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Skoeteke januari-februari 
Beste JV’s, allereerst een super gelukkig nieuwjaar!!! 2019 was een prachtig jaar, 
maar we wensen jullie een nog fantastischer 2020 toe!! We zijn alweer in januari 
beland, dat betekent dat het scoutsjaar bijna halfweg is… MAAR niet getreurd want 
er staan weer tal van fantastische activiteiten voor jullie klaar!!  
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JANUARI JANUARI JANUARI JANUARI JANUARI JANUARI JANUARI  

Jammer genoeg zijn het examens voor jullie leiding en daarom zal er enkele weekends in 
januari geen scouts gegeven worden door ons "#$"#$"#$"#$"#$"#$"#$ 

 

Zondag 5 januari: Geen scouts… jullie leiding is op dit 
moment zwaar aan het studeren voor hun examens. 

 

Zondag 12 januari: Oudleidingsvergadering: Smeer die benen 
al maar goed in, want vandaag zal onze oudleiding hun 
comeback maken! It’s gonna be epicccccc! 

 

Zondag 19 januari: Weeral geen scouts… jullie leiding moet 
ook vandaag heel de dag jammerlijk genoeg studeren☹"#$☹"#$☹"#$ 
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Zondag 26 januari: Groepsspelllll joepiiii!!! Vandaag spelen 
we met heel de scouts samennnnn. Laat dus maar eens zien 
wat de JV’s allemaal in hun mars hebben, zodat we ook met 
zekerheid kunnen zeggen dat wij de coolste tak zijn 

 

FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI  

Check hieronder wat februari in petto heeft voor jullie!! Vergeet zeker ook niet aan 
jullie ouders te vertellen dat de givers op 16 februari(3de zondag van de maand) van 
16u tot 17u30 hun giver-oudercafé ‘Gezellige wintereditie’ organiseren!  

Zondag 2 februari:  Vandaag gaan we kijken wie de beste kookkunsten 
heeft onder ons, daarom vandaag: de enige echte KOOKVERGADERING. Wie kan 
het lekkerste koken? Wie kan helemaal niet koken? Dat zullen we eindelijk vandaag 
allemaal te weten komen! 

Zondag 9 februari: Verrassinggggggg, deze keer verklappen we nog niet 
wat we vandaag gaan doenn maar wat we wel al kunnen verklappen is dat het 
FANTASTISCH wordt!! 

Zondag 16 februari: Valentijnvergadering: Zoals jullie allemaal wel weten 
is het 14 februari Valentijn geweest. Jullie hebben waarschijnlijk net een super leuke 
date gehad met jullie crush dus daarom organiseren wij het grote Valentijnspel!!  

 

Zondag 23 februari: OH jawel, het is weer die tijd van het jaar, WE GAAN 
SCHAATSEN!!! Vergeet dus zeker geen handschoenen , sjaal , muts, extra dikke 
kousen,…  Het is vandaag DE kans om te bewijzen dat JIJ de beste schaatser van 
heel scouts Wezemaal bent!! Be there!!! 

Nog zeer belangrijke informatie:   

- We spreken af aan de schaatsbaan van Haasrode om 14 uur, dat betekent dus dat 
vervoer zelf te regelen is! 

- Vergeet ook zeker geen 5 euro(liefst gepast) om te mogen schaatsen! 

- Om 17 uur mogen jullie jullie spruiten komen halen  

 


