Dag lieve Welpen,
Voor jullie leiding staan de examens momenteel volop voor de deur. Hierdoor zijn het een paar
weken geen scouts. Niet getreurd, vanaf 27 januari vliegen we er terug in met extra leuke
vergaderingen.

Zaterdag 27 januari:
Je vriendjes en leiding gemist de afgelopen maand? Daar brengt deze vergadering verandering in!
We spreken met heel de scouts, alle takken dus, af op den Duiker om samen spelletjes te spelen. Dit
van 2-5u!

Vrijdag 2 februari:
Insinde Out, Ice Age, de GVR,… Wat is jullie favoriete film? Breng hem gerust mee. De filmavond gaat
door van 19-21u op onze vertrouwde locatie, den Duiker.

Zaterdag 10 januari:
Popcorn? Cinema? Gebied veroveren? Ondertussen toch een beetje benieuwd? Kom dan gewoon
van 2-5u naar den Duiker.

Zaterdag 17 februari:
De leiding is toch nog steeds een beetje moe en gespannen van de examens. Daarom gaan wij op
ontspanningsweekend. Dit weekend is het dus jammer genoeg geen scouts voor jullie.

Vrijdag 23 februari:
Vanavond is het ….. casinoavond! Joepie! Trek hiervoor je mooiste kleren aan. Wij verwachten jullie
van 19-21u op den Duiker. PS als je leuke spelletjes hebt, mag je deze altijd meebrengen.

Zaterdag 3 maart:
Vandaag doen we iets spannends. We spelen namelijk het FBI top secret spel. Wat we daarin gaan
doen is dus nog een geheim. We kunnen al wel verklappen dat we de stad Turnhout wat beter gaan
verkennen. Kom van 2-5u naar den Duiker.

Zaterdag 10 maart:
Vandaag staan jullie voor een moeilijke taak. Jullie moeten zelf de volgende maandbrief verdienen.
Kom dus met veel, en zet jullie beste beentje voor! We spreken af van 2-5u op den Duiker.
Vragen, opmerkingen, mopjes, complimentjes? Contacteer ons via mail of gsm!
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