
Maandbrief December-Januari

04/12: Techniekenvergadering
Het is weer tijd om jullie technieken eens bij te schaven. Als jullie op kamp niet
verloren willen lopen, op tijd eten willen hebben en droog willen slapen. Is het
misschien geen slecht idee om naar de scouts te komen. Zoals gewoonlijk
van 14u tot 17u.

11/12: Een tegen allen
Vandaag kunnen jullie je bewijzen tegenover uw geliefde leiding. Eens kijken
hoe goed jullie presteren onder druk. Zoals gewoonlijk van 14 tot 17 uur op
het heem in perfect uniform.

18/12: Dodende straal
Aangezien sommige onder jullie al uitkijken naar de examens die op komst
zijn gaan we de vrijdag het iets rustiger aandoen, zodat jullie de zaterdag vrij
hebben om te studeren. Kijk jullie ogen maar al uit. De film start om 19.30 en
tegen 21.30 zal hij stoppen met spelen.

25/12 & 01/01: Geen Vergadering
De feestdagen zijn volop aan de gang, dus jullie zullen de scouts voor twee
zaterdagen moeten missen.

08/01: Filmavond
Frisdrank, Chips en een goeie film. Dit zijn de 3 basisdingen die je nodig hebt
voor een fantastische filmavond te beleven. We openen de deuren om 19.30
en sluiten ze weer om 21.30. let wel op het gaat door op vrijdag en dus niet op
zaterdag.

15/01: Casino
Aangezien jullie niet naar het casino kunnen, brengen we het casino naar
jullie. Wie heeft het meeste geluk? Wie neemt onnodige risico’s? Wie kan de
roulette voorspellen? Allemaal vragen die ons deze week zullen bezig



houden. Voor het antwoord worden jullie uitgenodigd op het heem in jullie
beste kostuum van 19u30 tot 21.30.

22/01: Escape room
1 kamer, 1 sleutel, 1 deur. Slagen jullie erin te ontsnappen aan onze klauwen
of zijn jullie gedoemd om eeuwig vast te zitten? Om 19.30 gaat de deur op slot
en met wat goede hoop ontsnappen jullie tegen 21.30.

29/01: Pisquiz
Today we are going to test your intelligence but most of all your ability to
swallow… water of course. Er zal dus een quiz doorgaan met hoogstaand
intelligente vragen waarbij jullie ook wel eens af en toe een slokje water zullen
moeten drinken. Afspraak van 19.30 tot 21.30.

Een stevige linker

Bengelachtige Mustang
Levensgenietende Kapucijnaap
Argeloze Hardoen
Bourgondische Tembo


