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 Zo 5/01/2020: Driekoningen (9u30-12u) 

Drie Koningen, Drie Koningen, 

Geef mij een nieuwe hoed. 

Mijn ouwe is versleten, 

mijn moeder mag 't niet weten 

mijn vader heeft het geld 

al op de toonbank neergeteld. 

Ja hoor het is weer zo ver! DRIEKONINGEN!!!! Pak voor deze vergadering jullie schattigste 
kapoenengezichtjes mee, je goed humeur en zeker niet te vergeten: jullie allermooiste nachtegalen 
stemmetjes; want  wij gaan zingen!!!! 

 

 

 

Zo 12/O1/2020: vergadering met de wouters (9u30 – 12u)  

In de bomen klimmen, kampen bouwen, door de modder kruipen,…  Het is back-to-basic-
vergadering en we gaan samen met de wouters spelen en vuil worden!!! Dus neem zeker wat warme 
kleren mee, die zeker vuil mogen worden. 

 

 

 

 

 

 

VRIJDAG 17/01/2020:  filmvergadering (19u – 21u) 

Het weer onze jaarlijkse filmvergadering!! 
Joepiee!!!! Doe allemaal jullie comfortabele kleren 
aan, neem een deken mee en natuurlijk wat eten of 
snoep. Wij voorzien drinken en films. 

 

 

 

 

VRIJDAG 24/01/2020: kerstfeestje (19u-21u) 

Kerstmis is al voorbij, maar het beste kerstfeestje is natuurlijk dat van 
onze scouts. Jullie mogen je ook verkleden, dus haal maar jullie mooiste 
kerst- of winterkleren boven (kerstman, sneeuwman, eskimo, …)  om er 
een toffe avond van te maken! Er worden deze avond cadeautjes 
uitgedeeld, dus koop 1 cadeautje (genderneutraal) voor 4 euro. 

  

 

 

 

Zo 2/02/2020:  cluedovergadering (9u30-12u) 

Wie van de verdachten heeft de moord gepleegd? Met welk 
wapen is de moord gepleegd? In welk vertrek is de moord 
gepleegd? Kom het mysterie met ons onderzoeken, want we 
hebben je hulp nodig! 

 

Dat was het, lieve kapoentjes, voor deze maand. Kusjes en groetjes van jullie kapoenenleiding xxx 

 

 

KapoenenKapoenen 
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Vr 24/01 (19:00-21:00) Kerstfeestje 
Het is weer de plezantste feestdag van het jaar… KERSTMIS!!!!!! Door de lange 
vakantie hebben we de kans nog niet gehad om dit met elkaar te vieren. Dus ALLEMAAL 
KOMEN om exact een maand later te genieten van de scoutse kerstsfeer.  En wat is een 
kerstfeestje nu zonder kerstcadeautjes?!!! Daarom zouden we willen vragen om een 
cadeau te voorzien van €5 voor onder onze kerstboom. 

 
Zo 2/02 (9:30-12:00) Wieltjesvergadering 
Begin jullie benen maar al in te smeren want het is wieltjesvergadering en dat betekent 
allemaal met de wieltjes naar de scouts komen en gaan fietsen, steppen, rolschaatsen, … 
Waar we naar toe gaan? Dat zullen we nog wel zien 

 

Verder is een nieuw jaar geen nieuw jaar zonder goede voornemens en ons voornemen is 
dat elke wouter zo goed mogelijk de wet kent, oefenen maar. 

Wouters dat zijn wij. 
Wij helpen de mensen en maken ze blij. 

Wij staan altijd paraat en zijn ieders kameraad. 
 

Zo dit is dan weer de eerste foerier van het nieuwe jaar. 
Veel groetjes van team CNC 

Belangrijke data 

21-22 en 23 februari groepsweekend 
10 mei wouter en kapoenen dag 

22 t.e.m 28 juli zomerkamp 
 

 

Dag liefste woutertjes, 

Ook in dit nieuwe jaar staan wij met onze beste beentjes klaar. Om voor jullie, groot en 
klein, een toffe leidingsploeg te zijn. Ziehier onze toffe activiteiten en leuke 
vergaderingen van dit nieuwe jaar, ze staan hieronder voor jullie klaar. 

Zo 5/01 (9:30-12:00) Driekoningen vergadering 
Jippie vandaag mogen jullie jullie engelengezang laten horen aan heel Deurne!!  

♫Driekoningen, driekoningen 
Geef mij een nieuwe hoed 
Mijn oude is versleten 
Mijn moeder mag het niet weten 
Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld.♫ (kunnen jullie al wat oefenen ;)) 

Ps: Verkleden als een echte koning mag altijd!!!! 

 

Zo 12/01 (9:30-12:00) Back to basics 
In de bomen klimmen, kampen bouwen, door de modder kruipen,… 
Kortom, je kan het zo gek niet bedenken of de wouters van de 
Pius X doen het! Trek vandaag je survivalkleren aan, want we 
leveren jullie wouter om 12u niet proper af.  

 

Vr 17/01 (19:00-21:00) filmvergadering 
Het is weer de tijd van het jaar om met ons allen een gezellig film te gaan kijken. Neem 
daarom een dvd mee en wij zorgen voor de rest voor een gezellige filmvergadering.  

Januari 2020
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Vrijdag 24/01: 19u-21u: sportvergadering 
Aangezien het erg koud is, gaan we ons maar eens goed 
opwarmen door goed te sporten. Smeer die kuitjes maar al 
in en neem alvast je zweetband mee. (want die ga je nodig 
hebben)  

 

 

 

 

 

Zondag 2/02: 9u30-12u: 
ikzieikziewatjijnietzietvergadering 
Zet voor deze vergadering maar alvast je beste bril op. En 
voor sommigen kan een verrekijker ook geen kwaad. Bij 
deze ben je gewaarschuwd… 

 

 

 

 

 

 

Zo zo! Dat was het dan weer voor deze foerier… (whei whei…) 

Maar je mag alvast een nieuwe verwachten met nog meer en leukere vergaderingen. (whoop whoop) 

 

Dikke kusjes en knuffels val jullie allertofste leiding!!! 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Zondag 5/1 9:30-12u: Barrie vergadering:  
https://www.encyclo.nl/begrip/marginaal 

1)Aan de kant 2) Bijkomend 3) Bijkomstig 4) Futiel 5) In 
margine 6) Kantlijn betreffend 7) Nauwelijks 8) Nauwelijks 
rendabel 9) Nog juist rendabel 10) Onbeduidend 11) 
Ondergeschikt 12) Op de rand 13) Rand- 14) Van weinig 
belang 15) Vrijwel onbetekenend 16) Zeer beperkt 

Een vergadering waarin we eens goed zot kunnen doen. 

 

Vrijdag 10/01: 19u-21u: Filmvergadering 
Vandaag gaan we eens goed onderuitzakken met een film. 
Iedereen mag zijn eigen film meepakken en een hapje en/of 
drankje voorzien 

 

 

 

 

Vrijdag 17/01: 19u-21u: schaatsen 
Joepie jeeeej vandaag gaan we schaatsen! Voor deze vergadering spreken we niet af op de Chiro, 
maar een de schaatsbaan in Wilrijk (Moerelei 119, 2610 Antwerpen). We komen hier ofwel met de 
fiets naartoe of met carpooling (SPREEK DUS OP VOORHAND AF MET WIE JE MEERIJDT!!!) je laat ook 
op voorhand weten aan de leiding of je komt. (TEN LAATSTE DE WOENSDAG VOOR DEZE 
VERGADERING). 

Ps: Vergeet ook zeker geen handschoenen! Anders mag je het ijs niet op. 

Pps: Vergeet ook geen 4 euro om deze prachtige avond waar te maken. 
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26/01 Geordie shore vergadering 09:30-12:00 

Omdat we toch niet altijd intellectuele dingen moeten doen, 
verlagen we ons vandaag tot wel een heel laag niveau. 

 

 

 

 

 

 

02/02 Zwemvergadering 09:30-geen idee 

Vandaag gaan we lekker zwemmen. Meenemen: een zwembroek. Verdere info volgt nog.  
Vergeet zeker geen zwembroek!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo lieve givertjes, dit was het dan voor deze maand. Thallaaaah!!!  

 

 
   

Ewa stallah dreiries, hierbij weer een zeer chaude foerier met de beste memes en 
vergaderingen van heel Morckhoven om het nieuwe jaar in te leiden.  

 

05/01 Driekoningen 09:30-12:00 

Omdat de kapoenenleiding die kleine monsters niet aankan, mogen 
jullie vandaag meegaan als extra hulp. Diegenen die verkleedkomen, 
mogen zelf een kapoen uitkiezen. 

 

 

 

 

 

 

10/01 Dinervergadering. Let op! Dit is op een vrijdag! 19:00-21:00 

Omdat we de gezellige sfeer van de feestdagen al heel hard missen, houden we zelf maar een 
familiefeest, neem allemaal iets van eten mee. Meer details zullen tijdig volgen.  

 

 

 

 

 

 

17/01 Filmvergadering. Let op! Dit is wederom vrijdag 19:00-(21:00)-> einde afhankelijk van de film 

Vanavond gaan we gezellig film kijken. Neem je favoriete film mee, wat shnackzz en een dekentje. 
Ps: Een netflix-account mag ook altijd. 
 

GiversGivers

	   	  



	  

	  

	  

	  

	  

KAPOENEN

JONGGIVERS

GROEPS

ANDERE

WOUTERS

GIVERS

e-mail: kapoenen@scoutspiusx.be

e-mail: wouters@scoutspiusx.be

e-mail: jonggivers@scoutspiusx.be

e-mail: givers@scoutspiusx.be

e-mail: groeps@scoutspiusx.be

Bente Geuens
Schawijkstraat 87
2520 Ranst
0477/64.24.39

Rune Wouters
Karel Govaertsstraat 13
2100 Deurne
0491/96.44.94

Inte Wouters
Karel Govaertsstraat 13
2100 Deurne
0474/07.83.28

Patryk Karbowiak
Van Cortbeemdelei 352
2100 Deurne
0483/09.12.61

Coby Olieslagers
Vosstraat 56
2140 Borgerhout
0468/17.97.76

Sara Kunicka
Ruggeveldlaan 674
2100 Deurne
0484/28.40.90

Victoria Kunicka
Ruggeveldlaan 674
2100 Deurne
0485/69.41.28

Jens Claessens
Knyffstraat 45
2100 Deurne
0484/10.41.88

Niels Claessens
Knyffstraat 45
2100 Deurne
0468/29.84.54

O.P.
Annelies & Wim
O.P@scoutspiusx.be

Foerierredactie
Quinten
foerier@scoutspiusx.be

Webmaster
Jasper
webmaster@scoutspiusx.be

Lotte Luyckx
Hofstadestraat 79
2600 Berchem
0489/71.88.71

Elisa Janvier
Dassastraat 49
2100 Deurne
0471/42.32.64

Charlotte Michielsen
Amandus Geenenlaan 11
2100 Deurne
0488/31.28.50

Charline Lo
Drakenhoflaan 203
2100 Deurne
0487/48.01.34

Julie Michielsen
Amandus Geenenlaan 11
2100 Deurne
0487/58.07.51

Patryk Gawinek 
Collegelaan 115
2140 Borgerhout  
0484/95.32.28 


