
Zondag 26/09 – “Hallo, wie ben jij?”-vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Nieuw jaar, nieuwe gezichten en voor sommigen een nieuwe hobby. Welkom op de
scouts! Omdat het onze allereerste echte vergadering van het jaar is, is het tijd om kennis
te maken met elkaar, de leiding en natuurlijk de knotsgekke spelletjes op de scouts.
Benieuwd naar wat jullie dit jaar allemaal te wachten staat? Kom het deze zondag
ontdekken!

! Na deze vergadering organiseren we ook een infomoment voor de ouders. Meer info
volgt nog via mail. !

Zondag 3/10 – Piratenvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Ay Ay kapitein, vandaag gaan we de wildste zeeën bevaren. We temmen
de hoogste golven op zoek naar goddelijke rijkdommen. Goud en
sieraden is wat we zoeken en we zijn bereid om er alles voor te geven.
Matrozen zijn altijd welkom dus kom zeker mee op avontuur en vergeet
je zeebenen niet.

Zondag 10/10 – Reis door de tijd-vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
De leiding vraagt zich af hoe de wereld eruitzag toen er nog
dinosaurussen, Romeinen of ridders en prinsessen rondliepen.
Daarom gaan we deze zondag dan ook op ontdekkingstocht. We
stappen in onze teletijdmachine, reizen door de eeuwen heen
en tegen het einde van de vergadering heeft de geschiedenis
geen geheimen meer voor ons. Misschien geraken we zelfs in de
toekomst of misschien kunnen we zelfs een boodschap
achterlaten voor onze toekomstige ik. Spannend hé? Kom zeker
langs!

Zondag 17/10 – Sportvergadering – 09u45-12u15 – Park van Kapellen, ingang aan de kerk
Smeer jullie benen al maar in en doe je sportiefste outfit aan want
vandaag is het sportvergadering. Vandaag komen we te weten wie
de snelste, de sterkste en de sportiefste poenka’s zijn.

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 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 nog.

Een stevig linker van jullie leiding!


