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Ons programmaboekje van de maand. 
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Voorwoord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

September/ oktober 

 
Wij zijn zo blij jullie allemaal weer te zien. Wat een droom 

die uitkomt. 
Het jaar kan voorlopig zonder enige corona maatregel van 

start gaan. Hoe leuk is dat!! 

En nieuw dit jaar verwelkomen we ook de nieuwe akabe 

leden!  

Verzekeringsformulier 
 

 
Indien u nog een stempel op een verzekeringsformulier 

nodig heeft gelieve dan langs te komen NA de 
vergadering om 12u. Gelieven vooraf al volledig in te 

vullen. Dan zetten wij er een stempel en handtekening 
op. 

 

 
Vergaderingen scouts: 9u45-12u 
Vergaderingen akabe: 10u-12u15 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scouts tijdens corona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data: 
 
9/10: diashow 
29/10-31/10: takweekend 
27/11: giverquiz 
18/12: kerstfeestje 
11/03-13/03: 
spaghettieweekend 
01/04- 03/04: groepsweekend 
26/06: eindejaarsactiviteit 



Dag allerbeste ouders en leden 

Om het nieuwe scoutsjaar goed van start te laten gaan, beginnen wij alvast met het introduceren van deze gloednieuwe 

totem. Hierin zullen jullie onze gehele planning voor komende maand te weten komen.  

Zo kan u namelijk zien welke activiteiten we de komende weken zullen doen, waar ze zullen doorgaan en om hoe laat.  

Wij hebben alvast enorm veel zin in deze nieuwe start en zijn klaar voor een gloednieuw jaar!        

 

AKABE 

ANDERS KAN BEST! 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

ZONDAG 26/09 van 9.45u tot 12u 

Locatie: Scoutslokalen  

Om elkaar wat beter te leren kennen, beginnen we vandaag 

met onze  

ZONDAG 10/10 van 9.45u tot 12u 

Locatie: Scoutslokalen  

Zijn jullie klaar voor enkele leuke 

Vandaag vullen we onze zondagvoormiddag met enkele 

leuke spelletjes aan de lokalen. Dit doen we in SPORTTHEMA 

is je scoutsuniform niet verplicht! Kleed je dus zo sportief 

mogelijk want we vliegen erin.       

ZONDAG 24/10 van 9.45u tot 12u 

Locatie: Zwembad  

Vandaag spelen we een mega leuk Hiervoor 

verzamelen we aan het Zwembad van Wijnegem. Doe dus 

zeker dichte schoenen aan en neem gerust een drinkbus 

mee.  

THIBO  BRAM  

LINDE  

NORA 

EVELIEN  



Extra informatie 

We herinneren jullie er ook graag aan om jullie scoutsuniform aan te doen (das, hemd en groene 

broek of rok) bij elke vergadering. Zo is iedereen goed herkenbaar.        

Heeft u dit nog niet aangeschaft? Geen enkel probleem!  

Telkens na elke vergadering kan u onze scoutsdas of scoutstrui aankopen op de scouts. Hemden, 

broeken of rokken hebben wij enkel tweedehands te verkrijgen maar kan u ook gloednieuw 

aankopen in de Hopperwinkel of op site van Hopper.  

 

Vele groetjes van de leiding!  



KAPOENEN: KOALA’S 

Na een geweldige overgang kunnen we vol plezier en met grote dromen 

beginnen aan het nieuwe scoutsjaar! 

  

Zondag 26/9 9u45-12u  

 De eerste vergadering van de maand! Vandaag 

gaan we elkaar beter leren kennen op de 

kennismakingsvergadering. 

We zien jullie graag om 9u45 aan de 

scoutslokalen! 

Zondag 3/10 9u45-12u  

Het is tijd voor alles op wieltjes. Neem je fiets of 

step of iets anders met wielen mee naar de 

lokalen en vergeet zeker je helm niet! 

Zondag 10/10 9u45-12u  

 Vandaag is het vriendjes en 

vriendinnetjesvergadering! Dat betekent dat jullie 

een vriendje of vriendinnetje dat niet in de scouts 

zit, mogen meenemen om een dagje mee spelletjes te 

komen spelen. 

We verzamelen om 9u45 aan de lokalen. 

 



 

 

 

 

Zondag 17/10 9u45-12u 

Vandaag gaan we sporten! Maar niet 

zomaar gewoon sporten, want het is 

marginale sportvergadering.  

Verkleed je in de gekste outfit en warm je 

beentjes maar al op want we verwachten 

jullie om 9u45 aan de lokalen.  

Zondag 24/10 9u45-12u 

Tijd voor een echte scoutklassieker, tijd 

voor een bosspel! 

We verzamelen om 9u45 aan de lokalen 

om samen naar het park te gaan. 

 29-31/10 

Woohoo, we gaan op takweekend! 

Meer info volgt nog. 

En zo zijn we al aan het einde van onze eerste maand gekomen!  

Thomas 

Vince 

Pieter 

Jonas 

Hanne 



Kapoenen PANDA’s 
















29/9 kennismaking  (van 9:45 tot 12:00)

Om het panda-jaar samen met alle panda’s 
plezierig te starten leren we elkaar het best 
kennen met een kennismaking-vergadering!!!! :) ;)

3/10 bosspel (van 9:45 tot 12:00)


Zoals echte panda’s spelen wij vandaag een 
supper mega cool leuk bosspel!!!! :) ;)

 

Afzet en ophaal locatie!!! Ingang zwembad 
Wijnegem. 


(Kasteellei 67, 2110 Wijnegem)


10/10 alles op wieltjes (van 9:45 tot 12:00)


Pak je skateboard, step, skates, waveboard, 
enzovoort maar uit de garage want wij gaan ons 
alleen maar voortbewegen op wieltjes deze 
vergadering.


Vergeet zeker je FIETS ook niet !!!


Locatie (Kasteellei 67, 2110 Wijnegem)

De vergaderingen gaan altijd door aan de 
lokalen tenzij anders vermeld






17/10 highland games (van 9:45 tot 12:00) 

Trek je schotse rok maar snel aan en warm je spierballen 
ook zeker op voor de Highland games!!! :);)

24/10 estafette (van 9:45 tot 12:00) 

Vandaag gaan we een 
estafettevergadering houden.  

Wie zal de snelste wezen?!!!! :) ;) 

31/10 takweekend

Hier volgt nog een brief over…

FLOR

DRIES

MARLIES ROBIN

JENS

Groetjes van jullie allerliefste leiding:



 

Bandar-Log 

 

  

Zondag 26/09 Kennismakingsvergadering 

 (09u45-12u) 

Wij zijn er klaar voor om er een spetterend jaar van 

te maken!! Daarom starten we met kennismaken!  

Locatie: scoutslokalen 

Zondag 03/10 Het grote smokkelspel (09u45-12u) 

Om de maand oktober goed in te zetten starten we 

met een graaf bosspel! Vergeet zeker niet verkleed 

te komen als kaboutermaffia… 

Locatie: scoutslokalen 

Zondag 10/10 Gezamenlijke activiteit (09u45-12u) 

Maak jullie klaar voor een grote vergadering samen met 

de Sioniehorde!  

Locatie: scoutslokalen  



 

Zondag 17/10 Geldactiviteit (09u45-12u30) 

Om geld voor ons kamp te sprokkelen gaan 

wij appels verkopen! Haal die handen maar 

uit de mouwen 

Locatie: scoutslokalen 

Zondag 24/10 Techniekvergadering (09u45-12u) 

Haal jullie handige handen maar boven want wij 

gaan techniekenvergadering doen! 

Locatie: lokalen  

29/10-31/10 Takweekend  

Het is tijd voor ons jaarlijkse takweekend!! 

Meer info hierover volgt in de brief  

Rikki  

Chill 

Jacala 

Shere Khan 

Malchi 

Kaa 



 

ZONDAG 26/9 9U45 – 12U 

Hebben Jullie zin in dit jaar, wij zeker wel! Daarom 

starten we met een kennismakingsvergadering wij 

hopen jullie voltallig op de scouts te zien 

ZONDAG 03/10 9U45 – 12U 

Nog eens leuk buiten in het bos onnozel doen, wie 

kan nee zeggen tegen een super duper leuk bos 

spel. Neem zeker goede schoenen mee, een drinken 

bus mag ook altijd #StayHydrated (Scouts lokalen) 

ZONDAG 10/10 9U45 – 12U 

Sport? Laten we onze beentjes en armen eens 

strekken in onze leuke sportvergadering, wie weet 

kom jij de sport van je dromen tegen! (Scouts 

lokalen) 

ZONDAG 17/10 9U45 – 12U 

Aarrrrrghhh, kom jij meedoen aan onze gekke 

piraten vergadering, word jij de beste piraat die de 

zee ooit al heeft gezien? (Scouts lokalen) 



 
ZONDAG 24/10 9U45 – 12U 

Mmm Appels, Wie heeft er zin in lekkere appeltjes! 

Wij organiseren onze eerste geld inzameling voor 

ons kamp! Laat het zeker weten aan de bomma en 

bompa dat ze appeltjes kunnen kopen bij ons! 

29/10 – 31/10 Takweekend 

Ons eerste echte weekend samen, hebben jullie er 

zin in? Meer info hierover volgt nog 

Raksha 

Hathi 
Akela 

Bageera 

Baloe 

Tabaqui 



Zondag 26/09 Kennismakingsvergadering 

Vandaag gaan jullie je leiding wat beter leren kennen . En misschien ook wel jullie zelf. ;) 

Totem september + oktober 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste joka’s Noord! Welkom wij hebben et veel zin in dit scoutsjaar       Dit jaar 

gaat alles weer zo normaal mogelijk verlopen dus verwachten wij jullie telkens 

aan de scouts lokalen! 

 

 

 

 
 

  



Zondag 3/10 9.45u-12u 

Vandaag is het een eeuwen-ouden- 
scouts-klassieker ….. BOSSPEL. Wij 

verwachten jullie allemaal aan de 

scoutslokalen met een goed 

humeur en VEEL zin in een bosspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Whooohoew en 29-30-31 oktober gaan we al meteen op takweekend meer 

info volgt nog in een brief!!! 

 

Tot snel Joka’s   X3 jullie leiding Joke, Seppe, Laurens, Kasper, Wout, Saar 

 

 

 

 

10/10 9.45u-12u 

Haal vandaag maar zo cool mogelijke 
sportkleren uit de mama en papa hun 

kast ,want vandaag is het marginale 

sport vergadering. 

17/10  9.45u-12u 

 

Alles op wieltjes!! Wij zien jullie aan de 
scouts met zo veel mogelijk wielt jes! Tot 
dan  

24/10   9.45u-12u 

 

Een tegen allen.  Een echte klassieker is zien hoe 
goed jullie kunnen samen werken! 



Joke      Saar     Laurens   

     

 
 

Wout     Seppe   Kasper 

 

 

 

 

 

 



Joka’s Zuid 
Lieve joka’s, onze eerste scoutsmaand staat voor de deur wat wil zeggen dat het tijd is voor 

onze eerste totem!! Hopelijk hebben jullie er allemaal even veel zin in als wij en we zien jullie 

allemaal graag verschijnen op de eerste vergadering! Tot dan       

 

 

 

 

 

Zondag 26 september  9u45 – 12u aan de scouts 

Op onze eerste vergadering is het de bedoeling dat we elkaar 

allemaal een beetje beter leren kennen. Daarom spelen we 

een mega cool kennismakingsspel!!  

 

Zondag 3 oktober           9u45 – 12u aan de scouts 

Nu we elkaar allemaal een beetje beter kennen, is het tijd 

om het park van Wijnegem onveilig te maken met een 

fantastisch bosspel!!  

Zondag 10 oktober   9u45 – 12u aan de scouts 

Neem allemaal jullie leukste en gekste attribuut mee dat op 

wieltjes staat, want vandaag is onze bekende alles op 

wieltjes vergadering!! 

Zondag 17 oktober   9u45 – 12u aan de scouts 

Marginale sportvergadering… Trek allemaal jullie gekste 

sportkleren aan en warm jullie beentjes alvast op, want 

er gaat hard gesport worden!   



 

 

 

 

 

 

 

Veel liefs, 

 

                 Lukas         Thibau    Toon         Marie                Thijs                Emelie 

Zondag 24 oktober    9u45 – 12u aan de scouts 

Vandaag spelen we het handelaarsspel. Wat dat wil 

zeggen, zullen jullie dan zien!  

29 – 31 oktober  

Ja ja, ons eerste takweekend staat al voor de deur!! 

JIPPIEEEE 

Verdere info ontvangen jullie later via een brief die op de 

site komt 



Jogivers

Eindelijk! Na een fantastische overgang vliegen we er elke
zondag terug in met de zotste en leukste activiteiten!

ZONDAG 26/09 9U45 – 12U

Hoe kunnen we het jaar starten zonder

elkaar eerst te leren kennen?  Daarom is

het vandaag kennismakingsvergadering!

We zien jullie vandaag dus maar al te

graag op de scouts voor een geweldige

start van een nog geweldiger jaar!

ZONDAG 3/10 9U45 – 12U

Nog eens goed ravotten, onnozel doen, ons

helemaal uitleven...

Vandaag spelen we alle traditionele

pleinspelen! En we spelen deze spelletjes

vandaag op onze enige echte scouts.

ZONDAG 10/10 9U45 – 12U

Een goed bosspel, dat kan niet ontbreken!

Vandaag spreken we op de scouts en gaan

daarna allemaal samen naar ons geliefde

park.

ZONDAG 17/10 9U45 – 12U

Vandaag is het tijd om Schotland naar

Wijnegem te brengen. Haal jullie kilt maar

al boven en kom verkleed naar de scouts,

want vandaag zijn het highland games! 



ZONDAG 24/10 11U - 15U

Eten/ ingrediënten om te koken in

het bos op je eigen vuurtje

Gamel

Bestek

Een gevulde drinkenbus

Hopelijk hebben jullie veel honger en

kunnen jullie goed koken, want

vandaag is het woudloperskeuken!

Kom om 11 u naar de scouts met je

fiets en neem allemaal het volgende

mee:

29/10 - 31/10 TAKWEEKEND

Yes, we gaan op weekend! 

Meer info hierover volgt nog!

Dit was het dan voor de eerste maand van het nieuwe
scoutsjaar! Hopelijk hebben jullie er even veel zin in dan

wij om er een topjaar van te maken!
Dikke kussen van jullie leiding!

Jef   Linde  Kato         Alejandro  Wout  Jeff



GIVEEEEEERSSSS  

 
  

 

Zondag 03/10 9u45 – 12u 
Scoutslokalen 
 
Doe maar goei vieze 
kleren aan wat het is ‘Hoe 
vettiger hoe prettiger’ 
 
Extra kleren worden 

aangeraden 😉   

Zondag 29/09 9u45 – 12u Scoutslokalen 
Rarara, wat doen we op de eerste vergadering? KENNISMAKING hopaa, we 

zullen elkaar wat beter leren kennen 😉  

Zondag 17/10 9u45 – 12u 
Scoutslokalen 
 
Maak u klaar voor een top 
dorpsspel!  

Zondag 10/10 11u – 16u 
Scoutslokalen 
 
Wat is de beste quality time? 
Samen eten ofc (Kaat loves 
food), dus Woudloperskeuken it 
issss… Neem allemaal veel eten 
mee, gammellen etc..  

Dag m’n allerliefste schatjes, we zijn er weer en dit jaar met 
hopelijk veeel minder gedoe! Dat de coroa maar goed 

wegvaart zodatons topjaar dubbel en dik kan doorgaan ! 😊  



 

 

Als je een nieuw tekenblad wil 
maken, ga naar ‘invoegen’ en dan 
‘vormen’ selecteer ‘nieuw 
tekenpier’. Het vorig kopiëren ga 
ook natuurlijk 

Als je een nieuw pagina wilt 
pakken gebruik dan ‘pagina-einde’ 
(Ctrl + Enter) of ‘Sectie-Einde’ (zie 
‘pagina-indeling’ en dan 
‘eindmarkeringen’ => ‘sectie 
einde’ Als je dat gebruikt blijft 
alles steeds op 1 pagina staan! 

Aja als je deze vakjes storend vind 
moet je die natuurlijk deleten.  

 

Zondag 24/10 9u45 – 12u 
Scoutslokalen 
 
Deze zondag doen we een echte 
overlevingsspel, make you ready 
fooooor Hungergames !!  

29/10 – 31/10 Takweekend  
 
We gaan samen een weekendje weg mannekes, meer info volgt met de brief!  

Zondag 7/11 9u45 – 12u Scoutslokalen  
 
Aangezien jullie kindjes nog niet perfect kunnen 

sjorren, zullen we dat nog is goed 
herhalen → technieken vergadering  

Voila lieve schatten, dit is onze eerste topmaand! Hopelijk zijn jullie talrijk 
aanwezig! Big hugs, jullie giverleiding xxxxx 
 

 
 
Jeroen – Garry – Tom  
Kaat – Keanu – Wannes  



JINS 

 

 
  

Hellooooo kiddo’s, wij zijn in de maand september al goed van start gegaan en we blijven 
dit voortzetten uiteraard in de maand oktober!! 
 

Vrijdag 01/10 20u 
Jincafé 
 
Het is eindelijk zover! Het eerste jincafé, oleeee 
Wees hier ook weer massaal aanwezig want das 
kei tof xoxoxo  

Zondag 26/09  9u45 – 12u 
How to be a Jin 
Als eerste vergadering gaan we jullie 
allemaal wat meer uitleg geven over hoe 
een jinjaar er uitziet! Dus wees massaal 
aanwezig 
 

Zondag 10/10  10 Miles  
 
Vandaag ons 2de jinjobke! Meer 
info volgt nog in de facebookgroep.   



  

Zondag 24/10 9u45-12u 
Landen voorstellen 
Jullie mogen in een groepje per twee of 
alleen elks een land voorstellen waar 
jullie op buitenlands kamp willen gaan! 
Meer info hierover volgt nog in de 
jingroep dus lees dit zeker! 

Zondag 17/10 11u – 16u  
Woudloperskeuken  
Tijd voor een klassieker en een 
rustige activiteit na al die jobkes. 
Vergeet allemaal jullie fiets, eten, 
gamel … niet!!  
  

Zaterdag 6/11 – 7/11 (16u) 
Pannenkoekenslag 
Om geld in te zamelen voor ons 
kamp gaan we pannenkoeken 
bakken! Het beginuur wordt nog 
meegedeeld, maar zet deze datum 
al vast in de agenda!  

Dit was het alweer voor Oktober en we zien jullie graag terug in November!!  
Xoxoxox de Leiding 
 

 

 

 

  

 

Vrijdag 29/10 – 31/10  
Takweekend 
Het jaarlijkse takweekend vind 
plaats. Jullie krijgen nog een brief 
hierover dus meer info later 
(again).  

Tina   Jonas   Emma    Charlotte  


