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CORONA? 
Update 23/12/21 

Het overlegcomité van 22 december legde volgende strengere maatregelen op. Deze nieuwe 

maatregelen gelden van zondag 26 december tot vrijdag 28 januari. 

Buiten kan de gewone werking van scouting doorgaan met onbeperkt aantal deelnemers. 

• Buiten hoef je geen mondmasker te dragen. Zet dus maximaal in op organisatie van aanbod 

in openlucht. 

• Bij buitenevenementen mogen geen tenten opgezet worden. Een evenement heeft een 

openbaar karakter, is niet enkel gericht op eigen leden en het aanbod behoort niet tot je 

reguliere werking.  Bij twijfel ga je best in overleg met je lokaal bestuur. Zij zijn in zulke 

gevallen je voornaamste partner om af te stemmen wat wel/niet mogelijk is en welke 

uitzonderingen wel/niet worden toegelaten. 

Voor binnenactiviteiten geldt: 

• Binnen worden activiteiten beperkt tot sport (groepsraad, knutselen, dansen, film kijken, 

...  in het lokaal kunnen helaas nu niet).  

• Akabe werking is WEL nog mogelijk met max 15 deelnemers excl leiding (met mondmaskers, 

hygiëne, verluchting, ...) 

• Evenementen binnen mogen niet meer doorgaan. 

• Bij deelname aan toegestane initiatieven indoor (bv winkels, zwembaden, musea ) geldt 

algemene mondmaskerplicht vanaf 6 jaar. Ga hier als begeleiding mild en geduldig mee om. 

Het mondmasker mag af, als je zittend eet of drinkt.  

Activiteiten met overnachtingen kunnen niet meer doorgaan. 

Algemene richtlijnen: 

• Waar mogelijk hou je anderhalve meter afstand. 

• Basishygiëne zoals handen wassen blijft belangrijk. 

• Wie ziek is of in aanraking kwam met iemand die besmet is, blijft thuis. 

• Vermijd samenscholingen. 

• Hou je als groep aan de maatregelen van toepassing voor een specifieke locatie bij 

verplaatsingen, evenementen,  enz. 

• Lokaal kunnen er strengere regels zijn, houd daar rekening mee. 

• Duid een verantwoordelijke aan als aanspreekpunt voor deelnemers, ouders en indien nodig 

de corona tracers. 

• Noteer wie aanwezig is bij de activiteit. 

• Als na activiteiten met de groep, deelnemers positief testen op COVID, is het natuurlijk 

aangewezen dit te melden aan ouders, leden en leiding van die tak. 
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Prikbord 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen Januari 

05/01 Lucas (Giver) 16 jaar 

06/01 Stefanie (wouter) 11 jaar 

10/01 Arthur (Kapoen) 8jaar 

22/01 Lucas (Leiding) 19 jaar 

30/01 Seppe DV (Giver) 17 jaar 

31/01 Lisanne (Kapoen) 8 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 
DAAGGG allerliefste kapoentjes!! 

Wat?! Is het al 2022????? Een nieuw jaar, vraagt ook veel nieuwe spelletjes en activiteiten, 

jippieee!!! Maar dat betekent ook dat we al in de helft van ons scoutsjaar zitten, oohnn :(((.  

Maar niet getreurd, we gaan het gewoon nog leuker maken dan de eerste helft van het 

scoutsjaar! Wat staat er ons deze kersverse maand te wachten? Dat vinden jullie hieronder.  

Opmerking: Omdat jullie leiding hard aan het studeren is voor de examens, vinden de 

meeste vergaderingen plaats op vrijdagavond.  

 

 

 

14/1: winterwonderwandeling van 19u tot 20u30  

Wat is er nu beter dan het jaar te starten met een 

heerlijke wandeling. Trek zeker genoeg warme kledij 

aan en trek jullie stevige schoenen aan, want er zal 

wat gestapt worden. Wij hopen in ieder geval op 

sneeuw, zodat we samen sneeuwpoppen kunnen 

maken!!! 

 

 

 

 

 

21/1: sluipspel vergadering van 19u tot 20u30  

SSHHTTT!!!! Deze avond is het heel belangrijk om stil te zijn… We weten 

dat we het jullie al vaak gevraagd hebben, maar deze keer kan je winnen 

door stil te zijn! We spelen namelijk een super leuk sluipspel! Maar wees niet 

te enthousiast… gevaar ligt om elke hoek…  
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28/1: De slimste kapoen ter wereld 

vergadering van 19u tot 20u30 

Wie is de allerslimste kapoen van het jaar? 

En wie mag met de ‘ere kapoen’ prijs naar 

huis lopen??? Dat zullen we vanavond te 

weten komen! Bereid je al maar voor want 

algemene kennis is vereist. Er komen 

namelijk veel verschillende thema’s en 

rondes aan bod.  

 

 

6/2: klakkebuizen vergadering van 9:30u tot 12u  

Vandaag leren we jullie de kneepje van het klakkenbuzienvak. Hoe rol 

je de perfecte bolletjes van klei? En welke buis werkt nu effectief het 

beste? Wordt vandaag de allerbeste in deze eeuwenoude sport die al 

decennia lang wordt doorgegeven binnen de scouts traditie.  

 

 

 

 

OOOHHH dat was het dan weer!!! Hopelijk zien jullie het allemaal nog zitten ondanks de 

coronamaatregelen. We maken er in ieder geval samen het beste van!!! Tot snel!! 

dikke kusjes x1000 

Emilie, Sien, Milan, Lucas en Yassin 
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Wouters  
DAG LIEFSTE WOUTERTJES, HIER ZIJN WE WEER VOOR EEN HEEL NIEUWE 
MAAND VOL LEUKE SCOUTSVERGADERINGEN!!! 
EEN NIEUW JAAR BETEKENT VEEL NIEUWE SPELLETJES EN AVONTUREN. MAAR 
HET BETEKENT OOK DAT WE AL IN DE HELFT VAN HET SCOUTSJAAR ZITTEN…. 
OOOOHHHHHHHH  
MAAR NIET GETREURD WE MAKEN ER NOG EEN FANTASTISCH JAAR VAN MET 
MOOIE VOORNEMENS!!! 
 
09/01/2022 (09:30-12:00): DRIEKONINGENVERGADERING 
DRIE KONINGEN, DRIE KONINGEN, GEEF MIJ 
EEN NIEUWE HOED,… OEFEN ALVAST DIT 
LIEDJE MAAR EN SMEER JULLIE STEMMETJES 
MAAR GOED IN!!! VERKLEED JULLIE ALS 
PRACHTIGE KONINGEN EN KONINGINNEN!!  
(DRINKBUS EN KROON MEENEMEN)  
 

 
 
 
15/01/2022 (19.30-21.30) PISQUIZ 
VANDAAG GAAN WE TESTEN HOE SLIM JULLIE ECHT ZIJN! 
BEREID JULLIE ALVAST VOOR EN NEEM NOG SNEL JULLIE 
SCHOOLBOEKEN DOOR, WANT HET ZAL NODIG ZIJN! 
TRAIN JULLIE BLAAS OOK AL MAAR WANT HET ZAL 
HEFTIG WORDEN.  
 
 

 
22/01/2022 (19.30-21.30) FILMVERGADERING 
VANDAAG GAAN WE SAMEN LEKKER KNUS EEN LEUKE FILM ZIEN, DUS NEEM 
EEN DEKENTJE EN  
EEN LEKKER SNACKJE MEE 
ZIE DAT JULLIE NIET IN SLAAP VALLEN TIJDENS DE 
FILM ;))) 
(MEENEMEN: FILM, SNACKJE EN EVENTUEEL 
DEKENTJE)  
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29/01/2022 (19.30-21.30) FAKKELTOCHT 
TREK JULLIE WARMSTE KLEREN EN BESTE STAPSCHOENEN MAAR AAN WANT 
VANDAAG GAAN WE OPZOEK NAAR DE GETSOLEN VOORWERPEN DIE DE 
KABOUTERTJES HEBBEN MEEGENOMEN. 
WETEN JULLIE WAAR WE ZE KUNNEN VINDEN? 
KOM HET ONS VANDAAG VERTELLEN!!! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
04/02/2022 GEEN VERGADERING 
OOOOOOH DE LEIDING IS ZELF OP WEEKEND DUS 
DIT WEEKEND IS HET GEEN VERGADERING 
TOT VOLGEND WEEKEND!!! 
 
 

 
DAT WAS HET ALWEER VOOR DEZE MAAND     

  
GROETJES JULLIE FAVORIETE LEIDING XXX 
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Jonggivers 
Liefste jonggivertjes, het is weer een nieuw jaar, hopelijk hebben jullie leuke 

feestdagen gehad en niet te veel gegeten. 

Deze maand staan er weer wat fantastische vergaderingen op de planning, hier 
even een overzicht. 

9/01 Driekoningenvergadering 
Aan alle koningen en koninginnen, het is weer zover, 
jullie mogen per 3 huis aan huis gaan zingen. Warm 
jullie stem alvast op en studeer het liedje nog maar 
eens. De koning of koningin die er het beste uitziet 
krijgt natuurlijk ook het meeste snoep, verkleed je dus 
zeker! 

 
 
 
 
 
 

 

14/01 Kerstfeestje  

19:00 – 21:30 
De kerstman had het immens druk dit 
jaar door alle maatregelen en kon geen 
feestje organiseren voor ons, daarom 
doen we het zelf. Ook al is kerstmis al 
voorbij maken we er nog steeds een 
topfeestje van. Bij een kerstfeestje hoort 
natuurlijk ook een Secret Santa, de 
namen zullen we nog doorgeven.  
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21/01 Schaatsvergadering  
19:00 – 21:00 
Kunstschaatsen, ijshockey en blauwe plekken, ze 
hebben allemaal te maken met schaatsen. Hopelijk 
hebben we niet te veel van dat laatste op het einde 
van deze vergadering, want schaatsen is exact wat we 
gaan doen deze vergadering. We spreken vrijdag af 
aan Sportoase Groot Schijn om 19u, breng zeker 8€ en 
handschoenen mee. 

 

 

29/01 Online spelletjes 
Wie vindt online party spelletjes nu niet 
leuk? Om wat afstand te houden maar 
toch nog plezier te hebben houden we 
een online spelletjesavond. We komen 
online samen op zaterdagavond en 
praten wat bij over de voorbije week en 
spelen wat spelletjes zoals skribbl.io, 
gartic phone of cards against humanity. 
Andere voorstellen zijn natuurlijk altijd 
welkom. 

6/02 Sneeuwvergadering 
Joepie, het is winter! Wat hoort er bij winter? 
Chocomelk natuurlijk, maar daar gaat het niet om 
vandaag, hopelijk helpen de wintergoden om wat 
sneeuw te laten vallen zodat we een sneeuwballen 
gevecht kunnen houden en een sneeuwman kunnen 
maken. Warm aankleden is de boodschap! Want het 
gaat koud worden. 

 

 

Dat was het dan weer voor deze maand      Maar vrees niet, volgende maand zijn we 

er weer met een nieuwe editie van de jonggiverfoerier! 
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Givers  
Hey hallo hoe gaat het, ben jij ook een scouts? Want je bent erg smerig, en we doen ”nooit” 

iets stouts. Zou je het toch doen, dan was je een speciaal. Kom jij maar naar de vergadering 

we doen heel brutaal! 

 

Zondag 9 januari: 3 koningen: 9u30-12u 

Driekoningen, Driekoningen, 

geef mij'ne nieuwen hoed; 

M'nen ouwe is verslete, 

'smoeder mag 't nie weten. 

'svaoder heget gèld 

al op de toanbank (of rooster) geteld. 

 

Zondag 16 januari: Romeinse rijk vergadering: 9u30-12u 

On this day in 27BC, Gaius Octavius Thurinus (grand nephew of Roman 

general Julius Caesar) was awarded the title of Augustus (‘the revered 

one’) by the Roman Senate. Thus he became the first emperor of the 

Roman Empire, and the transition from republicanism to autocracy 

marked the birth of the Empire. 

 

 

 

 

Zondag 23 januari: A-team vergadering: 9u30-12u 

 

 vs 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MmfLMlXRgCM
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Vrijdag 28 januari: Schaatsvergadering: 20u-22u 

Eindelijk tijd om te schaatsen! We spreken hiervoor af aan 

Sportoase Grote Schijn (Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne). 

Laat ook zeker op voorhand weten of je komt, dan wachten 

we niet onnodig (TEN LAATSTE OP WOENSDAG VOOR 

DE VERGADERING) 

 

 

 

 

Zondag 6 februari: Prevalentie vergadering: 9u30-12u 

Het is pre-valentijn, liefde is prevalent, 

leg de kaarsjes klaar, 

en pas op, 

of er komt een accident. 

 

 

Voilaaaaaaaa, dat was het! Tot volgende maand(ag) xoxo 

 

Ik (totem) ben een giver 

Dat ben ik niet alleen 

Samen met de anderen wil ik een groep vormen 

Waarin iedereen zich thuis voelt 

Ik wil nog zoveel beter doen 

Me echt inzetten dit jaar 

Het is me niet om het even 
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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        


