
Zondag 26/09 – Tindervergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Swipe je naar rechts? Of toch maar naar links? Wie weet krijg je wel een superlike! We
leren elkaar vandaag beter kennen en ontdekken aan het einde van de vergadering met
wie we matchen. Bereid je beste openingszinnen dus maar voor en wees klaar om in
iemands DM's te sliden!

Zondag 3/10 – pimp het lokaal vergadering – 10u00-12u30 –
Lokaal
Welk kleurtje krijgt ons lokaal? Wat komt er dit jaar op de
muren te staan? Vandaag gaan we zoals elk jaar ons lokaal
helemaal pimpen! Spullen om het lokaal mooier te maken zijn
altijd welkom, dus mag je zeker meenemen!

Zondag 10/10 – klakkebuis vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Deze Zondag kan jij nog eens je ‘schietenmetpvcbuizen’ talent laten
zien! Zorg er zeker voor dat je de techniek terug te pakken krijgt want
we gaan een supervet klakkebuis spel spelen.

Tip: fiks beenbeschermers

Zaterdag 16/10 – Wereldvoedseldag Giverke.  – 20u00-22u30 – Lokaal
Vandaag is het wereldvoedseldag. Kom allemaal massaal naar
ons 1ste giverke en geniet van de wereldwijde culinaire
hoogstanden.

P.S. Vergeet komende vrijdag zeker niet jullie uniform aan te
doen want het is dag van de jeugdbeweging!

Zondag 24/10 – Leidingsweekend – Geen vergadering
De leiding is er dit weekend even tussenuit om het komende scoutsjaar te plannen! Het belooft
weer een topjaar te worden en vanaf volgende week zijn we er weer met boordevol
enthousiasme!

Vrijdag 30/10 – Halloweentocht – ??? – Start aan lokaal



Halloween is mijn favoriete feest, dan ben ik verkleed in een griezelbeest ! Op de
scouts vieren we dit uiteraard ook ! Kom verkleed in je griezeligste kostuum en
laten we samen griezelen op de scouts in het Wolvenbos ! De leiding is er alvast
klaar voor, nu jullie nog!! Meer info volgt.

Een stevig linker van jullie leiding!


