KRANTJE OKTOBER 2022

Wat staat er op de

kalender
1 OKTOBER - COMBIDAG
Vandaag is het combidag, dat wil zeggen dat je je kan inschrijven voor een knotsgek scoutsjaar
vol plezier. Hier kan je een infomoment bijwonen over de tak(ken) van uw kind(eren). De
leiding van je kind geven je een korte toelichting over de werkingen, over de groep en over
zichzelf. Wij zijn dan ook bereid al jullie vragen te beantwoorden.
Vanaf 18u30 ben je welkom in het lokaal op de Biesputten om je zoon of dochter in te
schrijven. De prijs bedraagt 60 euro per kind en betalen kan zowel met bancontact als contant.
19u30: kapoenen (1e-2e leerjaar)
19u45: welpen (3e-4e leerjaar)
20u00: woudlopers (5e-6e leerjaar)
20u15: sioux (1e middelbaar)
20u30: orion (2e middelbaar)
20u45: givers (3e-4e-5e middelbaar)
21u00: jins (6e middelbaar)
Bij de inschrijving krijg je gratis de nieuwe badge ‘DAS Goesting!’, daarnaast kan je
tweedehandskledij aankopen, je missende badges aanvullen en voor een laatste keer
snuffelen tussen de verloren kampspullen.
Vergeet ook zeker niet om te passeren langs het Jincafé, waar je je dorst kan lessen. De
opbrengst hiervan is ten voordele van hun buitenlands kamp

30 O K T O B E R - O N T S P A N N I N G S W E E K E N D
Na een vermoeiend kamp, een drukke start en vele nieuwe enthousiaste kinderen rust de
leiding even uit op ontspanningsweekend om de weken nadien vol energie en met frisse
benen er terug tegenaan te gaan.

Wat doen de

Kapoenen
Zondag 2 oktober
Arassari: Kookaburra waarom heb jij jouw scoutskledij al aan?
Kookaburra: Het is toch scouts?
Arassari: Het is zaterdag hé, zondag is het pas scouts! Jij bent soms toch een kieken zonder
kop.
Kookaburra: Amai helemaal vergeten, ik hoop dat de kapoenen zondag hun hoofd niet
vergeten want dat zullen ze nodig hebben tijdens de eierentocht.
Dat ze hun kippenbeentjes maar goed insmeren!
Arassari: Ja! En als het koud weer is mogen ze zeker niet vergeten om warme kledij aan te
doen zodat ze geen kippenvel krijgen!

Zondag 9 oktober
Vandaag start de scouts om 10u.
Als echte scout moet je natuurlijk ook eten kunnen maken in het bos.
Vandaag zal de leiding jullie dit leren op onze kooktocht!
Je neemt best het volgende mee:
- eten (patatjes, vleesje, popcorn, marshmallows…)
-gamel (als je dit niet hebt eventueel een kleine pan)
-bestek
-eventueel wat aluminiumfolie om rond je gamel te doen zodat de onderkant van je gamel
niet aanbrand
Je mag het eten ook al voorbakken zodat dit enkel nog moet worden opgewarmd!

Zondag 16 oktober
Bekijk het filmpje en de foto maar eens. Kunnen jullie
achterhalen welk spel we vandaag gaan spelen?
https://www.youtube.com/watch?v=cOkWJLFPqQ0
(Ps Kom vandaag maar verkleed als politie of boef!)

Zondag 23 oktober
De kapoenen zullen na onze fantastische sleepover wel moe zijn, daarom is het vandaag
GEEN scouts. :-)

Zondag 30 oktober
Vandaag is de leiding op ontspanningweekend, dus het is GEEN scouts voor jullie!

Wat doen de

Welpen
Zondag 2 oktober
BAH BAH! Wat heeft Baloe de beer nu gedaan? Hij heeft toch geen kaka gedaan op straat?
Verschrikkelijk! Hoog tijd om dit te onderzoeken!

Zondag 9 oktober
Geef acht, schijt in je broek met volle…!
Vandaag worden jullie echte legerjongens en legermeisjes.
Marcheren, sluipen, schieten,... Jullie kunnen alles verwachten vandaag. Trek daarom je
legeruitrusting aan die wel een beetje vies mag worden. En… knallen maar!

14-15-16 oktober
JOEPIDEPOEPI!!!! We gaan op ons eerste welpenweekend!
Neem maar goed afscheid van de mama en de papa, want dit weekend zullen Akela,
Bagheera, Hathi, Marala en Tabaqui voor jullie zorgen.
Wij zijn er zeker van dat jullie zondag heel goed zullen slapen na een weekend vol leuke
spelletjes, lekker eten en veel welpenplezier!
Meer info volgt nog.

Zondag 23 oktober
Tis ni waar zei de sooi, tis ni waar zei de sooi. De jongens zijn veel beter dan de meisjes zei
de sooi!
Tis ni waar zei de sooi, tis ni waar zei de sooi. De meisjes zijn veel beter dan de jongens zei
de sooi!
Vandaag doen we jongens-meisjes dag, maar dan met een super originele twist!
Houd je maar klaar, want jullie zullen verschieten!

Zondag 30 oktober
Vandaag is de leiding op ontspanningweekend, dus het is GEEN scouts voor jullie!

Wat doen de

Woudlopers
Zondag 2 oktober
Wat doen we als we er niet langs kunnen? Dan moeten we er door! Wat doen we als we er
niet over kunnen? Dan moeten we er door! Wat doen we als we er niet onder kunnen? Dan
moeten we er door!

Vrijdag 7 oktober tot zondag 9 oktober

+
3 dagen dolle pret want wij gaan op weekend!!!!!!!!

Zondag 16 oktober
Haal de chef kok in jezelf naar boven want vandaag gaan we op kooktocht. Jullie worden om
10u op de scouts verwacht. Vergeet dus niet je gamel en wat lekkers!

Zondag 23 oktober
Wat was er eerst, de kip of het ei?

Zondag 30 oktober
Vandaag is de leiding op ontspanningweekend, dus het is GEEN scouts voor jullie!

Wat doen de

Sioux
Zondag 2 oktober
Vandaag komen we te weten wie er nu echt Sioux-waardig is. Maak u klaar voor een echte
strijd want Expeditie Siouxson is een feit!

Zondag 9 oktober
Emma en Fien hebben in een cafetaria een hamburger besteld. Als de bestelling wordt
gebracht, blijkt de ene hamburger veel groter te zijn dan de andere.
'Ga je gang', zegt Emma tegen haar vriendin.
Deze aarzelt even en pakt dan de grootste hamburger.
'Mooie manieren heb jij!' zegt Emma boos. 'Het was niet meer dan fatsoenlijk geweest als jij
de kleinste had genomen!'
Fien denkt even na en zegt dan: 'Welke zou jij genomen hebben?'
'Nou, de kleinste natuurlijk' zegt Emma.
'Wat zeur je dan? Die heb je nu toch.'

(3,2,1, LACHEN)

Zondag 16 oktober

1 team, 1 taak
We doen het voor elkaar
1 team, 1 taak
Jullie noemen het gevaar
1 team, 1 taak
Dit is ons gebaar
1 team, 1 taak
Aan het eind van elk jaar

MAAR zijn wij wel een goed team? Dat gaan we vandaag ondervinden op onze
TEAMBUILDING!

Vrijdag 21 oktober - 23 oktober
JIPPIEJAJEEEEYYYY!!
We springen allemaal een gat in de lucht want wij gaan op WEEKEND!!!
Spring nu een gat in de lucht

Steek al maar zeker je goed humeur in je rugzak want dit weekend gaat een knaller van
formaat worden.
Maak je rugzak al maar klaar want wij hebben er goesting in

Verdere informatie volgt nog.
En doe nog maar eens een vreugdedansje want OMG scoutsweekend!!!

Zondag 30 oktober
Vandaag is de leiding op ontspanningweekend, dus het is GEEN scouts voor jullie!

Wat doen de

Orion
Zondag 2 oktober
Vergeet vandaag je gsm en fiets niet!

Zondag 9 oktober
Vandaag mogen jullie nog eens jullie
vrouwelijkste kant laten zien. RAUWTCH

Zondag 16 oktober
facebook.com/watch/?v=931619856975035&paipv=0&eav=AfYPFRXX3a09ujBCjaf3
dqBAK8D8iotp41zFdENk6wAJ8m0Bu1gcqA8rZQdGHotFr6g&_rdr

Zondag 23 oktober
Deze week is het geen werking. Want we gaan op WEEKEND!!!!

meer info volgt nog.

Zondag 30 oktober
Vandaag is de leiding op ontspanningweekend, dus het is GEEN scouts voor jullie!

Wat doen de

Givers
Zondag 2 oktober

Brent die gaat koken, komt dat wel goed?

Zondag 9 oktober

Zondag 16 oktober
https://www.youtube.com/watch?v=2QOybLTufSg

Zondag 23 oktober
Zijn jullie ouders klaar voor een actieve namiddag? Neem vandaag je ouders mee naar de
scouts!

Zondag 30 oktober
Vandaag is de leiding op ontspanningweekend, dus het is GEEN scouts voor jullie!

Wat doen de

Jins
Zondag 2 oktober

Bij een reuze toffe café-avond komt ook opkuis kijken ;)

Zondag 9 oktober

De ohhh zo bekende kathedraal van onze noorderburen. Vandaag gaan we Reusel op zen kop
zetten!

Zondag 16 oktober

WHAAAAAAAAA!!!!! Nu was ik verdorie verschoten! Ons bomma gooide opeens rats
boem pats taarten op de Joren. Ik ben eens benieuwd welke gekke dingen er in haar theetjes
zaten. Opgelet vandaag doen we grote mensen theespel.

Zondag 23 oktober

Wat doen we hiermee? Links, Rechts of supperlike?

Zondag 30 oktober
Vandaag is de leiding op ontspanningweekend, dus het is GEEN scouts voor jullie!

