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Beste leden, ouders, groep x-ers
en sympathisanten,
2017 zit er weeral op en daarom
wenst alle leiding jullie een
gelukkig nieuwjaar. Hopelijk
hebben jullie kunnen genieten
van onze super lekkere wijn en
hebben jullie goed gefeest. 2018
gaat weer een topjaar worden,
alvast dat hopen we toch.
2018 gaat natuurlijk ook vol
zitten met vele verschillende
activiteiten zoals onze
spaghettidag, de
wintertrektochten, wafelverkoop,
groepsfuif, groepsweekend en
natuurlijk de kampen. Deze
maand is er ook nog een bt ten sponsoring van den bouw.
Ook nog iets spannends dat gaat gebeuren dit jaar is de afronding
van de bouw van ons nieuwe lokaal. Hier kijken we allemaal naar
uit. Sommigen onder jullie hebben alvast eens binnen kunnen
kijken tijdens jullie kerstfeestje op de scouts en hebben gezien hoe
groot en mooi het wordt.
In januari hebben de meeste leiding examens. Daardoor zijn er
weer zeer veel avondvergaderingen ingepland dus hou hier zeker
rekening mee. Ook is het nog zeer koud dus doe zeker warme
kleren aan als je naar de scouts komt.
Op zondag 7 januari gaan we met zen allen schaatsen. We
verwachten jullie om 9:30 aan de Bloso met gepast geld ( €3,00
met eigen schaatsen en €4.80 als je schaatsen moet huren).
Een stevige scoutshand,
Lore, Jari, Glenn, Beyens

Deze maand heeft jullie supertoffe leiding spijtig genoeg
heel veel examens. Hierdoor doen we wat vaker
avondvergadering, gaan we schaatsen,… Wat natuurlijk
minstens even leuk is dan gewone vergadering! Let wel op:
Het is ook een keertje geen vergadering.
Zondag 7 januari
Vandaag gaan we…… SCHAATSEN! Alle kapoentjes die mee willen, worden
verwacht om half 10 aan de schaatsbaan van Bloso! Dit zal duren tot 12 uur.
Wat hebben jullie nodig?
 Gepast geld: 3 euro inkom en 1,80 euro voor eventueel schaatsen te
huren
 HANDSCHOENEN! Je mag niet op de schaatsbaan zonder handschoenen
 Je eigen schaatsen als je die mocht hebben
 Je beste schaatskunsten
Wisten jullie trouwens dat Anke helemaal niet goed kan schaatsen? Iedereen
die wilt komen lachen moet dus zeker mee komen! We zien jullie aan Bloso!

Zaterdag 13 januari
Helaas pindakaas! Vandaag is het geen scouts. De leiding is heel hard aan het
studeren voor het examen maandag. Jullie zullen ons dus een weekje moeten
missen. Wij vinden het ook heel jammer, Emma moet een beetje wenen omdat
ze jullie niet gaat zien vandaag. Maar geen zorgen, volgende week zijn we er
weer met een supertof spel!

Vrijdag 19 januari
Vandaag kijken we een film! Degene die een leuke film thuis hebben liggen
mogen die meenemen (met naam erop) en we zullen samen stemmen welke
film we kijken. Wordt het een prinsessenfilm? Of een dinosaurussenfilm? Of
een sprookjesfilm? Of Cars? Of …? De vergadering gaat door van 18u30 tot
20u30 in HET NIEUWE LOKAAL! Spannend, wie weet al hoe het lokaal er van
binnen uitziet?

Zaterdag 27 januari
Vandaag spelen we een spel op een plek waar we nog nooit zijn geweest! Jullie
mama en papa moeten jullie niet aan het lokaal afzetten, maar aan het einde
van de Lavendelweg in Herentals. De leiding staat hier zodat jullie zeker zien
waar jullie moeten zijn. Hier zullen we een supertof spel spelen en daarna
misschien wel een groot kampvuur maken. De vergadering gaat zoals altijd
door van half 2 tot half 5!

WIST JE DAT
 We deze maand onze eerste vergadering in het nieuwe lokaal doen???
 De datum van kamp nog altijd 10-14 juli is en dat de leiding er al
superveel zin in heeft?
 Een beetje heimwee op kamp helemaal niet erg is?
 We met de scouts om de 2 jaar een groepsweekend doen? En dat de
datum dit jaar 13-15 april is? Spannend! Waar zouden we naar toe gaan?
GROETJES VAN JULLIE SUPERLEIDING Jarne, Sara, Megin, Anke en Emma

ZONDAG 7 Januari
Het is nog eens tijd om die schaatsen
uit het stof te halen! Vergeet je
sjaal, muts en handshoenen niet, want
warm zal het zeker niet worden#

Wat neem ik mee:
- Warme kledij
- Gepast geld
o
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9:30-12:30u Bloso Sportcentrum

13 Januari
Wordt je straks rijk of zit je
krap bij kas?
Neem je geluksbrenger maar mee op
onze casinoavond#
19:30-21:30u Malpertuus

€3,00 eigen schaatsen
€4,80 schaatsen huren

20 Januari
Vandaag spelen we nog eens goede
oude pleinspelen.
Hou je zakdoek al maar klaar, want
deze zal zeker nog gebruikt worden!
13:30-16:30u Malpertuus

27 Januari
Vandaag spelen we een bosspel. Vergeet ook
niet om je rugzak ingepakt mee te brengen zodat
wij deze kunnen controleren! Volgende week
vertrekken we namelijk al op wintertrektocht!
13:30-16:30u Malpertuus

Medium zwaar:
Eetgerei
Zwaardere kleding
Binnen- en buitentent

-

Licht:
-

Slaapzak
Spullen voor regen
Extra kleren
Petzl

Zwaar:
-

Water
Gasvuurtje
Eten
Tentstokken

INFO:
Dit jaar zal het kamp doorgaan
van 18 t.e.m. 28 Juli
(verder info volgt nog)

Schaat
sen

7j
anuar
i bl
oso 9.
30u t
ot12.
00u
Vandaag gaan wemetheeldescout
sschaat
sen.Dei
nkom
voordeschaat
sbeur
tbedr
aagt€3en al
sj
eschaat
sen moet
hur
en i
sdi
tnog eens€1.
8ext
r
a.Gel
i
evegepastgel
d mee
t
enemen.

Contactgegevens 2017-2018
Kapoenen
Sara Driesen
0491/37 38 81
sara.driesen@live.be

Megin Anthonis

Emma Meeuws

Anke Driesen

Jarne Croonen

Wouters
Jip Croonen
0499/31 88 90
jip.croonen7@hotmail.com

Lore Hannes

Dario Noels

Thibo De Backer

Winde Serwy

/

Jonggivers
Jari Loockx
0476/08 78 09
Jariloockx1@hotmail.com

Loes Heylen

Stijn Selis

Kaat Malcorps
/

Givers
Glenn Segers
+32 471 58 06 27
glennsegers1998@gmail.com

Jordy Jacobs
0476/28 91 56
jorre_jacobs@hotmail.com

Robbe Malcorps

Groepsleiding
Lore Malcorps
0485/25 34 44
lore.malcorps@hotmail.com
Gezamenlijk e-mailadres:
klikspaan5-12@hotmail.com

Jonas Beyens
0493/56 09 35
jonas.beyens@telenet.be

Jari Loockx
0476/08 78 09
Jariloockx1@hotmail.com

