
Zondag 25/09  – junglebook vergadering + infomoment voor ouders* – 10u00-12u30 – Lokaal 

Vandaag zullen jullie tijdens onze eerste
spetterende vergadering de nieuwe leiding en
Welpen leren kennen!!
Tot zondag!

Groetjes jullie leiding 😊
Tha, Akela, Sambua, Ikki, Mang en Shere Khan

*Na de vergadering houden we een kort
infomoment op de scouts voor de ouders. Hier
kunnen jullie de leidingsploeg leren kennen
en lichten we de werking van de scouts nog
eens toe!

Zondag 2/10 -sprookjesvergadering  –
10u00-12u30 – Lokaal 

Is het doornroosje, is het donald duck of is het
aladin…? Welke sprookjesfiguren kennen jullie al
allemaal? Vandaag komen we alles over hen te
weten!! Verkleed je in je leukste sprookjesoutfit en
kom op ontdekking in het sprookjeswolvenbos!

Zondag 9/10 – sportvergadering –
10u15-12u45 – atletiekpiste
De welpen zullen vandaag hun beentjes
moeten insmeren voor onze sportieve
vergadering. We gaan vandaag eens zien
hoe sportief onze welpjes zijn! Wie is de
snelste? Wie kan het hoogste springen? En
wie is het beste met een bal?



Zondag 16/10 – minionsvergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal
BANANEN BANANEN BANANEN
Bello! Papatoe, lovedo, patoi!! Labamo kaldosto fremdo
bitromdo lopamoda!! Dit klinkt misschien als chinees
maar na deze vergadering gaan jullie allemaal weten wat
het wil zeggen! Benieuwd ? Zeker komen dan!

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!


