
Zondag 26/09 – Roedelvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Hallo allemaal, welkom in onze nieuwe wolvenroedel!!! Vandaag leren we elkaar
beter kennen aan de hand van super leuke spelletjes! Wij hebben alvast
ongelooflijk zin in het nieuwe scoutsjaar met jullie! Awoooeeeh!

Zondag 3/10 – Bakdag – 10u00-12u30 – Lokaal
Jam, hmm, lekker, jeej, jum, joepie, vandaag gaan we
bakken! Taart, pannenkoeken, loempia’s,cake, koekjes,
fishsticks, pizza, muffins, donuts, brownies … Wie zal het
zeggen? Kom zeker naar de vergadering om erachter te
komen en neem 2 euro mee. TOT DAN!!

Zondag 10/10 – Knuffelvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Knuffelen is het liefdevol of zorgzaam tegen zich aandrukken van een of
meerdere personen. Het kan meerdere functies hebben: het bieden van troost,
aanmoediging, het tonen van begrip, het bieden van geborgenheid, het delen
van een emotie,… Maar vandaag heeft het de functie om corona van ons af te
zetten! Om eindelijk weer echt te friemelen in bakken, te tillen met dikke berta’s
en te worstelen met platte jossen!

Vrijdag 15/10 t.e.m Zondag 17/10 – Ninjaweekend – 19u30– Chiro Nelto
(Brecht)
Ninjaaaaaaaaaa, en dan uit elkaar springen jullie snappen het wel toch ??? Dat
spel waarbij je elkaar eraan kan doen door op de handen te tikken zalig toch. Dit
eerste weekend spelen we dit een heel weekend lang. Mopje ! We spelen andere
zotte ninja spelletjes ! Inschrijven kan via de google form in jullie mailbox.

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!

Zaterdag 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 (Nieuwe) leiding!


