
 

Ziezo, de spits is eraf gebeten. De eerste maand van het
nieuwe scoutsjaar was al meteen een knaller. Nieuwe leden
gingen naar hun eerste vergadering, anderen zijn een tak

verder gesprongen en er waren er natuurlijk ook die gewoon
gezellig in dezelfde tak gebleven zijn. De leiding heeft zich

ook zeker en vast fantastisch kunnen amuseren bij de eerste
vergaderingen.

Ook de BBQ was dit jaar weer een editie om U tegen te
zeggen! Er is gegeten, gedronken, gedanst en gezellig

gebabbeld. Wij willen graag alle leiding, leden, ouders en
helpende handen bedanken om er samen zo’n top-editie

van te maken!!
 

Niet getreurd, ook oktober heeft van alles in petto voor alle
vincies!! Helaas begint het al wat minder met een weekend
zonder vergadering. De leiding gaat op planningsweekend,
maar zo zorgen wij ervoor dat het scoutsjaar weer tiptop in

orde is.
 

Gedurende de volgende 2 zondagen van de maand staat de
leiding weer klaar met de gekste, leukste en coolste

activiteiten! Kijk zeker goed in de kajogi waar je verwacht
wordt.

 
Op vrijdag 21 oktober is weer DAG VAN DE

JEUGDBEWEGING. Een jaarlijkse traditie waar we met z’n
allen een hele dag samen met de andere jeugdbewegingen
tonen hoe fijn het is om scout te zijn. Doe dus allemaal jullie
uniform aan naar school en vergeet ook zeker niet langs te
gaan op de grote markt. Hier zijn er ’s ochtends, ’s middags
en na school weer leuke shows en activiteiten te beleven!
Niet vergeten dat het die zondag (23 oktober) nog steeds

gewone vergadering is!
 

We sluiten de maand oktober af met het allereerste
takweekendje van dit jaar, YES!!!

Wat spannend voor die nieuwe kapoentjes en voor de rest
van de takken, een heerlijke gewoonte! Jullie leiding zal er

alleszins iets fantasisch van maken, een absolute aanrader
om mee te gaan dus!

 
 

Dat was het alweer voor de maand oktober. Geniet enorm
van alle activiteiten!

 
Stevige linker van de groepdsleiding

Marie – Nina – Elisabeth – Eefje



Oktober
Zondag 2/10

Super jammer, dit weekend is er geen
vergadering want de leiding is op

planningsweekend. :(

Zondag 9/10

Zondag 16/10

Vrijdag 21/10

Zondag 23/10

Weekend 28/10 - 30/10

Joepie terug scouts! Vandaag is het vergadering
op het lokaal van 14u30 tot 17u15. Na de

vergadering is er ook nog een info-moment!

We spreken om 14u30 af aan het lokaal voor
weer een mega leuke vergadering!!

Het is DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!!
Draag allemaal jullie uniform naar school en ga

zeker eens naar de markt voor verschillende
toffe activiteiten!!

Wij verwachten jullie om 14u30 aan de wegel
van het puytvoet. Neem zeker 1 euro mee voor

een drankje. Tot dan!

Het is al weer tijd voor ons eerste weekendje!!!
De uitnodiging volgt nog!! Wij kijken er alvast

naar uit!!

Dat was het alweer voor oktober!!
Dikke knuffels van jullie kabouterleiding!!


