
 
 
 
Zondag 03/11 – levendegezelschapspelenvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
Ooit al eens een echte gans, boot, kaart of puzzelstuk willen zijn? Of de totem van 
junglespeed? Vandaag kan dat allemaal! Laat het competitiebeest in je naar boven komen 
en kroon je tot master in de levende gezelschapspelen. 

 

Zondag 10/11 – Wieltjesvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Neem vandaag allemaal jullie gekste wieltjes mee en skate, 
rollerblade,step alsof uw leven ervan afhangt! Wie kan de coolste 
truckjes? Wie is het snelst? Wie heeft het origineelste vervoermiddel 
bij? Wie valt er het snelst? In elke categorie valt er wel een prijs te 
winnen dus smeer die beentjes al maar in 
 
 
 
Vrijdag 15/11 tot zondag 17/11 – Giverweekend  
Jullie vinden alle informatie in de weekendbrief die je ouders doorgemaild krijgen. 
Hieronder al een kleine hint naar het thema! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zondag 24/11 – Dorpsspel – 9u45-12u15 – Dorpsplein Kapellen 
Kom vandaag allemaal met de fiets en ontdek welke geheimen Kapellen nog allemaal in 
petto heeft voor jullie. Maak Dirk trots en misschien mogen we dan eens bij hem op de 
koffie. Ps: Wist je dat ‘LUX’, de naam voor de nieuwe polyvalente zaal, komt van een 
vroegere cinema die op de hoevensebaan stond? 

 

 
 
Zondag 01/12 – Sintvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
“Hij komt, hij komt, de lieve, goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de 
vriend van ieder kind!” 
Jaja, je hebt het goed gelezen. Vandaag komt Sinterklaas naar onze scouts!  
Kom deze zondag naar de scouts & laat maar eens zien hoe een flinke 
kinderen van scouts den 51ste jullie zijn! 
 
 

 
Zondag 08/12 – Onbevlekte-ontvangenis-van-Maria-Vergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal  
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Katholieke Kerk dat met een 
hoogfeest gevierd wordt op 8 december, negen maanden voor het feest van de geboorte van 
Maria op 8 september. Het dogma leert de bijzondere status van Maria door te stellen dat zij 
verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. Zij werd met een 
onbevlekte ziel ontvangen in de schoot van haar moeder, volgens de traditie Anna. Op haar ziel 
werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de toekomstige verlossing door haar 
Zoon Jezus Christus toegepast. Volgens de katholieke geloofsleer bracht de bijzondere 
uitverkiezing van Maria met zich mee dat zij de enige mens in heel de geschiedenis is wier ziel 
nooit met enige zonde bevlekt geweest is, zelfs niet met de erfzonde.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dogma_(algemeen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/8_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria-Geboorte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria-Geboorte
https://nl.wikipedia.org/wiki/8_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erfzonde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_(heilige)
https://nl.wikipedia.org/wiki/God_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)


 
Zondag 15/12 – Steunkaartenverkoop  – 10u00-12u30 – Lokaal  
Deze vergadering is zoals elk jaar een top momentje ! De voorbereiding van Retrobal zijn weer 
volop aan de gang en daarom gaan we steunkaarten verkopen vandaag!  Haal jullie beste 
verkoopskills boven en dan maken we er weer een TOPvergadering van. Zo kunnen we deze 
editie van Retrobal weer bangelijk maken!  
 
 

 
 
 
Zaterdag 28/12– KERSTgiverke – 20u00-23u00 – Lokaal  
Giverke nummer 2!!! Breng een leuk cadeautje mee van maximum €3,33 
(niks eetbaars tenzij zelfgemaakt!). Zet je mooiste kerstmuts op en trek je 
warmste kerstsokken aan om er een prachtige kerstavond van te maken. 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 29/12 – Geen vergadering  – Thuis 
Ooooohhh, jammer genoeg is het vandaag geen vergadering!  Vanaf 
volgende week vliegen we er weer in!  Smeer jullie stembanden 
alvast voor 05/01, want dan gaan we driekoningen zingen! 
 
 
 
 
Wij wensen jullie namens heel de leidingsploeg alvast een SPETTEREND 2020! 
 

 
 


