Wouters
Lelie januari - februari
JOW JOW wouters, willen jullie weten wat wij allemaal voor jullie in petto
hebben? Dan moet je zeker vlug even kijken in deze gloednieuwe lelie!

Zaterdag 11 januari 18u3020u30
We hopen dat jullie allemaal graag gebruik maken van jullie
strategisch inzicht, want vanavond houden we een
spelletjestocht doorheen het nachtelijke Sombeke!

Zaterdag 18
januari 18u3020u30
Aangezien het vorige sluipspel door het slechte weer niet is
doorgegaan, gaan we deze vandaag doen! Trek dus maar alvast
warme (én donkere!!) kleding aan die zeker vuil mag worden!

Zaterdag 25 januari 18u3020u30
Vandaag haalt de leiding hun
innerlijke quizmaster naar boven,

want wij vinden dat de tijd gekomen is voor een spannende
quiz! Wie is de slimste onder ons? Dat zien we vandaag!

Vanaf nu is het terug scouts op zondagmiddag van 14u
tot 17u!!!!

Zondag 2 februari 13u-16u
We gaan vandaag helpen bomen planten!
De activiteit gaat door van 13u-16u aan de
Abdij van Roosenberg in Waasmunster.
We spreken samen af op de parking bij de
Roosenberg om 13u. Ophalen is terug op
dezelfde plaats om 16u. Alle materiaal om
te planten is aanwezig, maar een eigen
schop mag uiteraard meegenomen worden!

Zondag 9 februari 14u17u
Haal je echte Sherlock maar naar boven
want vandaag doen we een grote
sporentocht! Kunnen jullie uit elkaars
handen blijven of vinden jullie elkaar terug? Dat zullen we
vandaag zien!

Zaterdag 15 februari 14u-…

Vanavond is het zover! De lang
verwachte ouderavond! We
spreken om 14u af op de scouts.
Jullie ouders zijn welkom vanaf
20u voor de show, of om
18u30 voor de kaas- en
wijnavond (meer info op
facebook en op de website). Eten wordt voor jullie voorzien!

Dit was alweer de lelie voor
januari en februari, tot op de
scouts!
Stevige linker,
jullie leiding
Fien, Teon en Mirte (0478573563)
wouters@scoutssombeke.be

Wil je onze scouts ook op de voet volgen en als eerste onze
nieuwe avonturen zien? Volg ons dan zeker op Instagram en
facebook!
@scouts_sombeke
Scouts Sombeke

