
Zondag 26/09 – love is blind vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
De allereerste vergadering van het nieuwe jaar! Tijd om elkaar dus terug wat beter te
leren kennen. Wie worden de nieuwe bff’s dit jaar en kan je elkaar blindelings
vertrouwen? Dit alles komen we te weten op onze spetterende Love is Blind Vergadering!

Zondag 3/10 –  Pretroulette vergadering – 10u00-12u30 –
Lokaal

Hallo beste mensen hier en thuis voor de buis. Het is
alweer tijd voor een mega vette pretroulette!! Alvast een
gigantisch applaus voor jullie gastheren van vandaag, de

jojoleiding!! EEEUUUJJJJJ

BELANGRIJK!:

Na de vergadering zijn jij en je ouders welkom voor een kort infomoment. We lichten toe
wie jullie leiding zijn, wat er dit jaar op het programma staat en we geven jullie al wat info
over het eerste jojoweekend. Zeker komen dus ;)

Zondag 10/10 – Brooklyn Nine-Nine vergadering– 10u00-12u30 – Lokaal

Jullie kennen allemaal ongetwijfeld de topserie Brooklyn Nine Nine. Een serie vol
spanning, actie, agenten die de wereld redden en dit overgoten met bakken vol humor.
Dit alles gieten we vandaag in een bangelijke vergadering. Op het programma staat:
klakkebuizen, spannende opdrachten en een strijd tot we een ultieme winnaar hebben.
Klaar voor?

Hier alvast een leuk voorproefje uit de serie:
https://www.youtube.com/watch?v=HlBYdiXdUa8

Zondag 17/10 – Snackmaster vergadering – 10u00-14u00 – Lokaal

Voor mij bicky burger, kaassouffle, kleine friet en joppie saus aub ;)
Neem allemaal zeker 2 euro mee voor het overheerlijke eten!

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!

https://www.youtube.com/watch?v=HlBYdiXdUa8


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 nog.

Een stevig linker van jullie leiding!


