
 
 
Zondag 03/11 – Herfstvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal  
De herfst is weer begonnen! Dit wil zeggen dat de blaadjes in allerlei kleuren veranderen, 
de paddenstoelen tevoorschijn komen in het bos en de vogels naar het warme zuiden 
trekken! ! En wij, blijven achter in het gezellige Wolvenbos waar we van het herfstig weer 
gaan genieten! 

Zondag 10/11 –Tijdreis Vergadering – 10u00 -12u30 – Lokaal 
Heb je altijd al eens willen weten hoe ze vroeger leefden, zo zonder auto of 
tablet? Er zijn verschillende tijdperken aan ons voorbij gegaan en wij gaan 
ze vandaag allemaal ontdekken: van de prehistorie met de mammoeten tot 
de toekomst waar mensen wonen op Mars!  
 

 
Vrijdag 15/11 tot zondag 17/11 – Kapoenenweekend  
JOEPIEEEE!!! Wij gaan op weekend! Het is niet zomaar een weekend, maar een REISJE 
ROND DE WERELD!  Schrijf jullie allemaal maar in want het belooft een bangelijk weekend 
te worden!  
Meer info staat in de weekendbrief die jullie per mail hebben gekregen. 
 
 
Zondag 24/11 – Dauwtocht – 7u15- 9u30 – De Uitlegger (ingang Heidestraat-Zuid)  
Het is donker, het bos slaapt, de dieren slapen, iedereen slaapt behalve de kapoenen! We 
vertrekken vandaag extra vroeg zodat we het bos kunnen zien ontwaken en de zon zien 
opkomen. We spreken af aan de Uitlegger, aan de ingang van Heidestraat-Zuid. 
Tip: kleed jullie warm aan want ‘s ochtends vroeg kan heel koud zijn 
 

 
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 – Snoepfabriek vergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal  
Vandaag bouwen we onze eigen snoepfabriek, want zeg nu eerlijk: 
hoe lekker zijn snoepjes? We dompelen jullie onder in de wondere 
wereld van snoepjes en koekjes, van zure beertjes tot cupcakes en 
zo veel meer! Komen is dus de boodschap! 

 



 

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!  

 
 
 
Vrijdag 20/12 – KERSTFEESTJE – 19u00-21u00 – Lokaal  
De gezelligste tijd van het jaar is weer aangebroken en dat gaan we 
vieren op de scouts met een kerstfeestje! Trek jullie favoriete kerst 
outfit aan, leer alle kerstliedjes uit je hoofd en dan verwachten wij 
jullie op de scouts om er een gezellige avond van te maken! 
 
Graag zouden we vragen om 2 euro mee te geven zodat wij de 
kapoentjes kunnen voorzien van lekkere versnaperingen. 
 
 
 

 
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! 
 

 


