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Dag allemaal 
Beste leden, ouders en leiding 

 

De start van het nieuwe scoutsjaar komt nu wel heel dichtbij! Na de 

spectaculaire  overgangsmachine waar weer alle kinderen het beste van zich 

zelf hebben laten zien en natuurlijk niet te vergeten onze nieuwe leiders en 

leidsters. Na een overheerlijke BBQ met afsluitend een heerlijk kampvuurtje 

komen we aan bij het nieuwe scoutsjaar! Bij deze bedanken we alle ouders 

voor jullie aanwezigheid op onze jaarlijkse overgang wij hopen dat 

jullie ervan hebben genoten! 

 

Nu iedereen zijn/haar nieuwe leidingploeg weet, zijn we aangebroken bij de 

eerste vergadering. Die valt nog steeds op 10 september, onze leiding heeft er 

alvast heel veel zin in! 

Vergeet zeker ook geen kijkje te komen nemen bij ons op de Suikeren Zondag 

op 17 september. Zoals elk jaar kan u ons terugvinden op het voetbalveld. 

Verder vindt u in dit kompas alle data van vergaderingen en eventueel 

weekends.  

Veel leesplezier! 

 

Stevige linker 

 

Zachtmoedige patrijs, Hulpvaardige Sikahert, Oprechte Orang Oetan, 

Betrouwbare Steenarend 
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Kapoenen 
Welkom in het dagboek van Sien en Jef, jullie kunnen hier lezen wat voor  

leuks  deze kapoentjes allemaal meemaakten tijdens haar eerste stapjes in 

de scouts. En zijn 2e jaar als Kapoen. 

 

Liefste dagboek.  

Morgen is het eindelijk de eerste vergadering, ik ben benieuwd wie er 

allemaal zal zijn van mijn klasgenootjes en wie mijn leiding nu eigenlijk 

allemaal is?  

Liefs Sien 

 

Hoi dagboek,  

Wie wordt nu weer mijn nieuwe leiding? Had ik het maar opgeschreven, 

Wacht uhm, ahja Asjra is weer onze leiding, en de broer van Petro ook, maar 

die anderen wie zijn dat nu ook al weer? Ik kijk er naar uit om ze beter te 

leren kennen! 

Jef 

 

Liefste dagboek, 

Nu weet ik eindelijk wie mijn nieuwe leiding is en weet je wat het beste is?  

Tijdens de vergadering, want zo heet dat spelen op de scouts, zondag 10  

september hebben we onze leiding beter leren kennen, om 14u00 namen we  

allemaal afscheid van onze mama’s en papa’s en gingen naar het grote veld,  

waauw, daar waren zoveel grote scouts jongens en meisjes en de leiding deed  

dat gekke dansje van de overgang terwijl wij het moesten proberen nadoen.  

Daarna hebben we elkaar wat beter leren kennen door kleine  

kennismakingsspelletjes en ook onze leiding door een mega leuk spel. Ik 

hoop dat de leiding altijd zo’n leuke spellen maakt. Dan ga ik zeker blijven 

gaan!  
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Om 17u00 was het spelen gedaan en moesten ik afscheid nemen van al mijn  

vriendjes. Afscheid namen we door één of ander vreemd lied te zingen, het  

avondlied denk ik. Ik had echt geen betere leiding kunnen voorstellen, ze zijn  

echt geweldig! 

Slaap zacht.  

 

Hoi dagboek, 

Op zondag 17 september was het geen scouts, maar onze nieuwe leiding  

was wel op Suikeren zondag, daar waren allemaal leuke dingen gemaakt 

waar we mee konden spelen, en andere leuke dingen zoals springkastelen. 

Zelfs de chiro hadden een leuk standje, dat had ik niet verwacht. 

Jef 

 

Liefste dagboek, 

Mijn supertoffe leiding vertelde me dat ze het zondag 24 september geen 

scouts zal zijn, ze zijn dan samen met alle andere leiding op weekend om het  

hele jaar reeds vorm te geven en een beetje te plannen. Na zoveel denk- en  

schrijfwerk gaan ze te vermoeid zijn om nog leiding te geven, super jammer! 

Kusjes Sien 

 

Hoi dagboek, 

Vandaag mochten we allemaal verkleed zijn want het was de grote  

drakenvergadering op zondag 8 oktober. Dus vochten we vanaf 14u00 als 

stoere ridders. We vochten tegen de draak om de prinses uit de toren te 

redden, om 17u00 was de draak verslagen. 

Slaapwel Jef 

 

Liefste dagboek, 

Wauw, vandaag heeft de leiding zich wel echt overtroffen. Ze hebben het  

jaarthema Allemaal Abnormaal wel echt goed toegepast, niet alle jongens zijn  

voetballers en meisjes balletdansers. Dit kan perfect andersom zijn en dat is  

allemaal dik oké. Op zondag 25 oktober mochten we allemaal verkleed 

komen  
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in het andere geslacht, dat vond ik super leuk, ik mocht de slechte kleren 

van mijn jonger broertje aan doen, super cool allemaal, jammer dat het 

gedaan was om 17u00. 

Slaap zacht Sien 

 

Hoi Dagboek, 

Vandaag was een leuke dag, we mochten op vrijdag 20 oktober onze  

scoutskleren naar school aan doen, om te laten zien aan al mijn  

klasgenootjes dat ik in de scouts zit! En dat mocht allemaal van het school!  

Op zondag 22 oktober om 14u00 stond ik paraat aan de scouts voor de 

echte scoutsvergadering waar we ons allemaal vuil mochten maken, het 

leukste spelletje was appelhappen, voor zij die graag choco eten. :) al die 

vuile pret was om 17u00 weeral allemaal gedaan. 

Doei Jef 

 

Liefste dagboek, 

Op Zondag 29 oktober mocht ik me verkleden voor de prinsen en  

prinsessen-vergadering. Deze vond ik minder leuk, ik speel graag met de  

jongens, maar ik moet met iedereen leren spelen, das een feit! 

Kusjes Sien 

 

{Boodschap van algemeen nut: 24-uur van de Kapoen zal dit jaar doorgaan  

op 11 en 12 november, meer informatie kunnen we helaas nog niet  

prijsgeven, deze info volgt allemaal per brief!} 

 

Hoi Dagboek 

Zondag 19 november was de dag dat we onze leiding een goed konden  

bedanken voor wat ze reeds voor ons gepresteerd hadden. We hebben de  

leiding eens goed verwend omdat ze nog een beetje moe waren van zo weinig  

te slapen tijdens de 24-uur doordat alle kinderen om 5 uur reeds wakker  

waren. Het is leidertjesdag, de dag waarop leiding in de bloemetjes gezet  

worden met een niet verplicht cadeautje. Ze waren heel blij met al het 

lekkers dat ze gekregen hadden, maar ze waren net dat tikje blijer met de 
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zelfgemaakte tekeningen en brieven die ze konden bijhouden om jaren later 

nog eens terug te bekijken. 

Slaapwel Jef 

 

Liefste dagboek, 

Vandaag heb ik de jongens eens bewezen wat meisjes waard zijn als het over  

kracht snelheid en concentratievermogen gaat tijdens de legervergadering op  

zondag 26 November. We waren allemaal verkleed als legerman of vrouw  

waardoor we er allemaal super mega gevaarlijk uitzagen.  

Slaap zacht Sien 

 

Hoi dagboek,  

 

Veel kan ik over vandaag niet vertellen, behalve dat je het niet leuk zal 

vinden als je niet flink bent geweest het voorbije jaar, van 18u30 tot 20u30 

was er heel speciaal bezoek op zaterdag 10 december. 1 tipje: pas op voor 

de kijkpieten! 

Dag dag Jef 

 

Liefste dagboek, 

 

Tijdens de piratenvergadering op 17 december hebben we mega coole  

zeebonkspellen gespeeld om de echte zeepiraat te worden van. 14u00. We  

maakten de jongens helemaal af toen we hun schip ten onder lieten gaan om  

17u00. 

AARGH Sien 
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Hoi dagboek, 

 

Nu we thuis helemaal in de kerstsfeer zaten, deden we op de scouts ook een  

kerstfeestje. Op 23 december mochten we allemaal een cadeautje van  

ongeveer 5 euro meenemen om daarna aan iemand random te geven. Dus  

niets specifiek voor jongens of meisjes. Om 19u00 werden we allemaal aan  

het lokaal verwacht met 3 euro voor de onkosten, om het feestje van start te  

laten gaan. We hebben veel gedanst, gespeeld en cadeautjes gegeven en  

gekregen. Om 21u00 moesten we helaas naar huis. Nu ben ik wel moe van 

deze zware avond… 

Slaapwel Jef 

 

De Kapoenenleiding 
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Welpen 
10 september       

 

Het is zover, de eerste vergadering van het jaar is aangebroken! Wat 

spannend! De eerste vergadering met jullie nieuwe leiding! De eerste 

vergadering is meteen ook een belangrijke vergadering, probeer dus zeker 

allemaal te komen! Zoals elk jaar verwachten wij jullie van 14u tot 17u aan 

de scoutslokalen. 

 

Wij kijken er alvast naar uit! 

 

 

10 oktober      

Na vele jaren te zoeken hebben we de beruchte 

bandietengroep “de welpen” eindelijk kunnen vatten! 

Spijtig genoeg zijn deze boefjes niet dom en zullen ze er 

alles aan doen om te ontsnappen. Hier zal jullie leiding 

uiteraard een stokje voor willen steken. Jullie worden 

verwacht aan de scoutslokalen van 14u tot 17u voor de 

ultra-spannende gevangenisvergadering.  
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17 oktober 

 

Omdat de scouts van natuur houdt trekken we 

deze vergadering het bos in 

om het grote bosspel te spelen. Super leuk! De 

frisse verse lucht, de aarde,  

de vogels die fluiten. Puur genot en plezier. Jullie 

worden verwacht om 14u  

aan de scoutslokalen om samen naar het bos te 

gaan en om 17u kan je naar huis. 

 

27 oktober 

 

Deze vergadering gaan we nog eens door het leven als 

een echte, maar dan ook echte scout! Vandaag doen we 

alleen maar leuke en uitdagende spelletjes wat leuk! 

Kom zoals altijd perfect in scoutsuniform dat kan 

vandaag alleen maar in je voordeel spelen! Iedereen 

wordt verwacht van 14u aan de scoutslokalen en om 

17u kan je weer naar huis. 
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12 november 

 

Exact 99 jaar geleden was het een belangrijke dag in de geschiedenis van 

België en de rest van de wereld. Om 5 uur ‘s nachts kwamen enkele 

wereldleiders en generaals samen in een wagon om een contract te 

ondertekenen. Dit betekende het einde van de Eerste Wereldoorlog. Deze dag 

is daarom een nationale feestdag geworden om 

de gesneuvelden te herdenken. 

 

Om deze soldaten te vereren zullen we ons 

inleven hoe de soldaten tijdens de oorlog 

leefden. Een volledige leger outfit is dus 

aangeraden. We verzamelen om 14u aan de 

scoutslokalen om onze oorlogskreten te 

brullen. En om 17u mogen jullie terug naar 

het thuisfront gaan. 

 

Tot dan! Geeeeeef Acht!! 

 

19 november 

  

Haal jullie beste geweren, grootste kanonnen en snelste paarden maar 

boven, vandaag gaan jullie de wereld veroveren. Waarom de wereld?!  

Aaah, omdat het de ultieme-risk-

vergadering is!! Dus haal je beste 

strategieën boven en wordt zo koning der 

alles en iedereen! (zelfs papa en mama) 

Begin-uur: 14u 

Waar: Scoutslokalen 

Eind-uur: 17u 

(Het is leidertjesdag, dus vergeet zeker niet 

jullie leiding in de bloemetjes te zetten!) 
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26 november  

 

 

Ollah neeredei, njiz eilluj raalk roov nee edreekegmo 

gniredagrev??!! Of beter gezegd: Hallo iedereen, zijn 

jullie klaar voor een omgekeerde vergadering??!! 

Kruip alvast maar terug de verkleedkoffer in. De 

meisjes worden vandaag stoere mannen en de 

jongens sierlijke vrouwen! Jullie worden aan de 

scoutslokalen verwacht. We starten zoals gewoonlijk 

om 14u en sluiten af om 17u. 

 

Nad tot!! (tot dan!!) 

   

10 december 

 

Jaja hij is er weer! Wie? De Sint!. Wie weet komt hij wel langs! Kom vandaag 

dus zeker naar de scouts!  Het beloofd alvast een top avond te worden, breng 

dus zeker je goed humeur en dansbenen mee want we gaan swingen!  

 

Iedereen wordt verwacht om 19u aan de scoutslokalen, om 21u zit het er 

helaas weer op en moeten jullie terug naar huis. 
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17 december 

 

Gegroet koningen en koninginnen! Laten we even in 

onze tijdmachine kruipen: op 17 december 1865 

werd Leopold II koning der Belgen. Daarom 

verwachten we jullie in onze nederige burcht (de 

scoutslokalen) om 19u voor de ultieme koningen- 

en koninginnen vergadering. Wanneer de klok 21u 

slaat mogen jullie je terug naar jullie vertrouwde kasteeltjes begeven. 

 

We kijken er alvast naar uit! 

 

De koningen en koninginnen der Welpen 

 

 

24 december 

 

 

Halloooo daar beste ouders en beste welpen, 

het is zover dat langverwachte kerstfeestje is 

er weer! Dit jaar wordt het weer een 

vergadering om nooit meer te vergeten, een 

avond vol leuke dingen en wie weet wel leuke 

cadeautjes… kom dus zeker allemaal langs 

naar de scoutslokalen van 19u tot 21u want 

dit wil je zeker niet missen! 

 

Wij hebben er alvast zin in! 

 

De nieuwe welpenleiding 

Sona, Chil, Baloe, Bagheera, Akela, Jacala en Tabaqui 
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Jojo’s 
 

Party party party, het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur!!! Whoop whoop 

jullie leiding heeft er al veel zin in! Maar wie is jullie leiding? Ikzelf heb er 

geen idee van, ik weet enkel dat jullie dit te weten kunnen komen op de 

overgang! De overgang speelt zich af op zaterdag 2 september (een week 

vroeger dan normaal :o ). Om 14 uur beginnen we eraan en starten we met 

de eerste kinders over te laten gaan, om 17 uur zullen de verschillende 

leidingploegen bekend gemaakt worden! Vergeet je ook niet in te schrijven 

voor de BBQ nadien!  

 

10 september: Hier is ze dan de eerste vergadering van het nieuwe 

scoutsjaar, iets waar jullie allemaal op gewacht hebben. Iemand van jullie 

toffe leiding is jarig geweest🎉🎈, maar wie? Aan jullie om uit te zoeken wie, 

dit van 14-17 uur. Zorg er zeker voor dat je iets weet van K3. Het is namelijk 

K3 vergadering. Na de vergadering, mogen jullie ouders even tot bij ons 

komen voor de ouderavond. 

 

Op 17 september is het geen vergadering. Maar niet getreurd, je kan nog 

wel iets scouteske doen op deze dag! Het is namelijk Suikeren Zondag! See 

you guys @ het park van Lint! 

 

Omdat jullie leiding er een super tof, spectaculair jaar van wilt maken, zullen 

wij hiervoor toch eens moeten nadenken wat we allemaal gaan doen het hele 

jaar door. De leiding is dit weekend op het heuse planningsweekend. 

Hierdoor zal het geen vergadering zijn op 24 september! 😓😓    

 

1 oktober, eerste zondag van de maand. Helaas zullen jullie vandaag de 

allertofste, beste en coolste leiding moeten missen want het is geen 

vergadering vandaag.  
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De aarde beeft, tsunami’s vloeien, orkanen waaien & vuur is warm. Wat we 

hier allemaal juist mee bedoelen, ontdek je 8 Oktober van 14u tot 17u uur. 

 

Op 15 oktober gaat Antoine fitnessen. We gaan onze grenzen verleggen, 

meer spieren kweken en aan onze conditie werken, tijdens deze heuse 

sportvergadering. Iedereen welkom van 14u tot 17u aan het lokaal! 

 

20 oktober, dag van de jeugdbeweging. Ik zie jullie al denken, huh een 

vergadering op vrijdag? Nee hoor! Maar vandaag is wel de dag om trots te 

tonen dat je in de scouts zit. Want eventjes tussen ons gezegd en gezwegen, 

de scouts is de allerbeste jeugdbeweging! Ga dus in je uniform naar school 

en laat iedereen zien dat je van de scouts bent! 

Op 22 oktober gaat Jos naar het leger. Leid het sterkste leger, bedenk de 

sluwste strategie of wees de dapperste soldaat en verover de hele wereld. Van 

14-17 legervergadering aan het lokaal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A6SeW34CkA8 Als je deze link 

vanbuiten hebt geleerd ben je 29 Oktober welkom vanaf 14u tot 17u en win 

je extra punten! 

 

5 november is het de eerste zondag van de maand. Vandaag zal het dus 

geen vergadering zijn, maar wij weten natuurlijk dat jullie ons gaan missen 

;).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A6SeW34CkA8
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‘Maffe maffia maakt money met meth’. Meer gaan we niet verklappen over 

deze vergadering. Kom alles ontdekken op 12 november van 14u tot 17u 

aan het lokaal. 

 

Wie van de oude huizen kan de “Iron Throne” bemachtigen? Zijn het de 

Lanisters, de Targaryens, de Starks, de Baratheons of de Boltens? Dat 

komen we allen te weten op 19 november tussen 14 en 17 uur, maar één 

ding weten we wel: “Winter is coming!” 

(Het is leidertjesdag, dus vergeet zeker niet jullie leiding in de bloemetjes te 

zetten!) 

 

 

Van 24 tot 26 november gaan we op een mega, super vet jojo-weekend. 

Meer info over deze niet te missen activiteit volgt nog. 
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9 december: Wil je weten wat het onderwerp is van deze vergadering, maak 

de tekening dan verder af! De vergadering gaat door van 19 tot 21 uur. 

 

 

 



18 

 

 

 

Wie weet wat dit is krijgt een verrassing op 16 december, dit van 19-21 uur. 

Tot dan! 

 

 

De voorlaatste zaterdag van het jaar (23 december) vieren we de geboorte 

van Jezus (X-mas odadoedadej), we besparen jullie van het kerkgebeuren 

en beginnen direct aan het leuke deel! Wat we allemaal gaan doen is op het 

moment van het schrijven van dit kompas (24 augustus) ook nog een 

raadsel. Maar de schrijver vermoed dat het wel een spectaculaire avond kan 

worden met snacks en drankjes. Of dit ook gaat zijn komen jullie te weten 

tussen 19 en 21 uur hoogstwaarschijnlijk in het scoutslokaal.  

 

Zo, dit was het dan weer voor dit kompas! 

 

Dikke zoenen van je splinternieuwe leiding!  

Lisa, Simon, Jonathan, Stijn, Matthias en Cinta 
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Jonggidvers 
 
Heey liefste jonggidvers, omdat wij als keicoolemegatoffe leiding zo veel van 

Mega Mindy houden mogen jullie dit kompas 

al zingend lezen!!  

 

 

Liefste dagboek, ik draag veel geheimen met 

me mee, ik zou graag kennis maken op de 

scouts van 14:00 tot 17:00. De vergadering 

gaat door op de scouts op 10 september.   

 

 

Mijn opa is een uitvinder maar ik maak me liever vuil, dat weet niemand en 

niemand weet het is scouts van 14:00 tot 17:00 op 1 

oktober.   

 

 

Ik ben een mega jogi, mega jogi. Ik ben een echte 

superheld maar Walt Disney interesseert me wel van 

14:00 tot 17:00, 8 oktober op de scouts. Tegen 

onrecht tegen kwaad de mega jogi’s staan paraat!  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC4smT_uzVAhXQblAKHZ_-DVcQjRwIBw&url=https://www.bol.com/be/p/mega-mindy/1000004005601518/&psig=AFQjCNGzyMe1k6NBtSrx_pSZqMJwdBX5uw&ust=1503564901359514
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9larE_-zVAhXEZFAKHbK0CNcQjRwIBw&url=http://ketnetfansite.be/programmas/mega-mindy/opa-fonkel/&psig=AFQjCNHGs797yQrv1D-Carfjx3hsZ_ehkQ&ust=1503565343153359
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGpLeogO3VAhUKmrQKHRrjAKYQjRwIBw&url=http://de.fanpop.com/clubs/walt-disney-characters/images/20639991/title/walt-disney-wallpapers-walt-disney-characters-wallpaper&psig=AFQjCNEa8k9Z3aGEwL_RgB25ntEiZXFKAQ&ust=1503565552768747
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Mijn allerliefste leiding heeft een wereldreis gemaakt, het is echt super 

spannend van 14:00 tot 17:00 op de scouts (15/10).  

 

Ze zijn de allerbeste en ook wel heel sportief dus we maken een vergadering 

sport van 14:00 tot 17:00 op de scouts (22/10). 

 

Ik ben een mega jogi, 

mega jogi. Ik ben een 

echte superheld en race 

tegen vriendjes van de 

scouts. Van 14:00 tot 

17:00 op de scouts 

(29/10) tegen onrecht 

tegen kwaad mega jogi’s 

staan paraat.  

 

 

 

 

Liefste dagboek komt er ooit een dag dat de leiding weet dat ik niet alleen 

kan eten maar ook gedichten poëet, dan pas weet ik zeker het is scouts van 

14:00 tot 17:00 op 5 november wat heb ik aan eten als scouts lint 

bestaaaaaaaaaat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ5MvEge3VAhVLY1AKHe6iCIIQjRwIBw&url=http://www.musicalworld.nl/artikel/het_is_weer_mega_mindy_tijd&psig=AFQjCNGS8P1B2bh3gbjwMdvRdh-9snvioA&ust=1503565874112153
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Ik ben een mega jogi, mega jogi 12/11 is het Boas 

vergadering weer van 14:00 tot 17:00 op de 

scouts. (Neem allemaal cadeautjes mee!)  

 

 

 

 

 

Ik ben een mega jogi, mega jogi, we doen een marginale vergadering van 

14:00 tot 17:00 op de scouts (19/11). (Kom zeker allemaal verkleed!!!!) 

(Het is leidertjesdag, dus vergeet zeker niet jullie leiding in de bloemetjes te 

zetten!) 

 

 

 

Mega jogi, mega jogi tegen onrecht tegen kwaad jogi’s tegen drugs staaaaan 

paraat van 14:00 tot 17:00 op de scouts(26/11).  

 

9 december= avondvergadering 20:00-22:00 

16 december= avondvergadering 20:00-22:00 

22 december= kerstfeestje, meer info volgt van de uren enzo… 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_gdOrg-3VAhXSLFAKHbgGA9IQjRwIBw&url=http://trisico.be/marginale-fuif/&psig=AFQjCNFlJAnpEU7RCt7cbMP3JSB9hIYL1g&ust=1503566366556580
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Gidvers 

 
Whadduuuuppp Gidveeeeers 

Eindelijk nieuw scoutsjaar!! Tijd om het varken 

nog is goed uit te hangen en jullie klaar te 

zetten voor GIDVERBAZINGWEKKENDE 

memories! #zinin 

 

Jaja na zo een lange vakantie te hebben gehad wordt het wel eens tijd voor 

een vergadering. Wij verwachten jullie dan ook op 10 september om 14 u 

aan het lokaal. Fix graafheid en tegenspraak. 

 

17 september is het geen vergadering maar Suikeren zondag!! Bezoeken 

van het scouts standje is zeker niet verboden. Wie een lolly brengt naar de 

leiding krijgt de volgende vergadering een beloning. De beloning zal 

Gidverbazingwekkend zijn. 

 

 

A l’aise vergadering op 24 september. Kom 

zeker van 14 - 17h naar de scouts op 24 

september. 

 

 

Handwerpen, Antwerpen, ‘t stad. 1 oktober gaan wij met de gidvers een 

stadsspel doen in Antwerpen. De gidverleiding wil op tijd vertrekken om toch 

een lang stadsspel te spelen. We verwachten jullie aan Kontich station om 

12.45u met een fiets die in perfect werkt. Neem zeker een slot mee!!!!!! 1 

oktober:  
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Die smerige leidingploeg van de gidvers van vorig jaar, 

die zelfs jullie lokaal niet wouden schilderen, SCHANDE. 

Daarom gaan wij 8 oktober van 14 - 17 uur het PIMP 

HET LOKAALVERGADERING doen. Jullie mogen vuile 

kleren meenemen en iets om het lokaal met te pimpen. 

Tot dan Pimpertjes. 

 

 

Ja zene, het langverwachte weekend is eindelijk aangebroken. Meer info volgt 

op de ouderavond, maar we kunnen alvast zeggen dat het 

gidverbazingwekkend wordt!!! 13 - 15 oktober - Be prepared. 

 

Omdat jullie allemaal pubertjes zijn die graag 

experimenteren, gaan we jullie deze vergadering 

(22 oktober) duidelijk maken wat niet mag! We 

zien jullie aan het lokaal om 14h. 

 

 

 

28 oktober komen we te weten wie de broekschijters van de 

groep zijn. We verwachten jullie om 20u aan het lokaal! 

Verkleed komen mag! 

 

Op 5 november testen we jullie kennis. Wie van jullie wordt de nieuwe Gilles 

van Bouwel (winnaar 2016 Slimste Mens). Kruip met jullie neus in de boeken 

om al iets wijzer te worden dan jullie nu al zijn. Het gewone uur hé manne! 

Groetjesssssss van paljaske5308 aka Ellen. 
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Me gabber, dat ben jij vriend. Mijn maat. 

Ben ik in het veld, dan ben ik met jou. 

Dan ben ik met jou. Mijn vriend, Mijn 

maat. Mijn hooligan. Me gabber, dat ben 

jij vriend. Mijn maat. Ben ik in het veld, 

dan ben ik met jou. Dan ben ik met jou. 

Mijn vriend, Mijn maat. 

Je bent mijn gabber tot de dood. Me gabber, dat ben jij vriend. Mijn maat. 

Mijn maat. 

Mijn maat. Gabbers en Gabberinnen kom 12 november van 14 - 17 uur 

naar de scouts in gabberkleding. Wie niet in gabber kleding is, is niet mijn 

maat. 

 

Lieve lieve vrienden, omdat jullie leiding zo hard werkt voor jullie, verdienen 

ze zeker en vast een beloning. Hier alvast een paar tips.  

 

    

(*ps 19 november: leidertjesdag van 14 - 17u) 

 

20 - 26 november is het leefweek. Hier zal worden opgebouwd voor de 

Tapas Avond die zal doorgaan op 25 november. Meer info volgt op de 

ouderavond. 
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December, de maand waar jullie profiteren van cadeautjes van familie en de 

Sint. En wat is december zonder een Sinterklaas vergadering?? HEULEMAAL 

NIKS JONGEU. Kom daarom op 3 december om 14u naar het lokaal voor de 

pietrecruit vergadering. De winnaar krijgt een beloning die nog geen enkele 

gidver in Scouts Lint eerder kreeg! #omg #spannend #zekerkomen #broerie 

 

 

 

10 december wordt een surprise surprise. Meer info over die dag volgt op 

Facebook!  

 

Woehoew! Verkleed vergadering! Pppaaarty! Kom zaterdag 16 december 

verkleed als ‘Beste givderduo’. We verwachten jullie om 20u om aan het 

lokaal om de examenstress voor 2uur te vergeten. Voor de simpele gidvers: 

vergadering eindigt dus om 22u.  

 

Om de kerstvakantie goed in te zetten organiseert jullie ****ing chille leiding 

een gidverbazingwekkend kerstfeesje op 22 december! Om 20uur aan het 

lokaal party people. Wees daar of wees vierkant. #joke 

 

Vrijdag 29 december is Joris jarig! En omdat we onze kleine kapoen toch 

even in de bloemetjes willen zetten doen we de Joris vergadering. 20 uur 

@lokalen. See u there x 

 

Lysm, 

Hanne, Jeroen, Joris en 

paljaske5308 
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Jins 
The jins are back, bigger and better than ever! 

 

Your new and fantastic jinleiding presents you a year full of amazing 

activities, friends and a lot of plezier. 

 

10 september you can expect ‘The Pilot’.  Or the big KKK vergadering. From 

2 tot 5 on de scouts. Please be massaal aanwezig in perfect uniform! 

Did you know that 10 september is the 253th day in the gregorian calendar! 

Amazing!!  

 

The week daarop it is the famous sugar Sunday. We, your leiding, has to 

work, so please come ons eens bezoeken. 

Sugar explosions killed 14 people in 2008. 

 

The 24th of September we are planning our year. So you don’t have to come 

to the scouts. Have fun met u te vervelen. 

 

The first of October you are all welcome on the scouts from 2 to 5 for 

episode 14 reeks 2 want Alleen is maar Alleen. 

Mao Zhedong established “The People's Republic of China” 68 years ago. 

 

Keep 6 tot 8 October free! Be prepared for 2 days full of madness. We are 

going on a very important weekend, more info later! 

Roughly 250000 people will die over the course of this weekend. 

 

15 October E146. From 2 to 5 on the scouts. Put clothes on that vuil 

mogen worden. (Uniform is perfect!) 

This day is breast health day in Europe and global hand washing day! 

 



27 

 

The Sunday after that (22 October) we will spreek af also on the scouts from 

2 to 5. For S07E08. And remember… Niets is wat het lijkt. 

Free will is an illusion. 

 

29 of October it is almost HALLOWEEN. We will be on the scouts from 20u 

till 22u30 for episode 136. 

It’s also world Stroke day! 

 

5 November ‘De nieuwe man’ is on TV. Scouts from 2 to 5. 

Fun fact: As a man, your testicles can randomly  twist themselves around 

each other and cause testicular torsion wich causes extreme pain. Also if it 

doesn’t get treated fast enough one or both of your testicles will be removed!! 

Wow!  

 

S10E08 - Sunday 12 November it is time for the game of games. Belgium vs 

Holland. Van 2 tot 5 op de scouts. 

 

19 November it is time for aflevering 69. From 2 to 5 on the scoute, be there 

or be squared.  

BELANGRIJK: Jullie leiding werkt hard voor jullie, dus deze dag is DE dag 

om iets terug te doen. 19 november is het leidertjesdag en wij verwachten 

overstelpt te worden met liefde en cadeautjes en nog zo veel meer!  

 

'De eerste prijs' goes to…. We will see on 26 November. E204. (2 tot 5) 
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2 December we will have a avondvergadering. From 20u till 22u30. 

9 December we will have a avondvergadering. From 20u till 22u30. 

16 December we will have a avondvergadering. From 20u till 22u30. 

22 December we will have a avondvergadering. From 20u till 22u30. 

In december there’s very little light, only about 8 hours a day. Sunset is 

around 16.30. Winter is great right!!! 

 

 

Between 24 en 31 December it is time for a ‘S11E04’. More info will follow. 

 

XOXO Jullie Kampioentjes! 

  

P.S.: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_afleveringen_van_F.C._De_Kampioen

en is een interessante link. 

P.P.S.: Zet deze datum al zeker in je agenda: 13 januari – 

Kerstboomverbranding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_afleveringen_van_F.C._De_Kampioenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_afleveringen_van_F.C._De_Kampioenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_afleveringen_van_F.C._De_Kampioenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_afleveringen_van_F.C._De_Kampioenen


29 

 

Akabe 
Dag lieve Akabeestjes,  
Zijn jullie klaar voor het nieuwe scoutsjaar? 
Wij alvast wel!  

 
 

Op 10 september van 11u tot 17u spreken we 
af aan onze scoutslokalen. ’s Morgens beginnen 
we met een kennismaking en in de namiddag 

houden we een Vlaamse kermis.  
 

 

 

 
Van Afrika tot in Amerika, 

van op de Himalaya tot    in de woestijn….  
  Op 8 oktober van 11u tot 17u reizen we samen 

de wereld rond. We vertrekken samen aan onze 
scoutslokalen.   

 

 

 

 
De Kampioenen, de kampioenen, wij zijn de beste 
van het land!!!!  
Komen jullie samen met Xavier, Carmen, Marc en 

de andere Kampioenen naar de scoutslokalen op 
zondag 22 oktober? Wij verwachten jullie van 
11u tot 17u.  
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Kan jij goed jongleren en goochelen? Of ben jij een gekke 

clown? Kom je kunstjes tonen op zondag 5 november van 
11u tot 17u aan onze scoutslokalen.  

Tot dan!  

 

 

 
 
 

 
Dromen jullie er stiekem ook van om een echte prins of 

prinses te worden? Het kan op onze prinsen en 

prinsessen vergadering. Kom op zondag 19 november 

van 11u tot 17u naar onze scoutslokalen. (Het is ook 

leidertjesdag, dus vergeet zeker niet jullie leiding in de bloemetjes te zetten!) 

 

 

 

 
 
Dag Sinterklaasje, daag daag daag, Zwarte Piet! 

Zijn jullie flink geweest Akabe? Hopelijk wel want 
Sinterklaas en Zwarte Piet komen op 3 
december van 11u tot 17u naar onze 

scoutslokalen.   

 

 
 
Kennen jullie de Kerstliedjes nog? Op 17 december van 
11u tot 17u houden we een Akabe kerstfeestje in onze 

scoutslokalen.  
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Alles op een rijtje: 

Zondag 10 september (11u tot 17u) = Kennismaking + Vlaamse kermis 
Zondag 17 september = geen vergadering 
Zondag 24 september = geen vergadering 
Zondag 1 oktober = geen vergadering 
Zondag 8 oktober (11u tot 17u) = Reisje rond de wereld 

Zondag 15 oktober = geen vergadering 
Zondag 22 oktober (11u tot 17u) = F.C. De kampioenen 
Zondag 29 oktober = geen vergadering 
Zondag 5 november (11u tot 17u) = Circus  
Zondag 12 november = geen vergadering 
Zondag 19 november (11u tot 17u) = Prinsen en prinsessen  
Zondag 26 november = geen vergadering 
Zondag 3 december (11u tot 17u) = Sinterklaas  

Zondag 10 december = geen vergadering 
Zondag 17 december (11u tot 17u) = Kerstfeestje 

 
 
Wij kijken er al naar uit!  
 
Jullie nieuwe Akabe – leiding:  

(Dokter) Christophe, Sophie, Noa, Eline, Marie en Anneline 
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Hopper shopper 
Hopper Winkel Antwerpen 

 

Heb je nog iets nodig van uniform, en is het niet meer in onze eigen 

tweedehandswinkel? Ga dan naar de Hopper! Vergeet je lidkaart niet, zo 

kan je nog korting krijgen ook! 

 

OPGELET, DE HOPPER IS VERHUIST! 

 

Adres: WILRIJKSTRAAT 45  

2140 ANTWERPEN  

(HOEK PLANTIN EN 

MORETUSLEI) 

  

Telefoon: +32 (0)3 231 62 68 

E-mail: winkel.antwerpen@hopper.be 

Website: www.hopper.be 

Openingsur

en: Dinsdag:   10u - 12u   &   12u30 

- 18u  

 

Woensdag: 10u - 

12u   &   12u30 - 18u 

 

Donderdag: 10u - 

12u   &   12u30 - 18u 

 

Vrijdag

: 

10u - 12u   &   12u30 - 

18u 

 

Zaterdag:  10u - 12u   &   12u30 

- 17u 

 Zondag en maandag: gesloten 

 

 


