
Heeeeeeeeeeeey jonggivers! 

Hier al het tweede briefje van het scoutsjaar. Wat gaat de tijd toch snel als je je amuseert ;)  

4 november 2017 

Vandaag moeten jullie je beste kookkunsten naar boven halen, want we hebben 

woudloperskeuken. Breng allemaal een stukje vlees/aardappel/vis/… naar keuze mee, 

verpakt in aluminiumfolie met wat boter. Jullie mogen ook een gamel/bord en bestek 

meebrengen. Origineel zijn mag!  

11 november 2017 

Zijn jullie allemaal braaf geweest? Hopelijk wel, want anders beland 

jij misschien in de zak van zwarte piet. En onthoud: liegen heeft 

geen zin, want de sint ziet alles   

18 november 2017 

Vandaag spelen we pleinspelen. Misschien spelen we wel een ladderspel, of één tegen allen, 

of spelletjes uit de oude doos, of misschien iets helemaal anders. Kom naar de scouts en 

ontdek wat het wordt.  

25 november 2017 

Hopelijk hebben jullie allemaal een fotografisch geheugen, want vandaag 

gaan we op fotofietstocht. Kom met de fiets naar de scouts en zet je 

speurneus op.  

2 december 2017 

Omdat de meesten onder jullie examens hebben, doen we vandaag  een avondactiviteit. En omdat 

jullie al een hele dag achter jullie bureau gezeten hebben om te studeren, vonden wij dat het eens 

hoog tijd werd voor wat beweging. Doe jullie stapschoenen maar aan, want vandaag worden jullie 

gedropt! Wie dacht dat het een gewone dropping ging worden, heeft het goed mis. Deze activiteit 

gaat door van 18u tot 20u.  

9 december 2017 

WE SPELEN EEN SPEL VANAVOND! Breng gerust je favoriete gezelschapsspel mee naar de scouts, 

want we doen – hoe kan het ook anders- een gezelschapspelletjesavond. Vandaag doen we opnieuw 

een avondactiviteit van 18u tot 20u.  

 



16 december 2017 

Ho Ho Ho! Daar is de kerstman alweer en dat moet gevierd worden! Doe allemaal chique kleren aan 

want we houden een kerstfeestje. De leiding zorgt voor een hapje en een drankje. Een feestje zonder 

cadeautjes is natuurlijk geen feestje, dus breng daarom allemaal een cadeautje mee van €5 dat zowel 

voor jongens als voor meisjes kan zijn. Deze Christmas party gaat door van 14u tot 17u.  

’S avonds is er ook onze jaarlijkse kerstquiz in de parochiezaal. Noteer deze datum maar alvast in 

jullie agenda.  

23 december 2017 

Vandaag is het geen scouts :’(  

30 december 

Ook vandaag is het geen scouts  :’(  
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