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Groepsleidingswoordje

Een zeer goede dag beste leiding, leden, ouders en sympathisanten

Voor we het weten zitten we weeral bijna in de helft van het scoutsjaar.
Maar vrees niet, er staan nog tal van toffe vergaderingen en evenementen
gepland. Ook in de kortste maand van het jaar vliegen we er weer met volle
moed in.
Nu dat alle leiding gedaan heeft met hun examens zullen ze weer voltallig
aanwezig zijn.
We hopen dat de leden er even veel zin in hebben als wij.

Graag zouden wij ook nog even reclame maken voor ons kiekenfeest dat
traditioneel in maart plaats vindt. Dit hebben wij al twee jaar moeten uitstellen
maar als alles goed gaat komt het er dit jaar weer van.
Verdere informatie kan u binnenkort terug vinden op het facebook evenement
(https://fb.me/e/2V7wBBKKq) en ook op mail.

Een stevige linker,
Jullie groepsleiding
Fien, Marion, Wout, Rafael en Dries

PAASEIEREN VERKOOP
Dit jaar verkopen we opnieuw chocolade paaseieren. De opbrengst gaat volledig naar de
groep voor nieuw materiaal en onderhoud van de lokalen.

De tak die de meeste paaseieren verkoopt, krijgt een VERRASSINGSACTIVITEIT op
groepskamp !!!

Wat verkopen we ?
Zakjes van 250 gr met 7 eieren van één smaak (melk, witte en
pure chocolade) of een mix aan 7 EUR
Zakje van 200gr met gevulde eitjes aan 8 EUR

Wanneer ?
Op zondag 13 februari krijg je de strookjes en kan je
starten met de verkoop bij familie, vrienden, buren, ...
Terug inleveren op 12 maart op het Kiekenfeest samen
met het gepaste geld.
Op zondag 3 april kunnen de zakjes afgehaald worden
aan de scoutslokalen en verdeel je ze bij de mensen die
bij jou gekocht hebben.

De Kapoentjes
Lieve kapoenen, het is al weer februari en er komen nog
heel veel leuke activiteiten deze maand. Wij hebben er al
heel veel zin in!!!!!

Zondag 13 februari (halve): alles op wieltjes
Vandaag gaan wij spelen met alles wat
wieltjes heeft. Neem een skateboard,
rolschaatsen, step, fiets… naar keuze mee. We
zullen hier leuke spelletjes mee spelen.
Zaterdag 19 tot zondag 20 februari: kapoenen- weekend
JOEPIEEE!!!! We gaan op weekend samen. Kom zeker mee
want we gaan er een leuk kapoenen-weekend van
maken. Meer info zal hier nog over volgen😊 (dit kan
door gaan, rekeninghoudend met de Corona-regels)

Zondag 27 februari (halve): ploggen
Als kapoenen van de scouts, spelen wij
graag in de natuur en daarom is het belangrijk dat wij
zorg dragen voor de natuur. Vandaag gaan we dus
ploggen. We gaan rondwandelen in Schilde om het
afval daar op te rapen en zo bij te dragen aan het
milieu. Zeker komen dus!!! : )
Dit was het voor deze maand….. tot Maart, lieve
kapoenen
Knuffels van jullie leiding,
Kauw, Stokstaartje, specht en zeepaardje
Hier nog een leuk plaatje dat jullie kunnen inkleuren:

kabouters

6/02: vrije
Vandaag kan je lekker lang uitslapen.. Zzzzzz… volgende week verwachten we jullie natuurlijk weer
helemaal fris en fruitig!!

13/02: voormiddag
Deze zondag gaan we knutselen !! Kom maar af met jullie creatiefste breintjes en een super goed
humeur! Wie weet maken we wel het ideale cadeau voor jullie valentijntjes <3 <3 <3

20/02: voormiddag
Hou jullie vast voor een van de tofste vergaderingen van het jaar!! De leiding zelf vind
dit een heeele leuke vergadering. Vandaag gaan we rollen op al die wielen!! Neem
jullie favoriete vervoermiddel mee (skateboard, step, rollerblades..) en eventuele
bescherming want dat is ook belangrijk natuurlijk!

25/02 - 27/02: weekend
WOOP WOOP!! Een heerlijk weekendtripje met de meiden <3 Verder informatie zal nog volgen.

YOOOOW welpjes, de leiding heeft eindelijk gedaan met de examens.
We kunnen er weer een knotsgekke maand van maken!!! Er staan

heel wat spannende activiteiten op de planning… Dit staat er
allemaal in het programma voor februari:

Helaas geen scouts vandaag, MAAR jullie mogen wel extraaaa lang
in jullie bedje blijven liggen… Als jullie niet weten wat te doen,
kunnen jullie alvast deze slapende dieren bestuderen

sporthal Vennebos (Schilde) → van 13u tot 15u30
Aangezien we het vorige maand niet hebben kunnen
doen, gaan we dat deze keer inhalen! Joepieeeeeeeeeee!!!
Vandaag doen we REISJE ROND DE WERELD… dus zeker
allemaal komen! Doe je coolste turnkledij en
turnpantoffeltjes aan, want het gaat een sportieve
vergadering worden!

We spelen een spel vandaag en daarvoor gaan
we naar een andere locatie!!! We nemen de bus
naar Antwerpen! Wat moet je meenemen? Een
lunchpakket, een drinkenbus, een koekje of
fruitje en 3 euro.

Joepieeeee we gaan op welpenweekend! Meer info
krijgen jullie via mail en whatsapp! Bereid je al maar
voor, want het wordt een TOP-weekend! We kijken er
alvast suuuuuuuuper hard naar uit!

Dit was het dan weer voor deze maand.

- Als welp kom ik altijd in perfect uniform: groene broek, scoutshemd,
das en welpenpet!
- Als ik niet kan komen, stuur ik op tijd een persoonlijk berichtje naar
iemand van de leiding!
- Bij vragen of zorgen: aarzel zeker niet om een berichtje naar de
leiding te sturen!

Fien: 04 96 288 607
Pieter: 04 72 485 628
Benoit: O4 88 723 728
Michelle: 04 79 392 591

De tweede maand van het jaar is weer aangebroken. Het is de maand van
lichtmis (pannekoeken), valentijn en maar 28 dagen (dit jaar toch). Maar we

gaan er weer alles uithalen. Ook is het deze maand tijd voor het
langverwachtte weekend!!!
Meer info over het weekend volgt nog in een brief, waar in zal staan waar en
wanneer exact en wat jullie zoal moeten meenemen.

Niet langer getreuzeld, hier is het
programma voor de kortste maand van het
jaar.

6/02: vrije
Wij zijn op vakantie na de examens. Daarom is het deze maand in het begin
een rustdag in plaats van op het einde van de maand. We missen jullie heel
erg, maar volgende week zien we jullie terug!

13/02: namiddag: 13u30 tot 17u:
Scoutstechnieken
Zoals het al doet vermoeden leren we jullie vandaag zelf een vuur maken en
sjorren. Beide cruciale vaardigheden voor een scouts. Zeker voor iedereen die
mee op kamp komt!

18/02 – 20/02: weekend
Het is tijd voor ons
superdeluxe weekend, verder
informatie vinden jullie in
de brief die via mail en via
whatsapp wordt
doorgestuurd. Wij hopen
jullie daar allemaal te zien!!

27/02: halve: Quiz
Lees nog snel de krant, luister ’s ochtends naar het
nieuwsbericht, check de sociale media,… Kortom,
verzamel zo veel mogelijk informatie. We gaan
quizzen voor de eer van slimte jong-gidsen.

Zoals altijd:
Jong-gidsen komen met de fiets en in perfect uniform.

XXX
De leiding
Axel, Magali en Marie

Nummers

Axel Jacques
Magali Duchesne
Marie Kermans

0479/379.549
0474/036.693
0471/223.101

JEEVEE’S
Dag JV’s!!
Elke zondag kom je in PERFECT UNIFORM. Dit betekent das,
scoutshemd en groene broek. Kom ook altijd met de FIETS, want die
gebruiken we vaak om ons te verplaatsen. Probeer verder ook altijd af
te zeggen, als je niet kan komen. Dit is het programma voor februari:

Zondag 13 februari (halve): World war III
Tijdens deze vergadering moeten jullie in legeruniform naar de scouts
komen. De leiding leidt jullie op tot echte soldaten. Kom zeker met de
fiets want deze vergadering is op verplaatsing.

Vrijdag 18 – 20 februari (weekend): JV-weekend
Joepieeee! Dit weekend gaan we op JV-weekend. Boodschap:
talrijk aanwezig zijn want plezier gegarandeerd. Meer informatie
volgt nog.

Zondag 27 februari (halve): Pas op voor de leiding
Vandaag is het eindelijk zo ver! Hier hebben jullie al lang naar
uitgekeken! PAS OP VOOR DE LEIDING!! Kom maar af, als je
durft…. Fiets!!
Groetjessss

Als jullie nog met vragen zitten of willen afzeggen, kunnen jullie ons altijd
contacteren via mail: jong-verkenners@scoutsschilde.be of een berichtje sturen:
Marion Verbiest

+32 4 78 33 16 50

Rafaël Keuppens

+32 4 99 32 32 74

Lotte Dietvorst

+32 4 96 28 85 04

Gidsen
Zondag 6 februari – Halveeeuuhh

Zondag 13 februari – Halveeeuuhh
Hierzoowww, vandaag doen we de tweede derdejaarsvergadering! Wij zijn al super enthousiast om
even terug lid te zijn

Zondag 20 februari – heleeeuuu
Deze afbeelding geeft misschien al
een tip: (btw het is een olifant)

Wij gaan vandaag naar de ZOO! Wihoeee! Neem een lunchpakket, 10 sneuries en een buspasje mee.

Smakjes van jullie leiding xxxx
Laten jullie ook altijd even weten of kan of niet in de whatsapp

Verkenners
Zondag 6: halve: recordvergadering
Hoe graaf zou het zijn moest iemand van de verkenners een officieel wereldrecord kunnen breken?
Vandaag proberen we het uit. Kies maar dewelke jij wilt proberen!

Zondag 13: hele: stadsspel
Antwerpen is het Stad en de rest is parking! Neem zeker middageten mee en als je dat hebt ook een
buzzypas.
Zondag 20: vrije
Te veel van het goede is ook niet goed, blijf maar lekker maffen vandaag
Zondag 27: halve: zeepkistenrace

Wat heb je nodig om een goed zeepkistenracer te zijn? Niet al te veel hersencellen…

Allerleukste Jins
Heyyyy bby’s
Deze maand mag ik de domigodel maken!
Hopelijk hebben jullie er zin in? ;))

Zondag 6 Februari: (HALVE)
Vandaag doen we een lekkere ontbijt vergadering. Neem allemaal
iets lekkers mee en dan kunnen we samen genieten van een luxe
ontbijt! Kom vandaag uitzonderlijk in jullie pyjama.

Zaterdag 12 Februari: (AVOND)
Vandaag gaan we lekker gezellig samen naart t’stad!
Kleed jullie warm aan.

VRIJDAG 18 FEBRUARI ROANIE JARIG 👑

Zondag 20 Februari: (VRIJE)
Blijf maar lekker knorren in jullie bedje!!

Dikke zoenen van de Passionele Gnoe 💋💋💋

