
Maandbrief December-Januari ‘22
Dag lieftallige verkennertjes, we herhalen enkele regels voordat jullie mogen ontdekken
welke vergaderingen we voor jullie in petto hebben.

● Tijdens de avondvergaderingen is het NIET verplicht om in uniform te komen.
● Als je niet kan komen naar de scouts, verwittig de leiding dan steeds voldoende op

voorhand en met een reden.
● Bij verjaardagen mag de jarige vrijblijvend zijn medeverkenners trakteren op een bak

bier als dit afgesproken is met de leiding. Dit moet niet en niemand wordt verplicht
om hiervan mee te drinken. Op andere momenten laten wij geen alcoholgebruik toe
op de scouts tenzij anders vermeld.

● Bij vragen of opmerkingen zijn we te bereiken op
verkennerleiding@scoutsengidsenzele.be of op de telefoonnummers onderaan de
maandbrief

Vrijdag 2 december: Filmavond
Vandaag kijken we naar een toffe film. Jullie
mogen een natje en een droogje meenemen
om tijdens de film van te genieten. Van 8 tot
10.

Vrijdag 9 december: The Godfather Casino
Haal voor deze avond jullie beste kostuum maar uit
de kast, want de machtigste maffiafamilies van Zele
zijn uitgenodigd op de scouts voor The Godfather
Casino. De deuren openen om 19.30 en jullie keren
om 22.00 rijk of arm huiswaarts.

Vrijdag 16 december: Kerstfeestje
De laatste vergadering van het jaar en de
examens zijn gedaan dus we gaan wa chillen in
de kerstsfeer, iets knabbelen, wa drinken en wa
onuzelheid verkopen. Wie het best verkleed
komt krijgt zoals vorig jaar een verrassing. Pak
gerust ook zelf iets mee van knabbelings of
dorstlessers. Feest loopt van 19.30 tot 22.00
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Vrijdag 23 december en vrijdag 30 december: GEEN VERGADERING!
Tijdens de feestdagen is er jammer genoeg geen scoutsvergadering.

Vrijdag 6 januari: 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 door gaan met
hoogstaand intelligente vragen waarbij jullie ook
wel eens af en toe een slokje water zullen
moeten drinken. Afspraak 20.00 tot 22.00

Vrijdag 13 januari: Kampvuur
Dezen avond gaan we ons bezig houden met nen escape room. Wat dit juist inhoudt zien
jullie dan wel maar het beloofd ‘te neig’ te worden. Van 20.00h tot 22.00 op het heem.

Vrijdag 20 januari: Gezelschapspelen
Vanavond spelen we eens oldschool
gezelschapspelen. Maar welke spellen
moeten jullie komen ontdekken van 20.00 tot
22.00 op het heem.

Zaterdag 21 januari: Bomen Planten
We hebben jullie hulp nodig met bomen
planten op het scoutsterrein. Kom om 13.00
naar de Scouts en neem een schop of spade
mee!

Vrijdag 27 januari: Dodende Straal
Vanavond een gouwe ouwe klassieker… Dodende Straal! Ge moogt sluipkledij aandoen
voor deze vergadering. We spreken af van 20.00 tot 22.00 op het heem.

Een Stevige Linker,
Levensgenietende Kapucijnaap
0477 88 62 61
Argeloze Hardoen
0493 18 88 91
Bourgondische Tembo
0495 78 79 85


