Zondag 03/11 – Klakkenbuisvergadering – 10u00-12u30 –lokaal
Ooit gedacht om bij het leger te gaan? Dan is dit je kans want wij gaan vandaag voor het eerst dit
jaar klakkenbuizen. Dus oefen je blaastechnieken thuis alvast en wie weet wordt jij wel de
ultieme klakkenbuizer van de dag.

Zondag 11/11 – Dauwtrip – 06u00-08u30 – Kalmthoutse Heide (ingang bij Bijenteeltmuseum)
Vandaag zijn we extra vroeg uit de veren en vertrekken we op dauwtrip! Trek je bottines aan en
laat je ochtendhumeur maar thuis, want het wordt een super leuke wandeling met zonsopgang!
Op het einde wacht jullie nog een toffe beloning!

Vrijdag 16/11 tot zondag 18/11 – Wolvenweekend – 19u00-12u30 – Lokaal
Altijd al gedroomd om een spion te worden? Waag dan nu je kans en ga
mee op spionnenweekend, want de MI6 is op zoek naar nieuwe
topspionnen.
Onze geheime missie start op 16 november om 19u aan ons eigen lokaal
in de Wolvenbosdreef 8. Van hieruit gaan we met de fiets naar een
topsecret locatie. Zie dus zeker dat jullie fiets in orde is en doe ook zeker
een fluovestje en je uniform aan. We komen zondag 18 november om
12u30 terug aan met de fiets in de W
 olvenbosdreef 8.

Zondag 25/11 – Techniekenvergadering – 10u00-12u30 – Lokaal
Eindelijk is het zover onze eerste techniekenvergadering. Hier zullen we eens testen of jullie in
staat zijn om zelf constructies te bouwen. Kan je dit nog niet? Geen probleem, vandaag leren we
dit allemaal aan zodat jullie de beste bouwers van heel het wolvenbos worden .

Zondag 02/12 – Sintvergadering – 10u00-12u30 – 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 – Pyjamavergadering – 09u00-11u30 – Lokaal
Ooit al eens naar de scouts willen komen in je pyjama? Vandaag is je kans! Trek dus maar je
mooiste pyjama aan en laat het ochtendhumeur thuis. We zullen samen op de scouts van een
ontbijt genieten, dus gelieve hiervoor €2 mee te brengen.

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!

Vrijdag 21/12 – Kerstfeestje – 19u00- 21u30 – Lokaal
Hohoho, de kerstman komt langs bij ons op de scouts! Tijd dus
voor een gezellig kerstfeestje zodat we dit goed kunnen vieren.
Geen kerstfeest zonder pakjes, dus neem allemaal een pakje mee
van ongeveer €2.

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!
Ne stevige linker,
Tinke, Leen, Thibault, Vic en Sharo

