Zondag 04/11 – Legervergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Vandaag is het D-day! Kom in jullie beste camouflagekledij zodat wij jullie vandaag amper nog
kunnen spotten. Het wordt een dag vol hindernissen, parcours en strategie. Afspraak om 10.00u
stipt op ons hoofdkwartier.

Zondag 11/11 – Knutselkookvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Met de kerstperiode en feestdagen in zicht moeten we ons toch nog snel even voorbereiden. We
zullen de oma's en opa's, papa's en mama's is laten zien dat niet enkel zij feestmalen kunnen
klaarmaken! Neem voor al dit lekkers 2
 euro mee en doe gerust een schort en koksmuts aan.

Vrijdag 16/11 tot zondag 18/11 – Kawelpenweekend
Alle informatie over ons super leuke weekend krijgen jullie nog in de vorm van een brief.

Zondag 25/11 – Pyjamavergadering – 10u-12u30 – Lokaal
Ken je het, zo van die dagen waarop je opstaat en liefst gewoon heel de dag
in pyjama blijft rondlopen? Vandaag maakt de scouts weer zo'n droom waar
en mag je dat ook gewoon is doen. Doe je knotsgekke en hippe onesie of
pyjama maar aan want ook wij vertikken het om ons vandaag om te kleden.

Zondag 03/12 – Sintvergadering – 10u-12u30 – Lokaal
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie
klopt daar zachtjes tegen het raam? Zie ginds komt de stoomboot uit
Spanje weer aan, hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie Hem al staan. Sinterklaas
kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje.
Danku Sinterklaasje! Ken jij al deze liedjes over die goede oude man?
Leer ze allemaal uit het hoofd zodat we vandaag uit volle borst kunnen
zingen voor de enige echte Sinterklaas.

Zondag 09/12 – Schaatsvergadering – Schaatsbaan Kapellen - Dorpsplein
Meer info volgt via mail!

Zondag 16/12 – Steunkaartenverkoop – 10u-12u30 – Lokaal
Deze vergadering is zoals elk jaar een top momentje ! We gaan lekker allemaal samen
steunkaarten voor retrobal verkopen. Haal jullie beste verkoopskills boven en dan maken we er
weer een toppertje van formaat van ! Zo kunnen we deze editie van Retrobal weer bangelijk
maken!

Zaterdag 21/12 – Kerstfeestje – 18u-20u30 – Lokaal
How How How! De kerstman heeft ons laten weten dat hij het écht te druk
heeft om ook nog langs de scouts te passeren… Gelukkig kunnen wij de oude
man wel een handje helpen. We hebben afgesproken dat we zelf een eigen
kerstfeestje zullen organiseren met onze eigen cadeautjes. Neem daarom
allemaal een cadeautje mee dat niet duurder is dan 5 euro en dat geschikt is
voor zowel jongens als meisjes.

Zondag 23/12 – Geen vergadering – Thuis
Ooooooh, het is vandaag jammer genoeg geen vergadering… Maar treur niet, Kerstmis komt
eraan én het is vakantie! Geniet van jullie zalige vakantie en tot snel!

