
Zondag 25/09 – Kennismakingsvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 

Vandaag vindt de allereerste vergadering van het jaar en voor sommigen zelfs de allereerste
vergadering ooit plaats. Daarom zullen we vandaag uitgebreid kennis maken met elkaar aan de
hand van verschillende leuke spelletjes. Zo kennen we elkaar op het einde van de dag supergoed
en zijn er misschien al wel vriendschappen ontstaan. :)

Zondag 2/10 – Survival Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 

Zijn jullie klaar voor een dag vol avontuur, plezier en
survivallen? Deze zondag leren we jullie alle kneepjes van
het vak en gaan jullie naar huis als echte survivors! Maar
voor een echte scouts wordt dit zeker en vast geen
probleem!

Zondag 9/10 – Omgekeerde  Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Vandaag doen we alles omgekeerd! Dat wil zeggen dat we elk spelletje omgekeerd zullen spelen.
Ook zal de leiding zich omgekeerd verkleden (kap achterstevoren/broek aan bovenlijf/…). Kom zo
zot als je zelf wilt!

Zondag 16/10 – Sportvergadering – 09u45-12u15 – Park van Kapellen
(ingang kerk)

Smeer jullie benen maar al in want deze zondag dagen we de
poenka’s uit in verschillende sportchallenges. Wie heeft het
grootste uithoudingsvermogen? Wie de meeste spieren? Wie de
beste conditie? En wie is het snelste van de groep? Hier komen we
allemaal achter deze vergadering.

LET OP: Deze zondag spreken we niet aan het lokaal om 10u
af maar om 9.45u aan de ingang van het park van
Kapellen bij de kerk!

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!

Nellie, Louise, Lauren, Maarten, Marie, Ward


