
september - oktober
2022



 

  

                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

     

                                                                                                

   

           

          

Kapoenen  

25/09  

Dagtocht 10u - 14u30 

Vergeet geen 

lunchpakket! 

2/10 

Wieltjesvergadering 

Neem je fiets/ 

step/rollerblades… mee! 

9/10 

Letter K vergadering  

Kom verkleed als iets dat begint met de 

K! 



 

                                                                                                 

                       

                                                                                                                                              

   

                          

 

                          

 

 

 

                

23/10 

Ketnet vergadering 

Kom verkleed in je favoriete Ketnet 

held! 

30/10  

Geen vergadering 

:(( 

 



  

 

               

 

 

                                  

         

          

 

        

                        

 

5/11  

Halloween vergadering 

Maak jezelf zo griezelig mogelijk! 

12/11 -13/11 

Weekend!  

Meer info volgt 



Kabouters 

  

 

    

 Zondag 25 september 

Om elkaar een beetje te leren 

kennen maken we er een 

daguitstap van. 

  

    
      

  
  

  

Zondag 2 oktober 

“Das goesting vergadering” 

om het nieuwe jaarthema in 

te leiden.   

Zondag 9 oktober 

kasteelvergadering 



Kabouters 

  

  

1 
  

  

  

      

14 tot 16 oktober 

We gaan een weekendje 

weg met heel de groep 

(kabouterweekend) 

Zondag 22 oktober 

Vervroegde Halloween 

vergadering 

Zondag 30 oktober 

Geen vergadering, want 

de leiding is op weekend  



Kabouters 

  

  

  

  

  

 

Zondag 6 november 

Letter Z vergadering. Kom 

dus verkleed als iets met 

de letter Z. 

Zondag 13 november  

Jullie mogen allemaal een 

vriendinnetje meenemen 

naar de 

“vriendjesvergadering” 



Geitje: Sep.-Nov.                                                                                                                                         p.1

JOGI-KRANT
Lokale scoutsgroep uit Edegem is van plan
om maar liefst 500 km te wandelen op hun
dagtocht op 25 September. Meer info volgt!

De Jonggidsen van de 28ste
Edegem vertrekken op 2 Oktober
op hun reis rond de wereld. Tijdens
de Reis rond de wereld
vergadering zullen ze ongetwijfeld
een onvergetelijk avontuur aangaan.

Drama
binnen de Jonggidsen, ze zitten met een verrader. Wie
is te vertrouwen? Wie niet? Kom erachter tijdens de
Mol-vergadering 9 oktober!

Buitenaards bezoek bij de jonggidsen! op 16 oktober
tijdens de ruimte vergadering komen ze erachter wat
deze buitenaardse gast voor hun in petto heeft.
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Eindelijk is het zover! Het moment waar iedereen op heeft
zitten wachten. Van 21 tot 23 Oktober vertrekken de jogi’s
op hun geweldige scoutsweekend!!! Wij konden spreken
met de leiding en dit is wat ze hadden te zeggen:
“Het scoutsweekend wordt superfijn!, meer info volgt”
-de jonggidsenleiding.

Met pijn in het hart delen we jullie mee dat er op zondag 30
Oktober geen vergadering zal plaatsvinden voor de
Jonggidsen van den 28ste Edegem. Hun leiding is namelijk zelf
op weekend. Wij spraken met de droevige Jonggidsen en wisten
ons dit te vertellen: “Wij zijn er helemaal kapot van, we gaan
onze leiding super hard missen”  - Alle jonggidsen

Op 6 November zullen de jogi’s de wetenschapper in zichzelf naar
boven halen op de wetenschap-vergadering. Einstein, Newton en Da
Vinci zijn verleden tijd, de jonggidsen zullen ze laten zien wat echte
wetenschap is!

Op 13 November zullen de jonggidsen hun sjorkunsten
bovenhalen op de techniekenvergadering. Ze zullen hun
technieken terug opfrissen of ze voor het eerst leren
beheersen. Naast sjorren zal er ook vuur gemaakt en hout
gekapt worden. Al is het kamp nog ver weg niets houdt deze
groep tegen om zich er nu al op voor te bereiden.

Wij hebben er al super veel zin in!
xxx jullie leiding: Artaminae, Zifio, Vink, Maraboe, Winterkoninkje, Kwikstaart



24/09
DAGTOCHT
02/10
KNUTSELEN 

07-09/10
WEEKEND
16/10
CATWALK VERGADERING 

23/10 
WERELDREIS

13/11 DRUGSSPEL

06/11 LIGHT IN 
THE FRIDGE

SEPT/OKT

30/10 GEEN VERGADERING!


