WELKOM BIJ DE LEGEROPLEIDING VAN DE WOUTERS!

Wat moet je weten over de legeropleiding?
Dag soldaat in opleiding!

Eindelijk is ons nieuwe scoutsjaar begonnen. Wij hebben er al heel veel zin in en hopelijk jullie ook!
Dit jaar zullen we jullie opleiden tot echte soldaten. Jullie krijgen ook een speciaal legerpaspoort om
zo veel mogelijk sterren te verzamelen. Hoe meer sterren je verdient hoe groter de kans dat je
slaagt voor de opleiding.
Graag zouden wij met elke activiteit weten welke leden er
zullen zijn. Verdere info over de communicatie volgt nog via
mail of whatsapp.
In dit boekje kunnen jullie alle praktische informatie vinden over onze verschillende legeractiviteiten
dit jaar.
Veel succes met het behahalen van jullie diploma!

Praktische info

Onze legeropleiding zal om de 2 weken doorgaan op zaterdagnamiddag van 13:30u 16:30u op de scoutslokalen. De scoutslokalen kan je vinden in Heideweg 101 in HalleZoersel.
Het kan soms gebeuren dat de uren eens wat anders zijn. Als dit zo is zal er tijdig een
bericht komen met alle info die jullie nodig hebben.
In dit boekje kunnen jullie alle info terugvinden over de activiteiten t.e.m. de
kerstvakantie. Daarna zal er een volgend activiteitenboekje komen.
Moest u nog vragen hebben mag u altijd iets laten weten aan onze takverantwoordelijke
Lien Wuyts
gsm: +32 478 39 86 05
mail: wuyts.lien@gmail.com

Jullie sergeanten van dienst

Jullie zullen worden opgeleid door deze 2 hele leuke sergeanten:
Dit is sergeant Claudia

Dit is sergeant Lien

Claudia is 24 jaar en werkt als
kinderverzorgster en office assistant.

Lien is 18 jaar en ze studeert jeugden gehandicaptenzorg.

Activiteiten
18 september 2021

2 oktober 2021

Vandaag is het eindelijk zo ver! Het nieuwe
scoutsjaar is begonnen! Vandaag komen julie
te weten wie jullie leiding zal zijn. Dit doen we
samen met de hele scouts joepie!!

Smeer jullie benen in en trek je sportoutfit maar
aan!
We zouden wel eens willen weten hoe sportief
jullie zijn. Dit is tenslotte iets wat je moet zijn als
soldaat. Laat jullie beste sportskills maar zien en
zorg voor die eerste gouden ster op jullie mooie
paspoort!

Locatie: de scoutslokalen
uur: van 13:30u t.e.m. 16:30u

Locatie: de scoutslokalen
uur: van 13:30u t.e.m. 16:30u

16-17 oktober 2021
Het ledenweekend staat voor de deur! We
kijken er naar uit om elkaar nog beter te leren
kennen en zo een goed team te vormen. Dat
is nu eenmaal belangrijk in het leger. Zijn
jullie klaar om erin te vliegen?
Verdere info volgt nog

30 oktober 2021
Halloween is je favoriete feest, dan ben je
verkleed als een griezelbeest Enkel de Wouters
die er in slagen om alle griezels te overwinnen
verdienen de juiste ingrediënten. Voor de andere
hebben we een lekkere spinnensoep met
snottenbellen en wormen voorzien mhuahuahua
Haal jullie griezeligste en warme outfit al maar
boven want enkel echte griezelbeesten kunnen
deze lekkere heksensoep maken.
Locatie: de scoutslokalen
uur: in de avond, meer info volgt

13 november 2021

Wereldoorlog III
Vandaag is het aan de Wouters om zoveel
mogelijk landen te veroveren, want enkel de beste
soldaten nemen wij mee op missie. Maar pas op
voor de vijand, want voor dat je het weet hebben
ze je land terug afgenomen. Kom bewijzen dat jij
de meeste landen kan veroveren en verdien zo
extra sterren voor op je paspoort.
Locatie: de scoutslokalen
uur: 13:30u t.e.m. 16:30u

27 november 2021
Vandaag is het EIN-DE-LIJK zo ver! De Sint
gaat langskomen op de scouts en misschien
heeft hij wel wat lekkers voor jullie mee. Zijn
jullie braaf geweest dit jaar?
Locatie: de scoutslokalen
uur: 13:30u t.e.m. 16:30u

11 december 2021
De grote legerproef komt eraan. Laat zien over
welke vaardigheden jullie beschikken om een
goede soldaat te zijn. We zijn wel eens
benieuwd of jullie kunnen schieten,
camoufleren, een goede conditie hebben...
Toon ons dat jullie de gouden sterren waard
zijn.
Locatie: de scoutslokalen
uur: 13:30u t.e.m. 16:30u

31 december 2021
Zijn jullie klaar voor onze laatste activiteit van
het jaar 2021. We gaan namelijk
nieuwjaarszingen in het dorp van Zoersel. Wij
hebbenn er al heel veel zin en we hopen jullie
ook!
Verdere info volgt nog

