Maandschors November 2021
Zaterdag 6 november
Du pain, du vin et du fromage. Vandaag is het kaas en wijn. We spreken af om
14u aan de lokalen en spelen dan een geweldig spel. Om 17u mogen jullie
ouders je komen halen aan Het Lindegroen. Jozef Degelaenstraat 1
1501 Buizingen
Daarna kan u genieten van een lekker
stukje kaas en wijn.
Meer info kunnen jullie vinden op het
evenement: https://fb.me/e/2V6JMIwJ1

Zondag 14 november
Ahh een zondag zoals een ander zou je zeggen!? Maar neen toch niet want
vandaag gaan we zien wie de beste, snelste, grappigste, vreemdste, onnozelste,
slimste, normaalste, handigste, sterkste,…. Jongverkenner is. Dit gaan we zeker
weten door onze miss JVK verkiezen. Allen aanwezig van 14-18u aan de lokalen.

Vrijdag 19 tot zondag 21 november
Yes, ons eerste jongverkenner weekend is een feit.
Zijn jullie ook klaar voor een weekend vol fun, plezier en nog veel meer?!?!
We spreken af op vrijdag 19 november om 19:00 aan het station in Halle.
Vanaf hier vertrekken we naar onze coole locatie.
Na dit super weekend mogen jullie ouders je op zondag 21 november om
14:00 komen halen aan de lokalen.

Wat zeker meenemen!
- Slaapzak, matje of matras
- Pyjama en teddybeer.
- Wasgerief, tandenborstel,…
- Kledij en goede schoenen. Kijk zeker eens naar het weerbericht voor
moest het regenen dat weekend.
- Je goed humeur!
Wat niet meenemen!
-

Mama of papa
Geld
Snoep
Gsm

Opgelet: gelieve bij de aankomst aan het station €30 af te geven alsook jullie
identiteitskaart.
Wij kijken er alvast naar uit!!!!
Kan je erbij zijn? Gelieve dan een mailtje of sms’je te sturen naar
jochen@scoutssintrochus.be

Zondag 28 november
Vandaag gaan we als echte lama’s naar elkaar spuwen, alle niet met speeksel maar met
propjes papier.
Afspraak van 14 uur tot 18 uur aan de lokalen voor een epische spikbuizenspel!!!

Groetjes van jullie jonge leiding
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