Dag allerliefste givers! Wij wensen jullie een heel fijne Kerst en alvast een gelukkige
nieuwjaar toe! Voor het nieuwe jaar hebben wij het goede voornemen om weer bangelijke
activiteiten met jullie te doen. Lees hieronder wat we voor jullie in petto hebben.

Vrijdag 12 januari: Hebben jullie al eens gehoord van Morgan Freeman, Al Pacino, Leonardo
Di Caprio, Tom Hanks of Johnny Depp? Er is een kans dat we hen vanavond tegenkomen op
het scherm. Voor zij die nog niet helemaal mee zijn, het is vanavond filmavond! Neem een
film en een dekentje mee. Wij zorgen voor de rest! Van 20u tot 23u op Den Duiker!
Zaterdag 20 januari: De leiding is hard aan het zwoegen achter hun boeken. Helaas voor
jullie geen scouts vandaag.
Zaterdag 27 januari: Kennen jullie de kapoenen en welpen eigenlijk goed? Of vroegen jullie
je altijd al af hoe het zou zijn om met heel de scouts een spel te spelen? Dan is vandaag jouw
dag, want het is groepsspel van 14u tot 17u op Den Duiker!
Zaterdag 3 februari: Vandaag spelen we een bekend spelletje dat oorspronkelijk op papier
werd gespeeld. Later bracht MB een spel onder dezelfde titel uit. Het spel kan nu ook online
via het internet gespeeld worden, maar vandaag spelen we het in het groot en levensecht!
Van 14u tot 17u op onze geliefde Duiker.
Zaterdag 10 februari: We trekken naar het bos! Er liggen bommen verstopt en wij moeten ze
ontwijken om bij onze bestemming te komen. Benieuwd? Van 14u tot 17u op Den Duiker.
Zaterdag 17 februari: De leiding zit vol stress van de afgelopen weken en is dringend toe aan
wat ontspanning. Ze gaan de ontspanning zoeken in een weekendje met de leidingsploeg.
Helaas geen leden toegelaten en dus voor jullie geen scouts.
Zaterdag 24 februari: Verwacht vandaag slingers, ballonnen en taart, want Wolf was 22
februari jarig! Dit gaan we vieren met een verjaardags- en dansfeest op Den Duiker van 14u
tot 17u.
Bij vragen, opmerkingen, liefdesverdriet of hele goeie mopjes, 1 adres:
givers@scouts-sint-michiel.be Of als je liever eens belt of sms’t:
Nele: 0471 48 80 91
Wolf: 0493 18 45 52
Hanne: 0487 47 13 14

