
DE FOERIER
Maandblad 88e  scouts Pius X
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Prikbord

Jarigen oktober
7/10 Anna (Kapoen) 7 jaar

8/10 Matteo (Wouter) 9 jaar

16/10 Lowik (Leiding) 18 jaar

20/10 Coby (Materiaalmeester) 21 jaar

Belangrijke data 
Takweekend: 29/30/31 oktober

Groepsweekend: 25/26/27 februari

Kamp: laatste 2 weken van juli

 Uitzondering: Givers hebben buitenlands kamp!
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Kapoenen
Zondag 3 oktober (9:30-12:00) Vriendjesvergadering

Hey schatjes van patatjes, het is deze week vriendjesvergadering joepieeeee!!! Neem allemaal jullie 
vriendjes en vriendinnetjes mee zodat zij kunnen zien wat voor een coole scouts wij zijn en wat voor 
leuke spelletjes de kapoenen hier spelen, tot zondaaaag! <3

Zondag 10 oktober (9:30-12:00) Ontbijtvergadering

Goeiemorgeeend schattepeloeters, deze zondag ontbijten we allemaal samen!! Iedereen neemt iets 
klein mee waar we allemaal samen van kunnen smullen en wij zorgen voor iets dat rijmt op 
‘hannedoeken’ 😉😉😉😉
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Zondag 17 oktober (9:30-12:00) Cluedovergadering

Oooooh neeeeee, Lucas is dood teruggevonden? Willen jullie mee op speurtocht om deze zaak op te 
lossen??? ‘jaa zeker en vast liefste leiding’  Fantastisch!! Laten we uitzoeken wat hier aan de hand 
is!!!! (Lucas beschikt over magische krachten en zal kunnen terugkeren als jullie het mysterie van zijn 
dood oplossen) 

Zondag 24 oktober (9:30-12:00) Paralympischespelenvergadering (<- aanrader om te gebruiken bij 
‘galgje’)

Vandaag staan we in de schoenen van de Paralympische atleten, we gaan sporten en spelen op ons 
veld. Kan jij geblinddoekt voetballen of met één been estafette lopen? Dat kom je te weten deze 
zondag, tot daaaaan !!! 
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Wouters 
Vriendjesvergadering 9:30u- 12u (03/10/’21)

Na een jaar met veel thuiszitten en niet veel onze vriendjes kunnen zien, kunnen we ze eindelijk nog 
eens naar de scouts meenemen. Bel al je vriendjes en vriendinnetjes maar op en neem ze mee naar 
de scouts!

Om mee te nemen: Drinkbus en scoutsdas aan

Wieltjes vergadering 9:30u- 12u (10/10/’21)

Vroem vroem vroem, we gaan er weeral op uit met onze wieltjes! Dus trek jullie bescherming al aan. 
Je mag komen met de fiets, step, rolschaatsen, … 

Moet meegenomen worden: Drinkbus, helm, lichaam bescherming en scoutsdas moet aan zijn. 
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Speeltuinvergadering 9:30u- 12u (17/10/’21)

Beste wouters van scouts Pius X

De stad Antwerpen heeft jullie hulp nodig! Ik heb gehoord van 
jullie leiding dat jullie echte speeltuinkenners zijn. Ik vind 
sommige van onze speeltuinen in Antwerpen niet zo leuk. 
Schommels gaan niet hoog genoeg en sommige glijbanen gaan 
niet snel genoeg. Daarom wil ik dat jullie een onderzoek voor 
mij doen om te zeggen welk dat de leukste speeltuin in Deurne 
is. Ik vertrouw in jullie eerlijkheid.

Met vriendelijke groeten

Bart De Wever

Om mee te nemen: Drinkbus, fiets en scoutsdas aan

Mededeling: We gaan dit jaar op takkenweekend van 29/10/’21 tot 31/10/’21
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Jonggivers
03/10:

Vriendjesvergadering

Vandaag mogen jullie zo veel vrienden/vriendinnen meenemen als jullie willen! Vrienden van school, 
vrienden van andere hobbies, zelfverzonnen vrienden of zelfs een kartonnen uitsnede van Tom 
Holland of Billie Eilish zijn allemaal welkom 😉. Bereid jullie maar voor op teamspelletjes, onze 
vriendschapsband zal nog nooit zo sterk zijn geweest!!

10/10: 

Olympische vergadering:

Deze week kijkt heel de wereld toe hoe wij als echte sportmannen en sportvrouwen strijden voor 
ECHTE wereldtitels. Begin alvast te trainen want we zullen enorme inspanningen moeten leveren 
tegen elkaar. Maar wees gewaarschuwd: er zullen dopingstesten aanwezig zijn 😉. Jerommeke zal in 
den lijve aanwezig zijn als jury.

17/10:

Pablo Escobar vergadering:

Als er één iemand is die ons iets kan vertellen over drugs, is het Pablo Escobar wel! Vandaag gaat hij 
ons alles leren om onze eigen drugshandel op stelten te zetten. Lukt het jullie om uit de handen van 
de politie te blijven? Het gaat een spannende week worden, zoveel is zeker..

24/10

Ontbijtvergadering:

Wat is er nu gezelliger dan samen ontbijten? Volgens ons helemaal niets, dus dat is wat we deze 
week gaan doen! De leiding zal wat eten en drinken voorzien, maar neem zeker ook allemaal één 
ding mee om te eten of te drinken. Zo kunnen we er een waar buffet van maken en onze buiken 
helemaal rond eten!

29-31/10

Takweekend:

Deze week is het takweekend!! Joepie! En dat op halloween, dus wees maar zeker dat het er eng aan 
toe zal gaan. Meer info volgt nog.

7/11:

Wieltjesvergadering:
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Vandaag doen we alles op wieltjes. Alles is toegestaan: skateboard, roller blades, step, fiets, 
eenwieler,… Zolang het maar wielen heeft! Deurne wordt vandaag één groot speelterrein voor ons.

Daarmee is de maand weeral om. OOOOOOH…  We zijn nog maar net begonnen en we missen jullie 
nu al.. Maar niet getreurd, er komt nog veel meer plezier aan! Tot volgende maand! Kusjes jullie 
leiding

Victoria, Sara, Joppe en Jasper
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Givers 
Heeey Yooooow Giveeeeeers,

Het gaat weer een druk jaar worden, want dit jaar gaan we op buitenlands kamp. Dit wil 
dus zeggen dat jullie doorheen het jaar ook de handen uit de mouwen zullen moeten 
steken tijdens onze geldslagen. Maar hoe beter jullie je best doen, hoe leuker het kamp 
zal worden natuurlijk.

Maar genoeg gezeverd over buitenlands kamp en geld inzamelen. Hieronder vinden 
jullie de allereerste foerier voor het komende scoutsjaar. Woehoew!!! Wij hebben er 
alvast veel zin in.

Zon 3 oktober 9u30-12u: vriendjes en vriendinnetjes vergadering

Aaaah hier zijn ze dan al onze vriendjes en vriendinnetjes. Vandaag mag je een vriendje 
of vriendinnetje meepakken. Als je er geen hebt mag je er altijd eentje knutselen. 

Zo een korte foerier deze keer. Maar voor volgende maand staat er veeeeel meeer op het 
programma. Als jullie zotte ideeën hebben voor een geldslag voor het kamp. Of als jullie 
nog leuke ideetjes hebben voor een vergadering mogen jullie dit altijd aan ons laten 
weten. We zullen nog een whatsapp groep aanmaken waarin we volop kunne 
discussiëren over hot topics en andere (niet) scoutsgerelateerde zaken.
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Contactgegevens 
KAPOENEN 

kapoenen@scoutspiusx.be

Lucas Janvier: 0471 20 25 26

Emilie Heuten: 0499 73  91 30

Sien Luyckx: 0485 57 97 20

Milan Van Biesen: 0485 16 28 60

Yassin Bous: 0468 49 84 35 

WOUTERS wouters@scoutspiusx.be

Hanne Flothmann: 0484 85 15 86

Victor De Lathouwer: 0468 15 18 32 

Lowik Schrijvers: 0478 05 63 80 

Dario Fenoll: 0477 08 29 74

Marie Monden: 0468 22 40 02 

JONGGIVERS jonggivers@scoutspiusx.be

Sara Kunicka: 0484 28 40 90

Victoria Kunicka: 0484 02 91 51

Jasper Flothmann: 0485 59 15 58

Joppe Dechamps: 0473 13 80 96

GIVERS givers@scoutspiusx.be

Rune Wouters: 0491 96 44 94

Julie Michielsen: 0487 58 07 51 

Patryk Gawinek: 0484 95 32 28

GROEPSLEIDING  groeps@scoutspiusx.be

Elisa Janvier: 0471 42 32 64

Jens Claessens: 0484 10 41 88

Inte Wouters: 0474 07 83 28 

!DISCAIMER!

Gelieve eerst te mailen/sms’en naar leiding 
alvorens te bellen.

Wij hebben ook onze persoonlijke schema’s 
waardoor bellen niet altijd mogelijk is.

Bedankt 😊 


