Maandbrief September ‘22
Welkom verkenners
Dag lieftallige verkennertjes, tot jullie spreekt de verkennerleiding. We kijken enorm uit naar
het komende jaar en hopen van jullie hetzelfde. Eerst enkele regels en afspraken voor we
aan het jaar beginnen.
●

●
●

●

Kom steeds in PERFECT UNIFORM naar de scouts tenzij anders vermeld. Een
uniform bestaat uit: hemd, das, broek en bottines (en hoed indien jullie dit hebben).
Vanaf oktober verwachten we dat dit bij iedereen in orde is, anders moet je er thuis
omgaan.
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

Zaterdag 10 september: Extreme make over
Move that bazaar! Vandaag starten we met ons heem in orde te zetten.
Als ge thuis nog lampadeirs met panterprint, tettenposters, lavalampen of andere rommel
waar ge van peist dat wel zou passen int verkennersheem hebt staan, breng maar mee.
Van 10 tot 5 in perfect uniform!

Morning after

7 hours later

Zaterdag 17 september: Ganzenbord
Vandaag genieten we van tijdloze klassieker, Ganzenbord! Wie heeft de meest originele
pion, wat is de ranzigste opdracht en wie wordt de uiteindelijke winnaar? Ontdek het van
twee tot vijf op het terrein.

Zaterdag 24 september: Zwembad
Wat is het leven van een verkenner zonder sjorren? Niets! Daarom beginnen we vandaag
aan ons eerste sjorproject van het jaar. We beginnen om 13 uur en tegen 17 uur mogen
jullie kleddernat huiswaarts keren.

Een stevige linker
De verkennerleiding
Bourgondische Tembo
Bram De Maesschalck
0495 78 79 85

Levensgenietende Kapucijnaap
Willem Dervaux
0477 88 62 61

Argeloze Hardoen
Raf Vandekerckhove
0493 18 88 91

