereen	  van	  toepassing	  
is.	  Trek	  jullie	  danssloefkes	  al	  maar	  aan!!	  Datum	  en	  tijd	  onder	  voorbehoud,	  
indien	  dit	  wordt	  gewijzigd,	  zie	  facebook/kerk	  en	  leven.	  

	  

Zondag	  31	  december:	  avond	  21u-‐1u	  

Vanavond	  zien	  we	  een	  rustig	  filmpje	  met	  een	  beetje	  popcorn	  en	  wat	  chips,	  
misschien	  zelfs	  een	  colaatje	  voor	  de	  durvers!	  

	  

Verkenners zoeken werk!! 
Hebt u soms enkele mensen nodig om: te klieven, op te dienen, af 
te wassen, het gras afrijden, eender welke job. Huur één of 
meerdere verkenners in en steun ons kamp naar Roemenië!  
 

Contacteer ons via verkenners@scoutsschilde.be 
of bel/sms de leiding  Cédric Melis: 04 99 164 146 
    Thomas Roose: 04 84 885 316 
 
Alvast bedankt! 
	  	  

	  

	  

	  

Afbellen	  als	  je	  niet	  kan	  komen	  en	  in	  perfect	  uniform	  met	  de	  fiets!	  

Thomas	  &	  Cédric	  

04	  84	  885	  316	  	  &	  	  04	  99	  164	  146	  

	  

	  

PS:	  zondag	  31	  december	  is	  het	  uiteraard	  geen	  scouts!!	  



JINZZZZZZZ	  
	  
3dec:	  Netflix	  &Chill	  	  

Tijdens	  deze	  koude	  winterdagen	  kruipen	  we	  samen	  allemaal	  onder	  de	  lakens,	  om	  
nog	  rustig	  Doki	  doki	  te	  doen	  en	  nog	  meer	  van	  onze	  favoriete	  activiteiten...	  	  
Obviously	  we	  are	  talking	  about	  food.	  	  
Dussss	  breng	  2	  goudstukjes	  mee	  voor	  een	  lekker	  ontbijtje.	  	  
Locatie?	  Top	  secret	  
	  	  
10dec:	  vrij	  	  

Doe	  vandaag	  maar	  nen	  netflix&chill	  op	  u	  eigen.	  
Enjoy	  tamzakjess	  <3	  	  
	  
15	  dec	  We	  spelen	  een	  spel	  vanavond	  

à	  (vrijdag)	  19:30	  tot	  22:30:	  	  

Guys,	  vergeet	  die	  examens	  en	  bereid	  jullie	  voor	  want	  deze	  vrijdagavond	  wordt	  
jullie	  toekomst	  bepaald...	  Welke	  kleur	  bepaalt	  jouw	  spel,	  hoe	  eindigt	  jouw	  
levensweg?	  Beland	  je	  in	  de	  gevangenis	  of	  word	  je	  de	  dikste	  maffiabaas	  van	  ons	  
allemaal?	  Neem	  allemaal	  2	  sneuries	  mee	  voor	  drank	  en	  spijs.	  	  

	  

21dec:	  Christmas	  Time!!	  	  

Deze	  avond	  vol	  glorie	  en	  plezier	  begint	  op	  de	  scouts	  met	  ons	  prachtig	  kerstdiner.	  
Dusssssssss	  we	  spreken	  onderling	  af	  wie	  wat	  meeneemt	  voor	  dit	  spetterend,	  
glamoureus,	  supergezellig,	  luizenvrij,	  Jowan-‐vrij	  en	  waarschijnlijk	  dolgekke	  
kerstdiner	  waar	  te	  maken.	  Dan	  is	  het	  feest	  nog	  niet	  gedaan,	  dan	  verplaatsen	  we	  ons	  
alle	  naar	  een	  nog	  onbekende	  locatie	  om	  onze	  vette	  parti	  verder	  te	  zetten.	  	  

PRAKTISCH:	  	  

1.	  eten	  en	  drinken	  aankopen	  moet	  onderling	  geregeld	  worden	  	  
2.	  Iedereen	  doet	  zijn	  zondagse	  kleren	  aan.	  	  
3.	  Neem	  een	  cadeautje	  mee	  van	  Max.	  7	  Euries	  om	  een	  andere	  gelukkige	  ziel	  te	  
plezieren.	  	  
	  
31dec:	  vrij	  

Nog	  even	  tijd	  om	  u	  voor	  te	  bereiden	  op	  ne	  stevigen	  avond	  vol	  drank	  en	  plezier.	  
Geniet	  van	  de	  kater	  morgen	  &	  Happy	  New	  year	  !	  
	  

Greetz	  ,	  

Fladderende	  ijsduiker	  en	  speekseluitwerpende	  zwaluw	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

UW ADVERTENTIE HIER ?? 
STUUR EEN MAIL NAAR 
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