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Wat staat er op de                               

kalender 

September | Mondmasker en drinkbus 

ij zorgen graag goed voor onze leden, daarom vragen we jullie om 

elke werking een eigen drinkbus en mondmasker mee te nemen. Zo 

kunnen we toch in alle veiligheid genieten van onze scoutszondagen.  

 

6 September | Overgangsdag 

eb je je heel hard verveeld op de augustuszondagen? Dan hebben wij 
goed nieuws! Vandaag is het scouts van 10u tot 17u! Wij geven je 
vandaag niet enkel 7 uur scoutsplezier, maar ook jullie nieuwe leiding! 

Vandaag zal je dus te weten komen welke scoutsleiding jullie elke zondag zal 

animeren en een beetje ambeteren. J ’s Middags zal de leiding voor jullie iets 
lekkers voorzien! 

 

20 September | Werving 

andaag is de dag, vandaag kan je al je chiro-, klj-, ksa-vriendjes laten 
zien dat de scouts toch wel echt het leukst is. Je mag vandaag al je 
vriendjes mee naar de scouts nemen! Onze werving duurt van 13:30 tot 

17:00. Voor ieder kind wordt er een lekker tussendoortje voorzien om 16:00. 
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Wat doen de                                  

Kapoenen 
Zondag 6 september 

Hallo, wij zijn jullie nieuwe leiding en hebben heel veel zin in dit scoutsjaar met 

jullie! Maar wie zijn jullie eigenlijk? Dat komen we vandaag al spelend te weten! 
DD 

Zondag 13 september 

Hoeveel wielen heeft de vrachtwagen op deze reclameprent? Wat heeft een 

goede reclamespot nodig? We gaan vandaag op zoektocht! 

 

 

 

 

 

 
DD 

Zondag 20 september

Wie kan er een bom onschadelijk maken? Zo kunnen we misschien de vlag 

veroveren! We gaan op zoek naar de beste strategie... 

 

 

 

 

 



Zondag 27 september

De laatsten zullen niet droog blijven. 

 



Wat doen de                                  

Welpen 

Zondag 6 september 

Vandaag doen we een leuk spel om te weten te komen wie jullie nieuwe leiding 

is. Hebben jullie er zin in? Wij alvast wel!! 

CC 

Zondag 13 september 

 



Zondag 20 september

JOEPIE, vandaag is het werving! Tijd om allemaal jullie vriendjes en 

vriendinnetjes mee naar de scouts te nemen      .  

DD 

Zondag 27 september

Eten jullie ook zo graag eitjes? 



Wat doen de                                  

Silva 
Zondag 6 september 

Vandaag gaan we aan de hand van een spel ontdekken wie jullie leiding is. 

Hierna doen we ook nog wat kennismakingspelletjes om elkaar beter te leren 

kennen. 

DD 

Zondag 13 september 
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Zondag 20 september 

‘Tis nie waar zei de sooi 

 tis nie waar zei de sooi. 

De meisjes zijn veel beter dan de jongens zijn de sooi’ 

‘Tis nie waar zei de sooi 

 tis nie waar zei de sooi. 

‘De jongens zijn veel beter dan de meisjes zijn de sooi’ 

 

Zondag 27 september 

Vandaag doen we kooktocht! Zorg dat je om 10uur op de scouts bent. Vergeet 

zeker geen eten, gamel, aluminiumfolie (zodat je gamel niet zwart wordt) en 

eventueel een deken om op te gaan zitten.

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat doen de                                  

      Cursor 
Zondag 6 september 

Vandaag starten we de dag met een spel om te ontdekken wie dat jullie nieuwe 

leiding zal zijn voor dit scoutsjaar. (overgangsdag)  

Eens jullie hebben ontdekt wie wij zijn, gaan we de namiddag inzetten met 

pleinspelen.  

dd 

Zondag 13 september 

    

 

 

 
dd 

Zondag 20 september 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 27 september 

      +      =  

Trek jullie slechte kleren en vuile schoenen al maar aan, want vandaag gaan we 

onze tocht verderzetten in de Wamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat doen de                                  

Jogi’s 
Zondag 6 september 

Vaarwel Sjonny, yas, Joa, Bertels, Graf en Naomi. Hallokes supertoffe nieuwe 

leiding!   

https://www.youtube.com/watch?v=k7jeYJA9bgY 

dd 

Zondag 13 september 

 
ddd 

Zondag 20 september 

  

 

Breng een wit T-shirt en AL je vrienden en vriendinnen mee. Met z‘n allen 

maken we er een spetterend en kleurrijk jaar van! 

https://www.youtube.com/watch?v=k7jeYJA9bgY


Zondag 27 september

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem een opgeladen gsm mee. 

 

  



Wat doen de                                  

Givers 
Zondag 6 september 

Pfoe, eindelijk! Een nieuwe leiding groep, hopelijk dit jaar wel een toffe :/// 

Vandaag krijgen jullie de kans om onze namen te onthullen, maar zijn jullie 

wel bekwaam voor deze challenge? Eenmaal de opdrachten volbracht zijn en 

de langverwachte leiding ploeg bekend wordt gemaakt, gaan we ontdekken 

hoe goed jullie elkaar eigenlijk echt kennen... 

 
cdd 

Zondag 13 september 

Sinds maart 2020 liggen landen wereldwijd plat door corona. Mensen kunnen 

niet naar hun werk, kinderen moeten thuis opgevangen worden, maar wat ons 

vooral dwarszit: festiviteiten mogen niet doorgaan. Na maanden lockdown en 

sociale beperkingen is het nu tijd, om het bangelijkste evenement in Arendonk 

in te halen. Neem zeker je fiets mee xxx 

 



Zondag 20 september

Vandaag is het WERVING, neem dus gerust vriendjes (als je die hebt) mee om 

te komen proberen!  
Heb je niks beter te doen, kom dan je allereerste werking de belangrijkste 

disciplines van een echte scouts overlopen. Eerlijkheid en oprechtheid worden 

op onze pleinen erg gewaardeerd. Wij spelen altijd flink mee en leven voor 

een goed aantal duidelijke regels. Of toch niet?... 
dd 

Zondag 27 september

 

  



Wat doen de                                  

Jins
Zondag 6 september 

Eindelijk al afscheid genomen van MK, Katja en stomme Ani. Dit jaar eindelijk 

wel fatsoenlijke leiding. Vandaag kom je te weten wie jullie nieuwe, super coole, 

fantastische, knappe, gespierde en adembenemende leiding is.  

Wij hebben er GIN in!  

XXX  

dd 

Zondag 13 september 

Bij outdoor heb ik geleerd hoe ik goede knopen moet leggen. Hieraan heb ik in 

den blok 6 weken besteed. Maar wel een dikke 19/20 gehaald. Ook heb ik 

geleerd dat een goede teamsfeer heel belangrijk is in een groep. Daarom gaan 

we Bas en Merel deze keer goed betrekken in ons spel. Hopelijk worden we dan 

een hechte groep!  

TEAM TITANS GO!  

d 

Zondag 20 september

Vandaag mogen onze snapchatsletjes hun gsm’s nog eens boven halen. Stijl je 

haar en doe je make-up maar fatsoenlijk vandaag. Voor de boys: zet je hemdje 

al maar open en smeer die gel maar in je haren.  
dd 

Zondag 27 september



 


