Beste ouders en leden,
Onze examenwerking zit er eindelijk op dus dit wil zeggen dat we terug elke zondag paraat zullen staan.
Maar we zouden de scouts niet zijn moesten er toch niet een paar speciallekes tussen zitten dus raden wij
jullie aan de maandbrief goed na te lezen J
02 februari ‘20

Ruiltocht

Een ruiltocht is de klasieker van de klassiekers. We beginnen met en ei en wie weet met
wat jullie zullen eindigen.

* Start om 14h op het buurtplein van de Rozenhoed
09 februari ‘20

Cuberdonverkoop

Jaja vandaag is onze enige echt takactie! Wij gaan de super lekkere cuberdons van huis tot huis gaan
verkopen. Wie begint hier nu niet van te watertanden.
Vergeet jullie voorverkoop formulier niet en gepast geld J
Niet vergeten: kom met de fiets + fluovest en breng je eigen lunchpakket mee!
*
*

Start om 9h30 adres: Diepestraat 5, 9920 Lovendegem
Einde schatten we rond +- 15h

16 februari ‘20

Het vuurspel

Deze werking gaan we eens iets helemaal anders doen! Jullie kennen allemaal vuur en jullie
kunnen allemaal knuselen. Wat als we nu de 2 nu eens combineren. Benieuwd wat dit gaat
geven? Wij alsvast wel dus komen is de boodschap J
*

Start om 14h op het buurtplein van de Rozenhoed

23 februari ’20

Jacht seizoen

De ultime jacht gaat beginnen. Werk als een team om de locatie van de voortvluchtige te achterhalen.
Navigeer door de straten en wees de voortvluchtige te slim af. Iedere 10 minuten krijgt jouw team de
locatie van de voortvluchtige door. Voor deze werking beginnen wij een uurtje vroeger en hebben wij
allemaal een fiets nodig.
Niet vergeten: kom met de fiets + fluovest!
*

Start om 13h op het buurtplein van de Rozenhoed.

Belangrijk: Wij gaan op jonggiversweekend van 17-19 april ’20 verdere info volgt nog via een brief.
Een stevige linker,
Je enthousiaste leiding Dieter, Thibo, Jentl en Elien

* Kom op tijd! Dit wil zeggen dat wij stipt om 14h starten. Ben je te laat? Dan vragen we je te wachten
tot na de formatie om naar je tak te gaan.

