Klaroen Oktober
Het is EINDELIJK terug scouts, dit betekent weer een heel
jaar aan de allertofste activiteiten met een groep nieuwe
leiding die er een superfantastisch jaar van gaan maken,
maar wie zijn jullie leiding eigenlijk?

Na kabouters en kapoenen te hebben gegeven, kan
Wieteke niet wachten om leidster te worden van de stoere welpen. Ons ‘ijdel
zeepaardje’ zorgt niet alleen goed voor haar zelf maar ook voor jullie! Ze staat altijd
paraat en gaat ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in de groep. Ze houdt
ervan om creatieve spelletjes ineen te steken en staat dan ook te springen om elke
zondag met jullie te gaan ravotten!

Vorig jaar gaf Nel kapoenen, maar nu gaat ze een trapje hoger
naar de welpen. Ze kan niet wachten om er in te vliegen en er samen met jullie een
geweldig jaar van te maken! Ze lijkt misschien klein en lief, maar onderschat haar

zeker niet. Haar totem is ‘Gezellige Rotspelikaan’ en ze staat te popelen om samen
met jullie te ravotten en leuke spelletjes te spelen!

Vorig jaar heeft Tibo kapoenen gegeven en is nu
helemaal klaar om er met de Welpen een geweldig jaar van te maken. Hij ziet het
alvast helemaal zitten als ‘standvastige vuursalamander’ om elke zondag de tofste
spelletjes met jullie te spelen en te ravotten!

Na vorig jaar jonggidsen te hebben gegeven, heeft Nicolas
nood om wat te ravotten met de stoere welpen, sommige van de welpen gaan hem al
kennen, want hij heeft 2 jaar geleden kapoenen gegeven aan een aantal. Deze
stilgenietende wombat heeft alvast heel veel goesting in dit nieuwe scoutsjaar!!

Zaterdag 1 oktober openingsweekend
We beginnen ons fantastisch scoutsjaar met ons jaarlijks
openingsweekend. Al gaat het er dit jaar wat anders uitzien, want het
wordt dit jaar gekoppeld met de opening van onze nieuwe lokalen.
Het zal dus in ieder geval een groot feest worden. De kapoenen
worden zaterdag 1 oktober om 10u aan de PLEINKENS verwacht,
vanaf daar beginnen we met ons spel met heel de scouts. Er komt
zeker nog een mail met alle informatie over dit weekend
Zondag 9 oktober 14:00-17:00 (Elleveldweg 59, Haacht)
Na ons openingsfeet gaan we kijken hoe goed jullie zijn in het
smokkelen van allerlei (verboden) goederen over de grens, zonder
gepakt te worden door de douane. Het is dus een mega fijn
SMOKKELSPEL!!

Zondag 16 oktober 14:00-17:00
Deze week doen we “alles op wieltjes” breng dus alles mee op
wieltjes (step, skateboard, fiets …). Als het wieltjes heeft mag je het
meebrengen. OPGELET, deze vergadering
gaat door aan Don Bosco Haacht.

Zondag 23 oktober 14:00-17:00
Als laatste vergadering van deze maand gaan we een ladderspel
doen, jullie gaan allerlei opdrachten moeten doen om als team zo
hoog mogelijk op de ladder te raken.

VELE ZOENTJES EN TOT VOLGENDE MAAND

