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Wat staat er op de                                          

kalender
5 november 

EERSTE 

STEENLEGGING 

ij nodigen u graag uit 

voor de eerste 

steenlegging van onze 

nieuwe lokalen. Deze speciale 

gebeurtenis vindt plaats op zondag 

5 november van 13u30 tot 15u. Na 

de eerste steenlegging zorgt de 

stam voor een hapje en een 

drankje. Vanaf 15u starten de leden 

met de gewone zondagwerking! Die 

dag gaat de scouts dus niet door 

op het Begijnhof, maar verwachten 

we jullie in De Biesputten (aan het 

Congobos). De leden worden ook 

om 17u daar opgehaald. 

Kortom, place to be 13u30/17u om 

je kids af te zetten en op te halen:                            

De Biesputten  

 

 

 

 

18 november 

FAKKELTOCHT 

lk jaar organiseren we een 

winterse avondwandeling 

waarbij fakkels de sfeer 

versterken. Zaterdag 18 november 

is het weer zover! Durf jij zo’n 

brandende toorts te dragen?                

Come and prove it! 

We starten zaterdag om 19u aan 

het Begijnhof, zorg voor stevig 

schoeisel en voldoende warme 

kledij. Nadien volgen enkele 

heerlijke drankjes.  

  

W 

E 



Niet vergeten                                                                                                                                                              

tijd voor laagjes 
 

 

 

et kamp is ondertussen een 

verre herinnering en zo ook 

de tijd van in-hun-T-shirt-

door-de-Arendonkse-heide-

huppelende-welpjes. Het koude 

winterweer nadert, maar bij Scouts 

Carpe Diem laat niemand zich 

hierdoor uit zijn lood slaan, op 

voorwaarde dat elk lid zich hier 

thuis voldoende op heeft 

voorbereid. 

 

 

 

 

 

 

De hoge diversiteit van onze 

activiteiten op zondagnamiddag 

zorg voor een sterke schommeling 

in lichaamstemperatuur. Wie 

daarom zijn spruitjes steeds op 

constante temperatuur wil houden, 

kiest beter voor snel uit te schieten 

en weer aan te trekken laagjes.

 

H 



Wat doen de                                                                                                       

kapoenen 
 

5 november 
 

“picachu, ik kies jou !” 
“charizard, grijp hem !”  

“bulbasaur, erop af !” 
“squirtle, zorg dat jij eerst bent !” 

 

Iedereen klaar voor het gevecht, maar wie zal als 
eerste Lugia veroveren? 

 

 
10 – 11 november 
 
10 november is het zover! De eerste sleepover komt eraan. De kapoenen worden om 

19u in de lokalen van Chiromeisjes O’s Agnes (Pijlstraat, Retie) verwacht in hun 
mooiste dierenoutfit. Jullie mogen je kinderen terug ophalen op 11 november om 

17u. Deze sleepover zal €15 kosten, gelieve dit contant mee te brengen als je je 
kleine spruit komt afzetten. Inschrijven kunnen jullie doen door een mailtje te sturen 

naar hannelore.everaert@gmail.com, ten laatste 5 november.  

Wat moet je zeker meebrengen? (Vergeet ook zeker niet om overal je naam in te 
schrijven!) 

• veldbed / luchtmatras / matje 
• slaapzak 

• pyjama + knuffeldier 
• voldoende (warme) speelkledij + onderbroek + sokken + uniform 

• gamel + beker + bestek 
• toiletgerief 

• regenjas 
• zaklamp 

• eventuele medicatie 
• je favoriete dierenoutfit (aandoen bij vertrek) 

 

PS: Op zondag 12 november gaan jullie even bekomen van jullie knettergekke 

supercoole sleepover, vandaag is het dus GEEN scouts!  
 

mailto:hannelore.everaert@gmail.com


 Wat doen de                                                                                                       

kapoenen 
 

19 november 
 
“GEEEEEEEF ACHT!”, trek jullie legerkleren maar aan want wij gaan op 

paracommando! modder sluipen, uithoudingstraining, krachtoefeningen.. wij 
maken van jullie echte survival meesters !  

OVER EN UIT 

 

26 november 
 
Zeepaardje: “Welke snoepjes vinden jullie het lekkerste?” 

Pinguïn: “Die snoepveters!” 
Pony: “Ik vind de colaflesjes het lekkerste!” 

Bever: “ Ik vind een lolly het lekkerste!” 

Pieper: “Ik lust alles!” 
Daarom spelen we vandaag het grote snoepjes spel!  

 

  



Wat doen de                                                                                                       

welpen 
 

5 november 
 
Vandaag is het eerste steenlegging , dus worden jullie 

verwacht op de nieuwe scouts (De Biesputten). Nadien 
spelen we nog een spelletje, en zorg maar dat je teamgeest 

tip top in orde is, want je zal het nodig hebben. 

 

 

 

12 november 

 
Smeer die beentjes alvast in want vandaag 
wordt het een heuse competitie. We gaan op 

zoek naar de sportiefste welpen onder ons. 

 

 

19 november 
 
Kennen jullie al de dieren van 

het jungle-book, weten jullie 
welke dieren er sterker zijn en 

wie er wint van elkaar?  
We spelen vandaag jungle-book 

stratego.  

 

26 november 
 
Een beetje anders zijn als de rest is helemaal niet erg! We 
spelen vandaag spelletjes dia allemaal een beetje anders 

zijn. 

 

 
 
 
 
 



            

      Wat doen de                                                                                                       

woudlopers 
 

5 november

Het leggen van de eerste steen is een ceremoniële handeling bij het 
begin van de bouw van een gebouw. Het symboliseert het begin van 

de bouw en wordt vaak verricht door een belangrijk of bekend 
persoon. Het is niet per definitie zo dat de eerste steen onderaan in de 

muur zit, wat men zou kunnen verwachten van een éérste steen. Vaak 
wordt de ‘eerste steen’ aan een nieuwbouwproject enige tijd later op 

een iets hogere en beter zichtbare plek ingemetseld en is daarmee 
niet fysiek de allereerste steen van het fundament. Jullie mogen 

vandaag recht naar de nieuwe scouts (Biesputten) komen!

12 november 
    

Paintball is een sport die ontstaan is in de Verenigde Staten, waar 

het voor het eerst gespeeld werd in de jaren 80. Het is de bedoeling 
dat men elkaar beschiet met verfballetjes (gevuld met een 

onschadelijk gelatine-kleurstoffenmengsel). 

In 1970 gebruikte James Hale van Daisy Manufacturing voor het 

eerst een geweer als paintballgeweer. Dit geweer was ontwikkeld 
voor boeren om bomen en vee te markeren. Het eerste paintballspel 

werd in New Hampshire gespeeld in 1981 door Bod Gurnsey, Hayes 

Noel en Charles Gaines. 

 

19 november 
 

’t is nie waar zei de sooi ’t is nie waar zei de sooi, de 
meisjes zijn veel beter dan de jongens zei de sooi ’t is nie 

waar zei de sooi ’t is nie waar zei de sooi, de jongens zijn 
veel beter dan de meisjes zei de sooi 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire


Wat doen de                                                                                                       

woudlopers 
 

26 november 
 
Iedereen kent ‘Stratego’ int groot of ‘jungle speed’ int groot, maar 

wie heeft er ooit al ‘Risk’ int groot gespeeld?? Als je wilt weten hoe 
we dat gedaan hebben, zal ik als ik u was maar komen! Natuurlijk 

zullen jullie je hersenen goed moeten gebruiken, anders zullen jullie 
op het verkeerde spoor komen te staan. 

  



Wat doen de                                                                                                       

jonggivers 
 

5 november 
 

Met een strak gezicht sta je daar aan de start. 
Je hoort ieder geluid, je bent alert, maar toch in jezelf gekeerd. 

Je benen voelen als pap en je probeert te controleren, 
Maar je hebt het niet in de hand. 

 

Nog 15 seconden, oh wat duren die lang. 
Nog 14 seconden, iemand maakt nog een snel grapje aan de kant. 

Nog 13 seconden, je staat niet goed. 
Nog 12 seconden, je voorste voet nu goed neerzetten. 

Nog 11 seconden, zo moet het maar. 
Nog 10 seconden, als ik maar niet moet plassen. 

Nog 9 seconden, niet te hard beginnen. 
Nog 8 seconden, maar ook niet te rustig. 

Nog 7 seconden, in de bocht zo dicht mogelijk naar binnen. 
Nog 6 seconden, nog even meer ruimte creëren. 

Nog 5 seconden, dadelijk gaat het gebeuren. 
Nog 4 seconden, heb ik afgelopen week niet te veel gedaan. 

Nog 3 seconden, o.k. nog 3 seconden. 
Nog 2 seconden, hoofd omlaag. 

Nog 1 seconden, nu scherp blijven. 

 
Het startschot klinkt,  

Je gaat mee met de rest, 
Je loopt nu vooraan. 

 
Je weet dat je het dadelijk wel weer af zal leggen, 

Maar nu maar volhouden zo lang als je kan. 

  



Wat doen de                                                                                                       

jonggivers 
 

12 november   
 

‘Waar is mene bruine leren zak nu toch gebleven???’   
 

 
 

   19 november 
 

   I read recipes the same way I read science fiction 
   I get to the end and I think 

   ‘Well, that’s not going to happen’ 
   hihi 

     
   ! SCOUTS VAN 10U TOT 13U 

   ! GEMAKKELIJK BEREIDBAAR VOEDSEL MEE TE BRENGEN HMM JUM 
 

26 november 
 

Mies: ‘Ouh spaghettipompoen, da’s nu toch echt 
wel mene favoriet!’ 

Luther: ‘Seg smaas wa zegde gij nu, 
muskaatpompoen da’s pas kwaliteit!’ 

Marte: ‘Whut? Gij hebt nog niet van 

eikelpompoen gehoord zeker??’ 
Roosje: ‘Nee manne nee, dan hebde nog gene 

reuzenpompoen geproefd… hmm jum heerlijk!’ 

  



Wat doen de                                                                                                       

givers 
5 november 

 12 november 

‘I volunteer’. Dat zijn vandaag jullie eerste en 

laatste woorden. May the odds be in your very 

favor! 

 

 

19 november 

‘Eeee waar is de chocolade, op op …’ 

Godverdomme Alberto hou je mond! 

Jullie worden om 10u op de scouts                                                                              

verwacht met een zootje eten! 

 

26 november 

Europa, Japanesië, Noord- en Zuid-Ameerica, Kongo en 

Oustralië. Vandaag gullie overal. Saluu  



 

Wat doen de                                                                                                       

jins 
 
5 november 
 
Vandaag gaan we wieltjesdag doen, gewoon 

omdat het kan. 
 

 

 
 

 

12 november 
 

Rellen zuipen snuiven zegt men wel 

eens! Vandaag gaan we het grote 
drugsspel spelen, gewoon omdat 

het kan.  
 

19 november 
 

Jongens- en meisjesdag, hier zijn geen redenen voor, 

gewoon voor de frim. 
 

 

  26 november 

 
Handicapspel ja, wordt leuk en lacheee  
 
 


