NIEUWJAARSZINGEN
Maandag 31 december
@ Lokaal W’hei
KERSTBOOMVERBRANDING
Zaterdag 12 januari
@ Nieuwe wijk Dennenstraat
WINTERWANDELING
Zaterdag 2 februari
@ Eifelgebied
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Nieuwjaarszingen: maandag 31 december
Op maandag 31 december zijn alle zangertjes van 9u tot 12u welkom aan de
lokalen in Winkelomheide voor een warme choco en wat lekkers in ruil voor
een liedje! Ook de mama’s en papa’s vergeten we niet, zij zijn welkom voor een
jeneverke!
Tot dan!

Kerstboomverbranding: zaterdag 12 januari
Ja hoor, de kerstboomverbranding is terug van weggeweest! Dit jaar wordt er
een gloednieuwe georganiseerd, met de medewerking van verschillende
verenigingen in Winkelomheide. Zeker weten, wij doen ook weer mee als
geëngageerde scouts!
Het zal doorgaan op zaterdag 12 januari in de nieuwe wijk aan de
Dennenstraat. Dus kom zeker eens langs om gezellig samen langs allerlei eeten drinkkraampjes te gaan!

Winterwandeling: zaterdag 2 februari
Beste avonturiers en ouders,
Ook dit jaar gaan de oudste takken weer op winterwandeling, die zal doorgaan
op zaterdag 2 februari. Het belooft een leuke dag te worden, dus meegaan is
de boodschap!
De Jongverkenners en Verkenners worden om 7u ‘s morgens aan de lokalen
van Geel verwacht. De Jonggivers en Givers om 7u15 aan de lokalen van W’Hei.
De bus die uit Geel komt, pikt hen hier op. Wees op tijd, want de bus wacht
niet!
De terugkomst wordt voorzien omstreeks 19u.

Dit jaar gaan we internationaal. Onze winterwandeling zal doorgaan in het
Eifelgebied. De wandeling gaat gepaard met het ontdekken van de Duitse,
middeleeuwse cultuur. Daarom is het belangrijk dat jullie allemaal een
reistoelating voor minderjarigen aanvragen bij het Stadhuis.
Het kan nog koud zijn dus voorzie genoeg warme kleren en goede schoenen
waarmee je kan wandelen. Denk ook aan reservekledij en -schoenen, zodat je
zeker droog op de bus kan.
Voorzie daarnaast zeker voldoende eten en drinken voor de hele dag, want de
kans is klein dat je tijdens het wandelen eten kan kopen. Wanneer we toch
onderweg of op het einde van onze dag iets tegenkomen om iets te drinken, is
het handig om ook wat zakgeld bij te hebben.
Voor onze winterwandeling moeten jullie je inschrijven en dit voor zaterdag 26
januari. Dit kan je doen door het formulier in te vullen via volgende link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchMrks7wR1lpJrz9X42Vbj3jtQZ
G3apJFzeS5pbRo6QFsbQw/viewform?usp=sf_link.

Eindejaarsaankopen? Gebruik Trooper!
December en januari, de gezelligste periode van het jaar is weer aangebroken.
Maar ook deze maanden kan u onze scouts heel simpel steunen. Denk er aan
om uw online Sinterklaas-, Kerst- en Nieuwjaarsaankopen via
www.trooper.be/aloysius te doen en dan ontvangen wij enkele procentjes op
uw aankopen
Nog vragen? Contacteer dan gerust de groepsleiding of neem een kijkje op
trooper.be.
Trooper webshop: trooper.be/aloysius

Eeej gasten, 5 januari gaan we
watercantussen van 18u tot 20u! Pakt zeker
allemaal elle beker mee eh. Goeien boit!

Hey maten, 12 januari
ist me lampionnen en
fakkels maken. Kdenk
dat van 18u tot 20u te
doen is.

Seg Tuur komde gij
naar de
lampionnen/fakkel
tocht van 18u tot 20u
den 19de januari?

Ja natuurlijk!! En
als ge er vorige
week ni waart
,pakte maar een
zaklamp mee 😉

Hey, de leiding zegt dat het
26 januari snoepjesquiz is
van 18u tot 20u.

Hey stoere kapoenen, een gelukkig nieuwjaar! Januari beloofd al weer een topmaand te worden!

Wat : Driekoningenzingen
Waar: De lokalen van de hei
Wanneer: 5 januari van 10u-12u
Wat : Quiz
Waar: De lokalen van

de hei

Wanneer: 12 januari

van 18u-20u

Breng die knappe

kopkes maar mee
Belangrijke info: Het
laatste half uur zullen we naar de
kerstboomverbranding gaan in
Winkelomheide (nieuwe wijk aan de
Dennenstraat). Hier kan je je kapoen na
de scouts terug komen ophalen.

Wat : Filmavond
Waar: De lokalen van de hei
Wanneer: 19 januari van 18u-20u
Leuke films zijn altijd welkom!

Wat : Nachtspel
Waar: De lokalen van de hei
Wanneer 26 januari van 18u-20

Frituur Johnny
Friet
Mini
Klein
Medium
Groot
Familliepak
Kinderbox
Koude saus
Eigen bereidingen
Stoofvlees
Stoofvleessaus
Driekoningen zingen
Kom zeker verkleed!
Warme Curry
Saus v/h huis
Mosselen zuur
Verse Tartaar
Verschillende
Koude Schotels
Saté
Reuzensaté
Kipsaté

2,00€
2,20€
2,50€
2,80€
5,80€
5,60€
0,70€/1,30€
3,60 €
2,00 €
05/01
10:00-12:00
1,50 €
1,50 €
2,50 €
1,30 €
6,00
3,40
6,60
3,40

€
€
€
€

Snacks
Bowlen
12/01
Kunnen enkele ouders rijden?
Neem 5€ mee
18:00-20:00
Curryworst XXL
2,40 €
special
3,00 €
Boulet
2,00 €
special
2,70 €
Servela
2,30 €
special
3,00 €
Playboy
2,80 €
special
3,50 €
Berepoot
MegaMix
Ragouzi
Ribster
Sito
Taco
Viandel

2,60
3,00
2,00
2,30
3,00
2,30
2,20

€
€
€
€
€
€
€

Kippets
Kipfingers
Game-avond
Pak je PS4/… mee
Loempia Mini
Mix Saté
Kraker
Boma pikant
Boma pikant special
Kipcorn
Zigeunerstick
Stache
Sw. Chick. Chili
Ardeense saté

3,00 €
3,00 €
19/01
18:00-20:00
3,00 €
3,70 €
2,40 €
2,90 €
3,60 €
2,00 €
2,40 €
2,60 €
2,70 €
2,70 €

Burgers
Hamburger
Cheeseburger
Baconburger
Vegiburger
Fishburger
Chickenburger
Big Cheese Beef
Quiz
Wie gaat er winnen?
Hot Dog de Pier

3,10 €
3,40 €
3,60 €
3,60 €
3,40 €
3,40 €
4,60 €
26/01
18:00-20:00
4,50 €

Groetjes Johan, Stijn, Stéphane & Jochen

Beste Wouters,
We beginnen 2019 weer met topactiviteiten!
Lees jij mee?
Zaterdag 5 januari gaan we van 10u tot 12u driekoningen zingen! Vergeet je
zeker niet te verkleden en een zakje mee te nemen om alles in te steken!
Zaterdag 12 januari is het game-avond van 18u tot 20u. Het laatste
halfuurtje gaan we nog even langs de kerstboomverbranding in de nieuwe wijk
aan de Dennenstraat (W’Hei). De ouders mogen jullie daar om 20u ophalen.
Zaterdag 19 januari is het filmavond van 18u tot 20u. Je mag altijd een film
van thuis meenemen, zodat we meer keuzes hebben!
Zaterdag 26 januari is het kauwgomballenquiz van 18u tot 20u.
Groetjes en een gelukkige nieuwjaar!
Eline, Senne, Wout en Jasmine

Yow Jongverkenners,
Deze maand heeft de leiding examens, daarom zijn het
enkel avondvergaderingen.

Groeten van de leiding!

Dag beste Jonggivers,
Hopelijk hebben jullie het nieuwe jaar fantastisch
ingezet. Ook deze maand zijn het nog
avondvergaderingen, dat wil zeggen dat we om 19u
afspreken aan de lokalen in Winkelomheide en om 21u30
kunnen jullie weer naar huis.
We beginnen de eerste zaterdag van januari, vijf januari dus, met
een uitdaging van jullie mentale capaciteiten. Fris jullie algemene
kennis maar op, want deze zal op proef gesteld worden met een quiz.

Daarna, twaalf januari, zullen we het iets rustiger aan
doen. Toch zullen er vriendschappen gebroken naar
huis gaan. We spelen gezelschapsspelletjes die
avond. Breng zelf ook je favoriete spel mee.
Tijdens de derde zaterdag van januari, de negentiende,
lichtten we Winkelomheide in vlammen met een fakkeltocht.
Breng een grote stok mee om een fakkel te maken.
Als laatste vergadering in de eerste maand van het nieuwe
jaar, gaan we bowlen. Er zal eenzelfde regeling plaatsvinden
als vorige maand met het schaatsen in verband met transport.
Groetjes en beste wensen voor 2019,
jullie leiding

Dag Verkenners!
Een nieuw jaar, een nieuwe start. Ons goed voornemen dit jaar is er gewoon opnieuw een
spetterend scoutsjaar van maken vol met plezier, hopelijk is dat bij jou ook het geval!
We beginnen met januari, waarin alle vergaderingen zullen doorgaan van 19:00-21:30!

Groetjes! Robin, Bert en Mauro

Hey kiddo’s,
Eerst en vooral wensen we jullie een spetterend nieuw jaar! Verder staan we weer klaar om jullie de
volgende maanden te animeren. De vergaderingen zullen deze maand nog steeds doorgaan van 19u tot
21u30. Aangezien velen onder jullie te tam zijn om ’t Skoeteke deftig te lezen houden we het deze
maand kort en simpel.

5/01 Happy New Year!!!! We spelen gezelschapsspelletjes! Vergeet zelf geen gezelschapsspelletjes,
speelkaarten of andere leuke attributen mee te nemen.
12/01 Train your brain! We schotelen jullie een superdeluxemegacoole quiz voor.
19/01 Hebben jullie thuis nog oude kranten en kaarsen liggen? Want we gaan fakkels maken.
26/01 Na het maken van die fakkels, willen we ze natuurlijk ook gebruiken. Kleed jullie warm aan, want
we gaan op fakkeltocht.

Drie dikke zoenen van jullie kapoenen:
Joris, Toon, Stef en Jolan

