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Zondag 03/11 – Legervergadering – 09u45-12u15 –  Het Mastenbos (ingang Kalmthoutse 
Steenweg) 
Zijn jullie klaar voor een oorlog? Deze vergadering gaan jullie oefenen om echte soldaten 
te worden. We gaan leren hoe je moet sluipen naar je vijand en hoe je hem te grazen 
moet nemen. Zorg maar alvast dat je goed gecamoufleerd bent zodat hij je niet ziet 
aankomen! 

Zondag 10/11 –Omgekeerde  Vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Achterstevoren of voorsteachteren? Binnenstebuiten of buitenstebinnen? Deze 
vergadering gaan we alles omgekeerd doen. Eet voor deze vergadering maar je 
avondeten en trek je kleren omgekeerd aan! 
!! gadnoz toT 
 
 
Vrijdag 15/11 tot zondag 17/11 – Poenkaweekend  
We gaan op ons eerste weekend!! Hebben jullie er zin in? Wij alvast wel. We vinden het 
super spannend. Het thema is kinderboerderij, dus haal het beest maar in je naar boven 
of kom als een echte boer of boerin. 
Meer info staat in de weekendbrief. 
 
 
Zondag 24/11 – Cupcakes vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal 
Voor onze poenka-spaarpot en jullie maag bij te vullen, gaan we vandaag lekkere 
cupcakes maken en verkopen na de vergadering. Oefen je kook- en versierkunsten maar 
alvast, want jullie mogen je uitleven op de cupcakes! 

 
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 –Regenboog vergadering  – 10u00-12u30 – Lokaal  
Rood oranje geel groen blauw indigo violet. Deze vergadering wordt dikke pret! Ken jij al de 
kleuren van de regenboog in volgorde? En wist je dat aan het einde van de regenboog een grote 
pot goud staat? Kom naar deze vergadering gekleed in zoveel kleurtjes, zodat we met de 
poenka’s een levende regenboog kunnen zijn! 



 

Zondag 15/12 – Steunkaartenverkoop  – 10u00-12u30 – Lokaal  
Deze vergadering is zoals elk jaar een top momentje ! De voorbereidingen 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/KERSTVERGADERING – 19u00-21u00 – Lokaal  
“Jingle bells, jingle bells, jingle all the way” Maak je maar klaar voor onze 
geweldige kerstvergadering, want we gaan er een echt feestje van maken. 
Breng allemaal een cadeautje mee om onder onze kerstboom van de scouts 
te leggen. (We vragen wel dat het cadeautje max 3 euro kost.) 
 
 
 
 
 
 

 
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! 
 

 
 


