Krantje september 2022
Scouts Carpe Diem

Wat staat er op de

kalender
4 september | Overgangsdag
Heb 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 wat lekkers voorzien! Als je in de voormiddag niet kan, kan
je nog aansluiten vanaf 13u30!

9 & 10 september | Carpe Rockt’em
Heb je op 9 en 10 september nog niets te doen? Wel, Scouts Carpe Diem kan
je agenda hier opvullen. Wij organiseren namelijk een zomerbar met live
optredens en DJ’s. Ook voor kinderen is er tal van animatie voorzien! Place to
be: Lokalen Biesputten. Jong en oud kunnen hier genieten!

ZATERDAG 10 september | Werking (in plaats van op
zondag!)
Aangezien de leiding op zondag druk in de weer is met het opruimen van
Carpe Rockt’em, gaat de werking van zondag verplaatst worden naar zaterdag
10 september van 14u00 tot 17u. Elk kind onder de 12 jaar (ongeacht of je lid
bent van de scouts) mag Carpe Rockt’em gratis binnen. Elk kind boven de 12
jaar dat lid is van de scouts moet geen betalen inkom. Zo kan je de
spannende fotozoektocht mee komen doen met een toffe beloning nadien!
Verder kan je je laten grimeren en is er een circusdoos met tal van toffe
circusattributen!

18 september | Werving
Vandaag 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 13:30u tot 17:00u. Voor ieder
kind wordt er een lekker tussendoortje voorzien om 16:00u.

1 oktober | Combidag
Vandaag is het combidag, dit betekent dat jullie je vandaag officieel kunnen
inschrijven voor een knotsgek scoutsjaar vol plezier! Verdere info hierover volgt
nog.

Wat doen de

kapoenen
Zondag 4 september
Wat is die eerste werking toch spannend! En wie zouden jullie nieuwe leiding
zijn? Eén ding is zeker: jullie nieuwe leiding heeft super veel zin in het nieuwe
jaar en wij kijken er al erg hard naar uit om jullie te leren kennen! Daarom
zullen we vandaag kennismakingsspelletjes spelen!

Zaterdag 10 september
Vandaag vindt er op ons scoutsterrein een spannende zoektocht plaats met
een leuke verrassing als beloning! Zet jullie speurneus alvast maar op en roep
de Sherlock in jezelf naar boven!

Zondag 18 september
Vandaag spelen we allerlei plein-spelletjes. Kennen jullie bijvoorbeeld de
spelletjes hond in het hok, chaos, paard en ruiter, feestje op de boot, …? Zo
nee, dan zullen we deze vandaag allemaal eens uitproberen! Neem vandaag
ook zeker al jullie vriendjes mee voor de werving!

Zondag 25 september
We hopen dat het vandaag nog steeds lekker warm weer is zodat we allerlei
waterspelletjes kunnen spelen!

Wat doen de

welpen
Zondag 4 september
Vandaag moeten jullie al vroeg uit de veren want de werking start vandaag
om 10u! Jullie dag zal gevuld zijn met tal van toffe kennismakingsspelletjes om
jullie nieuwe leiding op en top te leren kennen. Wij hebben er alvast heel veel
zin in en staan helemaal klaar om jullie een topjaar te bezorgen!!

Zaterdag 10 september
Vandaag vindt er op ons scoutsterrein een spannende zoektocht plaats met
een leuke verrassing als beloning! Zet jullie speurneus alvast maar op en roep
de Sherlock in jezelf naar boven!

Zondag 18 september
Vandaag trekken we erop uit naar de jungle… Niet zomaar een jungle want alle
spelletjes en dieren komen hier tot leven! We spelen vandaag spelletjes zoals
ganzenbord, zeeslag, enzovoorts maar dan in het levensecht! Neem zeker ook
al je vriendjes en vriendinnetjes van school, de zwemclub, voetbalclub, maaktniet-uit-waar, mee voor de ledenwerving!

Zondag 25 september
Hebben jullie het in je om een echte sergeant,
kolonel of generaal te zijn? Kunnen jullie als
welpen samen de wereld veroveren, of blijven
jullie achter als kleine soldaatjes?
Deze werking zullen we te weten komen wie
van jullie ware tacticussen zijn en wie wel
eens een risico durft nemen, vandaag spelen
we….

Wat doen de

woudlopers
Zondag 4 september
Wie o Wie zijn de fantastische leiding van de woudlopers dit jaar?? Jullie spelen
samen als groep een groot spel om dit te weten te komen. Ik kan jullie al 1
ding beloven, het gaat een geweldig jaar worden. Opgelet, omdat dit een lange
zoektocht wordt begint de scouts vandaag om 10u en zal gedaan zijn om 17u
zoals gewoonlijk.

Zaterdag 10 september
Vandaag vindt er op ons scoutsterrein een spannende zoektocht plaats met
een leuke verrassing als beloning! Zet jullie speurneus alvast maar op en roep
de Sherlock in jezelf naar boven!

Zondag 18 september
Vandaag wandelen we naar een grote verrassing. Alleen is er één probleem …
de weg vinden. We zoeken naar pijlen die we volgen zonder te weten waar ze
naartoe wijzen en als alles goed gaat komen we op de verrassing uit.

Zondag 25 september
Vandaag spelen we het grote theespel, stel je smaakpapillen dus op scherp en
laat de businessman in je naar boven komen.

Wat doen de

sioux
Zondag 4 september
WIHOOEEEEE een nieuw scoutsjaar, een nieuwe tak ennnnnn…. nieuwe
leiding!! Vandaag worden jullie Sioex en leren jullie ONS kennen. Als dat geen
belangrijke levensgebeurtenis is, weten wij het ook niet meer. Wij hebben er
zin in!

LET OP : de werking start al om 10 uur! Aansluiten vanaf half twee is ook
mogelijk :)

Zaterdag 10 september
Vandaag vindt er op ons scoutsterrein een spannende zoektocht plaats met
een leuke verrassing als beloning! Zet jullie speurneus alvast maar op en roep
de Sherlock in jezelf naar boven!

Zondag 18 september
Scouts? Wat is dat? Veel van jullie vrienden zullen waarschijnlijk een heel ander
beeld hebben over wat scouting juist inhoudt. Het omvat een heleboel
aspecten: zelfstandig zijn, teamwork, technische aspecten zoals bijvoorbeeld
sjorren, maar vooral veel plezier maken!! Plezier maken doe je echter niet
alleen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Nodig daarom vandaag al je
vriendjes en vriendinnetjes uit om de dag van je leven te beleven op de werving
van de scouts!

Zondag 25 september
Vandaag zijn alle mama’s en papa’s welkom om mee te komen ravotten, de
deugniet uit te hangen en van een avontuurlijke scoutsnamiddag te genieten,
want vandaag is het mama-papadag!

Wat doen de

orion
Zondag 4 september
Vandaag komen jullie erachter wie jullie super coole knappe nieuwe leiding is.
Maar kennen jullie ons al een beetje of lopen we helemaal verkeerd.

Zaterdag 10 september
Vandaag vindt er op ons scoutsterrein een spannende zoektocht plaats met
een leuke verrassing als beloning! Zet jullie speurneus alvast maar op en roep
de Sherlock in jezelf naar boven!

Zondag 18 september
Zijn Ferre en Vince het perfecte koppel of is het toch Miel en Rik? Tijdens dit
spel komen we er achter.

Zondag 25 september
Laat vandaag de poezenpootjes maar thuis, vandaag pakken we het RUW aan!

Wat doen de

givers
Zondag 4 september
Wie o wie is jullie nieuwe leiding? Kom het vandaag te weten!! En ja hoor, we
beginnen met een leuk klassiek namenrondje ;) In de namiddag mogen jullie
strijden voor een jaar lang gratis respect van jullie leiding.

Zaterdag 10 september
Vandaag vindt er op ons scoutsterrein een spannende zoektocht plaats met
een leuke verrassing als beloning! Zet jullie speurneus alvast maar op en roep
de Sherlock in jezelf naar boven!

Zondag 18 september
Vandaag is het voor ons geen scouts. Wij rusten uit van een (nooit te vergeten)
leefweek.

Zondag 25 september
Hallo mijn naam is ‘ç5”é&, ik ben “àçé! jaar en ik woon in “éè”’453158.
Vandaag gaan we op zoek naar jullie ware identiteit.

Wat doen de

jins
Zondag 4 september
RARARA, welke twee knotsgekke sloebers
zullen jullie dit jaar hebben als leiding ?!?!?!
tip:

Zaterdag 10 september
Vandaag vindt er op ons scoutsterrein een spannende zoektocht plaats met
een leuke verrassing als beloning! Zet jullie speurneus alvast maar op en roep
de Sherlock in jezelf naar boven!

Zondag 18 september

Zoals Angela Merkel zou zeggen: “Wir sjorren das!”

!Vandaag begint ook de leefweek na de werking,
verdere info volgt op eerste werking!
Zondag 25 september
Vandaag is het de laatste dag van de leefweek, hopelijk vonden jullie het kei
plezant :)))

