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Hallo iedereen!

Het is de start van een nieuw scoutsjaar en daar hoort ook een gloed-
nieuw jaarthema bij! Dit jaar is dat: SCOUTMOEDIG! Maar wat houdt 
dit in? We kunnen dit opdelen in 4 groepen: ‘risicovol spelen’, ‘leren 
met vallen en opstaan’, ‘opkomen voor jezelf en anderen’ en ‘kritisch 
durven kijken naar onszelf als scouts en gidsen’.

We proberen dit jaar een beetje meer op avontuur te gaan, tegen de 
stroom in te roeien, moedige keuzes te maken en een beetje meer 
te durven dan anders. We proberen dapper uit onze comfortzone 
te stappen want durven doet goed. Samen op verkenning gaan en 
durven tuimelen in het leven. We moedigen onze leden aan zelf 
te proberen, zelfwerkzaamheid is immers één van de 5 pijlers van 
scouting. We gaan dit jaar verantwoorde risico’s tegemoet en willen 
ook moedig zijn voor anderen die het moeilijk hebben dit te doen. Dit 
alles is scoutmoedig zijn!

Natuurlijk is dit niet zo vanzelfsprekend en het hoeft niet groots te 
zijn; wat voor een grote giver een fluitje van een cent is kan voor een 
kapoen al een heel avontuur zijn!  Het is dan ook belangrijk bewust te 
kiezen wat we doen en dat we met die keuze trots kunnen zijn op wie 
we zijn als scouts en gids. Wie scoutmoedig kiest, blijft sterk staan!

Om jullie scoutmoedigheid alvast te bewijzen heeft de leiding al een 
tal van activiteiten voor jullie klaarstaan. We beginnen het jaar op 21 
september met de dia-avond. Op deze avond zullen de foto’s getoond 
worden van de voorbije kampen en zullen de verloren voorwerpen 
tentoongesteld worden. Ook kunnen jullie die avond genieten van 
een frietje en een drankje. Tijdens de pauze zal ook de nieuwe leiding 
bekend gemaakt worden. Spannend!!! De planning voor deze avond:

• 18u00 – 18u20 Kapoenen
• 18u20 – 18u40 Welpen
• 18u40 – 19u00 Woudlopers
• 19u00 – 20u30 Pauze: leidingsvoorstelling + afscheid oudleiding
• 20u30 – 20u50 Jonggivers
• 20u50 – 21u10 Givers
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De volgende activiteit waar we allemaal voor staan te popelen is 
overgangsweekend. Alle kinderen die in het scoutsjaar 2018-2019 2e 
jaar welp waren of in een oudere tak zaten vertrekken de vrijdag-
avond al. Ze worden verwacht aan de dampoort. Dit zijn de concrete 
uren:

• 18u40 2e jaar welpen + woudlopers
• 19u40 jonggivers
• 20u40 givers
• 21u40 jinners + nieuwe leiding

De kapoenen en de 1e jaar welpen vertrekken op zaterdag 28/09 om 
half 11 aan de dampoort. Zij moeten best een lunchpakket meene-
men. Alle kinderen mogen opgehaald worden om half 5 in De Scha-
kel (Heihoekstraat 204b, 9100 Nieuwkerken-Waas ).

Op zondag 6 oktober is het dan eindelijk zo ver: de 1e vergadering met 
de nieuwe leiding. Deze vergadering start voor iedereen om 14u en 
eindigt om 17u. Om 17u zijn alle ouders welkom om kennis te maken 
met de leiding.

Zondag 13/10 is er geen vergadering want de leiding is dan op lei-
dingsweekend om het komende jaar te plannen.

Ook de datum van onze jaarlijkse spaghettiavond is al bekend. Op za-
terdag 23 november zijn jullie ’s avonds welkom met al jullie familie, 
vrienden en kennissen om samen met ons spaghetti te eten.

In het middelste weekend van de paasvakantie is het zoals gewoon-
lijk ook ons open scoutsweekend. Zoals elk jaar zijn jullie zaterdag 11 
april allemaal welkom op onze scouts voor een bbq, een fakkeltocht 
een groot kampvuur en nog veel meer.
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Ook de data van onze kampen zijn al bekend:

• Kapoenen 11/07-16/07
• Welpen 3/07-10/07
• Woudlopers 1/07-10/07
• Jonggivers 10/07-21/07
• Givers 21/07-03/08

Wij hebben er enorm veel zin in en we hopen jullie ook!

Veel scoutmoedige groetjes, 
De groepsleiding
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6 OKTOBER – HALLO, ALLEMAAL
Dag lieve kapoentjes, vandaag is het zover: het nieuwe scoutsjaar is 
weer begonnen. Om ervoor te zorgen dat de nieuwste, maar ook de 
niet zo nieuwe kapoenen zich direct thuis voelen, gaan we kennis-
maken met elkaar, maar ook met de scouts en al zijn geheimen. We 
verwachten alle kapoenen om 14u op hp.

13 OKTOBER – LEIDINGSWEEKEND
Vandaag is er geen vergadering omdat de leiding op weekend is om 
het komende scoutsjaar te plannen.

20 OKTOBER – WAAR IS MIJN BOORMACHINE?
Vandaag gingen werkmannen jullie allemaal dingen leren maken, 
maar ze zijn hun werkgerief verloren. Helpen jullie ze te zoeken zo-
dat ze weer aan de slag kunnen?

26-27 OKTOBER – KAPOENENWEEKEND
Ons eerste weekend is aangebroken. Pak jullie zakken want we 
gaan op avontuur. Meer info volgt nog.

3 NOVEMBER – PIZZA CALZONE
Eten jullie niet ook supergraag een lekkere pizza? In 6 of in 8 stuk-
jes? Met hesp of toch liever met salami? Hoort ananas op de pizza 
of ernaast? Wat is je favoriete pizzeria? Willen jullie weten wat dit 
allemaal te betekenen heeft? Kom om 14u eens een bezoekje brengen 
op hp!

10 NOVEMBER – OP EEN ONBEWOOND EILAND
O nee!!! We zijn met ons vliegtuig gestrand op een onbewoond eiland! 
Hoe gaan we ooit nog thuis geraken? Misschien kunnen we een vlot 
bouwen of een SOS-teken maken. Kon iemand ons maar komen re 
den. Misschien wonen hier andere mensen die ons kunnen helpen!
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17 NOVEMBER – OPBLAASKROKODIL
Weet je wat ik wil, een opblaaskrokodil. Om in de zee te drijven en 
afgekoeld te blijven…Wil je weten wat dit betekent? Kom dan als de 
bliksem om 14u naar het scoutsterrein.

24 NOVEMBER – SPAGHETTI-AVOND
Vandaag is er geen vergadering, want we eten spaaaaaaaaghetti! Alle 
kapoentjes zijn samen met hun ouders meer dan welkom om een 
bord of 2 borden mee te eten!

1 DECEMBER – ER IS ER ÉÉN JARIG HOERA HOERA
Vandaag is het groot feest! De jarige zal zo blij zijn! We hebben een 
verrassingsfeest voorzien met slingers en muziek en eten en drinken 
en nog veel meer! Wil je meehelpen om deze verjaardag de beste ooit 
te maken? Kom dan zeker eens langs!

8 DECEMBER – ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT UIT 
SPANJE WEER AAN
Vandaag komt Sinterklaas langs op de scouts! Hij is speciaal 2 dagen 
langer hier gebleven om jullie te zien. Wil je iets lekkers van Sinter-
klaas en Zwarte Piet? Zorg er dan maar voor dat je dit jaar heel flink 
bent geweest!

14 DECEMBER – KERSTFEESTJE
Vanavond vieren we kerst met alle kapoentjes op de scouts! Lekker 
zingen, dansen, cadeautjes opendoen en iets sneukelen. Dit gaat door 
van 18u-20u op onze terreinen. Zorg dat je kapoen met volle buik pa-
raat staat met een cadeautje in de hand van max €5. Zo gaat iedereen 
met een pakje naar huis! Tot dan!

22 DECEMBER – O DENNENBOOM
Geen veragdering vandaag :(

Ziezo, dit zijn de vergaderingen tot het einde van dit jaar. Hopelijk 
hebben jullie er net zoveel zin in als wij!

Jullie aller leukste leiding, 
Jade, Nele, Miel, Eva, Korneel, Lien en Ward
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Liefste welpen,

Vol trots kondigen wij jullie het eerste Haegeprekerke van 
het nieuwe scoutsjaar aan. We hebben er alvast super veel 
zin in en hopen jullie een topjaar te kunnen bezorgen. Ben 
je benieuwd wat we daarvoor in petto hebben? Lees dan 
snel verder!

Je hoeft sinds dit jaar ook geen 50c meer mee te nemen,  
dit zit in de inschrijvingsprijs!

ZONDAG 6 OKTOBER - ! !  KENNISMAKINGSMOMENT ! !
De allereerste vergadering van het jaar, tijd om elkaar te leren ken-
nen. Alles staat vandaag in het thema van SCOUTMOEDIG, jaja het 
jaarthema inderdaad. Wat er zal gebeuren is nog een verrassing, 
maar we beloven dat het een knaller van een opener wordt. Het zal 
beginnen om 14u en duurt tot 17u.

Om 17 u worden jullie ouders ook verwacht om kennis te maken met 
ons. We zijn er voor een babbeltje en staan ook open voor alle vragen/
opmerkingen/…

ZONDAG 13 OKTOBER
Oepsie, we zijn vorige week iets te scoutmoedig geweest en zijn nog 
steeds niet uitgerust. Daarom rusten we samen uit met de andere 
leiding op leidingsweekend waar we alles zullen bespreken voor 
het komende scoutsjaar. Deze week dus geen vergadering jammer 
genoeg. 

VRIJDAG 18 – ZONDAG 20 OKTOBER
WEEKENDWEEKENDWEEKENDWEEKENDWEEKENDWEEKEND-
WEEKENDWEEKENDWEEKEND!

Wij hebben er super veel zin in maar dat was jullie misschien al 
opgevallen. Meer info volgt nog via mail. Je kan deze datum alvast 
aanduiden in jullie agenda.
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18 oktober is het ook DAG VAN DE JEUGDBEWEGING. Vergeet niet 
in uniform naar school te gaan en laat iedereen weten wat voor een 
toffe groep wij zijn.

ZONDAG 27 OKTOBER
Deze vergadering is ongetwijfeld de grootste klassieker van HP aan 
de start van het nieuwe scoutsjaar. ‘t Is iets met een D, ook een O, nog 
een O en als laatste een P dacht ik. Kan je het al raden? Doe zeker 
allemaal kleren aan die vuil vuiler vuilst mogen worden en dan zien 
we jullie van 14-17u. 

ZONDAG 3 NOVEMBER
Tudududum tudududum tududududududum. Tudududum 
tudududum tududududududum. Tudududum tudududum 
tudududum tududu. Tudududum tudududum tudududum 
tududu. Hebben jullie het liedje herkend? Neen? Een tip 
misschien: het is van een film met piraten met Johnny 
Depp in de hoofdrol. Juist ja, Pirates of the Carribean. Wij 
zijn al helemaal fan van deze piratenvergadering van 
14u-17u. Nu jullie nog. 

ZONDAG 10 NOVEMBER
Morgen is het wapenstilstand, maar daar is nu nog geen 
sprake van! Vandaag gaan we alle kneepjes van het leger-
vak leren. Wees aanwezig om 14u en geen minuut later. In 
het leger worden laatkomers niet getolereerd. Vergeet ook 
jullie camouflageoutfit niet. Om 17u mogen jullie de kazer-
ne weer verlaten.

ZONDAG 17 NOVEMBER
We wanen ons vandaag in de won-
dere wereld van de sprookjes en su-
perhelden. Het wordt een magische 
vergadering om nooit meer te ver-
geten. Wou je altijd al eens in een 
giftige appel bijten, in slaap vallen 
voor 100 jaar, onzichtbaar zijn, … 
Kom het ontdekken vanaf 14u in 
ons grote Sprookjesbos. Bedenk 
alvast wat van jou een sprookjes-



figuur/superheld maakt en trek je bijpassende outfit aan. Om 17u 
vallen alle sprookjesfiguren en superhelden weer in een diepe slaap 
en zal het sprookjesbos helaas ontruimd worden. Tot dan! 

ZATERDAG 23 NOVEMBER
Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti! 
Meer info vinden jullie vooraan in het boekje. 

ZONDAG 24 NOVEMBER 
Geen vergadering omdat we zoooo veeeel gesmuld heb-
ben van de lekkere spaghetti gisteren dat we gewoon niet 
meer door onze voordeur geraken. Daardoor kunnen we 
geen leiding geven vandaag. Hopelijk is het tegen volgen-
de week wat beter verteerd. 

ZONDAG 1 DECEMBER
We gaan opzoek naar DE HOMO UNIVERSALIS BIJ DE WELPEN VAN 
HP. Verwacht het onverwachte en begeef je om 14u op onze strijd-
vloer. Daar zullen we strijden om de begeerde titel. 

Train jullie spieren, zet die hersenen op actief en probeer altijd en 
overal kalm te blijven. Om 17u weten we na lang knokken wie de titel 
heeft verdiend, maar vergeet niet: “Deelnemen is belangrijker dan 
winnen”. 

ZONDAG 8 DECEMBER
We proberen het nog een keer: tudum tudum tudududududum. Tu 
du du dum tu du du dum. Tudududududum. Is het je deze keer ge-
lukt ? Neen ? Jammer, hopelijk maakt de Sint er geen probleem van 
en laat hij je niet in de zak stoppen. 

Ps: het liedje dat we zochten was: Hij komt, hij komt, de lieve goede 
Sint. De Heilige Man zal een tussenstop maken op onze scouts van 
14u tot 17u, mis het niet. 
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ZATERDAG 14 DECEMBER
It’s beginning to look a lot like Christmas. Every were you go. Ook op 
de scouts dus! Vanavond vieren we Kerstmis en dit wel met een heus 
kerstfeestje. Wees aanwezig in je mooiste kersttrui en kerstmuts 
om 18u30. Om 21u zijn we weer uitgefeest en mogen jullie terug naar 
huis. 

Dit was helaas ook onze laatste vergadering van het jaar. Volgend 
jaar zijn we er weer met meer sfeer. 

Vele knuffels en kusjes van jullie enthousiaste nieuwe leiding,

Oe, Marala, Mor, Rikki-Tikki-Tavi, Chil, Mang en Phaona
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Allerliefste woudlopers!

Nieuw jaar, nieuwe regels: Jullie moeten geen 50 cent meer mee-
nemen naar de vergadering. Dit zit sinds dit jaar inbegrepen in het 
inschrijvingsgeld.

6 OKTOBER 
is onze eerste vergadering van het jaar! Wij hebben er zin! De eerste 
vergadering van ravotten en vrij zijn, spelen, sluipen… Wacht, vrij? 
PROBLEEM! We zitten vast, oh nee. Tijd voor een prison break hier! 
We verwachten jullie om 14 uur stipt en hopelijk zijn we ontsnapt 
tegen 17 uur... Alleen de dapperen en slimmeriken kunnen weer huis-
waarts keren.

! Per uitzondering eindigt deze vergadering op 17 uur en mogen de 
ouders dan langskomen voor een ontmoetingsuurtje. Hierbij kunnen 
jullie zelf de leiding wat beter leren kennen als jullie dat willen. Wij 
kijken er alvast naar 
uit! Zin om al te oefe-
nen? 

Succes.

13 OKTOBER
zal er GEEN 
vergadering zijn. 
De leiding trekt er 
namelijk op weekend 
uit om er voor te zorgen 
dat dit jaar tipjes en 
topjes verloopt.
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TWINTIG OKTOBER TWEEDUIZENDNEGENTIEN
mogen alle hongeren zeker komen naar de vergadering! Nog beter, 
alle kokerigen. BONUS als je verkleed komt als kok/kokkin, wie weet 
welk voordeel dit zal geven. Natuurlijk van 14 uur tot 18 uur aanwezig 
op de scouts!

26 OKTOBER (ZATERDAG!)
valt er een exclusieve vergadering. Deze avond 
is alleen bedoeld voor de meest zelfverzekerde 
tak van heel HP (Ja, WIJ natuurlijk!) De avond 
zal duren van 19 uur tot 21 uur en jullie komen 
verkleed zodat jullie niet opvallen in de wereld 
van Halloween vol geesten, skeletten, heksen en 
boehoeeegeroep.

(meestengewolokrijgtextra8uurtje)

3 NOVEMBER 
zal er jammer genoeg GEEN vergadering zijn. Geniet van jullie herfst-
vakantie!

10 NOVEMBER 
valt de meest scouteske vergadering van dit semester. Vandaag to-
nen jullie je beste scoutsskills in deze technieken vergadering! Zodat 
jullie trots kunnen zijn op jullie vaardigheden om te sjorren, weven.. 
Dit wordt heel handig aangezien jullie dit jaar op TENTENKAMP 
gaan! Jullie worden verwacht van 14 uur tot 18 uur op het terrein.

15-17 NOVEMBER 
gaan wij op weekend! We verwachten al jullie blije ge-
zichtjes daar te zien! Alle info krijgen jullie krijgen per 
mail!

23  NOVEMBER 
is het spaghettiavond! Kom allemaal smekkelen en smul-
len op de scouts tot jullie niet meer kunnen! 



24 NOVEMBER
is er dan GEEN vergadering aangezien we nog allemaal 
vol zitten met spaghetti.

1 DECEMBER 
verwachten wij jullie allemaal om 14 uur op de scouts voor 
onze mandarijnenverkoop! Met deze verkoop zullen wij 
centjes verdienen waarmee wij fantastische dingen kunnen 
doen op kamp! Breng allemaal jullie mooiste glimlach mee 
en jullie beste verkooppraatjes. Om 18 uur hopen wij al onze 
mandarijnen te hebben verkocht en kunnen jullie weer huis-
waarts.

8 DECEMBER
komt er een heel speciale man op bezoek. We horen 
iemand kloppen? Zachtjes tegen het raam? Misschien 
een vreemdeling? Hij is misschien verdwaald? We zullen 
eens vragen naar zijn naam. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (vul zijn naam maar in)

Hopelijk zijn jullie flink geweest dit jaar. Jullie worden 
verwacht van 14 uur tot 18 uur op onze lokalen.

13 DECEMBER 
maken wij er een feestje van! Avondvergadering op deze vrijdag van 
19 uur tot 21 uur op onze lokalen. MEXICAN FIESTA! Chahaha, neem 
jullie sombrero’s en sambaballen alvast mee!

20 DECEMBER
maken we er ALWEER een avondfeestje van. Dit keer natuurlijk een 
kerstfeestje! Zet jullie mutsen op en neem een cadeautje mee van 
ongeveer €5.

Kom alvast in de sfeer en we verwachten jullie van 19 uur tot 21 uur! 
Prettig kerstfeest!

Tot snel! 
Jullie nieuwe wololeiding, 
Uche, Marie, Lore, Laura, Leela, Jolan, Daan en Anna
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Dag lievekes, 

ziehier het eerste Haegeprekerke! Jullie zondagen zullen vol met ple-
zier, uitdagingen en toffe activiteiten gevuld zijn! Iedereen welkom, 
groot of klein. Zijn jullie klaar voor het nieuwe jaar? Lees dan snel 
voort, zeker tot het laatste woord!

ZONDAG 6 OKTOBER
Hoera, de eerste vergadering is er eindelijk!! We beginnen dit spette-
rend jaar met een knaller: de ultieme SCOUTSvergadering. Ben jij het 
wel waardig een jonggiver van de Haegepoorters te zijn? Kom dan om 
14h naar HP om je te bewijzen! De vergadering wordt ingekort tot 17h 
vandaag, want we houden een uurtje over voor jullie ouders! Joepie! 

We organiseren vanaf 17h een kennismakingsspel/moment voor 
ouders en leden om de leiding te introduceren en te leren kennen. 
Tot dan!!

ZONDAG 13 OKTOBER
Geen vergadering! De leiding is op weekend :))

ZONDAG 20 OKTOBER
Vandaag wordt het extra spannend… We verwachten alle eerstejaars 
aanwezig op de vergadering vandaag om 14h, want het is doop. Trek 
kleren aan die vuil mogen worden, neem al je moed bijeen en verdien 
eerlijk de jonggiver-titel! Tweedejaars, wij zullen jullie ook voltallig 
nodig hebben deze zondag, dus wees erbij! De vergadering zal tot 18h 
duren. Zie jullie daar!

VRIJDAG 25 - ZONDAG 27 OKT
Joepiedepoepie!!  Het eerste weekend van het jaar is aangebroken! 
We hopen dat iedereen erbij is op ons super fantastisch scoutsweek-
end! Het thema houden we nog efjes voor ons (hihi), maar houden 
jullie via e-mail op de hoogte van nog verdere info!!
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ZONDAG 3 NOVEMBER
Ben jij even snel als Usain Bolt? Even sterk als Briken Calja? Of even 
lenig als Nina Derwael? Bewijs jezelf dezer zondag! De spelen zullen 
van 14h tot 18h duren. Vergeet uw zweetbandje alvast niet, want het 
wordt een sportieve vergadering!

ZONDAG 10 NOVEMBER
Het is niet op de scouts te doen vandaag! We spelen een stadsspel! Er 
komt nog verdere info over waar we zullen afspreken dus hou jullie 
mail in de gaten. De vergadering zal duren van 14h tot 18h. Doe zeker 
warme kleren aan, want het zal fris zijn! 

ZONDAG 17 NOVEMBER
Vandaag wordt het een zotte vergadering, mannen! We gaan naar het 
circus! Alles staat op zijn kop! Kom naar de vergadering als de ba-
naalste, grappigste en onnozelste jonggiver! De gekte begint om 14h 
en eindigt helaas om 18h. Tot dan, clowns!

ZATERDAG 23 NOVEMBER
Geen vergadering, maar zien jullie graag op de spaghetti-avond!

ZATERDAG 30 NOVEMBER
Dat het een toffe vergadering gaat worden vanavond, daar durven we 
ons hand voor in het vuur steken. Jullie weten dat wij voor jullie door 
het vuur gaan, maar doen jullie dat ook voor elkaar? Geen zorgen, er 
staat geen potje te vuur! Uiteraard houden we nog even ijzer in het 
vuur en verklappen we niet alles.

We zien jullie graag om 20h op de scouts, want we gaan vanavond 
ons het vuur uit de sloffen lopen! (Kunnen jullie het thema al raden?)

ZATERDAG 7 DECEMBER
OPGELET! Het is een belangrijke avond vandaag!! Hou het zeker vrij, 
want we gaan een speciale financiële actie doen. De precieze info 
volgt in mail, dus hou het zeker in de gaten! En nu stil, de film gaat 
beginnen…



ZATERDAG 14 DECEMBER
Het is de laatste vergadering van het jaar 2019! Dit moeten 
we vieren. We houden een kerstfeestje vandaag! Joepie-
jeej! Om 20h begint de fun! Draag je mooiste kersttrui 
en je coolste party outfit! Zie jullie daar, feestgangers!

Een stevige linker, 

Elias, Nathan, Lars, Gitte, Nils, Anne, Franz en Annabel 

xxxxxxxx
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Dag givers!!!

Een nieuw scoutsjaar, nieuwe leiding, een nieuw jaarthema??? Het 
is allemaal nog een mysterie, kom daarom zeker mee op overgangs-
weekend (28-29 september)!!! Het uur en de locatie worden in het 
algemeen nog in het boekje vermeld xxx 

ZONDAG 6 OKTOBER: WILDERNIZ NIEUWJAARS FISSA
De eerste vergadering van het jaaar!! moet vieren!! 

Het feestje duurt van 14u tot 17u want daarna is er voor jullie ouders 
een kennismakingsmoment met de nieuwe leiding, een beetje klet-
sen, een drankje, eventuele vragen,... het kan allemaal!!

ZONDAG 13 OKTOBER: GEEN VERGADERING
De leiding is op weekend om de rest van het jaar te plannen.

ZONDAG 20 OKTOBER: MYSTERY BOX VERGADERING
Een paar keer in het jaar zijn er mystery box vergaderingen, dat wil 
zeggen dat de vergadering 1 grote verassing is en jullie dus geen idee 
hebben wat we gaan doen… spannend!!?? 14u-18u!

ZONDAG 27 OKTOBER: POOD VERGADERING 
Interpreteer de titel maar zoals je zelf wil, jullie zijn welkom vanaf 14 
tot jaaa je weet zelf wel 18u!! 

ZATERDAG 2 NOVEMBER:  
AVONDVERGADERING FILMPK EN CHAPPE
Onze avondvergadering begint om 19 en duurt tot 22u30! Kom want 
het gaat sowieso weer lit zijn 



ZONDAG 10 NOVEMBER: 11.11.11 ACTIE
We kunnen alle hulp meer dan gebruiken dus kom zeker mee helpen 
verkopen!! 

Meer informatie komt binnenkort op fb/mail/…

15-17 NOVEMBER: EERSTE WEEKEND!! ! ! !
Zet het al in je agenda want dit wil je niet missen!!! Verdere informa-
tie volgt ook binnenkort! Maar hou het zeker al vrij!! Ma echt eh? 

ZATERDAG 23 NOVEMBER: SPAGHETTIAVOND
Geen vergadering want het is spaghettiavond! Nodig zeker al jullie 
ouders uit en kom zelf lekker spaghetti eten en chieln!

ZONDAG 1 DECEMBER: MYSTERY BOX VERGADERING 
Mystery box avondvergadering?!? Van 19u30- 22u00 uur.

ZATERDAG 7 DECEMBER: KERSTERKLAAS
Ma huh?? Wat betekent dat nu weer? Kom gewoon van 19u30 tot 22u 
naar de scouts en het zal allemaal wel duidelijk worden!!

ZATERDAG 14 DECEMBER: DISNEY ON ICE
Gekke Ice vergadering. Check jullie fb en mail zeker genoeg want 
jullie krijgen nog een update van de locatie en het uur xx

ZATERDAG 21 DECEMBER: KERST FISSA
Al de laatste vergadering van 2019?? en wat voor 1!!! Neem allemaal 
een leuk cadeautje mee van max 5euro of maak zelf iets leuks en 
kom van 19u30 tot 22u naar de scouts!

Zo zo, wij hebben er al suuper veel zin in!!!! Hopelijk jullie ook.

Veel kusjes, de giverleiding!

Sofie, Margot, Stef, Arne, Pepijn, Louise en Alvin
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