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Wat staat er op de                                          

kalender? 
7 oktober  

Niet te missen: COMBIDAG!  

Deze avond is er voor elke tak een infomoment gepland in het laatste 

lokaal van het achterste gebouw. Hier geven de nieuwe leidingsploegen een 

korte toelichting over de werkingen, over wat hun tak bijzonder maakt en over 

zichzelf. Wij staan dan open voor al uw vragen. 

19u20: Kapoenen                                                                                                                            

19u40: Welpen                                                                                                                     

20u00: Woudlopers                                                                                                           

20u20: Jonggivers                                                                                                           

20u40: Givers                                                                                                                 

21u00: Jins  

Vergeet vervolgens uw inschrijving niet in orde te maken! De prijs 

bedraagt 50 euro per kind en betalen kan zowel cash als met een overschrijving. 

Naast deze ruimte is er de mogelijkheid om tweedehandskledij te verwerven, je 

missende badges aan te vullen, T-shirts van 100% Scouting te bemachtigen en 

kan je voor een laatste keer snuffelen tussen de verloren kampspullen. 

Loop tenslotte zeker het Jincafé niet voorbij waar je zowel je dorst kan lessen 

als je honger stillen. Zij zullen u eeuwig dankbaar zijn tijdens hun queeste naar 

een grote som geld. Traditiegewijs biedt de stam ook dit jaar heerlijke warme 

drankjes aan. 

29 oktober 

GEEN SCOUTS wegens ontspanningsweekend van de leiding. 

17 november 

FAKKELTOCHT 

Elk jaar organiseren we een winterse avondwandeling waarbij fakkels de sfeer 

versterken. Nadien volgen enkele heerlijke drankjes. Niet te missen!                          

Meer info volgt in het krantje van november. 



Wat doen de                                                                                                       

kapoenen? 
1 oktober 

Dikke koe: “beeeeeeeeeeeeeeuuuhhhhh” 

Dunne koe: “beeeeeuhhhh beeeuhh beeeuuh” 

Ben je benieuwd waar dit gesprek over gaat? Kom dan zeker vandaag het 

koeienspel spelen! 

8 oktober 

Wij zijn eens benieuwd hoe goed onze kapoentjes Arendonk kennen, wie zoekt 

die vindt…  

15 oktober 

We zijn eens benieuwd hoe goed onze kapoentjes een gebouw kunnen 

verdedigen als er een trollen invasie is. Kom je vandaag maar eens bewijzen! 

22 oktober 

Wie geraakt er als eerste aan de top?  

 

29 oktober 

Helaas lieve kapoentjes, jullie zullen ons 

vandaag moeten missen. De leiding is er even 

tussenuit om voor jullie een leuk jaar te plannen. 

Natuurlijk gaan ook wij jullie missen, maar we 

zien jullie volgende keer weer met supertoffe 

spelletjes. 

 

 

 



Wat doen de                                    

welpen? 

1 oktober 

Een sjorring is een type knoop die bij scouting gebruikt 

wordt om objecten te pionieren van touw en houten palen. 

Er bestaan verschillende soorten sjorringen, ieder met een 

eigen functie. 

Laten we vandaag de basis eens ontdekken! 

8 oktober 
Een fiets, een kegel, een handschoen, een bal, een sjaal, een kar, een touw,... 

Allemaal voorwerpen met een verschillende waarde. Deze waarden kunnen elke 

moment veranderen waardoor steeds gevochten moet worden voor de beste 

prijs! 
Wie is vandaag de beste verkoper en gaat met de meeste voorwerpen naar huis? 

15 oktober 
Piet Piraat, Piet Piraat.     

Schip ahoy, hoy, hoy 

Dat is jouw kameraad 

Schip ahoy, hoy, hoy.  

 

Piet piraat kennen we allemaal met zijn schip, maar wat is een schip zonder kok 

en eten? Deze taak neemt berend brokkepap op zich! 

 

Vandaag zijn jullie de berend brokkepap van de scouts! We verwachten jullie 

voor deze speciale werking “de kooktocht” om 10u op de scouts. 

 

Voor sommigen onder jullie is dit de eerste keer, wat zeker mee te nemen: 

gamellen, bestek, aluminiumfolie en lekker en gemakkelijk eten om klaar te 

maken op een vuurtje!  

De leiding zorgt alvast voor een kleine verassing! 

Ben je niet zeker over wat en hoe juist te wachten staat kan je altijd iemand van 

de leiding contacteren! 



Wat doen de                                                     

welpen? 
20-22 oktober 

WEEKEND 
Vrijdagavond vertrekken we op het allereerste welpenweekend van dit jaar! 

Welpenweekend dat wil zeggen de plechtige beloftes aan de scouts afleggen met 

een spetterende ceremonie en ons verder verdiepen in het Jungle Book gebeuren 

en natuurlijk super leuke spelletjes doen! 

Verdere info volgt via de mail en een briefje! 

29 oktober 

Vandaag mogen jullie nog uitrusten van het vorige weekend en de actieve 

spelletjes van de maand oktober! Bijkomend mogen jullie je al klaarmaken voor 

de maand november die ongetwijfeld nog leuker en gekker zal worden! 

 

Vandaag is het GEEN scouts omdat de leiding op weekend is!! 

  



Wat doen de                                        

woudlopers? 
1 oktober 
De olympische spelen zijn ontstaan in 776 voor Christus in Athene. Op dit 

moment, 2793 jaar later, willen mensen nog steeds weten wie in welke 

discipline de beste is. Wij zijn alvast benieuwd welke woudlopers mee zullen 

strijden tot het einde. 

8 oktober 

Nadat jullie gisteren officieel zijn ingeschreven, mogen jullie je vanaf nu een 

echte woudloper noemen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat doen de                                        

woudlopers? 
15 oktober 

Er was eens een meisje dat Roodkapje heette, omdat ze altijd een mooi rood 

mutsje op haar hoofd droeg. Op een dag ging ze enkele versnaperingen naar haar 

zieke grootmoeder brengen. Haar moeder waarschuwde haar om op het pad te 

blijven wandelen. Roodkapje luisterde niet. Plotseling is daar de wolf… 

22 oktober 

Wat hebben we vandaag geleerd? Koken doen we altijd met onze gamel en op 

zelfgemaakt vuur! Vandaag gaan we op kooktocht, om 10 uur verzamelen op de 

oude scouts (in de Maaskens, naast Talentenschool Atlantis). Om 13u mogen 

jullie al naar huis! Neem zeker je gamel en eigen eten om te bakken, koken… 

29 oktober 

Ook de leiding heeft af en toe ontspanning nodig, daarom is het deze zondag 

geen scouts. Volgende week vliegen we er terug in!  

  



Wat doen de                                          

jonggivers? 
1 oktober 

De eerste scoutsmaand is al achter de rug. Tijd om er echt in te vliegen met één 

van de klassiekers. Breng zeker een wit T-shirt mee!  

8 oktober 

Zita: ‘De Kerkstraat, de Hovenstraat en de Koeistraat wisselen tegen de Bergen 

en de Schutterstraat?’ 

Wout: ‘Nee, merci. Ik heb net mijn boete voor te snel rijden moeten betalen en 

Flor z’n team gaat straks in de Schutterstraat passeren, dus dat wordt cashen.’ 

15 oktober 

‘2 graan, 3 erts. Pats, ik zet een stadje bij jongens. Begin maar al te bleiten want 

dat is mijn 4e al. Enkel die langste handelsroute nog van Michiel z’n team 

afsnoepen en de winst is binnen.’ 

20-22 oktober 

WEEKEND 

Het eerste weekend is weer aangebroken. Twee dagen onbekommerd lachen 

gieren brullen met je beste vrienden (de leiding). Hou het echter ’s nachts wel 

stil, of het zijn je beste vrienden niet meer… Jullie krijgen nog een brief met de 

nodige informatie. Wij hopen jullie talrijk te verwelkomen op de voorlopig 

onbekende locatie! ☺  

29 oktober 

GEEN scouts wegens ontspanningsweekend van de leiding. 

  



Wat doen de                                                 

givers? 
1 oktober 

Vandaag is de dag des oordeels om te beslissen tussen Scouts en Chiro. Laat je 

zondagse kleren maar thuis, trek die vettige blauwe uniformen aan en neem 5 

euries mee. Wie Chirokledij draagt, staat een streepje voor bij de leiding. 

8 oktober 

Duimpje omhoog en zwaaien. 

 

 

 

 

 

12-15 oktober 

Maak uw valies al maar klaar en laat het thuisfront achter voor een halve week. 

Voor meer informatie, zie briefje. 

22 oktober 

Twee treinen zijn aan het tennissen. Komt daar een ei voorbij. 

Vraagt dat ei: ‘Hey, mag ik meedoen a.u.b.?’                                                             

Antwoord de trein: ‘Neen, eieren kunnen niet tennissen!!!’  

29 oktober 

Je veux chocolaaaaat… cf. Le Huitième Jour  

 



Wat doen de                                                      

jins? 
1 oktober 

Een nazi is een aanhanger van het nationaalsocialisme. Het nationaalsocialisme 

is de ideologie waarop, tussen 1933 en 1945, in Duitsland een totalitaire 

dictatuur was gebaseerd. De grondlegger van het nationaalsocialisme was de 

oorspronkelijk Duits/Oostenrijkse politieke provocateur, populist en latere 

dictator van Duitsland: Adolf Hitler. Hij stond ook aan het hoofd van de 

politieke partij waarin het nationaalsocialisme zich georganiseerd had: de 

Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP). 

8 oktober 

Na een zware avond zal er nog wat opruimwerk nodig zijn. Vele handen maken 

lichter werk! 

15 oktober 

Voor toiletpapier wordt vrijwel altijd hergebruikt papier gebruikt. Goedkope 

varianten bestaan vaak uit enkellaags papier. Hierdoor bestaat er een grote kans 

om tijdens het vegen met de vingers door het papier te gaan. Duurdere varianten 

zijn meestal opgebouwd uit meerdere lagen. Geavanceerde weefstructuren 

zorgen voor extra sterkte, zonder dat dat ten koste gaat van het comfort. Voor 

nog meer comfort bestaat er toiletpapier met luchtkussentjes. Voor het losweken 

van harde stukjes ontlasting bestaat er vochtig toiletpapier. 

22 oktober 

Sport die ontstaan is in de VS. Voor het eerst gespeeld in de jaren ’80. 

29 oktober 

Vandaag zullen jullie je lieve leiding een dagje missen. Het is dus GEEN scouts. 

 

 


