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Terwijl nu al bijna een jaar alles lijkt te veranderen, blijkt er toch één constante te zijn in deze woelige 
tijden: scouts op zondagnamiddag. Wij zijn in ieder geval al klaar voor opnieuw een maand grappen, 
lollen en af en toe een beetje sjorren, maar hopelijk wordt het toch iets minder nat dan in oktober! 
Laat ons zeker iets weten, als je niet kan komen. C u op de scoutswei! 
 
ZONDAG 1 NOV. VAN 14U TOT 17U: OLYMPISCHE SPELEN 
 
Na jarenlange intensief trainen en hard werken, wordt de droom dan 
toch werkelijkheid. DE jonggivers zijn namelijk geselecteerd voor de Olympische 
Spelen 2020. Normaal gezien vond dit grootse evenement plaats in Tokyo, maar na een 
paar onderhandelingen was de deal rond en zal Kokaz de organisatie op zich nemen. 
Bereid jullie maar voor op jullie beste discipline, stretch nog een beetje en dan zien we 
jullie aan de meet. Ready? Set? GO!! 
 
ZONDAG 8 NOV. VAN 14U TOT 17U: OORLOGVERGADERING 

 
 
Op 11/11/1918 werd de wapenstilstand ingeroepen en dat maakte een einde aan de eerste 
wereldoorlog, maar op 8 november was de strijdbijl nog niet begraven. Vandaag keren we 
102 jaar terug in de tijd en gaan we haastig op zoek naar vrede. De tijd dringt! 
 

ZONDAG 15 NOV. VAN 14U TOT 17U: DRUGSVERGADERING 
 
Beste Escobars en Escobarinnen, dit spel gaat over grenzen en smokkelen, over ontsnappen en gepakt 
worden. Vandaag komt het erop aan niet goed te zijn, maar de beste. Hopelijk zakken jullie met z’n 
allen naar de scoutswei af om er een spetterende zondag van te maken!  
 
ZONDAG 22 NOV. VAN 14U TOT 17U: MUZIEKVERGADERING 

 
Toeval of niet, maar vandaag is het dag van de muzikanten. Geen 
betere moment dus om ons allemaal te wagen aan het requiem 
van Mozart, een gitaarsolo van Nirvana of kiezen jullie voor 
Mariah Carey, aangezien we nog maar een dikke maand 
verwijdert zijn van Kerstmis? Wij zijn in ieder geval al 
benieuwd! 
 

ZONDAG 29 NOV. VAN 14U TOT 17U: KOOKVERGADERING 
 
Er zijn veel mysteries in de wereld, maar het grootste raadsel blijft toch: “Wat eten we op de 
kookvergadering?”. Heeft de leiding een hele driegangenmenu voorzien of blijft het bij een aperitief? 
Eén ding is zeker: er zal voor moeten gestreden worden. Wij hebben alleszins al honger!  
 
Elleboog laaaaangs daar,  

Jorre, Pinti, Rik, Fien, Rie en Gapy 


