
Krantje September 
 

   

 



Wat staat er op de                                 

kalender? 
3 september 
Vandaag is het OVERGANGSDAG. Het is scouts van 10u tot 
17u. ’s Middags wordt er eten voorzien voor iedereen die een 
HELE dag blijft. Je kan er ook voor kiezen om enkel in de 
namiddag te komen, dan ben je welkom vanaf 13.30u. 

17 september 
WERVING vandaag! Iedereen mag vriendjes of vriendinnetjes 
meenemen die eens graag willen proeven van het scoutsleven. 

7 oktober 
Niet te missen: COMBIDAG. Hier is er voor elke groep een 
apart infomoment, kan je verloren voorwerpen bekijken, kan je 
je kind inschrijven, kan je tweedehands spullen kopen, kan je 
iets drinken bij het jincafé,... Meer informatie volgt zo snel 
mogelijk via mail en in het krantje van oktober! 

 

  



Van het Oude Egypte naar                                          

een nieuw jaar...      
...betekent ook nieuwe leiding. Dit jaar zijn we met 37 leiders en 
leidsters die elke zondag met groot enthousiasme klaarstaan voor 
jullie kleine en grotere spruiten.  

...betekent dit jaar eveneens een nieuwe hoofdleidster. Na Anne 
en Ward kozen wij Kaat – als derde in de rij van de welgekende 
familie Verbeek – tot hoofdleidster. Zij zal ongetwijfeld haar beste 
(en langste) beentje voorzetten.                                                           
Ward, bij deze ook nog een dikke merci voor de geleverde inzet, 
de vrijgemaakte tijd en de spitsvondige lachwekkende uitspraken. 

Kaat Verbeek kan je bereiken via het nummer 0470984035 en zij 
zal je brieven ivm terugbetaling graag ontvangen in de 
Poederstraat 9, Arendonk.

 

  



Wat doen de                                    

kapoenen? 

3 september 
Heeft onze leiding blauwe ogen? Heeft onze leiding 
bruin haar? Heeft onze leiding een bril? Hoeveel jongens 
en meisjes zitten er in onze leiding? Heeft onze leiding 
een pet? Zijn jullie even benieuwd als ons? Vandaag 
komen jullie je nieuwe leiding te weten! Tot dan!

10 september 
Jantje en zijn oma gaan naar het bos.                                                                                      
Vraagt oma aan Jantje: "zie je het bos al?”.                                                                                     
Zegt Jantje: "nee alle bomen staan ervoor!" 

Er loopt een smurf in het bos en ineens krijgt                                                                                   
hij een tak tegen zijn hoofd en hij zegt:                                                                                       
"Shit, weeral een blauwe plek.'' 

17 september 
Neem vandaag allemaal je vriendjes of vriendinnetjes 
mee die eens willen komen proberen op de scouts! Hoe 
meer je er meebrengt, hoe beter!                                                                              

24 september 
Wanneer de indianen vroeger oorlog voerden, schilderden zij 
allerlei kleuren op hun gezicht. Dit waren oorlogsstrepen. De 
tegenstander moest direct schrikken van de geschilderde 
gezichten. Wij zijn weleens benieuwd van welke kapoen wij 
het meeste schrik hebben vandaag! 

  



Wat doen de                                                  

welpen?
3 september 
Nog heel even afscheid nemen van jullie vorige (minder 
leuke) leiders en tijd om jullie nieuwe awesome leiding 
te leren kennen!
 

10 september 
Vandaag beginnen we er aan! Meteen terug naar de basics van de scouts. De wilde 
natuur is weer helemaal beschikbaar om jullie volledig in uit te leven! Trek jullie 
speelschoenen maar aan, het echte werk begint kan starten...… 
 

17 september 

Een band gaat nooit stuk  
Al heb je een ongeluk 
Je ziet maar ze hebben elkaar 
ze krijgen het telkens weer voor mekaar 
 
Neem vandaag al jullie vriendjes en vriendinnetjes 
maar mee naar de werving om de groep nog cooler te 
maken!!

24 september 
Een rustige hand hebben, hard kunnen blazen en 
kunnen richten. Wie deze 3 elementen kan beheren zal 
vandaag uitblinken en de meeste punten voor zijn team 
kunnen behalen. 
 

Breng een wit T-shirt mee!  



 Wat doen de                               

woudlopers? 
3 september 
Tijd om je oude groep en leiding te verlaten. Maar niet 
getreurd, vandaag leren jullie je nieuwe groep en leiding 
voor dit jaar kennen! Wie oh wie zou het zijn? 

10 september 

 
17 september 
Vandaag laten we zien wat het is om een echte scout te zijn!                                                       
Mee te brengen: al je vriendjes en vriendinnetjes! 

24 september 

 



Wat doen de                                                   

jonggivers? 

3 september 
Vandaag is het de dag der dagen, het nieuwe scoutsjaar begint 
terug. Voor sommigen onder jullie is dit net zoals vorig jaar. 
Anderen daarentegen maken de overstap van ‘onschuldige’ 
Woudloper naar Jonggiver. Met de mysterieuze vraag: “Wie is 
onze nieuwe leiding?”. Wij als leiding staan in ieder geval 
klaar om jullie een topjaar te bezorgen.  

10 september 
De economie draait niet zoals het hoort voor het moment. Er is 
sprake van licht beterschap maar er zijn toch veel mensen die 
moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Om toch maar 
te proberen om een waardig leven te hebben gaan deze soms de 
illegale kanten uit. Natuurlijk is eer een overkoepelend orgaan in 
onze samenleving dat probeert om te zorgen dat deze illegale 
praktijken niet plaatsvinden en jagen op deze boeven die zijn 
overgestapt naar ‘the Dark Side’ zoals onze goede vriend Yoda 
zou zeggen. Deze helden zijn de POLITIE. 

 

 

 

 

 



Wat doen de                                                   

jonggivers? 

17 september 
Slavernij is een toestand waarin een mens eigendom is van 
een ander of als zodanig wordt behandeld. Slavernij komt 
nog op veel plekken in de wereld voor, hoewel het in de hele 
wereld is verboden. Vandaag gaan we dit toch nog eens 
invoeren in Arendonk. Welke Jonggiver controleert er op 
het einde van dag de slavenmarkt. 

 

24 september 
We komen aan een rivier 
We kunnen er niet onder 
We kunnen er niet over 
We kunnen er niet langs 
Dus we moeten erdoor! 
 
We komen aan een berg 
We kunnen er niet onder 
We kunnen er niet door 
We kunnen er niet langs 
Dus we moeten erover! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je ziet voor ons is vandaag geen enkel obstakel te groot.  
Alles moet maar aan de kant gaan voor ons want wij 
gaan er gewoon doorheen. 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eigendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strafbaar_feit


Wat doen de                                                           

givers? 
3 september 
...kan beton maken! ...kan beton maken!  
Vandaag komen jullie te weten welke supertoffe leiding jullie 
het komende jaar zullen hebben! We spelen allerlei fantastisch 
originele spellen om elkaar beter te leren kennen.  
De nieuwe leiders kijken er alvast enorm hard naar uit! 

10 september 
‘Handen omhoog of ik schiet!’  
Vandaag krijgen jullie een spoedcursus ‘hoe word ik flik’ van 
één van de strengste leiders op de hele scouts. Doe maar iets 
blauws aan want je zal het nodig hebben, of juist niet?  

17 september 
Overstag gaan is een manoeuvre waarbij de neus van de zeilboot 
door de wind wordt gedraaid. Als gevolg daarvan worden de 
zeilen naar het andere boord verplaatst door de wind. Om het 
overstag gaan te vergemakkelijken en tijdens de draai minder 
snelheid te verliezen kunnen handmatig wisselingen in de 
zeilstanden van de verschillende zeilen tijdens en vlak voor het 
overstag gaan worden aangebracht. Gijpen kan worden 
uitgevoerd door op het moment dat de wind recht van achteren 
komt het zeil handmatig naar de andere zijde van de boot te 
trekken en daar weer uit te vieren.  

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wende_(Segeln).png


 

Wat doen de                                                  

givers? 

24 september 
Right ahead, tout droit, geradeaus, diritto, pas gauge, 
not right, nicht rückwärts, 

… 
 

 

 
 

 

27 28 29 30 & 1 september/oktober 
Toch geen beter gevoel dan thuiskomen na een dagje achter de 
schoolbanken te hebben gezeten? Toch wel! Na het laatste 
belsignaal rechtstreeks naar de scouts vetrekken om daar een 
halve week te blijven met al je vriendjes en vriendinnetjes!  

 

 

 

 
 



Wat doen de                                                              

jins? 

3 september
Wat nu eigenlijk Jins zijn is een goede vraag. We moeten eerlijk 
toegeven dat we het zelf niet weten. Er is ook niemand die kan 
zeggen wat een Jinjaar eigenlijk is. Waarom niet, denk je dan? Een 
Jinjaar is eigenlijk starten zonder plan en dan maar zien waar je 
uitkomt. “Go with da flowww.” Een Jinjaar wordt ontworpen door 
de Jins zelf. Het is ook daarom dat Jins geen leiding meer hebben, 
maar begeleiding. Je carrière als Jin beperkt zich tot een jaar, maar 
dan wel een jaar dat kan tellen. Activiteiten die je zelf plant, kunnen 
toch niet tegenvallen, of wel? In dit jaar dat eigenlijk een 
overgangsfase is tussen het actief lid zijn en het leiding zijn, ligt het 
accent vooral op zelfredzaamheid. Zelf een activiteit plannen, zelf 
een fuif organiseren, jullie eigen buitenlandse reis plannen, dit alles 
zit vervat in het overwelvende Jinjaar. Maar voor deze zondag; 
KNOR KNOR KNOR SJOR SJOR SJOR HOOG LAAG VLAG. 

10 september 
Hansje en Grietje verdwaalden in het woud 
’t was er zo donker en ’t was er kil en koud 
Ze kwamen bij een huisje van koek en speculaas 
Wie woont daar in en wie is daar wel de baas? 

 
Hé, riep een stem en de heks keek om de hoek 
Kom in mijn huisje van suiker en van koek 
De heks had boze plannen dat zagen zij al gauw 
Grietje en Hans waren slimmer dan de vrouw. 

 
Want toen de heks voor de hete oven stond 
Toen tilde Grietje haar zo maar van de grond 
Het deurtje klapte dicht en de kind’ren waren vrij 
Hansje en Grietje, wat waren zij toen blij! 



Wat doen de                                                            

jins? 
17 september 
Vandaag starten we leefweek. Meer informatie krijgen 
de Jins via het alomtegenwoordige fenomeen; sociale 
media. 

24 september 
Deze middag eindigt de leefweek en is het geen werking 
zodat jullie (heel) vroeg in je bedje kunnen. 

 

 
 

 


