
Zondag 26/09 – Kennismakingsvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
JAAAAA, JOEPIEEE!!! Het is weer zover, een nieuw scoutsjaar is er weer.

Nieuwe gezichten en nieuwe vrienden maken. Laat vandaag je beste kant

zien. Nieuwe spelletjes leren kennen, lekker buiten spelen, scoutsdingen

leren,… Oh ja juist, bijna vergeten, de leiding... Die leer je natuurlijk ook

kennen!

Zondag 3/10 – Werelddierendagvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
WOEF WOEF, MIAUW, PIEP, GRRRRR! Welke dierengeluiden ken jij nog? Het is bijna
werelddierendag! Vandaag spelen we een super leuk spel in ons beestenbos! Ben jij ook
zo’n grote dierenvriend? Jouw leiding al zeker wel!

Zondag 10/10 – Piratenvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
AARRRRR!!! Droom jij ook van een papegaai op je schouder en
over de zeven zeeën varen? Of misschien hou jij wel meer van de
luide liedjes of hoog in het kraaiennest zitten? Durf jij vandaag
mee op avontuur? Op Zoek naar een zeemeerman of een schat…
En misschien vinden we er wel 1!

Zondag 17/10 – Het Grote Ladderspel – 10u00-12u30 – Lokaal
Zijn jullie echte competitie beesten en durven jullie elkaar koste wat kost voorbij te
steken op de enige echte kapoenenladdercompetitie? En zijn jullie zelfs zo goed dat jullie
de leiding van de troon kunnen stoten? Kom je dan deze zondag zeker bewijzen op onze
mega coole laddercompetitie!

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!

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!


