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Voorwoord
Beste ouders,

Is het een vliegtuig, is het vogel?
Neen, dat is het niet!
Het is het nieuwe reigerke,
die je nu voor je ziet!

Is het een sifaka, is het een surikata?
Neen, dat is het niet!
Het zijn de nieuwe activiteiten,
die de leiding voorziet!

Is het vuurwerk, is het een knal?
Ja, je hoort het al!
Het zijn de vonkjes van een brandende kerstboom,
ze vliegen overal!

Dit zijn de 2 nieuwe maanden van het nieuwe jaar! We hebben weer ontzettend veel
leuke activiteiten en evenementen op de planning staan. We hopen dat deze allemaal
kunnen doorgaan, maar ook wij moeten rekening houden met het coronavirus. Mochten
er wijzigingen gebeuren, dan worden jullie zeker op de hoogte gebracht!

Nen stevige linker,
De groepsleiding
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Aankomende evenementen
Zaterdag 08/01/2022

garzaverbranding

02,03,04,05,06/01/2022 jins kraampje Winter Wonder Weken
Zondag 13/02/2021

kabouter – giver frituur

Voor meer informatie kan je terecht op onze FB pagina en/of
website
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Contactenlijst
Groepsleiding

groepsleiding@scoutsdereigers.be
Sanne Smans

sanne@scoutsdereigers.be

04 68 46 21 46

Jasper Wijnings

jasper@scoutsdereigers.be

04 74 12 90 40

Lize Meynaerts

lize@scoutsdereigers.be

04 76 77 59 34

Kapoenenleiding

kapoenen@scoutsdereigers.be
Robin Pithsy

robin@scoutsdereigers.be

04 93 10 15 16

Arne Meynaerts

arne@scoutsdereigers.be

04 68 23 24 55

Jana Mertens

jana@scoutsdereigers.be

04 98 43 40 89

Kabouterleiding

kabouters@scoutsdereigers.be
Kaia Van Aelst

kaia@scoutsdereigers.be

/

Kobe Schepens

kobe@scoutsdereigers.be

04 87 65 95 62

Lennert Van
Reusel

lennert@scoutsdereigers.be

04 92 71 40 94

Welpenleiding

welpen@scoutsdereigers.be
Lize Meynaerts

lize@scoutsdereigers.be

04 76 77 59 34

Simen De Clerck

simen@scoutsdereigers.be

04 94 90 30 42

Isa Smet

Isa@scoutsdereigers.be

04 87 63 76 48

Jonggiverleiding

jonggivers@scoutsdereigers.be
Quinten Orlans

quinten@scoutsdereigers.be

Nieke Boen

nieke@scoutsdereigers.be

Lars De Bakker

lars@scoutsdereigers.be

04 68 13 15 13

Tibo de Pre

tibo@scoutsdereigers.be

04 96 03 30 10

Giverleiding

04 94 60 15 20

givers@scoutsdereigers.be
Lenn Jacobs

lenn@scoutsdereigers.be

04 70 57 11 47

Jasper Wijnings

jasper@scoutsdereigers.be

04 74 12 90 40

Seth Jacobs

seth@scoutsdereigers.be

04 74 09 97 78

Sanne Smans

sanne@scoutsdereigers.be

04 68 46 21 46

Jinleiding
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Inschrijven
U kan uw kind online inschrijven. Dit geldt enkel voor kinderen die nieuw zijn,
kinderen voor wie u vorig jaar al lidgeld heeft betaald zijn al ingeschreven.

Het inschrijven gaat als
volgt:

1. Ga naar
www.scoutsdereigers.be
2. Klik op ‘Online inschrijven’
3. Vul het
inschrijvingsformulier in
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Lidgeld
Beste ouders
Via deze weg willen we u informeren over het jaarlijks lidgeld voor scouting. Voor 2020 2021 bedraagt het nationale lidgeld €34 per lid. Daarmee ben je verzekerd tijdens elke
scouts- & gidsenactiviteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening van Scouts
en Gidsen Vlaanderen. Om een deel van onze werkingskost voor de groep te dekken,
zoals onderhoud van lokalen en materiaal, vragen wij hier bovenop een extra bedrag
van €16. Dat brengt het lidgeld voor dit werkjaar op €50 voor het oudste kind en €45
voor de volgende kinderen binnen het zelfde gezin.

U betaalt het lidgeld door de som over te schrijven op onze groepsrekening:
BE19 0682 2939 3812 - GKCC BE BB
Groepscomité Scouts De Reigers
Putsebaan 170 2040 Zandvliet
Met vermelding van: Naam kind + tak.
Opgelet! Gelieve steeds één overschrijving per kind te doen. Vanaf een tweede kind: €5
korting.

Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u. Mocht dat
niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor. U
kunt hiervoor terecht bij de groepsleiding.
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Uniform
“Met het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen
Vlaanderen en verwijs je naar de waarden en opvattingen van onze beweging. Met het
aanbieden van een uniform willen we aan leden en leiding de kans geven iets
gemeenschappelijks te veruiterlijken.”
Kapoenen: Geen voorgeschreven uniform, wel een groepsdas en eventueel T-shirt van
de groep.
Kabouters: Groepsdas, beige hemd en een groene rok. Eventueel T-shirt van de
groep.
Welpen: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek. Eventueel T-shirt van de
groep.
Jonggivers: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek of een groene rok.
Eventueel T-shirt van de groep.
Givers: Groepsdas, beige hemd en een korte groene broek of een groene rok.
Eventueel T-shirt van de groep.

Indeling van het uniform
Het groepslintje komt bovenaan op je rechtermouw
(boven het Antwerps wapenschild).
Alle scoutsemblemen die je als herinnering wilt
ophangen (bijvoorbeeld: embleem van Brownsea
Island, buitenlandse kentekens, beloftes, …)
komen op de linkermouw. Opgelet: een lange
broek wordt enkel gedragen als het vriest!
Vele van de emblemen kan je voor of na de scouts
bij de groepsleiding kopen. Hieronder staat de foto
van Scouts de Reigers, dus de keuze ligt aan jou
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2dehands uniform
Zijn je T-shirt, hemd, broek/rok of trui plots te klein? Gooi ze zeker niet weg, maar
bezorg je spullen aan onze tweedehandswinkel. Op die manier kan je iemand anders
een groot plezier doen. En misschien hebben we zelfs wel iets voor jou in stock! Je kan
alle 2dehandskleren terugvinden op www.scoutsdereigers.be
Materiaal mag steeds worden binnengebracht bij Liesbeth van het Comité (mama van
Lola (kabouter) Billie en Jules (jonggivers)).

Programma
Algemene ‘regels’
•

Wanneer het scouts is, op verschillende uren, dan nemen we altijd een
tussendoortje (koek, fruit,…) en voldoende drinken mee. Denk aan de
ecologische voetafdruk en afval, dus vermijd zo veel mogelijk papiertjes en
brikjes. Bij een scoutsdag van 10-17u komt daar nog een lunchpakket bij. Het
beste is een flesje/drinkbus dan kunnen de leden drinken wanneer ze dorst
hebben en bijvullen indien nodig. Wij zijn altijd actief bezig en gemiddeld om het
uur komen ze vragen om te drinken. Vaak zijn we ook weg van het terrein en dan
hebben de kinderen weinig aan een brikje/blikje, want dat kunnen ze niet
hersluiten en dan kunnen ze niet doseren.

•

Wanneer mogelijk, komen we met de fiets.

•

Gelieve een seintje te geven aan de leiding als uw kind niet kan komen.
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Kapoenen
Zondag 02/01 : familiezondag
Eergisteren zijn jullie massaal wakker gebleven tot na middernacht. Waarschijnlijk had
je gisteren nog een familiefeestje of moest je uw nieuwjaarsbrief nog voorlezen aan veel
verschillende mensen. Hierdoor zijn heel uitgeput en plannen we voor jullie een rustdag
in. Geniet ervan en tot volgende week op de garzaverbranding!

Zondag 09/01 : familiezondag
Gisteren was het onze jaarlijkse garzaverbranding! De leiding moet
dus vandaag alles opruimen.
Hopelijk komen jullie er eentje drinken tijdens de garza!
Ps : Neem ook zeker je ouders, buren, nonkels, tantes,… mee! Het
beloofd een gezellige avond te worden!

Zondag 16/01 : 14u – 17u
Vandaag starten we met een appel en eindigen we met …? We
gaan vandaag nog is de goede oude verkooppraatjes
bovenhalen. Wie kan dit het beste en heeft op het einde het
meeste of het beste kunnen ruilen? We zien het vandaag bij de
ruiltocht!
Meenemen: Appel of een ander stuk fruit, koekje en drinken

Zondag 23/01 : 14u – 17u
Stappen we nog is naar klein Zwitserland? Of is de
zandkuil, geen zandkuil meer? Staan er nu extra
bomen in het bos? Zitten er nu kaboutertjes verstopt?
Of zitten die in een winterslaap? We zoeken het
vandaag uit!
Meenemen: Drankje en een koekje

Vrijdag 28/01 : 19u15 – 20u30 toneel VC De Schelde
Aangezien de leiding nog in de examens zitten, gaan we vandaag eens een toneelstuk
bekijken. Dit gaat door in het vrijetijdscentrum van Zandvliet.
We spreken ook daar af. Hopelijk tot dan!

8

Zondag 06/02 : 10u – 17u
Joepiee!!!! Deze zondag zijn alle kapoenen
weer welkom voor een extra lange
scoutsdag. Dit wil natuurlijk zeggen dat we
vééél tijd hebben om verloren tijd in te
halen. Zo zal ons lang verwachtte
kerstfeestje vandaag eindelijk toch kunnen
plaatsvinden! In de voormiddag trekken we
nog eens de wijde wereld in, weliswaar op
onze stalen ros (fiets). Rond de middag
keren we terug naar de scouts, waar onze
chefkoks een feestelijke maaltijd hebben
voorbereid voor al onze kapoenen. Eènnn …in de namiddag is het dan eindelijk tijd om
een feestje te bouwen met cadeautjes, spelletjes, muziek, enzovoort… Kerst mag dan
wel gepasseerd zijn, als scouts hebben we nog 1001 andere dingen te vieren!!
Meenemen: koek en drankje, 5 euro, een cadeautje (voor zowel een jongen als een
meisje, max. 5 euro)

Zondag 13/02: 14u – 17u
Beste Romeo’s en Julia’s, zoals jullie wel weten (of niet) is het
morgen Valentijn en dat mag uiteraard niet vergeten worden!!
We zitten, jammer genoeg, met een klein probleem want
cupido is nergens te bespeuren, wie o wie helpt ons cupido te
vinden en Valentijn te redden?! Omdat het morgen dus
Valentijn is doen we vandaag alles met z’n tweetjes!
Meenemen: koek en drankje

Zondag 20/02: 14u – 17u vriendjesdag
Alle vriendjes en vriendinnetjes! Ze komen er weer aan! Alle vriendjes en vriendinnetjes!
Zijn welkom op Scouts De Reigers!
Vorige week hebben jullie van de leiding kaartjes meegekregen. Deze kaartjes kon je
deze week bezorgen aan je vriendjes/vriendinnetjes van in je school, klas, sportclub,…
Het is een uitnodiging om eens een keertje te komen proberen op de scouts. Hopelijk
zien we dan veeeeeel nieuwe gezichten!
Meenemen : koekje en drankje
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Vrijdag 25/02: 19u – 21u
Wij zoeken een schat, Wij zoeken een schat, Wij zijn
om die te vinden al dagenlang op pad Wij zoeken een
schat, Wij zoeken een schat, Wij zijn om die te vinden
al dagenlang op pad. Joeeeppppiiiieeeee vandaag is
het schattentocht!
Meenemen: warme kleren , zaklamp, een koekje en
genoeg drinken.
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Kabouters
Zondag 02/01 : familiezondag
Eergisteren zijn jullie massaal wakker gebleven tot na middernacht. Waarchijnlijk had je
gisteren nog een familiefeestje of moest je uw nieuwjaarsbrief nog voorlezen aan veel
verschillende mensen. Hierdoor zijn heel uitgeput en plannen we voor jullie een rustdag
in. Geniet ervan en tot volgende week op de garzaverbranding!

Zondag 09/01 : familiezondag
Gisteren was het onze jaarlijkse garzaverbranding! De leiding moet dus vandaag alles
opruimen.
Hopelijk komen jullie er eentje drinken tijdens de garza!
Ps : Neem ook zeker je ouders, buren, nonkels, tantes,… mee! Het beloofd een
gezellige avond te worden!

Zondag 16/01 : 14u – 17u
Het is al lang geleden dat we nog eens iets leuk en rustig met elkaar hebben kunnen
doen. Dus VaNdAaG gaan wij met zen alle een filmavond doen. Doe je leukste pyjama
aan en neem een paar films mee, want we gaan er een leuke avond van maken.
Meenemen: Koek en drankje

Zondag 23/01 : 14u – 17u
Na heeeeeeeeeeel laaanggggggggg zageennnnnnnn gaan wij eindelijk iets doen wat
jullie al heeeeeel laangggg willen. Wij gaan........SLIJM MAKEN!!! Neem allemaal een
doosje mee zodat je de slijm nog mee naar huis kan nemen.
Meenemen: koek en drankje

Vrijdag 28/01 : 19u15 – 20u30 toneel VC De Schelde
Aangezien de leiding nog in de examens zitten, gaan we vandaag eens een toneelstuk
bekijken. Dit gaat door in het vrijetijdscentrum van Zandvliet.
We spreken ook daar af. Hopelijk tot dan!
Meenemen : /

Zondag 06/02 : 6u – 10u
VaNdAaG gaan we enorm vroeg opstaan, want wij gaan in de
ochtend wandelen in het bos. Met wat geluk hebben we zicht op
een mooie zonsopgang. Vergeet zeker geen eten en warme
kledij mee te nemen.
Meenemen: ontbijt, koekje en drankje
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Zondag 13/02: 14u – 17u
VaNdAaG gaan wij samen met de givers de lekkerste
frietjes maken dus zeg maar tegen jullie ouders,
grootouders, tantes, nokkels, vrienden en iedereen
met veel honger dat ze naar ons KABOUTERGIVERFRIETUUR kunnen komen
Meenemen: dinokoek en water

Zondag 20/02: 14u – 17u vriendjesdag
Alle vriendjes en vriendinnetjes! Ze komen er weer aan! Alle vriendjes en vriendinnetjes!
Zijn welkom op Scouts De Reigers!
Vorige week hebben jullie van de leiding kaartjes meegekregen. Deze kaartjes kon je
deze week bezorgen aan je vriendjes/vriendinnetjes van in je school, klas, sportclub,…
Het is een uitnodiging om eens een keertje te komen proberen op de scouts. Hopelijk
zien we dan veeeeeel nieuwe gezichten!
Meenemen : koekje en drankje

Zondag 27/02: 14u – 17u
Wat is de zotste en kleurrijkste tijd van het jaar?
CARNAVAL !!!!!!!!!
Trek jullie gekste verkleedkleren maar al aan en haal
jullie confetti al maar klaar. Dan worden de de
kabouters nog grotere carnavalgangers dan die uit
Aalst.

meenemen: Zebrakoek, water en verkleedkleren.
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Welpen
Zondag 02/01 : familiezondag
Eergisteren zijn jullie massaal wakker gebleven tot na middernacht. Waarchijnlijk had je
gisteren nog een familiefeestje of moest je uw nieuwjaarsbrief nog voorlezen aan veel
verschillende mensen. Hierdoor zijn heel uitgeput en plannen we voor jullie een rustdag
in. Geniet ervan en tot volgende week op de garzaverbranding!

Zondag 09/01 : familiezondag
Gisteren was het onze jaarlijkse garzaverbranding! De leiding moet dus vandaag alles
opruimen.
Hopelijk komen jullie er eentje drinken tijdens de garza!
Ps : Neem ook zeker je ouders, buren, nonkels, tantes,… mee! Het beloofd een
gezellige avond te worden!

Zaterdag 15/01 : 19u – 21u
Vanavond trekken we het donkere bos in om nog eens lekker te
griezelen. Ik namelijk gehoord dat big foot gespot is in ons bos.
Zou hij slechts op doortocht zijn of komt hij zich hier settelen?
Komen jullie ons helpen op onze gevaarlijke missie?
Meenemen: een zaklamp en een propere onderbroek

Zondag 23/01 : 14u – 17u
De ultieme activiteit: nog eens lekker ravotten op de heide! Een dikke Bertha, kiekeboe,
buske stamp, ninja, dikke pik, sardientje, dooie vis en nog veel meer. Als we voldoende
tijd hebben. Neem ook jullie eigen spelletjes mee.
Meenemen: koekje en drankje

Vrijdag 28/01 : 19u15 – 20u30 toneel VC De Schelde
Aangezien de leiding nog in de examens zitten, gaan we
vandaag eens een toneelstuk bekijken. Dit gaat door in het
vrijetijdscentrum van Zandvliet.
We spreken ook daar af. Hopelijk tot dan!
Meenemen: /
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Zondag 06/02 : 10u – 17u
Vandaag gaan we snoepjes verkopen in Antwerpen om onze
takkas wat te vullen. Dus trek jullie volledig uniform aan en
neem al je kennis mee over de grote stad. Met tussendoor een
spel te spelen gaan we eens een heel andere scoutsdag
hebben waar we ons tijdens kiekeboe niet meer verstoppen
achter een boom maar eerder een standbeeld.
Meenemen: middageten, koekje en drankje

Zondag 13/02: 14u – 17u
Is het zout? of is het suiker? Moeten we links? Of moeten we rechts? Vandaag leiden
jullie smaakpapillen jullie de weg. Breng ze dus ook zeker mee.
Meenemen: koekje en drankje

Zondag 20/02: 14u – 17u vriendjesdag
Alle vriendjes en vriendinnetjes! Ze komen er weer aan! Alle vriendjes en vriendinnetjes!
Zijn welkom op Scouts De Reigers!
Vorige week hebben jullie van de leiding kaartjes meegekregen. Deze kaartjes kon je
deze week bezorgen aan je vriendjes/vriendinnetjes van in je school, klas, sportclub,…
Het is een uitnodiging om eens een keertje te komen proberen op de scouts. Hopelijk
zien we dan veeeeeel nieuwe gezichten!
Meenemen : koekje en drankje

Weekend 25 tot 27/02
Dit weekend gaan we EINDELIJK nog eens met zijn allen overnachten. Elkaar tot
in het kot van de nacht wakker houden, wat een pretje! Via mail wordt er nog
meer informatie doorgestuurd wanneer alles vast ligt.

Groetjes,

Jacala,
Baloe,
Raksha
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Jonggivers
Zondag 02/01 : familiezondag
Eergisteren zijn jullie massaal wakker gebleven tot na middernacht. Waarchijnlijk had je
gisteren nog een familiefeestje of moest je uw nieuwjaarsbrief nog voorlezen aan veel
verschillende mensen. Hierdoor zijn heel uitgeput en plannen we voor jullie een rustdag
in. Geniet ervan en tot volgende week op de garzaverbranding!

Zondag 09/01 : familiezondag
Gisteren was het onze jaarlijkse garzaverbranding! De leiding moet dus vandaag alles
opruimen.
Hopelijk komen jullie er eentje drinken tijdens de garza!
Ps : Neem ook zeker je ouders, buren, nonkels, tantes,… mee! Het beloofd een
gezellige avond te worden!

Zondag 16/01 : 14u – 17u
Op de kaart, op de kaart, op de kaart, op de kaart...
Er valt een hoop te bekijken op zo'n stuk papier en je kan er nòg meer met doen! Hoe
goed is jullie kaartlezen?

Meenemen: 4uurtje, drinken

Zondag 23/01 : 14u – 17u
Kennen jullie Jachtseizoen? Het programma dat je kan vergelijken met een over-the-top
versie van verstoppertje?
Jullie belanden vandaag in ons Jachtseizoen!!! Kunnen jullie ontsnappen zonder gepakt
te worden?
Meenemen: 4uurtje, drinken
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Zondag 30/01 : 14u – 17u
Vandaag strijden jullie tegeneen... Wacht, vandaag strijdt 1 tegen jullie? Nenenenee,
vandaag strijdt 1 tegen allen!!!
Ik denk dat ik mijn cursus Nederlands nog eens moet bovenhalen...
Meenemen: 4uurtje, drinken

Zondag 06/02 : 10u – 17u
Houd jullie brievenbus/mailbox maar in de gaten, daar gaan jullie je eerste hint krijgen ;)
Smeer jullie benen al maar in want jullie gaan veel door ons dorp fietsen!
Meenemen: FIETS, boterhammen, 4uurtje, drinken

Zondag 13/02: 14u – 17u
Ik hou van u, ik hou van u, ik hooouuu van uuuuu...
Kom toch eens langs
Op de scouts
Met de fiets
Of de bus
Komt gewoon aaaaaaaaaff!!!!
Meenemen: 4uurtje, drinken, je grote hart gevuld met veel liefdde

Zondag 20/02: 14u – 17u vriendjesdag
Alle vriendjes en vriendinnetjes! Ze komen er weer aan! Alle vriendjes en vriendinnetjes!
Zijn welkom op Scouts De Reigers!
Vorige week hebben jullie van de leiding kaartjes meegekregen. Deze kaartjes kon je
deze week bezorgen aan je vriendjes/vriendinnetjes van in je school, klas, sportclub,…
Het is een uitnodiging om eens een keertje te komen proberen op de scouts. Hopelijk
zien we dan veeeeeel nieuwe gezichten!
Meenemen: koekje en drankj

Zondag 27/02: 14u – 17u
PARTY-HARD!!! KNALDRANG!!! Uhn-tss, uhn-tss, uhn-tss!!! Trek jullie gekste kostuum
aan, vandaag gaan alle remmen los!
Meenemen: verkleedkleren (scoutswaardig dus mogen kapot), 4uurtje en drinken
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Givers
Zondag 02/01 : familiezondag
Eergisteren zijn jullie massaal wakker gebleven tot na
middernacht. Waarchijnlijk had je gisteren nog een
familiefeestje of moest je uw nieuwjaarsbrief nog
voorlezen aan veel verschillende mensen. Hierdoor zijn
heel uitgeput en plannen we voor jullie een rustdag in.
Geniet ervan en tot volgende week op de
garzaverbranding!

Zondag 09/01 : familiezondag
Gisteren was het onze jaarlijkse garzaverbranding! De leiding moet dus vandaag alles
opruimen.
-Hopelijk komen jullie er eentje drinken tijdens de garza!
Ps : Neem ook zeker je ouders, buren, nonkels, tantes,… mee! Het beloofd een
gezellige avond te worden!

Zondag 16/01 : 14u – 17u
Naar het bos!
Naar het bos!
Naar het BOS BOS BOS!
Naar het bos!
Naar het bos!
Naar het BOS BOS BOS!
Naar het bos!
Naar het bos!
Naar het BOS BOS BOS!

Vandaag gaan DUS we naar het BOS!
En be prepared! Want vandaag gaan we GEBLINDDOEKT!

Meenemen: UWEN DAS, een koekje en een drankje
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Zondag 23/01 : 14u – 17u
Paralympics!
Olympics!
Giverlympics!
Paragiverlympics!
Giveroliparalympics!
Vandaag doen we het dus allemaal! Proof yourself en zeker komen dus!

Meenemen: Koekje en een drankje

Zondag 30/01 : 14u – 17u
Hela Hola Heeey!!! En vandaag gaan we terug naart bos heuuuy!
Want we hebben nog een spel voor jullie in petto heuyyy!
Kom dus zeker voltallig, want voor een bosspel hebben we volk nodig heuyy!

Meenemen: Koekje en een drankje

Zondag 06/02 : 10u – 17u
Black Story kennen we allemaal al ondertussen zeker?
Maar kennen jullie al Giver – History?
Awel! Wij ook niet en dat is maar goed!
Want vandaag gaan jullie dat zelf verzinnen!

Pakt uwe fiets al maar op en top, opgepompt!
Uw boterhammen doos en genoeg drinken voor onderweg!
Want vandaag schrijven we geschiedenis!

Meenemen: Koekje, een drankje en uwe fiets (helemaal IN ORDE)
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Zondag 13/02:
Vandaag gaan we money verdienen. A.k.a. flappies
a.k.a. doekoes, a.k.a. ge snapt wel wat we bedoelen.
Jullie leiding heeft namelijk eens lief gelachen naar
de kabouterleiding om te vragen of we ze konden
helpen bij het kabouterfrituur, voor de helft van de
opbrengst. Kom dus zeker allemaal voltallig! Nodig al
jullie familie en vrienden uit, want vandaag gaan we
een potje maken voor ons driedaags in het
buitenland!!!
De uren volgen zodra.

Meenemen: familie en vrienden, koekje en een drankje

Zondag 20/02: 14u – 17u vriendjesdag
Alle vriendjes en vriendinnetjes! Ze komen er weer aan! Alle vriendjes en vriendinnetjes!
Zijn welkom op Scouts De Reigers!
Vorige week hebben jullie van de leiding kaartjes meegekregen. Deze kaartjes kon je
deze week bezorgen aan je vriendjes/vriendinnetjes van in je school, klas, sportclub,…
Het is een uitnodiging om eens een keertje te komen proberen op de scouts. Hopelijk
zien we dan veeeeeel nieuwe gezichten!
Meenemen : koekje en drankje

Zondag 27/02: 10u – 13u
Vorig Reigerke hadden we nen brunch met jullie gepland en dat willen we nog steeds
doen! En we doen er deze keer nog iets extra bovenop. Iets extra bovenop? Ja! Ja! We
doen er ne “woudloper” bovenop!
Wadde de “woutloper”? “
Ja de woutlopers keuken! So grab those pots and pans from the kitchen, because
vandaag we’ll kook in the forest.
Meenemen: eten voor tijdens de woutloperskeuken en een drankje.
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Als je vragen hebt, kan je altijd bellen naar:

Ondeugende Slaapmuis a.k.a. Lenn Jacobs
04 70 57 11 47

Of

Vrijmoedige Suricata a.k.a. Jasper
Wijnings
04 74 129 040
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Avondlied
Voor alle leden (en eventuele leiding) die het avondlied nog niet kennen…

O Heer, d' avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom
de winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom
wij knielen neer om U te zingen
in 't slapend woud ons avondlied
wij danken U voor wat we ontvingen,
wij vragen, Heer, verlaat ons niet
knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze bee
luisterend, fluisteren, kruinen mee
en sterren staren teder
geef ons Heer, zege en rust en vree
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