
Dag bevertjesssss 
 

Na het onvergetelijke kamp van deze zomer is nieuwe scoutsjaar 
aangebroken en er staan al een tal van toffe activiteiten op jullie te 

wachten!! Wij kijken er in ieder geval heel hard naar uit, hopelijk 
jullie ook! Wie “wij” zijn zullen jullie pas te weten komen met het 
“Wie wordt je leidingsspel”, zeker komen dus! De inschrijvingen 

zullen in het kort tot bij jullie geraken dus gelieve dit zo snel mogelijk 
in orde te brengen zodat iedereen zeker verzekerd is. We zien jullie 

hopelijk allemaal 4 september, tot dan!! 

 

Een stevige linker van jullie tot nu toe onbekende leiding



 

 

 

 

Zondag           
4 september  

14u-17u             

Vanaf vandaag start officieel het nieuwe scoutsjaar voor ons! Maak jullie 
dus maar klaar en zeg het tegen iedereen die je kent want vandaag is het 
startdag! 

Zondag          
11 september 

14u-17u 

Oohh spannend wie wordt mijn leiding dit jaar? Is het iemand leuk of 
iemand die ik nog niet ken of iemand nieuw… Spannenddd als je vandaag 
komt dan speel je mee met het Wie wordt je leidingsspel. 

Zondag          
18 september 

14u-17u          

Vandaag is het DE dag van het jaar, namelijk de overgang! Bereid je maar 
al voor op een lekker modderbad en een paar overheerlijke hapjes... 
Vergeet zeker geenpropere kleren en handdoek mee te nemen. 

Zondag         
25 september 

 

Vandaag is het jammer genoeg GEEN SCOUTS. De leiding is op educatief 
weekend. 

Zondag           
2 oktober   
14u-17u 

Nodig al jullie vriendjes uit zodat ze elk weekend met ons kunnen komen 
spelen want we gaan elkaar nog beter leren kennen door onze 
vriendjesdag! 

Zondag           
9 oktober      
14u-17u 

Vinden jullie ook niet dat het lokaal er maar een beetje saai uitziet? Hier 
gaan we verandering inbrengen, we gaan vandaag het lokaal versieren. 

 

Zondag          
16 oktober 

14u-17u 

Vandaag is het zoals ieder jaar snoepverkoop. Haal jullie verkooptrucjes 
maar al boven want vandaag gaan we kilo’s snoep verkopen. Hoe meer 
we verkopen, hoe meer zotte activiteiten we dit jaar kunnen inplannen! 

 

Zondag          
23 oktober 

14u-17u 

Brilsmurf, moppersmurf, grote smurf, smurfin... jullie kennen ze allemaal 
wel. Vandaag gaan we jullie omtoveren tot smurfen met ons 
smurfenspel. 

Zondag          
30 oktober 

14u-17u 

Spoken, pompoenen, griezels en zoveel meer. Het is Halloween, tijd om 
zelf ook eens te gaan griezelen. Dit doen we met een halloweenspel. 

 


