Dag allerbeste Akabe! Een nieuw jaar is aangebroken en zit vol leuke nieuwe
belevenissen voor jullie.
Zijn jullie er klaar voor? Wij alvast wel!

15/01/2022

Scoutslokalen

Vanavond maken we het lekker gezellig en kijken
we samen een film!!
We starten om 18.30u en eindigen om 20.30u.
(stuur gerust al wat verzoekjes van films door in
onze WhatsApp zodat wij een goed idee kunnen
krijgen over wat ze leuk vinden)

30/01/2022

de Villa (Park van Wijnegem)

Een nieuwe week vol avontuur is begonnen!
Vandaag kruipen we de natuur in en gaan we leren kampen maken!
Dit gaan we in het park van Wijnegem doen dus verzamelen we aan
de trappen van de VILLA. Hier zijn we enkele keren geweest dus
zullen de kids het herkennen. Indien er toch vragen zijn, mogen
jullie ons altijd contacteren

Koala’s en panda’s

DONDERDAG 6 januari
worden jullie om 16u tot 18u
Aan de scouts verwacht in
jullie mooiste koning/
koningen kostuum.
ZATERDAG 14 januari is het filmavond!!
Jullie worden aan de scoutslokalen
verwacht om 18u tot 20u

23 januari is het geen vergadering
omdat de leiding moet studeren voor
hun examens

30 januari spelen we de
befaamde laddercompetitie.
jullie worden om 9:45u aan de
scouts verwacht

6 februari spelen we nog eens een bosspel!! We
vertrekken samen aan de lokalen om 9:45u naar
het park

Deze maand doen we alle vergaderingen met alle kapoenen samen!
Hopelijk vonden jullie deze aparte maand super leuk!
Volgende maand staan er al super leuke vergaderingen klaar voor jullie!
Groetjes jullie leiding xoxoxox
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BANDAR-LOG
ZONDAG 02/01
Gelukkig Nieuwjaar! Jammer genoeg
is het vandaag geen vergadering.

DONDERDAG 06/01 | 19u – 21u
Haal je koninklijke kleren uit de
verkleedkoffer en smeer je stem,
want we gaan Driekoningenzingen.

VRIJDAG 14/01 | 18u30 – 21u
Word vanavond stinkend rijk in het
casino!

ZATERDAG 22/01 | 19u-21u
Doe je pyjama al maar aan en wikkel
je maar in een dekentje, want we
gaan film kijken.

ZONDAG 30/01 | 9u45 – 12u
ONTBIJTVERGADERING JOEPIE !!!

ZONDAG 06/02 | 9u45 – 12u
Kom verkleed als Schot en train je
armspieren maar! Vandaag spelen
we Highland games.

RIKKI CHILL

JACALA KAA

SHERE KHAN

MALCHI

Sioniehorde
Sioniehorde
02/01 vliegen we het nieuwe jaar in met een
battle om te zien wie de sterkste is. Vandaag
spelen we dus Highland games trek maar
allemaal jullie mooiste schotse outfit aan.
Jullie worden verwacht van 9:45 tot 12uur.

‘’ Driekoningen, driekoningen Geef mij een
nieuwe hoed Mijn oude is versleten Mijn
moeder mag het niet weten Mijn vader heeft
het geld op de rooster geteld. ‘’
Donderdag 06/01 mogen jullie je mooiste
drie koningen pakje aandoen en jullie
stembanden al opwarmen.
Jullie worden van 19 u tot 21 u op de scouts
verwacht.
Na zo een vergadering zingen zullen jullie wel
dorst en honger hebben gekregen?
Hierdoor gaan we op 16/01 samen ontbijten.
Jullie hoeven thuis nog niet te eten en mogen
jullie met een grommende maag naar de scouts
komen.
Jullie worden verwacht van 9u45 tot 12u.

Trek op 22/01 maar jullie lekker knusse
kleding aan want vandaag gaan we een
film kijken.
Jullie worden verwacht van 19u tot 21u.

Sioniehorde
Op 30/01 mogen jullie allemaal jullie stevige
schoenen aan trekken voor een mega leuk
dorpsspel.
Jullie worden verwacht van 9u45 tot 12.

Tabaqui

Raksha

Baloe

Bagheera

Akela

Hathi

Totem januari - Joka’s Noord
Liefste Joka’s hier is de totem van Januari. We maken er gewoon weer een onvergetelijke
maand van! Denk tijdens de vergadering aan perfect uniform en een drinkenbus is ook
altijd handig!
DONDERDAG 6 januari

Scouts

19u-21u

9 januari

GEEN VERGADERING

DRIEKONINGEN zingen
We spreken af aan de scouts! En zingen daarna uit volle borst
driekoningen voor heel Wijnegem.
Ps. Vergeet je niet te verkleden

ZONDAG 16 januari

Scouts

9u45-12u

PLAY BACK SHOW
Yess vandaag maken we er een echt show van!
Neem je gekste moppen, verkleedkleren, danspasje, trucjes mee naar
de vergadering en dan leren we elkaar talenten kennen!

ZATERDAG 22 januari

Scouts

19u-21u

CASINO
Zijn jullie klaar voor te gokken en te winnen of juist te
verliezen??? Kleed jullie WARM aan want we moeten buiten
zitten!

Wout
ZONDAG 30 januari

Scouts

Laurens

Joke

9u45-12u

Desserten vergadering
Haal allemaal je gebak kunsten boven! Iedereen neemt iets
lekker mee wat die zelf klaar gemaakt heeft, (bijvoorbeeld
lekkere koekjes, cake, fruitsla,…) Als je liever iets samen met
je vriend of vriendin maakt mag dat ook!
Dan gaan wij zondag ochtend lekker smullen van elkaars
kookkunsten!

Dit was de totem van Januari!
X3 jullie leiding!
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Zie hier, zie daar
de eerste totem van het nieuwe jaar
Een jaar vol met spelletjes en gegier
dat doet ons toch plezier
Een jaar zonder ziekte en pijn
want dat vinden we niet fijn
Een jaar vol vriendschap en scouts
zoals vanouds
met vele vergaderingen op zondag
zo starten we het jaar met een
glimlach

Op donderdag 6 januari om 19:30 is
het driekoningen zingen
we horen de centjes en snoepjes al
ringen
Zaterdag 15 om 19:30 is het een
casino in de kou
tot 21 uur dus kom in een chique
warme jas, zo zie je niet blauw
Op zondag de 23e hebben we een
echte klassieker
Een bosspel in het park, het kan
niet antieker
De 30e is dan weer
verrassing
Daarvoor houden we
even in spanning

In februari wordt het een strijd
De 6e is het een tegen allen
Hopelijk
is
iedereen
daar
voorbereid.

een
jullie

op

Dit was onze nieuwjaars totem
Hopelijk hebben jullie er van genoten
Wijnegem 1 januari
Van jullie kapoenen
Marie Emelie Thijs Thibau Lukas & Toon

echte
nog

Jogivers
06 januari - Driekoningen | Afspreken aan
gasthuis
19:30 - 21:30

Iedereen verkleed komen met je beste 3
koningen outfit en dan gaan is onze longen
proper zingen! Niet vergeten dat je je warm
genoeg aankleed!

16 januari - Schildenspel
09:45 - 12:00

Aaargh! We nemen vandaag onze beste schilden
mee naar het slagveld. Geen genade tonen aan de
vijand. We bouwen ons beste fort en dan gaan we
er tegen aan gaan! Kom verkleed als een echte
krijger!

23 januari - BOSSPEL
09:45 - 12:00

We gaan naar het park van Wijnegem een kei
plezant origineel bosspel spelen met jullie !!!

28 januari - LONDON IS GOING DOWN
19:45 - 22:00

Test, test, 1 2 3, horen jullie mij? London is going
down!!! Zie dat je donkere kledij aandoet en een
pilamp of een petzl meeneemt. Zorg er zeker ook
voor dat je warm genoeg bent aangekleed!

06 februari - ALLES OP WIELTJES
09:45 - 12:00

Neem je stalenros maar mee naar de
lokalen want we gaan alles op wieltjes doen!
Skateboarden, rollerblades, heelys, steppen,
bmx,... Zie dat je bescherming aandoet als het
nodig is.

Dat was het al weer voor deze maand...
Tot de volgende dan maar!!!

Linde
Jeff

Kato
Alejandro

Wout
Jef

4Givers
De eerste maand van het nieuwe jaar! Lees snel verder om te zien wat we
allemaal voor jullie in petto hebben!

Zondag 2 januari (19u30-max00u)

Kampvuurtje

Dit is een vrijwillige activiteit, en dus
zonder verplicht uniform, en je gsm
meenemen mag. Je spreekt zelf met je
ouders af tot hoe laat je mag blijven, maar
om 00u is het zoizo gedaan. Alcohol
meenemen is natuurlijk verboden.

Donderdag 6 januari (19u-22u)

Driekoningen

Tijd om nog eens wat centjes voor ons kamp
te verdienen
Trek jullie mooiste gewaden aan en ga mee
met ons op driekoningentocht!

Zondag 16 januari (9u45-12u)

Boefquiz
Ontbijten hoeft niet, want het is tijd voor
een nieuw concept: de boefquiz!
Jeroen

Wannes
Zondag 23 januari (9u4512u)

Marginale
sportvergadering!
Kom verkleed!

Zondag 30 januari (9u45-12u)

Derdejaarsvergadering pt. I

In drie groepen zullen de derdejaars
voor de andere twee jaren én de leiding
een spel ineensteken. Vandaag is het
de beurt aan de eerste groep. Meer info
en de groepsverdeling komt in de
derdejaars-whatsapp.

Jeroen

Tom

Kaat
Simon
Wannes

Keanu

JINS
We hopen dat jullie de feestdagen goed hebben gevierd! Nu vliegen we er weer in met
een maand vol zotte vergaderingen!!

Zondag 02/01 9u45 – 12u
Vergadering pannenkoekenslag
We weten dat dit vlak na nieuwjaar valt,
maar toch zouden we met jullie de
pannenkoekenslag al eens willen bespreken
zodat we kunnen beginnen met zaken te
organiseren. Wees dus met IEDEREEN
aanwezig!!

Donderdag 06/01 – 20u (maar exact uur
wordt nog meegedeeld)
Drink na driekoningen
Het is zover, het is de dag dat elke tak
driekoningen gaat zingen met hun leden. Als
leiding hadden we dan ook het briljante idee
om buiten een kleine bar te openen voor de
leiding die terugkomt van het zingen om al wat
geld in te zamelen voor het kamp. Super leuk
dus wees weer talrijk aanwezig!

Vrijdag 14/01 19u - ..
Ouderjincafé
Meer info hierover later meer op de
facebook! Maar houd deze datum
al zeker vrij en geef het door aan
jullie ouders!

Zondag 23/01 9u45 – 12u00
Mannenvergadering
De mannelijke leiding heeft een
gekke vergadering voor jullie in
elkaar gestoken. Kom dus verkleed
als echt man en have fun xoxo

Vrijdag 28/01 20u – 23u
Kampvuurvergadering
Vanavond gaan we nog eens gezellig
een kampvuurtje maken met de Jins.
We bespreken dan ook ineens de
pannenkoekenslag en spelen enkele
leuke kampvuurspelletjes. Met zijn allen
aanwezig zijn is dus de boodschap.
Zondag 06/02
Pannenkoekenslag
D-day! Vandaag is het zover en
gaan we pannenkoeken maken om
geld in te zamelen voor ons kamp.
LEKKERRRRRR
Meer info vinden jullie in de
facebookgroep.

We zien jullie graag terug in Februari
Peace out
Xoxoxo
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