
 

Krantje december 



Wat staat er op de 

kalender 
24 & 31 december 

GEEN SCOUTS want… 

 

KERST EN NIEUWJAAR 

staan voor de deur! 

 

nze wens voor het nieuwe jaar is alvast 

het vinden van vele helpende handen 

voor de nieuwbouw in de Biesputten! 

Daarvoor kan je je nog steeds melden 

bij de bouwraad. Wij hopen dat ook jullie wensen 

werkelijkheid worden en zouden graag klinken op 

een blijvende talrijke aanwezigheid van jullie kids!  

O 



Wat doen de                                       

kapoenen 
3 december 

Zie ginds komt de stoomboot   

uit Spanje weer aan.  

Hij brengt ons Sint Nicolaas 

ik zie hem al staan. 

Hoe huppelt zijn paardje 

het dek op en neer,  

hoe waaien de wimpels 

al heen en al weer.    

 

             10 december 

Het is niet waar zei de sooi, het is niet waar zei de 

sooi. De meisjes zijn veel beter dan de jongens zei de 

sooi! Het is niet waar zei de sooi, het is niet waar zei 

de sooi. De jongens zijn veel beter dan de meisjes zei 

de sooi! Vandaag gaan we voor een keer met de 

jongens en meisjes apart spelen.  

 

15 december 

SPECIALE WERKING: aangezien er veel leiding in de 

examens zit, houden wij vandaag ons kerstfeestje! De 

scouts zal doorgaan van 19u – 21u en je mag allemaal 

een cadeautje van ongeveer €5 meenemen. Op 17 

december hebben wij dan geen scouts! Tot dan!  

 

 

  



Wat doen de                                       

welpen 
3 december  

Sinterklaas, het hoofdpersoon van het grote feest dat zich 

elk jaar plaats vindt in de nacht van 5 op 6 december, komt 

vandaag naar de scouts. Hij en zijn talrijke knechten zijn al 

een tijdje in het land en hebben kunnen zien of er dit jaar 

ook stoute welpen bij zijn, maar is dat ook zo? Jullie zien het 

vandaag.  

 

     

10 december 

In deze koude tijden kruipen we eens allemaal dicht bij elkaar 

voor eens een leuke film samen te zien. Neem allemaal 

vandaag jullie leukste film mee naar de scouts.  

 

 

16 december 

Jullie zien het goed, vandaag hebben jullie 

scouts op een zaterdag. Want we gaan 

namelijk een kerstfeestje doen. Breng dus 

allemaal jullie gekste kerstkleren mee. Jullie 

mogen komen om 19u om dan om 21u met 

een leuk pakje naar huis te gaan. Vergeet 

zeker geen cadeautje van max. €5 mee te 

nemen.  

 



Wat doen de                                       

woudlopers 
  3 december 

      Super Sint Sleepover 
Zoals ieder jaar komt Sinterklaas weer op bezoek bij de 

tofste Scouts van het land. De Sint en zijn pieten zijn het 

hele jaar door bezig met het plannen van hun bezoek. Daar 

komt heel veel bij kijken. Probeer jij maar eens op de 

hoogte te blijven van de laatste trends bij de woudlopers… 

Was het nu ‘bottleflippen’ of ‘Fidgetspinnen’? Gelukkig heeft 

hij zijn pieten die hem helpen om helemaal bij de zaak te 

blijven. Wat zou Sinterklaas toch zijn zonder deze lenige 

rakkers? Ze springen van dak tot dak, klimmen door de 

smalste pijpen, houden het hele jaar alle trends bij en 

entertainen daarboven op alle kinderen. Tijdens deze 

sleepover gaan wij kijken of de woudlopers de pieten 

zouden kunnen helpen en of ze de titel ‘hulpje van de Sint’ 

waardig zijn.  

 

10 december 

Sinterklaas zal op 10 december al wel weer vertrokken zijn. Zoals 

ieder jaar zijn onze buikjes weer goed gevuld van al dat lekkers en 

staan onze speelmatten helemaal vol met nieuw speelgoed. Terwijl 

wij al even hebben kunnen spelen met ons nieuw speelgoed is de 

Sint de wereld aan het rondreizen. Maar wat de Sint en zijn pieten 

kunnen, kunnen wij na zo’n stevig “pietenbootcampweekend” ook. 

Wij laten de tricks die we leerden op de sleepover zien en reizen al 

springen, klimmend en rennend de wereld rond. 

 

 



Wat doen de                                       

woudlopers 
 

15 december 

Gezelligheid. Het woord waar het vanavond allemaal 

rond draait. We komen samen van 19u tot 21u om, 

naar goede gewoonte, cadeautjes uit te delen en te 

ontvangen. Neem allemaal een cadeau met 

maximumwaarde van 5 euro mee. Naast deze 

geschenken gaan we natuurlijk ook nog een 

‘Tomorrowland-waardig’ feestje houden. Hopelijk 

hebben jullie er even veel zin in als wij. 

  



Wat doen de                                                 

jonggivers 

3 december 

Met examens voor de deur hebben jullie al genoeg stil 

gezeten! Nog een laatste zondagwerking een hele namiddag 

vol energie bewegen en we kunnen het jaar goed afsluiten! 

Hopelijk geen regen die ons doet stoppen met bewegen! 

                                             

8 december 

Luther: Ey Jens, 4 hout en 3 erts voor de Nieuwstraat in Brussel!! 

Jens: Ik ruil niet met jou!  

Luther: Ik moet toch nog maar enkel Yahtzee gooien en ik ben uit! 

Roosje: Jij bent nog niet aan de beurt Luther! Het is mijn beurt en ik maak 

ruiten troef! 

We spelen een spel vanavond, als je thuis een leuk gezelschapsspel hebt 

mag je dit altijd meenemen! 

Werking op vrijdag van 19u tot 21u30! 

 

15 december 

Kerstmis staat voor de deur en dat vraagt maar voor 1 

ding… EEN KERSTFEESTJE!! Wij voorzien een gezellige 

kerstfilm om er een topavond van te maken! 

Om deze avond nog feestelijker te maken, mag 

iedereen een cadeautje meenemen ter waarde van 

max. 5 euro, wat dit is maakt helemaal niet uit!  

Werking op vrijdag van 19u tot 21u30! 

 



Wat doen de                                                 

givers 
Werkingen wekelijks op vrijdag van 19u tot 21u30!  

1 december 

De almachtige  heeft voorspeld dat het vandaag voor de 

1ste x winter gaat . Hier anticiperen wij natuurlijk op als leiding!  

Wij willen niet dat jullie  en  

eraf zouden vriezen. Daarom gaan we vandaag voor 1 keer binnen .  

Breng vandaag een gezelschapsspel mee!                                                                             

Dan gaan we daar dolletjes met spelen! TOT DAN lieve GIVERS 

 



Wat doen de                                                 

givers 
8 december       

Aangezien de givers noch de leeftijd hebben noch het 

verstand hebben bereikt om alcohol te drinken, blijven ze 

nog een aantal jaar droog. Aangezien ze al wel het 

verstand en de leeftijd hebben bereikt om liedjes te 

zingen, gaan ze vandaag hun stem moeten gebruiken. 

Deze 2 ingrediënten gaan onze vrijdagavond opfleuren!    

BRENG ALLEMAAL 1 KNUFFEL MEE 

Io vivat! io vivat! 

Nostrorum sanitas 

Hoc est amoris poculum! 

Doloris est antidotum! 

Io vivat! io vivat!  
Nostrorum sanitas 

Dum nihil est in poculo, 
Jam repleatur denuo! 

 

 

 

 

  

+ 

+ 

15 december 

= PARTY 

Verkleed je allemaal als kerstman                                                                                                                                       

& breng een cadeautje mee van max. €4! 



Wat doen de                                                 

jins 
Werkingen wekelijks op vrijdag van 19u tot 21u30!  

1 december 

Vanaf vandaag starten de examenwerkingen zodat jullie 

op zondag lekker achter de boeken kunnen doorbrengen. 

Neem vandaag allemaal jullie tofste gezelschapsspelletjes 

mee want zo vlak voor de examens moeten we eens 

testen wie zijn hersenen al het best heeft opgewarmd. 

 

 

 

 

 

8 december 

Nadat de Sint alle flinke kindjes heeft blij 

gemaakt is het tijd om hem te bedanken met 

het groot sinterklaasspel.  

 

15 december  

Nu het einde van de examens in zicht is 

kunnen we wel een avondje wagen aan het 

Bart De Pauw Sexting spel.  

 

 

22 december 

Nu de examens erop zitten en iedereen die zeer goed heeft 

afgelegd is het tijd voor ons kerstfeestje. Neem allemaal een 

pakje mee voor +/- €5 waar iedereen blij mee is. De 

liefhebbers kunnen blijven plakken om nog iets te drinken!



 


