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Zondag 10 oktober                                                                                                                  Overgang 

 Op deze dag neem je afscheid van je oude tak en maak je kennis met je nieuwe tak. Nieuwe 
leden, nieuwe leiding, nieuw scoutsjaar! Trek kleren aan die heel vuil mogen worden, want 
we vliegen er direct in! 

 Start om 14u op het buurtplein van de Rozenhoed 

Zondag 17 oktober                                                                                                             Jachtseizoen   

 We spelen jachtseizoen. Zorg dat je gsm is opgeladen en dat de app Jachtseizoen is 

gedownload. 

 Start om 14u aan de kerk van Lovendegem. Kom allemaal met de fiets. De activiteit duurt 

tot 18u. 

 Ps. Smeer uw kuiten in! 

Zaterdag 23 oktober                                                                                                   De Slimste Giver 

 Vandaag doen we een pis-quiz. Train je blaas, train je hersencellen en LESGOO! 

 Start om 19u op het Rozenhoedje. De activiteit duurt tot 22u. 

Zaterdag 30 oktober                                                                                                         Trick or Treat        

 Trek je beste Halloweenkostuum aan. Verzamel tijdens Trick or Treat zoveel mogelijk 

snoepgoed en snacks, zodat je tijdens de filmavond achteraf je buikje kan rond eten. De 

best verklede Giver krijgt…. Helemaal niks. Of misschien toch. Wees verzadigd op 

voorhand (er wordt geen avondeten voorzien.) 

 Start om 18u op het Rozenhoedje. De activiteit duurt tot 23u. 

Zondag 7 november                                                                                                    Tochttechnieken               

 Fris je aardrijkskunde op, en het ezelsbrugje Nooit Overgeven Zonder WC. Een echte 

scouts vindt zijn weg met kaart en kompas. 

 Start om 14u op het buurtplein van de Rozenhoed. 

Vrijdag 12 – zondag 14 november                                                                               Giverweekend 

 Dit weekend gaan we op avontuur met de Givers. Verdere info wordt later meegedeeld 

via mail. Smeer je kuiten maar al in, maak je borst maar al nat en houd de broek droog! 

 Afspraak op vrijdagavond, verzamellocatie en tijdstip worden later doorgegeven. 

Zondag 21 november                                                             Alle wegen leiden naar Lovendegem        
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 Misschien heb je wel al eens gehoord van Lovendegem, maar kennen jullie de geheimen 

en verhalen van deze wereldstad wel? Vandaag zoeken we het uit! 

 Start om 14u op het buurtplein van de Rozenhoed.  

Zondag 28 november                                                                                                                Takactie 

 Vandaag doen we een takactie. Jullie moeten zelf denken over ideeën voor een toffe 

takactie. Dit is belangrijk voor weekends en kampen. 

 Start om 14u op het buurtplein van de Rozenhoed.  

Een stevige linker 

Je enthousiaste leiding – TO BE ANNOUNCED!!!!!!! 

Ps. Zie hier de voeten van uw aanstaande leiding! Spannenddddd!!! 

 


