
 
 
Zondag 23/09 – Matchmakers  – 10u00-12u30 – Lokaal 
Als eerste vergadering van dit jaar beginnen we met 
een knaller van formaat ! Deze vergadering gaan we 
proberen de meest geschikte match te vinden voor 
iedere giver.  Haal jullie beste verleidingstechnieken 
maar boven want deze zullen vandaag serieus op de 
proef gesteld worden.   

Zondag 30/09  –  Mystery-vergadering – 10u00-12u30 – Lokaal + INFOMOMENT OUDERS 
Ajko kvmmjf cfojfvxe obbs xbu xf efaf wfshbefsjoh hbbo epfo? Ebo avmmfo kvmmjf ffstu efaf 
ifmf mbohf dpef npfufo poudjkgfsfo. Ipf epfo kvmmjf ebu? Ebu hbbo xf vjufsbbse ojfu afhhfo! 
Bmt kf hpfe hfopfh obefolu ebo xffu kf xfm ipf kf efaf dpef npfu lsblfo. Wbo apesb kf iffm ef dpef 
hflsbblu ifc fo efolu ebu kf jfut nffs xffu pwfs efaf wfshbefsjoh ifc kf vjufsbbse wfslffse hfebdiu! 
Kvmmjf ebdiufo updi ojfu ebu xf jfut hjohfo wfslmbqqfo vjufsbbse...  
PS: na de vergadering zijn alle ouders welkom voor een infomoment over het giverjaar. Tot dan! 
 
Zondag 07/10 – HO-vergadering– 10u-12u30 – Lokaal  
De leiding is zelf al eind augustus op HO of Herfstontmoeting in de Hoge Rielen te Kasterlee 
geweest.  Dit weekend was zeer leerrijk en vormgevend voor de leiding.  Deze vergadering gaan 
we uiteraard niet naar Kasterlee, maar brengen we speciaal voor jullie het grote almachtige HO 
naar ons prachtige dorpje Kapellen. Het wordt een zeer leerrijke en interessante ervaring voor 
de meesten onder jullie. Uiteraard bestaat er geen vormende ervaring zonder een zotte 
afterparty ! Be there or be VIERKANT.  
 
Zaterdag 13/10 – Halloweengiverke – 20u00-22u30 – Lokaal 
Dit is het allereerste giverke dit jaar! Joepie !!! We gaan hier proberen de allerbeste vriendjes te 
worden met elkaar.  Voor de eerstejaars gaat dit de eerste zeer scouteske avond worden. 
Gezellig samen zijn en een colaatje/fantaatje nuttigen, niets is beter dan dat !!!  
 
Zondag 21/10 - Geen vergadering - Thuis 
De leiding is er eventjes tussenuit om jullie fantastische scoutsjaar te plannen. Volgende week 
zijn we er terug met een stevige portie nieuwe inspiratie en een hoop nieuwe energie.  

 
Zaterdag 27/10 – Halloweentocht - ??u -??u - ??? 
Met halloween in aantocht maken we ons klaar om te griezelen en                       
te spoken… In jullie coolste halloweenoutfit trotseren we deze                 
donkere, akelige avond. Maar vrees niet, de leiding is ook present                     
om jullie te beschermen tegen de geheimen van het Wolvenbos. We                     
zien jullie dan in jullie griezeligste griezeloutfit…. 
Meer info volgt nog. 

 
KlepperQuote: “Het is niet omdat een kanarie niet kan kaarten dat hij niet kan vliegen.” - Jolige 
Krekel.  
Ne stevige linker; Jolige Krekel, Fiere Walvis, Assertieve Dolfijn(Water), Zieke Clownvis! 


