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Wat staat er op de                               

kalender 

3 Oktober | Combidag  

 kan deze dag, of beter avond, een coronaproof infomoment bijwonen 

over de tak(ken) van uw kind(eren). De nieuwe leidingsploegen geven 

een korte toelichting over de werkingen, over wat hun tak uniek maakt 

en over zichzelf. Wij staan dan open voor al uw vragen, opmerkingen en 

bezorgdheden. 

• 19u00: Welpen 

• 19u30: Woudlopers 

• 20u00: Kapoenen 

• 20u30: Jonggivers 

• 21u00: Givers 

• 21u30: Jins 

Vergeet ook uw inschrijving niet in orde te maken! De prijs bedraagt €60 per 

kind en betalen kan zowel met bancontact als met een overschrijving. Bij 

inschrijving krijgt u gratis de nieuwe badge ‘t’ Zal wel zijn’. Daarnaast kan je 

tweedehandskledij verwerven, T-shirts van 30 jaar Scouting bemachtigen 

zodat we volgend jaar ons 30-jarig bestaan kunnen vieren in nieuwe T-shirts, 

je missende badges aanvullen of voor een laatste keer snuffelen tussen de 

verloren kampspullen. We hebben eenrichtingsverkeer voorzien en vragen om 

dat te volgen en 1.5m afstand te houden. 

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

als je honger stillen met heerlijke snacks. Zij zullen u eeuwig dankbaar zijn in 

hun queeste naar een grote som geld. Hierbij volgen wij de horecamaatregelen 

dit wil zeggen dat je maximaal met 10 personen aan een tafel mag zitten. Je 

verplicht bent een mondmasker te dragen bij het binnenkomen en verplaatsen 

en de pijlen te volgen.

U 



11 & 18 Oktober | 2e kans inschrijven 

aak u geen onnodige zorgen indien u niet aanwezig kan zijn op onze 

Combidag op 3 oktober. Zondag 11 & 18 oktober net voor of net na de 

scouts voorziet de leiding nogmaals de mogelijkheid om uw kind in te 

schrijven. 

 

1 November | Geen scouts wegens leidingsweekend 

a een vermoeiend kamp, een drukke start en vele nieuwe enthousiaste 

kinderen rust de leiding even uit op ontspannings-weekend om de 

weken nadien vol energie en met frisse benen er terug tegenaan te 

vliegen. 
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Wat doen de                                  

kapoenen 
Zondag 4 oktober  

Wie kan er van jullie heel mooi kleuren? Of wie van jullie kan al binnen de 

lijntjes kleuren?  

Wij zijn benieuwd naar jullie kleurkunsten!  

Zondag 11 oktober 

Wie geraakt er het hoogste op de ladder?  

Kom vandaag ontdekken of jij aan de top van de ladder geraakt.  

 

 

Zondag 18 oktober  

Wilde jij altijd al eens strijden tegen de 

leiding? Dan is het vandaag de kans!  

Laat zien dat jullie sterker zijn dan de 

leiding.  

 



Zaterdag 24 oktober & zondag 25 oktober 

Joepi, wij gaan op sleepover!  

De verdere informatie volgt nog! 

 



Wat doen de                                  

welpen 

Zondag 4 oktober 

 

Zondag 11 oktober  

RARARA... Wie kan het beste koken? Vergeet allemaal niet om je gamel mee te 

nemen en iets lekkers om zelf te bereiden. Jullie worden van 10uur 13.30 uur 

verwacht 

Zondag 18 oktober

 

Zondag 25 oktober

Jullie mogen vandaag uitrusten van een super mega vet welpenweekend! 

Het is vandaag GEEN scouts voor jullie. Er volgt nog een mail met extra info! 



 Wat doen de                                   

Silva’s 

Zondag 4 oktober  

Just Do It. Steeds verrassend, altijd voordelig. Mediamarkt, Ik ben toch niet 

gek? Vandaag spelen we het reclamespel! 

 

Zondag 11 oktober 

 

Zondag 18 oktober

 

 



Zondag 25 oktober

Dit weekend gaan we op legerweekend! Wie van jullie zijn de beste strijders? 

Dit testen we allemaal uit! Meer informatie volgt nog. 

  



Wat doen de 

Cursors 
Zondag 4 oktober  

Neem allemaal je gamel en je lievelingseten mee want we gaan op 

KOOKTOCHT!!! 

Zondag 11 oktober 

 

Zondag 18 oktober  

Wij hopen dat er geen snurkers zijn tussen onze cursors want we gaan op 

weekend!!!!  

Zondag 25 oktober 

  

Hopelijk hebben jullie geen schrik van hoogtes.   



Wat doen de                                  

jogi’s 
Zondag 4 oktober 

Elloowww Jogi’s!! Vandaag hebben wij KOOKTOCHT, jipieeeeeee!  

Wat neem je mee? Heel simpel eigenlijk, gewoon je gamel en lievelingseten.  
 

Zondag 11 oktober 

 

Zondag 18 oktober

Vandaag hebben wij Chirodag!! Vergeet ons mooie scoutsuniform voor één dag en doe 
vandaag een chiro trui (of zo) aan       

 

 

 

 

 



Zondag 25 oktober 

Vandaag vieren wij Halloween!! Zet dus jullie engste masker op, alhoewel dit niet voor 
iedereen zo een moeilijke opgave is      !! 

 

Nog een halloween mopje xd: 

 

Hoe wordt een heks op school getest? 

Ze moet een heksamen afleggen. 

  
  



Wat doen de                                  

givers 
Zondag 4 oktober 

 Zondag 11 oktober 

Een hamburger is een schijf gebakken of gegrild vlees. Vaak wordt 

'hamburger' ook als synoniem gebruikt voor een broodje dat met deze schijf 

vlees belegd is. Vaak worden hier sla, tomaat, ui, spek, ei, augurken en kaas 

aan toegevoegd met sauzen als mosterd, mayonaise of ketchup. 

Zondag 18 oktober 

Doe zeker slechte kleren aan vandaag! 

 

 

 



Zondag 25 oktober

  

  



Wat doen de  

                                 jins
Zondag 4 oktober 

Iedereen present want het werk is nog niet gedaan... Jincafé opruimen!!  

      

Zondag 11 oktober 

      



Zondag 18 oktober

Trek je griezelkostuum maar aan en maak je klaar voor de spannendste 

werking van het jaar!!  

 

 

Zondag 25 oktober

Vandaag geven wij het uit handen en mag het eerste groepje zich bewijzen en 

laten zien of ze klaar zijn om volgend jaar leiding te worden... 

 

 


