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Wat staat er op de

kalender
5 September | Overgangsdag

H

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. ’s Middags zal de leiding voor jullie iets lekkers voorzien!

10 & 11 september | Carpe Rockt’em

H

eb je op 10 en 11 september nog niets te doen? Wel, Scouts Carpe
Diem kan je agenda hier opvullen. Wij organiseren namelijk een
zomerbar met liveoptredens en DJ’s. Place to be: Lokalen Biesputten.
Jong en oud kunnen genieten van de festivalvibes waar we zo lang op hebben
moeten wachten.

19 september | Werving

V

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.

Wat doen de

kapoenen
Zondag 5 september
Vandaag komen jullie erachter wie jullie kei
suuuuuuuuperleuke leiding is! Kunnen jullie het raden?

coole

Zondag 12 september
Wie blaast er het allerhardst? Wie steelt de vlag? En wie zit er op het einde
helemaal onder de kogels? Daar komen we vandaag heel snel achter
PS: Doe zeker een wit t-shirt aan!

Zondag 19 september
HUH??????
Er is een leidster verdwenen!!!
We moeten haar gaan zoeken!
SNEL
Kunnen de kapoenen haar vinden?
Neem al jullie vriendjes en vriendinnetjes mee want we kunnen alle hulp
gebruiken om de leidster terug te vinden!

Zondag 26 september

Wat doen de

welpen
Zondag 5 september
Met al die nieuwe gezichten zullen we nog veel (water)spelletjes moeten spelen
om elkaar te leren kennen!

Zondag 12 september
Hoe maakt u het, Met ...!
..., ik ben toch niet gek?
..., mannen weten waarom.
..., wast witter dan wit.
..., U heeft goed gekozen.

Zondag 19 september

Zondag 26 september
Vinden jullie eieren ook zo lekker?

Wat doen de

woudlopers
Zondag 5 september

Vandaag gaan we opzoek naar onze
nieuwe leiding. Wees maar zeker die
van vorig jaar kunnen er niet aan
tippen!

Zondag 12 september
De uit Corsica afkomstige Napoleone Buonaparte
(1769-1821) maakte carrière in het Franse leger
tijdens de Franse Revolutie. Vooral zijn optreden
tegen een royalistische opstand in 1795 gaf hem
groot aanzien. In 1799 werd hij Eerste Consul voor
tien jaar, het begin van zijn grote macht.

Zondag 19 september
Kom vandaag allemaal met je fiets!!! Hopelijk gaat het bij ons iets VLOTter.

Zondag 26 september
Vandaag is het kooktocht. Neem allemaal iets lekkers mee om op een vuurtje
klaar te maken.

Wat doen de

sioux
Zondag 5 september
Hey lieve sioux-jes, jullie staan waarschijnlijk te
popelen om te weten wie jullie super grave,
coole, grappige, slimme, toffe, knappe leiding is,
en vandaag is het zover!!! Jullie gaan onze
identiteit te weten komen!!

Zondag 12 september

Ze zeggen wel eens “De welp volgt de oude wolf”, maar kan de welp ook winnen
van de oude wolf??

Zondag 19 september

+
= nen toffe zondag
(breng een wit t-shirt mee)

Zondag 26 september
Ik wil een boot,
Een boot om mee te varen,
Over de groten zeeën en oceanen.
Een gigantisch grote boot,
Met zeilen, een kajuit en kanonnen,
Zo een waarmee de piraten altijd wonnen.
Met een mast heel hoog,
Met Daarboven een groot kraaiennest,
Zodat ik kan kijken tot aan Budapest.
Een mooi groot ruim,
Voor al mijn mooie spullen,
En lekkers om van te smullen.
En een bemanning heb ik nodig,
Een bemanning die nooit loopt te klagen.
En zich uitstekend gaat gedragen,
En dan ga ik reizen,
Heel de wereld ga ik rond,
Lekker weg van mijn eigen grond.
Jaja ik wordt een echte kapitein,
De schrik van de zeven zeeën,
Wat heb ik toch leuke ide

Wat doen de

orion
Zondag 5 september
Wie oh wie is jullie leiding? Vandaag delen we al onze diepste geheimen met
elkaar en gaan we op stap met ons dikke Bertha.

Zondag 12 september
Vandaag kruipen we in de huid van onze oh zo lieve vrienden van de Chiro.
Weinig slaap en veel honger is een must!

Zondag 19 september

Zondag 26 september
Wat mee te nemen:
- Gamel
- Lekker eten
- Goed humeur!

Wat doen de

givers
Zondag 5 september
Jow matekes gullie gaat content zijn x

Zondag 12 september
Vandaag geen werking want wij zullen een buitengewoon super, heerlijke,
denderende leefweek gehad hebben!! Meer info volgt, maar neem zeker
Mexicaanse kleren mee.

Zondag 19 september
Hebt gij een even goede conditie als Joni? Bent gij even badass als Debbie?
Ziet gij er misschien braaf uit, maar zou gij het even goed doen bij de Special
Forces als Zeger? Of zou gij gewoon stiekem de ietwat oudere maar nog steeds
aantrekkelijke presentator van dit programma los doen? Doe uw stoute
schoenen dan maar aan want wij gaan kamperen met ne bekende vlaming
waarvan de achternaam begint met W en eindigt op Aes. Wie in legerkledij
komt krijgt pluspunten!!

Zondag 26 september
Graag food en gamel meenemen vandaag!

Wat doen de

jins
Zondag 5 september
Jana en Mitch hebben we eindelijk geditcht,
Van Knikker en Graf zijn we gelukkig vanaf
En tegen Didi en Vik zeggen we zuig aan onze pik!!!!
Bereid jullie nog maar eens voor om van een ECHT leidingsduo werkingen te
krijgen. Maak jullie maar GEEN ZORGEN want het wordt absoluut een GEZELLIG
jaar.
Groetjes twee anoniempjes

PS:Probeer al maar te raden wie dit zijn :p.

Zondag 12 september
Deze week houden we leefweek, het is de bedoeling dat we elkaar tegen het
einde van de week door en door kennen!!
Meer info zal nog volgen.

Zondag 19 september
Geen scouts voor de jins vandaag, ohhh
gehad
.

. Gelukkig wel een leuke leefweek

Zondag 26 september
Vandaag gaan we lekker zwemmen in een heel wild meer, kom absoluut met
de fiets!!!

Wat doen de

pixies
Zondag 5 september
Unibet, Napoleon Games, Casino? Ik zet 50 knaken da welle die grave laaiding
hemmen!

Zondag 12 september
Vandaag gaan we balken knopen, WSN!

Zondag 12-19 september
Leefweek! Meer info volgt van jullie leiding

Zondag 26 september
Pixie zijn is een extra jaar voorbereiding op het leiding zijn.
Een extra jaar om alles te geven als lid. Een extra jaar om
nog meer bij te leren. Een extra jaar waarin de leiding jullie
zal begeleiden op het leiding worden. Daarom zullen we
vandaag een spel spelen, made by pixies themselves!

