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Breng jullie favoriete
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AR
GELUKKIG NIEUWJA
van je kleine kapoenen, Leonie
Laure, Catho, Viktor en
Aalter, 1 januari 2022

Vroege vogels vangen
wormen... Daarom gaan wij de dikste
eens vroeg uit de veren! W vandaag ook
e spreken af
om 7u aan het lokaal en zul
len
weer terug zijn. Zorg maar om 9u30
allemaal warm gekleed zijn dat jullie
en goed
uitgerust zijn!

Een avond vol glitter en glamour...
Deze avond krijgen jullie een groot
aanbod van verschillende spelletjes.
Het casino opent om 19u en zal
sluiten om 21u. Dresscode: casual
chic.

15/01

(!!zonder ochtendhumeur!!)

Zilverblauwe
Ijverige Boxer
(Laure)

18/12

geen werking

8/01

1/01

dauwtocht

casino avond

Saffraangele
Frivole Hinde
(Leonie )

Jingle bells, jingle bells, Jingle all the
way... Wij zijn al helemaal in de
kerstsfeer, jullie ook!? Dit feestje gaat
door om 19u en zal eindigen om 21u30.
Trek dus maar je leukste feestoutfit
aan!

ladder?
bovenaan op de mpetitie
Wie belandt er ne
co
nde ladder
In deze span te weten. Vergeet zeker
t
komen we he te trainen, want je zal ze
niet je spieren
nodig hebben!

22/01

Helderblauwe
Volhardende Dolfijn
(Catho)

filmavond
Gezellig onder een dekentje met een
drankje en hapje, genieten van een
leuke film... kan zeker niet ontbreken!
De werking zal doorgaan van 19u tot
21u 30

29/01

Ferrumoranje
Evenwichtige Koelan
(Viktor)

MAANDPROGRAMMA
GIVERS DEC-FEB
4 december
Koekjes rondbrengen

11 december
Creatief koken: 10u-13u30

18 december
Kerstfeestje, breng een cadeautje van max 5 euro mee.

25 december
Geen werking. Geniet van Kerstmis!

1 januari
Geen werking. Geniet van Nieuwjaar!

8 januari
Geen werking.

15 januari
Filmfest Maria-Aalter: meer info volgt

22 januari
Casinoavond: 19u30-21u30

29 januari
Bowlen: meer info volgt

5 februari
Stadsspel in Gent: meer info volgt

12 februari
Valentijntje

19 februari
Zwemmen: meer info volgt

26 februari
Honkball met de Jin
STEVIGE LINKER, DE GIVERLEIDING

MAANDPROGRAMMA
JONGGIVERS DEC-JAN
4 december
We beginnen dit maandprogramma met een goede ouderwetse
1 tegen allen. Volbrengen jullie alle opdrachten?!
11 december
Voor het studeren maken we even de geest vrij op de scouts. We
ontspannen ons met wat gezelschapsspelletjes
18 december
Tijd voor een feestje, een kerstfeestje !! Breng een kadootje mee
van ongeveer 5 euro voor onder de kerstboom (20u-22u)
25 december
Geen werking vandaag want het is KERSTMIS! Vrolijk kerstfeest!
1 januari
HAPPY 2022 !!! Geen werking...
8 januari
De leiding moet dringend eens wat studeren, ook vandaag geen
werking...
15 januari
De eerste scoutsactiviteit van het jaar belooft vurig te worden, we
trekken door Maria-Aalter met een fakkel in de hand (20u-22u)
22 januari
Film en Chill... of zoiets (20u-22u)
29 januari
Maak je klaar voor Het Grote Sneeuwballengevecht !!
STEVIGE LINKER, DE JONGGIVERLEIDING

