Belangrijke data:
17 november: Pastaslag en wijnproefavond
9, 10 & 11 november: Takweekend Wouters
10 & 11 november: Wijnverkoop
17 & 18 november: Wijnverkoop
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Beste ouders, leden en sympathisanten,
We willen iedereen hartelijk bedanken om zo talrijk aanwezig te zijn op de overgang, het was
een absolute recordeditie. Hierbij wensen we iedereen nog eens proficiat die is overgegaan.
Hopelijk beleven ze veel plezier in hun nieuwe tak. We hebben er ook heel wat nieuwe leden
bij wat ons veel plezier doet. Onze leidingsploeg staat alvast elke zondag klaar.
De maand november begint met onze jaarlijkse groepsgeldslag. Op zaterdag 17 november
zijn er overheerlijke pasta’s te verkrijgen à volonté. Deze avond is het uitgelezen moment
voor de nieuwe ouders om kennis te maken met de leidingsploeg. Breng gerust jullie
deugenieten mee, wij voorzien kinderporties en ook een gezellige speelhoek.
Kortom, iedereen is welkom!
Inschrijven voor de pastaslag kan via de link die op onze website staat.
Tijdens en na het eten kunnen jullie ook genieten en proeven van de lekkere wijnen
geserveerd door onze givers. Dit is ten voordele van hun zomerkamp.
Wij hopen er weer een leuke en actieve maand van te maken!
Groetjes
De groepsleiding
Katrien, Thibaut en Amine
Steeds te bereiken op het volgende adres: groepsleiding@xaveriusstrita.be

Heeeeey Wouters hier zijn we weer! Na een fantastische start van het
gloednieuwe scoutsjaar wachten jullie natuurlijk vol spanning op wat we de
komende weken in petto hebben voor jullie! Ik laat jullie niet langer
wachten:
Zondag 4 november: Filmvergadering (Harry Potter) (9:00-12:00)
Lieve Wouters, het is bijna zover! Het
Harry Potter weekend komt er bijna
aan!
Om helemaal in de sfeer te komen van
het leven van echte tovenaars en
heksen, je toverspreuken nog eens op
een rijtje te zetten en alle geheime van
‘Zweinsteins Hogeschool voor
Hekserij en Hocus-Pocus’ alvast te
ontrafelen bekijken we de
legendarische, allereerste Harry Potter
film. Zorg ervoor dat jullie zeer goed opletten want na de film komt er een
kleine quiz voor de aandachtige tovenaars en heksen!
9 tot 11 november: Takweekend Wouters
Zijn jullie klaar voor het Harry Potter weekend???
Jullie leiding in ieder geval wel!
(De weekendbrief met alle belangrijke informatie
omtrent het weekend staat op de site)

Zaterdag 17 november: Pastaslag/Wijnproefavond
Het is alweer pastaslag! Tijd om jullie ouders,
tantes, nonkels, vriendjes en vriendinnetjes, de
bomma en bompa mee te nemen en te laten
genieten van onze overheerlijke spaghetti!
Hierna kunnen de volwassenen gezellig
bijkletsen en genieten van de wijnproefavond.
Zondag 18 november: GEEN VERGADERING

Aangezien het gisteren Pastaslag was, is
er vandaag helaas geen vergadering! "
$
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We zien jullie graag terug volgende
week! Tot dan!

Zondag 25 november: Dagtocht (9:00 tot 17:00)
Vandaag halen we onze stevige stapschoenen zeker boven want we gaan op
dagtocht! We vertrekken aan de lokalen!
Naar waar??? Dat is een verrassing!
Wat nemen we mee?:
• Lunchpakket en een 4-uurtje
• Gevulde drinkbus/waterfles
• Stevige stapschoenen
• Regenjas (in geval van
regenweer)
• Warme kledij
• Een goed humeur
Zorg ervoor dat jullie flink hebben
ontbeten en het weerbericht zeker in het oog houden! We komen aan op de
lokalen om 17:00.
Ziezo dat was het dan al weer voor de maand november! Tot de volgende editie
van ‘Den Deugeniet’!

Nand: 0471 06 58 50
Jasper: 0476 27 65 66

Lies: 0479 86 95 28
Ellen: 0498 63 56 55

Jaimie: 0472 75 11 66
Mathijs: 0477 42 85 63

