Zat 8 sept

Startdag: 14u tot 16u30
Begonnen jullie zich al te vervelen op zaterdag? Niet getreurd, het
nieuwe scoutsjaar gaat van start. Hoera! De leiding staat al te
popelen om jullie te leren kennen. Na 16u kunnen de ouders nog
iets drinken en genieten van een toneeltje van de leiding.

Zat 15 sept

Survival of the fittest: 14u tot 16u
Een echte scoutser moet alle vaardigheden bezitten om mooie
kampen te bouwen en in de scouts te overleven. Begin maar al te
trainen! En laat die spierballen maar zien.

Zat 22 sept

Doop: 14u tot 16u
Hopelijk zijn jullie klaar om weer lekker vuil te worden, wij zien het
alvast zitten. Vergeet zeker jullie vuile kleren niet.

Zat 29 sept

Geen vergadering
Er is vandaag geen vergadering, want de leiding heeft even rust
nodig na de drukke start van het nieuwe scoutsjaar.

Zat 6 okt

Geen vergadering
Vandaag is er geen vergadering omdat de leiding op planweekend
is om alles te organiseren voor het nieuwe scoutsjaar.

Zat 13 okt

Schip ahoi piraatjes: 14u tot 16u
Het schip van piraat Rubus is helemaal verwoest. Help je met ons
onderdelen te vinden om het schip te herstellen?

Zat 20 okt

Rumble in the jungle: 14u tot 16u
De dieren uit de jungle zijn heel onrustig wegens de storm… help!!
Wie is er stoer genoeg om de dieren tot rust te brengen?

Vrij 26 okt

Halloween Party: 20u tot 22u
Zijn jullie klaar om eens goed te griezelen? Wij hopen van wel, want
vanavond staat er een Halloween Party gepland. Vergeet zeker
jullie verkleedkleren niet.

2 - 4 nov

Weekend
We gaan voor het eerst allemaal samen op weekend. Bereid jullie
maar al voor! Meer informatie volgt later.

Zat 10 nov

Geen vergadering
Er is geen vergadering omdat de jaarlijkse scouts BBQ vandaag
plaatsvindt. Jullie zijn allemaal meer dan welkom om te komen
smullen van de overheerlijke ribbetjes, worstjes, …

Kalender w

Zat 17 nov

Fotozoektocht: 14u tot 16u
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor het Belgische leger een
dierbare kluis. De generaal gelooft dat de welpen deze kluis kunnen
terugvinden. Wie durft deze uitdaging aangaan?

Zat 24 nov

Geen vergadering
Er is vandaag geen vergadering, want de leiding neemt de lokalen
eens onder handen voor een grote opkuis.

Zat 1 dec

Sinterklaas: 14u tot 16u
Vandaag komt Sinterklaas op bezoek in de scouts. Hopelijk zijn
jullie allemaal heel flink geweest dit jaar!

Vrij 7 dec

Filmavond: 20u tot 22u
De leiding heeft examens en daarom houden we het graag rustig.
We zullen samen een film bekijken. We vragen om 2 euro mee te
brengen voor een hapje en drankje. Tip: een dekentje!

Zat 15 dec

Ontbijt: 9u tot 11u
Wat is er nu gezelliger dan samen ontbijten? We vragen om
allemaal 5 euro mee te brengen voor een overheerlijk ontbijt.

Zat 21 dec

Geen vergadering
De leiding is volop aan het studeren voor de examens. Toch
wensen we jullie een vrolijk kerstfeest en een spetterend 2019 toe!
Tot volgend jaar!

Een stevige scoutslinker,
De welpenleiding
Julie (takleidster): 0471/86.29.84
Liselot: 0471/03.63.58
Stan: 0486/11.68.42
Dominique: 0478/77.13.77
Vragen of andere opmerkingen? Mail naar welpenleiding@scoutskortemark.be

