Zondag 25/09 –Who are you? Who are we? Vergadering –
10u00-12u30 – Lokaal
DE GIVERS!!! . Wie zijn ze, wat drijft ze? Wij willen weten wie
jullie zijn en wat jullie doel is in het leven. Wat zijn jullie
diepste geheimen, leukste anekdotes en gekste
eigenschappen. Wij willen het allemaal weten. See you
then!!

Zondag 2/10 – UPGRADE HET GIVERLOKAAL Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Welk nieuw kleurtje krijgt ons lokaal? Wat
komt er dit jaar op de muren te staan?
Vandaag gaan we zoals elk jaar ons lokaal
helemaal pimpen, maar dit jaar moet het
specialer dan ooit!
Belangrijk!! Neem allerlei spullen (verf,
posters, spuitbussen, meubilair,
verfborstels,....) mee om het lokaal
helemaal te pimpen & trek dus ook zeker
niet je beste kleren aan!

Zondag 9/10 – AMONG US Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Jullie kennen het spel allemaal waarschijnlijk wel! Maar ooit al over nagedacht hoe het in het
echte leven zou zijn? De wapens en de locaties zullen afwijken van wat je gewoon bent, maar wat
uiteraard niet zal veranderen is 1 ding. Niemand is te vertrouwen!

Zondag 16/10 – Dorpsspel – 10u00-12u30 – Dorpsplein kapellen

Wist je dat Rocco Granata afkomstig is uit Kapellen? En dat kapellen ruim 26.400
inwoners telt? Met andere woorden kennen jullie Kapellen echt zo goed als jullie
denken? Dat zullen we dit weekend te weten komen tijdens het Dorpsspel van
de eeuw!

Zondag 23/10 – 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 28/10 – Halloweengiverke – 20u00-22u30 – Lokaal
BOOEEEEEEEEEEEE! Het is weer zover het griezelseizoen is begonnen en dat kan maar 1 ding
betekenen…. Het is halloweeeeeeeennnn!! En om dit evenement zo tof te maken is er speciaal
voor ons een extra vergadering ingepland.. en neenee niet zomaar een vergadering, maar wel
ons eerste echte giverke!!

Zaterdag 29/10 – Halloweentocht – 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 stevige linker van jullie leiding!

