Zondag 25/09 – Wie zedde gij? - vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Wie zedde gij eigenlijk? Wij willen jou beter leren kennen! Wat is jouw lievelingskleur? Wat is
jouw lievelingseten? Wat doe je graag op de scouts? Wat zijn jouw dromen? Vandaag gaan we
daar achter komen met diepe gesprekken en talloze spelletjes!

Zondag 2/10 – Stratego á la Grecque - vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Tijdens deze vergadering gaan jullie moeten bewijzen dat jullie even strategisch zijn als
de Griekse goden. Jullie moeten je dus ook verkleden als je favoriete Griekse god(in) en
een enorme strijd voeren! De leiding komt alvast verkleed als Zeus, Aphrodite, Poseidon,
Artemis, Ares en Apollo.

Zondag 9/10 – Fancy Diner / techniken - vergadering– 10u00-13u00 – Lokaal
Bist du ook altijd zo hungrig na de scouts? Diesen Sonntag niet hoor! Wir bringen onze
sjorkunsten zum Vorschein en zetten ein leckeres Menü op tafel! Benieuwd was wir gaan
essen? Schuif maar aan und koche mit uns! €3 niet vergessen bitte!

Zondag 16/10 – Onafhankelijkheids–vergadering — 10u00-12u30 – Lokaal

Oh dierbaar België…. Exáct 192 jaar geleden werd België onafhankelijk verklaard. Dat ging niet
zonder horten of stoten, de Belgen hebben zich van hun dapperste kant laten zien! Wie onder
jullie is het moedigst? Wie verovert het snelst de onafhankelijkheid? Trek uw strijdschoenen aan
en ga de strijd aan op de scouts!

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!

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!

