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Kapoenen 
24/11  01/12 

☐ 14u-17u  ☐ 14u-17u 

☐ VERRASSINGSVERGADERING!  ☐ Gekke bekken vergadering! 

☐  ‘t pc  ☐ ’t pc  

☐   ☐ Tot dan!  

☐   ☐  
     

08/12  15/12 

☐ 14u-17u  ☐ GEEN VERGADERING 

☐ 1 tegen Allen spel!   ☐ 

Jullie en jullie ouders zijn wel 
welkom op ons gezellige 
standje op de kerstmarkt te 
Meldert dorp op zaterdag 
14/12 vanaf 17u! 

☐ ’t pc   ☐  

22/12  29/12 

☐ 14u-17u  ☐ 14u-17u 

☐ Kerstvergadering!  ☐ 
Nog een laatste keer goed 
ravotten in 2019!  

☐ ’t pc   ☐ ’t pc  

 

 

 

 

 

    

     



 

03/01   

☐ Op vrijdag !  ☐  

☐ 3 koningen zingen  ☐  

☐ 
 

’t pc  
 ☐  

☐ Kom verkleed!   ☐  
 
 

Groetjes van jullie leiding! 
EMMA                                KAREN 
 
 
 
 
 
 
 
 
THIBO                                                FEEBE 



WELPEN

24/11

1/12

8/12

15/12

22/12

29/12

3/01

KOOKVERGADERING
14u-17u aan het PC

GEEN VERGADERING
Kom zaterdag wel een hamburger 
eten op de kerstmarkt!

KERSTFEESTJE
Koop of neem een cadeautje mee 
ter waarde van €5 en kom naar 
het PC van 14u-17u

DRIE KONINGEN
Drie koningen, geef mij nen
nieuwe hoed 
Kom van 18u-20u zingen… voor 
nen nieuwe hoed

SLAAPZAKSPELLETJES
14u-17u aan het PC

WETENSCHAPSVERGADERING
Trek je labojas maar aan want 
vandaag gaan we experimenteren
14u-17u aan het PC

DORPSSPEL
Hopelijk ken je Meldert uit je 
broekzak! 14u-17 aan het PC



Jonggivers 
  

  

Vrijdag 6/12 
Scouts & Chill  

Kom vrijdag naar het pc van  19 tot 21 uur, Lekker 
ontspannen op de scouts want het is movienight.  

Must have’s: 

 Dekentjes 

 Kussens 

 Snacks 

 Sfeer 

 

Zondag 24/11  
Aanschouw! Deze vergadering is het 
traditiegetrouw, werken met het touw.  

Zodat we kunnen oefenen op onze opbouw. En we 
op kamp niet moeten staan met veel wantrouw.  
Dus kom maar gauw naar het pc van 2 tot 5u.  

 

Zondag 1/12 
Jullie worden deze zondag aan het pc  verwacht van 2 tot 

5 u. Om een toffe namiddag te beleven. We gaan 
namelijk het dorp op stelten zetten tijdens ons supercool 
dorpsspel!  

 

Zondag 15/12 
Deze zondag zal er geen scouts plaatsvinden door de kerstmarkt. Jullie 

zijn zaterdagavond uiteraard welkom om naar onze kerstmarkt te komen 

 



 

Zaterdag 28/12 
Kom met ons het jaar 2019 samen afsluiten. We zullen dit doen 

aan de hand van een kampvuur en marshmallows. Net zoals 
2020 onbekend is, is de rest van de avond een verassing.    

Het vind wel plaats aan het pc van 19 tot 21 uur 

Vrijdag 3/1 
Deze vrijdag worden jullie verwacht aan het pc van 19 tot 21 uur. We zullen 

hierbij 3 koningen gaan zingen om wat centjes te verdienen voor de 
groepskas. Dit wil je zeker niet missen dus laten we allemaal maar afkomen.  

PS: kom wel verkleed als 1 van de 3 koningen 

 

Bea 
Robbe 

Wout 

Vrijdag 20/12 
How how how! Het is kerstmis en dit zullen wij dan ook tezamen vieren! Jullie 
worden deze vrijdag verwacht aan het pc van 19 tot 21 uur. Neem ook zeker een 

cadeautje mee ter waarde van 5 euro!! Zo maken we er samen een toffe kerst van.  



Givers  
  
24 november: Baseball tegen Hekelgem. Van 14u tot 17u.  
 
 
1 december: We gaan de sfeer opsnuiven op de kerstmarkt in Brussel. We spreken af om 
13u15 aan het station van Asse. Daar kunnen de givers om 16u30 weer opgehaald worden.  
 
 
6 december: Wat is er leuker dan chocomelk drinken en gezelschapspelletjes spelen ? Een 
avondwandeling in het bos natuurlijk! (Neem misschien toch een gezelschapsspel mee) 
Vergadering van 19u tot 21u.  
 
14 december: Wat is er leuker dan één kerstmarkt in de maand?? Twee kerstmarkten 
natuurlijk!! Deze week geen scouts, maar allen welkom op de kerstmarkt in Meldert vanaf 
18 uur!! 
 
22 december: Hopelijk ligt er wat sneeuw vandaag want vandaag bouwen we een iglo. 
Vergadering van 14u tot 17u.  
 
 
28 december: Kerstfeestje! Breng dus een cadeau mee ter waarde van 5 euro. Vergadering 
van 19u tot 21u.  
 
5 januari: Tijd om onze kas te spijzen! Kom zo goed mogelijk verkleed als een van de 
driekoningen en smeer je stembanden al maar! Vergadering van 18u tot 20u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aron – Charlotte – Ruben 


