Skoeteke september oktober 2018
Aan alle givers, proficiat. Aan alle toekomstige givers….,
ook proficiat. Waarom vraagt ge? Omdat jullie de eer
hebben om dit jaar van deze 5 toppers leiding te krijgen!
Ziehier:
“The Driemtiem”
Lucas Cek
AKA De Sek
HeT zOtteKe vAn dE bENde.
Klaar om zijn eerste jaar als giverleiding
in te vliegen

Marte Saeys
AKA sees AKA Mais AKA Marre
Ze deed zo graag givers vorig jaar dat
ze besloot om het nog eens te doen!

Maarten Vandebeek
AKA Beek AKA sloot AKA rivierken
Na een paar maand in Afrika gezeten te
hebben had hij nog geen zin om te
stoppen en doet hij nog een jaar givers
erbij!

Gilles Crevecoeur
AKA Jill
De jonkie van de giverleiding.
In zijn tweede jaar besluit hij
direct voor de plezantste tak
te gaan!
Tijs Potemans
AKA Poot
De knapste zouden sommige wel is
zeggen ;) Helemaal klaar om nog
een jaartje givers er achteraan te
smijten!

Belangrijk:
1. Kom altijd in uniform en probeer altijd met de velo te
komen!
2. 19-20-21 oktober is het giverweekend én 22-23-24
maart is het tweede weekend!
3. 11 november zal ook een 24 uur vergadering
plaatsvinden
Dan nu de menu voor de komende 2 maanden!
2 september
Extreme vergadering om er al direct goed in te vliegen!
9 september
Oud leiding vergadering! Die oudjes missen de scouts al
en zouden graag nog eens een vergadering willen geven!
16 september
Wellness vergadering met alles er rob en er raan.
23 september
Scouting lekker doen dus geen zondagse zondag, zeker
komen want de inschrijvingen vinden dan ook plaats!

30 september
Overgangsweekend! We gaan onze groentjes dopen tot
awesome, met een beetje spettel bij, givers! Zoals elk
jaar blijven we slapen en eten op de scouts dus neem
matje, slaapzak, propere kleren en eetgerief mee en KOM
MET DE FIETS! Vergeet niet het inschrijvingsstrookje op
tijd aan een van de leiding te geven!
- De 2de en 3de jaars worden zaterdag verwacht om 17u
- De 1ste jaars worden zaterdag verwacht om 20u

………………………………………………………………………………………………………………………………
Ik, ouder van …………………………………………… geef mijn zoon/dochter de
toestemming om mee op overgangsweekend te gaan van Scouts Wezemaal en
betaal hiervoor € 5.

7 oktober
We gaan onze borst goed nat maken en onze eigen WIPE
OUT spelen (neem dus droge kleren en een handdoek
mee)
14 oktober
Op deze speciale dag gaan we ons helemaal vol boefen
en het daarna, misschien, aftrainen. BULK en LOSS
vergadering dus!
19-20-21 oktober
Op deze data zal het weekend plaatsvinden! Meer info
zal nog volgen via mail!
28 oktober
Spijtig genoeg is het geen scouts omdat de leiding zelf op
weekend is!
Dit was het voor september en oktober!
Tot de volgende!
Sek-Marre-Beek-Jill-Poot

Giverweekend
Gelieve je zo snel mogelijk in te schrijven en op voorhand de som van 20 euro mee
te nemen naar de scouts en dit af te geven aan iemand van de giver-leiding.
Als er nog vragen zijn, stel ze ons gerust!
Zeker meenemen:
- luchtmatras
- slaapzak + onderlaken + kussensloop
- propere kleren (onderbroek, kousen, t-shirt, pull, broek, …)
- regenjas
- toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep, washandje, handdoek, …)
- stevige schoenen
- eetgerief (gamel, bestek, beker, keukenhanddoek)
- zaklamp
- medicatie indien nodig
- id-kaart

Ik, ouder van …………………………………………… geef mijn zoon/dochter de
toestemming om mee op scoutsweekend te gaan van 19 tot 21 oktober. Hiervoor
betaal ik de som van 20 euro. Extra
info:………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

