Krantje oktober
Scouts Carpe Diem

Wat staat er op de

kalender
Zaterdag 6 oktober | combidag

U

kan deze dag, of beter avond, een infomoment bijwonen over
elke tak en zijn bijzonderheden. 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.
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Kapoenen
Welpen
Woudlopers
Jonggivers
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Jins
Pixies

Vergeet deze avond ook uw inschrijving niet in orde te maken! De
prijs bedraagt €60 per kind en betalen kan zowel cash als met een
overschrijving. Daarnaast kan je tweedehandskledij verwerven,
T-shirts van 100% Scouting bemachtigen, je missende badges
aanvullen of 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 met een heerlijke croque. 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.

Wat staat er op de

kalender
Zondag 28 oktober | geen scouts

N

a een geweldig maar vermoeiend kamp, een
drukke start en vele nieuwe enthousiaste
kinderen rust de scoutsleiding even uit op
ontspanningsweekend om de weken nadien vol energie
en met frisse benen er terug tegenaan te vliegen.

Wat doen de

kapoenen
Zondag 7 oktober
Opzij, opzij, opzij,
Maak plaats, maak plaats, maak plaats,
We hebben ongelofelijke haast.
Opzij, opzij, opzij,
Want we zijn haast te laat,
We hebben maar een paar minuten tijd.
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken,
vallen, opstaan en weer doorgaan.
Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer
blijven staan want we doen rechtendoortocht!
Verkleed je vandaag als stoere legerman/vrouw!

Wat doen de

kapoenen
Zaterdag & zondag 13-14 oktober
Dit weekend doen we sleepover! We starten zaterdag om
10u aan onze nieuwe lokalen aan de Biesputten. Zondag
mogen jullie je kapoenen om 12u terug komen oppikken.
Het thema is Halloween, kom dus verkleed als een gek
spook, zotte heks,…
Wat neem je mee?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

slaapzak en veldbed
voldoende warme kledij
toiletzak
kids-ID
knuffel
zaklamp
regenjas

Ga jij mee op groot sleepover-avontuur? Stuur dan een
mailtje met je naam naar annahuysmans18@gmail.com
en neem die zaterdag 15 euro mee. Tot dan!

Zondag 21 oktober
De wielen van de bus die draaien rond,
draaien rond, draaien rond.
De wielen van de bus die draaien rond,
als de bus gaat rijden.
Vandaag is het wieltjesdag! Breng je
step, skates,… mee!

Wat doen de

welpen
Zondag 7 oktober
Welke letter uit het alfabet is ook heel lekker?

Zondag 14 oktober
Je step? Je skateboard? Of toch
liever je stoere BMX? Maakt niet uit!
Vandaag mag je hem meenemen
op onze super coole wieltjesdag!

Zondag 21 oktober
Wie eindigt er na deze zenuwslopende competitie bovenaan?

Wat doen de

woudlopers
Zondag 7 oktober

Zondag 14 oktober
Een beurs is een gebouw waar men
goederen en geld verhandelt.
Een aandeel is een deel van het eigendom
van een bedrijf. Door het kopen van een
aandeel, krijgt de koper een aantal
rechten bij een bedrijf. Hierdoor heeft het
aandeel een bepaalde waarde. Door het
kopen van een aandeel, wordt de koper
dus mede-eigenaar van het bedrijf.

Wat doen de

woudlopers
Zondag 21 oktober
Wat nemen we mee?
zilverpapier
gamel
bestek
eten naar keuze voor zelf klaar te maken op
een vuurtje
▪ zwembroek
▪
▪
▪
▪

PS: Gelieve aanwezig te zijn voor 10 uur aan
De Maaskens (oude scouts)!

Belangrijke data om te onthouden: van 09/11/’18
tot 11/11/’18 gaan wij op weekend, hou deze data
dus zeker vrij! Verdere info volgt nog.

Wat doen de

jogi’s
Zondag 7 oktober
Een opvallende stijger in de Dow Jones is McDonald’s, met
een klim van 2,2 procent naar 164,38 dollar. De
wereldmarktleider in fastfood kondigde donderdag nabeurs
aan beleggers voor het 42ste jaar op rij het dividend te
verhogen. En dit keer is die verhoging niet mondjesmaat:
vanaf het vierde kwartaal van dit boekjaar gaat het
driemaandelijks dividend liefst 15 procent hoger, van 1,01
naar 1,16 dollar. Dat stemt overeen met 900 miljoen dollar
dat over één kwartaal naar de aandeelhouders vloeit.

Zondag 14 oktober
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).
Vergeet vandaag geen wit t-shirt!

Zondag 21 oktober

Vandaag mag je je GSM meebrengen!

Wat doen de

givers
Zondag 7 oktober
https://www.youtube.com/watch?v=O8ayhQk4-uA
(1:10 – 1:22)
De waarheid komt uit een kindermond...

Zondag 14 oktober
Als scout in hart en nieren kunnen
sjorkunsten je niet ontbreken. Jullie
hebben zelden al de kans gekregen om
een degelijke constructie in elkaar te
steken, dus dit is de ultieme moment om
je tot echte scout te kronen. Vandaag
halen jullie de architect in jezelf boven en
bouwen jullie samen een pronkstuk van
een boomhut. Als je wat ideeën wil
opdoen, zoek dan zeker eens naar
‘treehouse masters’ op YouTube!

Zondag 21 oktober
“De Reiger Uit Gent Speelde Slim”,
Parafraseerde Een Leeuw

Wat doen de

jins
Zondag 7 oktober
Na een zware avond op het Jincafé moet er vandaag
nog alles opgeruimd worden, dus allen aanwezig
hiervoor! Daarna is er tijd voor de welverdiende
ontspanning x

Zondag 14 oktober
Aangezien wij beide al enkele jaren op kot zitten zijn onze
voedingsgewoonten erop achteruitgegaan en hebben we
niet echt meer een idee wat lekker koken/eten is. Hopelijk
kunnen jullie ons nog wat bijbrengen met jullie
kookkunstjes = kooktocht, allemaal lekkers meenemen!

Wat doen de

jins
Zondag 21 oktober
Wanneer de mysterieuze maker van het Duel Monster
spel, Maximillion Pegasus, hoort dat Yugi Kaiba (de
nummer 1 top duellist) heeft verslagen, daagt hij Yugi
zelf uit voor een duel. Yugi verliest net aan, waarna
Pegasus de ziel van Yugi's opa steelt. Om zijn opa’s
ziel te redden moet Yugi afreizen naar het Duellist
Kingdom en deelnemen aan het duel monsters
toernooi. Zijn doel is om de finales te halen zodat hij
Pegasus in een duel kan verslaan. Want degene die
wint van Pegasus mag elke prijs kiezen die hij of zij
wil, Yugi wil uiteraard zijn opa's ziel terug. Pegasus
heeft het zelf voorzien op Yugi’s Millennium-puzzel. Als
hij alle Millennium-items bezit en de technologie van
Kaiba corp gebruikt kan hij zijn gestorven vrouw weer
tot leven brengen.
Yugi is niet de enige die deelneemt aan het toernooi.
Ook zijn vriend Joey Wheeler doet mee. Hij wil de
finales halen voor het prijzengeld, waarmee hij een
kostbare oogoperatie van zijn zusje Serenity wil
betalen. Uiteindelijk wint Yugi het duel van
Maximillion Pegazus.

Wat doen de

pixies
Zondag 7 oktober

Weekend 12-14 oktober
Meer info volgt via facebook!

Zondag 21 oktober
Is He The One?

