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Soepverkoop Rodeneuzendag
Heyhoi, een aantal studenten KMO&ondernemen aan de UCLL in Leuven hebben de kans
gekregen om een project op te starten voor Rodeneuzendag. Hiervoor hebben ze
gekozen om een soepverkoop te doen voor alle jeugdbewegingen in Geel. Deze zal
plaatsvinden 6 november om 14u aan de lokalen van Winkelomheide en om 17u aan de
lokalen van Geel. Een kommetje soep ten voordelen van Rodeneuzendag kost €2. Gelieve
zoon of dochter een gepast muntstuk mee te geven indien deze graag een kommetje
soep zou kopen. Als je zelf zin hebt in een kommetje soep mag je uiteraard ook
aanschuiven.
Tot dan!
Groetjes

Beste Kapoenen,
Deze maand gaan we weer super leuke activiteiten doen !!!! Komen jullie ook ?
06/11 doen we het supertoffe 1 tegen allen spel . Vergeet dus zeker geen drinkbus met
water mee te nemen. Deze vergadering zal doorgaan van 14u-17u.

Op donderdag 11/11 doen we onze jaarlijkse wafel verkoop . Vergeet zeker geen grote zak
mee te brengen. We spreken af van 9-12uur aan de lokalen .

Op zaterdag 13/11 – zondag 14/11 gaan we op SUPERHELDEN-weekend!!! We spreken af
om 10 uur aan de lokalen in bel en zondag tot 14 uur .

Zaterdag 20/11 Organiseren wij de Olympische Spelen !! Eens zien wie met de meeste
medailles naar huis gaat ;) . De vergadering gaat door van 14-17 uur

Als afsluiter voor deze maand gaan we zaterdag op 27/11 lekkere pizza’s
maken. Dit zal doorgaan van 10-12 uur aan de lokalen .

Groetjes van jullie lieftallige leiding Stien, Cesar, Alexander & Ward.

Groetjes Tycho, Marte, Merel en Matse!

Dag wolven, deze maand zijn er weer leuke activiteiten voor jullie!
06/11/2021 van 10u-13u

+
Vandaag gaan we onze kookkunsten uittesten!
(Breng zeker eten en drank voor jezelf en potten en pannen om in te koken! )
11/11/2021 (donderdag) van 9u-12u

Wafelverkoop!

13/11/2021 Geen scouts!

20/11/2021 van 14u-17u ( In Geel)

Geel VS W’hei

27/11/2021 van 10u-13u

Bosspel( Rechtstreeks naar Bel)

Hallo lieve wouters, hebben jullie zin in een nieuwe maand vol leuke activiteiten? Dan moet je de juiste vriendjes
aan elkaar verbinden

6 november van
14:00-17:00

11 november van
9:00-12:00

13 november van
14:00-17:00

20 november van
14:00-17:00

27 november van
10:00-12:00

Leden VS de Leiding.
Spannend, wie is de
sterkste? De leiding of
jullie?

We gaan
pannenkoeken
bakken, LEKKER!!
Neem alvast je
kookshort mee.

Bosspel in de
bossen van
Winkelomhei

Mmmm njommie
we gaan onze
lekkere wafels
verkopen tijdens
de wafelverkoop.

Geel VS Hei. We
gaan is laten zien wie
hier de beste scouts
is!

In de maand november staan er weer super leuke dingen op het programma!!!! De mama’s en de papa’s
zouden best ook het begin van het skoeteke lezen voor meer info over de activiteiten op 11 en 27
november. MAAR, los eerst deze super coole rebus op om te weten te komen wat wij komende maand
allemaal gaan uitsteken!
Groetjes jullie super toffe leiding <3

6 november
( meer info volgt)

-R → + W

- VER

- HO

11 november
( zie vooraan skoeteke)

-T → +W

13 november

-O → +E

-AA → + OO

→ geen scouts

20 november

-V → +B

-B → +SP

27 november
- E , -K → + N

-L , -A → +U

!

Liefste jong-givers,
We hebben voor jullie een super toffe maand gepland, Wij hebben er alvast heel veel zin in!!
De vergaderingen gaan gewoon door van 14-17u, afspraak aan de lokalen in de Hei met de
fiets!

27/11: woutloperskeuken

20/11: kussengevecht

Groetjes jullie leiding xxx

6 november:오전 10시부터 오후 12시까지
포레스트 러너스 키친

11 november : 오전 9시부터 끝까지 와플 판매

20 november: 20일 우리는
2시부터 5시까지 기술 회의를 한다

27 november: 10시부터 12시까지 수프를
끓이다

Hoi iedereen, ook in november staan er weer veel toffe dingen op het programma.
Ook de klassiekers staan er weer tussen! Op 27 november is het in de
voormiddag scouts van 10u-12u. De rest van de vergaderingen zijn van 14u-17u.

Tot dan, vrienden!
Stevige linker van jullie leiding!

