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Beste scouts en sympathisanten, 
 

Eerst en vooral willen we onze beste wensen voor het nieuwe jaar geven! We 
hopen er samen met jullie weer een spetterend jaar van te maken. Onze leiding 
heeft in de kerstvakantie niet stil gezeten en weer leuke vergaderingen gepland, 

kijk dus maar snel bij jullie tak om te zien wat jullie leiding in petto heeft! 
 

Verder zijn we blij jullie mee te kunnen delen dat de marsepeinverkoop weer een 
enorm succes was. Dus een dikke merci aan iedereen om er een steentje aan bij 

te dragen! Zonder jullie had het nooit zo een groot succes kunnen zijn! 
 

Deze maand hebben sommigen van onze leiding examens, dit wil zeggen dat de 
vergaderingen niet altijd op zondag zullen plaatsvinden, maar ook eens op een 

vrijdag -of zaterdagavond. Op zondag 14 januari is het nog eens 
oudleidingvergadering, dus komen die ‘oude knarren’ jullie nog eens entertainen 

met een fantastisch spel. Wees allen paraat, het wordt zeker een knaller van 
formaat! 

 
Dit was onze “nieuwjaarsbrief” aan jullie. Alvast veel succes in het nieuwe 

scouteske jaar! 
 
 

Ne stevige linker, 
Dé groepies 

!



Kapoenen'

Het$nieuwe$jaar$is$begonnen!!$We$hebben$allemaal$mooi$kerstmis$gevierd$en$met$nieuwjaar$
misschien$wat$langer$mogen$opblijven,$maar$het$is$terug$tijd$om$elk$weekend$naar$de$scouts$te$
komen!$In$dit$jaar$gaan$we$nog$meer$naar$de$scouts,$gaan$we$op$weekend$en$op$kamp!!$Wij$
geloven$alvast$dat$dit$een$topjaar$wordt$en$daarom$hebben$we$ook$deze$maand$superleuke$
vergaderingen$voor$jullie$gepland.$$

$

Zaterdag'6'januari'van'19u4'21u''

Haal$ allemaal$ jullie$ kroontjes$ uit$ de$ kast,$ en$ kleed$ je$ maar$
helemaal$om$ tot$1$ van$de$driekoningen.$Ben$ jij$ een$Caspar,$
een$Melchior$of$misschien$wel$een$Balthasar!$En$wie$weet$is$
er$wel$iemand$van$jullie$ze$alle$drie!$Dus$kleed$je$allemaal$mooi$
om$tot$een$echte$koning$en$dan$volgen$we$de$ster$op$onze$
zangtocht!$Want$we$gaan$uiteraard$3$koningen$zingen!$Allen$
komen$dus.$En$let$op$de$uren$uiteraard!$$

$

Zondag'14'januari'van'10u'–'12u30'

Vandaag$wordt$er$een$groot$gezamenlijk$spel$georganiseerd$
dat$alle$takken$samen$gaan$spelen.$En$dat$door$oud$leiding$in$
elkaar$ is$ gestoken!$ Het$ wordt$ alvast$ een$ topper$ en$ jullie$
moeten$ dan$ ook$ zeker$ aanwezig$ zijn$ want$ dit$ wil$ je$ niet$
missen!$

'

Vrijdag'19'januari'van'19u421u'

Neem$allemaal$een$zacht$dekentje$mee,$want$vanavond$
gaan$we$een$leuke$film$zien,$welke$is$nog$een$verrassing,$
maar$het$is$zeker$en$vast$een$topfilm!$Je$mag$een$klein$
snackje$meenemen,$ een$ versnapering$ voor$ bij$ de$ film,$
maar$zie$dat$je$niet$ziek$wordt$;)$$

$

Zondag'28'januari'van'10u4'12u30'

BIJSTAND$BIJSTAND!!$ Ja$ vandaag$ krijgt$ de$ leiding$een$beetje$hulp.$Want$wij$ hebben$het$ zo$druk$
gehad$met$onze$examens,$dat$wij$ook$eens$willen$meespelen$!.$Wij$zijn$wel$nog$aanwezig!$En$we$
weten$ook$dat$het$een$topvergadering$wordt!$Dus$zeker$komen!!!$

$

$

$Zo$kapoentjes,$de$eerste$maand$van$2018$zit$er$al$op,$het$gaat$toch$snel$he$;)$wij$zien$jullie$graag$in$
februari$terug$en$alvast$een$stevige$linker$van$jullie$leiding:$

$

Anouk,$Menno,$Morien,$Koen$en$Largo$



!

!

!

!
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Volg!het!teken!in!de!nacht,!volg!het!licht!in!de!duisternis!!Over!
bergen!van!steen!langs!de!dalen!van!pracht,!waar!ligt!de!weg?!
Over!bergen!van!steen!langs!de!dalen!van!pracht,!wijs!mij!de!
weg!!Vanavond!gaan!we!als!koningen!langs!de!deuren,!dus!
verkleed!u!zeker!royaal!!!!

!

!

!

Deze!zondag!krijgen!jullie!ons!niet!als!leiding,!maar!de!vorige!generatie!komt!leiding!geven!!Zij!
hadden!namelijk!heimwee!gekregen!en!willen!graag!nog!eens!terug!naar!de!scouts.!Kom!zeker!eens!
kijken!hoe!de!oudleiding!jullie!zal!entertainen!!!

!

!!

!

Deze!zondag!moet!jullie!arme!leiding!studeren!voor!de!
examens,!maar!niet!getreurd!!Wij!hebben!een!goede!
vervanging!voorzien:!De!jins!komen!met!jullie!een!spel!
spelen!!Wij!zien!jullie!volgende!week!terug!!!

!

!

!

!

Altijd!al!gedroomd!van!Las!Vegas?!Altijd!al!eens!een!gokje!
willen!wagen?!Dit!is!je!kans,!want!wij!brengen!Vegas!naar!de!
scouts!!Dos!je!mooi!op!en!zet!trek!uw!pokerface!aan!want!
wij!gaan!naar!het!casino!!!

!

!

Ne!stevige!linker!van!jullie!supercoole!leiding:!Thomas!en!de!rest!xxx!



Krekel&Welpen&januari&

Het&nieuwe&jaar&is&begonnen&en&hopelijk&wordt&dit&een&TOP:jaar&met&leuke&momenten&die&je&

kan&delen&met&zowel&familie&als&vrienden.&De&leiding&heeft&vele&examens&tijdens&deze&maand&

dus&de&meeste&vergaderingen&gaan&in&de&avond&zijn,&maar&dat&betekent&niet&minder&leuk!&

ZATERDAG&6&januari&19u:21u:&

Vandaag&gaan&we&driekoningen)zingen.&Verkleed&

jullie&als&1&van&de&koningen&en&neem&een&plastieken&

zak&mee&voor&alles&wat&je&gaat&krijgen.&Allemaal&

komen&is&de&boodschap&en&oefen&alvast&zeker&de&liedjes!&

14&januari&10u:12u30:&

Jullie&leiding&zit&midden&in&de&examens&en&moeten&spijtig&genoeg&studeren&Maaaaar&er&is&voor&

vervanging&gezocht&want&het&is&namelijk&oudleidingvergadering.&Zeker&komen&dus!&

VRIJDAG&19&januari&19u:21:30&

Vanavond&is&het&zover.&De&avond&der&avonden.&Het&spel&der&spellen.&

Vanavond&is&het&namelijk&spelletjes3avond!!&Neem&zelf&gerust&

gezelschapsspellen&mee&die&je&wil&spelen.&De&leiding&zal&ook&iets&

leuks&voorzien&om&te&doen.&&

26&januari&10u:12u30&

Vandaag&is&het&zowel&voor&jullie&als&voor&de&leiding&een&verassingsvergadering.&Geen&idee&wat&

we&daarmee&bedoelen?&Kom&dan&zeker&vandaag&naar&de&scouts!&&

&

De&maand&januari&zit&er&al&op,&hopelijk&hebben&jullie&je&allemaal&goed&geamuseerd&en&we&zien&

jullie&terug&in&de&kortste&maand&van&het&jaar!&

Ne&stevige&linker&van&jullie&toffe&leiding,&

Chill,&Jacala,&Kaa&en&Shere&Khan.&



JOGI’S







Beste givers, 

 

Voor 't nieuwe jaar is nummer 2018 bedacht. 

Als jullie nu al eens wisten wat dat jaar bracht... 

Stel dat het in de sterren stond geschreven, 

Dat jullie vooraf wisten wat jullie zouden gaan beleven... 

 

Zoiets zou pas verschrikkelijk akelig zijn! 

Hoewel voor de juiste lottonummers best wel fijn ... 

Maar verder zou niks een verrassing wezen, 

Alsof jullie alles al eens eerder hadden gelezen. 

 

Maar nee hoor, zo'n nieuw jaar ligt niet vooraf vast. 

En dit wordt niet zomaar het tweeduizend en achttiende uit de kast. 

Wat jullie ervan maken, dat hebben jullie zelf in de hand. 

Nou ja, toch voor een heel groot deel, want ... 

 

Een stevige portie geluk, dat helpt voor alle mensen. 

En dat is nu precies wat wij jullie vandaag willen wensen! 

Plus elkaar graag zien, veel lachen en geen gemor. 

Jullie zullen het zien, met 2018 komt het dan wel snor! 

 

Gelukkig Nieuwjaar! 

 
Ok, voor zover onze nieuwjaarsbrief (moest je nog geen inspiratie hebben, bij deze 
hebben we uw vel gered) en dan nu over tot de orde van de dag:  
 

!!6/01: 3 koningen zingen van 19u tot 21u. We spreken af aan het speeltuintje 
in de Haagdoornlaan te Hoevenen city. Verkleed u allen als een koning en 
neem een collectebus mee voor al die moniesss!  

 
!! 14/01: oudleidingvergadering van 10u tot 12u30, enough said! Be there or 

be vierkantje!  
 



 
!!21/01: brunch @scouts van 11u tot 13u (Anne is 22 januari dus die neemt 

tracties mee, jeeuj!) 
 

!!28/01: het kan nog eens koud zijn dezer dagen dus we gaan kassen en 
singstaren! 10u tot 12u30 

 
Laatste belangrijke dienstmededeling: deze maand gaan we elke keer na de 
vergadering plakken voor onze giverfuif 2 februari dus zie dat je dan talrijk 
aanwezig bent!! 
 
 
Ne stevige linker, 
Yannick, Sebastiaan, Anne, Maarten 
 

 
 


