Zondag 10/10 9u30-12u30: kennismakingsvergadering
Na een spetterende inzet van het jaar tijdens de overgang is het nu tijd om
elkaar wat beter te leren kennen. Wat is je lievelingskleur, lievelingseten en
hoeveel broers en zussen heb jij? Dat kan je allemaal vertellen op deze
vergadering! Neem ook iets mee dat je belangrijk vindt of waar je waarde
aan hecht zoals een knuffel of een foto, dit heb je nodig voor een spel. Tot
dan!
Zondag 17/10 9u30-16u30: tocht
Zoals elke derde zondag van de maand, gaan we nu op tocht, en voor
velen is dat de eerste keer, spannend! We kunnen naar zee, het bos in
of zelfs naar de Heide, je komt het dan te weten! Vergeet zeker ook
niet een lunchpakket. Rond deze tijd van het jaar kan het al wat
kouder zijn dus kleed je warm aan!
Zondag 24/10 9u30-12u30: kampenspel
We doen nog eens een goed oud kampenspel in ons eigen park, want wie vindt dat nu niet
leuk? Kan jij met je team genoeg levens verzamelen om dit spel te winnen? Dat zullen we
dan zien!
Zaterdag 30 - zondag 31/10: takweekend
Ja hoor, het befaamde takweekend komt er al sneller aan dan je denkt! Heb jij
er ook zoveel zin in als wij? Verdere info volgt nog met een
weekendbrochure per mail.
Zondag 7/11 9u30-12u30: kookvergadering
Vandaag gaan we lekker kokkerellen. Wij zijn benieuwd naar jullie
kookkunsten en erna kunnen we allemaal smullen!

Zondag 14/11 9u30-12u30: leiding tegen leden
Tijdens deze vergadering gaan jullie al jullie krachten moeten samenbundelen want jullie
gaan het moeten opnemen tegen de leiding! Werk dus goed samen en misschien verslaan
jullie ons dan wel!
Zondag 21/11 9u30-16u30: tocht
Joepie! Weer een tocht! Vandaag gaan we meerdere sporten
uitoefenen, niet alleen wandelen, maar ook zwemmen! Neem
een zwemzak mee en natuurlijk ook je lunchpakket.
Zondag 28/11 9u30-12u30: zoektocht
Er ligt een schatkist verstopt ergens in een nabijgelegen park… Op weg
ernaar toe zijn er allemaal tips te vinden. Help jij ons mee dit raadsel te
ontcijferen? Je wil natuurlijk de prijs die in de schatkist zit niet missen!

Zondag 5/12 9u30-12u30: Sint & Piet
Sinterklaas en de roetpieten zijn in het land en ze hebben beloofd ook dit
jaar weer eens te stoppen bij Den 30. Ze hebben allerlei lekkers mee,
maar dan moet je wel braaf zijn!
Zaterdag 11/12 18u-20u30: kerstfeestje
Ho, ho, ho! Ben jij ook al klaar voor de meest magische periode van het
jaar? Kom dan allemaal in jullie beste kersttenue en dan bouwen we een
leuk kerstfeestje!

Zondag 19/12 9u30-12u30: wintersporten
Ben jij een skiër of een snowboarder of geen van beide? Misschien
vinden we vandaag wel een nieuwe wintersport uit! Kan jij ons daarbij
helpen?
Zondag 26/12: geen vergadering
Wij moeten nog even bekomen van kerstmis, daarom is er vandaag helaas geen
vergadering.

Een stevige linker, jullie favoriete leiding :)
Veva, Asjra, Kerri, Apodemus, Ko, Zazoe, Simba & Itti

