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BLAUWE WIMPEL
Jaargang 2022 – 2023

OKTOBER
Tweemaandelijks overzicht van de activiteiten van den 30ste Sint- Theresia,
de meisjesscouts van den Elsdonk!

Liefste kapoenen en ouders, het scoutsjaar is (weer)
begonnen joepieeee!!! Van 9:30 tot 12 uur staan wij,
de leiding, klaar om super leuke en avontuurlijke
spelletjes met jullie te spelen. Daarvoor is het
belangrijk dat je steeds speel- of vuile kleren
aantrekt. Kan je niet komen? Dan is dat geen probleem,
laat ons ten laatste vrijdag iets weten in de
whatsappgroep. Bij persoonlijke vragen kan u altijd
een email sturen naar kapoenen@30ste.be. Hieronder een
klein spelletje te vinden om te weten te komen wat er
op de planning staat.
Bij eventuele vragen of bezorgdheden kan u ons altijd
contacteren op de telefoonnummers die u op de
achterkant van deze blauwe wimpel vindt.
Wij hebben er alvast heeeeel veel zin in! Tot snel,
lieve groetjes charmant stokstaartje, admirabele koi,
joviale ringstaartmaki en krachtige strigo.

VERBIND DEZELFDE TEKENINGTJES MET ELKAAR OM TE
WETEN TE KOMEN WANNEER WELKE VERGADERING IS

ZONDAG 2 OKTOBER

GEEN VERGADERING

ZONDAG 9 OKTOBER

FILMONTBIJT

ZONDAG 16 OKTOBER

KENNISMAKINGSVERGADERING

VRIJDAG 21 OKTOBER

ESTAFETTEVERGADERING

ZONDAG 23 OKTOBER

HALLOWEENVERGADERING

VRIJDAG 28 OKTOBER

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

9:30-12u

9:30-12u

9:30-12u

18:00-20u

Helaas geen vergadering want de
leiding is op weekend om allerlei leuke spelletjes voor te
bereiden

Vandaag mogen jullie je pyjama
aanhouden om naar de scouts te
gaan! Neem zeker jullie slaapzak en knuffel mee om gezellig
samen een film te kijken en te
ontbijten. We vragen jullie om
€3 mee te geven, zodat we een
lekker ontbijt kunnen voorzien

Vandaag leren we elkaar beter
kennen door samen
leuke spelletjes te spelen

Wat maakt ons sterk?
Teamwerk!!! We gaan samen
allerlei leuke spelletjes
spelen

Vandaag mogen jullie je allerleukste halloweenkostuum
aandoen

Jeeejj in scoutskleren naar
school!!

Liefste kabouters,
het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur.
Wij kijken uit naar een jaar met veel kleur en weinig gezeur ;).
Doe zeker je uniform aan,
anders laten wij een traan:(
Rinkel, winkel, stinkel
dit is de eerste blauwe wimpel.
Dikke kussen
Kulungu, Lepelaar, Chinchilla en Streepmuis

Zondag 2 oktober

Zondag 9 oktober

Kennismakingsvergadering

GEEN VERGADERING

Vandaag gaan we elkaar leren kennen!
Bedenk alvast een leuk weetje over jezelf.

De leiding is op weekend,
wij zien jullie volgende week xxx

Zondag 16 oktober

Zondag 23 oktober

Special guest

Ontbijt/ filmvergadering

Ontmasker de special guest.
Doe zeker je detective outfit aan!!!

Wij gaan gezellig ontbijten en film kijken!
Neem een deken/ kopkussen en
2 euro mee!

Vrijdag 28 oktober 2022

Zondag 6 november

Halloween!!!

Herfstvakantie!

Vandaag gaan we lekker griezelen.
Trek je engste/ beste Halloween outfit aan!

Het is vakantie voor jullie!!!
Slaap maar lekker uit en maak je ouders niet
wakker.😉

Zondag 13 november

19 -20 november

Wieltjes +
vriendinnetjesvergadering

Kabouterweekend

Rollen maar!
Neem je wieltjes en je vriendinnetjes maar mee!
Vergeet je helm en bescherming niet!

Wij gaan samen op weekend!!!
Meer info volgt.

Zondag 27 november
Sportvergadering
Doe je sportieve kleren maar aan,
want wij gaan sporten!!!

Heeeey joka’s! Hier is de planning voor de eerste maand vol leuke
vergaderingen. Wij hebben al suuuperveel zin om jullie te zien! :))

Zondag 2 oktober –
Kennismakingsvergadering
9u30 – 12u
Het nieuwe scoutsjaar is eindelijk begonnen, joepie! Vandaag leren
we elkaar wat beter kennen en spelen we de klassieke
scoutsspelletjes om er terug een beetje in te komen.

Zondag 9 oktober – Geen
vergadering
De leiding is op leidingsweekend om het jaar uit te
stippelen dus jullie mogen lekker uitslapen vandaag!

Zondag 16 oktober – Bosspel
9u30 – 12u
Opnieuw een klassieker! We trekken naar het Fort V voor
een goed bosspel. Kleed je zeker warm genoeg aan met
kleren die wat vuil mogen worden.

Zondag 23 oktober – Zwemvergadering
10u – 13u
Vandaag gaan we op verplaatsing naar het zwembad
De Waterperels in Lier. Tijd om te zien wie de echte
waterratjes zijn. Afspraak om 10u aan het zwembad!

Zondag 30 oktober – Filmontbijt
9u30 – 12u
Tijd om te relaxen! De leiding voorziet een heerlijk ontbijtje voor
jullie en we kijken een leuke film. Doe jullie mooiste
pyjama/onesie/jogging/… aan, neem een dekentje en jullie
favoriete knuffel mee.

Dikke kusjes van jullie TOP-leiding
Co, Margaux en Lise xxxxxxxxxxxxxxxxxx

JOOOOW WADUUUP GIDSEN
Klaar voor een zaaalig nieuw scoutsjaar?
Hope you’re in the mood;)
Wij allesinds wel!!

We beginnen met de vergaderingen op 02/10:
Deze vergadering gaan we cozy picknicken om elkaar wat beter te leren kennen.
Dat is met speeddaten enzo;)
Neem allemaal iets lekkers mee voor iedereen, zodat we een lekker en gevarieerd
assortiment hebben!!
Spijtig nieuws; Boel en Leni zijn er helaas deze vergadering niet bij, omdat ze zelf op
weekend zijn.. cry

09/10:
Helaas
GEEN VERGADERING deze zondag..
De leiding is samen op weekend, jippie!!

16/10:
Het is Gidsenparlement!!
Nu efkes serieus..
Kom allemaal mee vergaderen voor de activiteiten van komend scoutsjaar.
We brainstormen over geldacties, vergaderingen en nog veel meer dus denk al eens
na over wat je graag op de planning ziet staan:)

21/10 - 23/10:
We gaan op WEEKEND!!
Hou deze data zeker vrij:)
Een weekend brief volgt nog.

30/10:
Het is kOoKvErGaDeRiNg!!
Om de winter goed in te zetten, gaan we lekker winter food bereiden dus zet die
koksmuts maar al op!! Wat de pot schaft, is nog een surpriseee:))

