Alweer zijn de twee koudste maanden van het jaar aangebroken! BRRRRRRR
Maar wij gaan jullie zondagen supertof en warm maken.

Zondag 6 Januari @Liedekerke: SCHAATSEN è halve dag 14-17.30u
Wij verwachten jullie allemaal om 14u aan de Schaatsbaan in Liedekerke (Sportlaan 1, 1770
Liedekerke) met lekker warme kousen, handschoenen en EXACT 6 euro! Zeg maar tegen
jullie papa en/of mama dat ze jullie daar om 17.30 terug komen halen. Probeer zeker ook
met elkaar mee te rijden, want dat is goed voor het milieu!

Zondag 13 Januari @’t Hoeveke: MASSA-spel 14-17.30u
Bereid jullie voor op ons supergroot Met Alle Scoutsen Samen Aanvallen spel, beter bekend
als MASSA-spel, en speel samen en tegen iedereen voor de overwinning. Dus niet tegen
andere scoutsen zoals jullie misschien hadden gedacht. Deze week blijven we dus op bekend
terrein. Wij zijn al zeer warm voor dit spel, jullie toch ook?!

Zondag 20 Januari @Home:
Iedereen blijft deze week spijtig genoeg thuis. Drink jullie lekker warme Chocomelk bij jullie
oma of maak jullie eigen koude ijsjes door een of ander drankje buiten te zetten. Wij zien
jullie graag volgende week weer.

Zondag 27 Januari @’t Hoeveke: Binnenspeeldag 14-17.30u
Vandaag zullen jullie allemaal rustig in de warmte kunnen vertoeven. Buiten is het te koud
dus zullen wij ons binnen amuseren. Gezelschapsspelletjes, lokaal verder schilderen, en
allerlei andere leuke dingen. Tot straks

Zondag 3 Februari @’t Hoeveke: Hele dag 9u30-17.30u
Vandaag gaan we allerlei leuke dingen doen en ook en beetje geld verdienen. Super tof
dus!!! We blijven in de voormiddag gewoon op ’t Hoeveke dus koud gaan jullie niet hebben,
maar in de namiddag gaan we op pad, warm zal het dan ook wel zijn. Oooooh! Benieuwd
wat we gaan doen? Kom dan en verdien poen!!!

Zondag 10 Februari @ Westrand: Liefde is mooi 14u15-17.15u
Vandaag gaan we op de scouts Valentijn vieren wiehie! Hoe kan da beter dan met de
Jevekes! Vandaag gaan jullie de ultieme relatie test aangaan om te ontdekken wie het beste
bij jou past.

Zondag 17 Februari @Home
Spijtig genoeg is de scouts vandaag weer gesloten ;( Maar thuis kan het ook leuk zijn, en als
je niet weet wat doen ga dan weer kijken naar wat er staat bij 20 Januari.

Zondag 24 Februari @’t Hoeveke: Escape 14-17.30u
Vandaag testen wij jullie overlevingsskills, niet op de scouts manier maar op de escaperoom
manier. Jullie leiding zal en super duper coole en uiteraard warme escaperoom voor jullie
maken zodat jullie niet buiten in de kou moeten staan. Veel succes

In deze maanschors staat 7 keer een rood woord en 5 keer een blauw. Jullie moeten ons op
24 februari het verband van deze woorden met elkaar kunnen uitleggen.

Stevige Linker
Jullie liefdevolle leiding
Syfaka, Wolf, Pongo en Arassari

