Zaterdag 12 oktober 2019

Agenda:
• 12/10 : Mosselsouper
• 02/11 : Halloweentocht
• 16/11 : Jongste Takken
• 24/11 : Eeuwfeest wandeltochten (meer info :
www.schilderhof.be)
Tak van dienst:
• 12/10 : Gidsen
• 19/10 : Verkenners
• 26/10 : Jin
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Beste ouders,
Traditiegetrouw houdt de Sint-Joris groep van scouts en gidsen
tijdens het weekend van 12 – 13 oktober haar restaurantdagen.
Dit op zaterdagavond vanaf 17.30u of zondagmiddag vanaf 11.30u.
Het is vanzelfsprekend dat grootouders, vrienden en kennissen ook
van harte welkom zijn.
Wij bieden u de volgende menu aan:
Mosselen.......................................................................... € 20,00
Steak natuur.................................................................... € 18,00
Steak peperroom.............................................................. € 18,00
Steak champignon............................................................ € 18,00
Balletjes in tomatensaus................................................... € 13,00
Koninginnehapje ………...…………………………………..……..…… € 13,00
Veggie............................................................................. € 13,00
Kinderschotel (curryworst) ............................................... € 07,00
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Gelieve het geld en het overzichtsblad hiervan in een gesloten omslag te steken met uw
naam en vermelding van de tak op. Deze omslag dient terugbezorgd te worden aan de
takleiding voor 05/10/2019.
Met vriendelijke groeten,
Namens de groep
De groepsleiding
Niels Michaux
Hester Vanermen

De organisatie
Marverick Libioulle
Lennert Toelen
Jonas Devijver
Roel Delcourt
Lars Demeyer

Hey kapoenen
Na het ontdekken van de wereld van de wetenschap gaan we jullie grote breinen dit
weekend niet meer te fel aan het werk zetten...
Het is wel gewoon vergadering van 14u tot 16u30 zoals gewoonlijk. Nadien kunnen jullie
samen met jullie ouders mosselen, steak of balletjes in tomatensaus komen eten op onze
restaurantdag!
Daarnaast willen we jullie nog laten weten dat het kapoenenkamp aan zee zal doorgaan
van 1 juli t.e.m. 4 juli 2020. Zo kunnen jullie deze data al vrijhouden. Maar wij zullen
doorheen het jaar wel eens langskomen voor alle info!
Tot zaterdag!
Dag liefste kaboutertjes,
Vorige week hebben we leuk geschilderd. En deze week zien we jullie graag terug van 14u
tot 17u op het schilderhof in perfect uniform.
Groetjes,
Ploekie, Bero, Jean Jean Poison en Rekse
Dag welpen
Nu dat we beter weten wat jullie graag spelen, hopen we dat jullie veel zin hebben deze
zaterdag van 2-5. Vergeet niet de verwittigen als jullie niet kunnen komen.
Groetjes,
Phao, Bagheera, Baloe en Khaa
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Beste Jogi's,
We stellen voor dat jullie deze week allemaal eens een regendansje gaan doen zodat we
volgende zaterdag van 2-5 hopelijk eventjes geen regen hebben. Strak plan? Alright ! Pak
toch zeker een regenjas mee en schoenen die tegen wat kunnen, voor moesten we toch
wat minder weer hebben, en dan zien we jullie zaterdag opnieuw op het schilderhof !
Groetjes van de leiding
Yow jongverkenners,
Deze week spreken we terug af op het schilderhof. Van 13:50 tot 17 verwachten wij jullie
in perfect uniform.
Wij hopen da jullie allemaal een goede conditie hebben want die kun je wel gebruiken
deze week.
Tot zaterdag!
Luna, Ward en Nore
Hey keukenprinsesjes ,
Nadat we duidelijk hebben gezien dat de ene gids meer talent heeft dan de andere gaan
we ons gezamelijk inzetten voor het mosselsouper. Jullie worden zaterdag allemaal
verwacht om 9u. Deze week mogen jullie het uniform thuislaten maar moeten jullie warme
en droge kleren meenemen + een keukenmesje.
Tot zaterdag
De pot, de pan en Stéphane
Jow Mannen!
Deze zaterdag vanaf 9u mosselkes kuisen voor de echte strijders. Neem allemaal een
aardappelmesje mee en kleed u warm aan. Er is middageten voor jullie voorzien. Wees
voltallig dan is het eens zo rapper gedaan en pakken fijner!
Hopelijk tot zaterdag
JIN,
De presentaties gaan door op zaterdag van 13 hr tot 17 hr en dus niet op vrijdagavond.
Helpen op de opbouw van mosselsouper wordt geapprecieerd om 9hr.
Rest wordt duidelijker.
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