
FOERIER                  

SEPTEMBER-OKTOBER-

NOVEMBER  

 

  



Daaaag allerliefste kapoentjes van dit nieuwe scoutsjaar! Wij, jullie 

enthousiaste nieuwe leiding heeft er superveel zin in, wij hopen jullie ook! 

Hieronder vinden jullie onze suuuuperleuke vergaderingen voor de maand 

SEPTEMBER, OKTOBER en NOVEMBER. Dit betekent dus dat vanaf dit 

jaar de foerier per 3 maanden online komt. 

 

SEPTEMBER 

 

18/9 (12u-17u): overgang 

 

25/9 (9u30-12u): kennismakingsvergadering 

 

Eerste vergadering van het nieuwe jaar woehoeeee! 

Tijdens deze vergadering leren we elkaar beter 

kennen. Zo wordt het een supermegavet scoutsjaar. De 

ouders kunnen ook blijven voor een tasje koffie of 

thee en een stukje cake.  

 

 

 

OKTOBER 

 

2/10 (9u30-12u): vriendjesvergadering 

 

Vandaag mogen jullie al jullie vriendjes, 

vriendinnetjes, buren, … meenemen. Vandaag 

geldt de uitspraak: HOE MEER ZIELEN, HOE 

MEER VREUGD! We spelen teamspelletjes 

waarbij onze vriendschapsband nog vele 

sterker wordt.  

 

 



9/10 (9u30-12u): zoektocht 

 

Oh neeee, de sleutel van de geheime kast van de leiding is gestolen. 

Dit is wel echt een groot probleem want in deze kast zitten 

supercoole- en misschien lekkere dingen voor al onze lieve 

scoutskindjes. Wat nu?  

Willen jullie ons helpen deze belangrijke sleutel terug te vinden? Wij zijn jullie 

eeuwig dankbaar!  

 

 

16/10 (9u30-12u): ontbijtvergadering 

 

Om elkaar nog beter te leren kennen gaan we 

vandaag gezellig samen ontbijten. Jullie mogen 

allemaal iets kleins en lekkers meenemen zodat we 

kunnen delen met elkaar. Zeker komen want wie 

weet heeft de leiding nog een verassing voor 

jullie:) 

 

 

 

23/10 (9u30-12u): sportvergadering 

 

Vandaag gaan we sporteeeeennn. Hebben jullie wel een goede 

conditie? Kunnen jullie wel goed in een team spelen? Zijn jullie 

heel competitief? Dat komen we vandaag allemaal te weten 

tijdens deze vergadering. Trek allemaal jullie coole sportieve 

kleren aan en misschien win je wel een gouden medaille.  

 

28-30/10: takweekend  

 

 

JOEPIEEE, we gaan op weekend met al de kapoenen!  

Meer info zal via de Whatsappgroep met de ouders 

gedeeld worden. 

 



 

 

 

 

NOVEMBER 

 

6/11 (9u30-12u): speeltuinvergadering 

 

Wij gaan vandaag samen op zoek naar de allerleukste speeltuin 

van Deurne! Is het die van het Rivierenhof of die van het 

Boekenbergpark? Of toch maar die van de Arena. Vandaag 

zoeken we dat uit.   

(Kom zeker met je fiets, anders zijn we heeeel lang onderweg.) 

 

10/11: (19:00-21:00) Filmvergadering 

 

Oooooh, vanavond gaan we gezellig met heel de scouts een film kijken. Neem 

zeker €2.00 mee want de jins voorzien een hapje en een drankje.  

 

18-20/11: GEEN VERGADERING (videeslag) 

 

Ook deze week is het weer geen vergadering. Maaaaaar dit betekent niet dat 

jullie ons dit weekend niet gaan zien want het is Videeslag. Sprokkel heel jullie 

familie, heel de buurt en al jullie vriendjes en vriendinnetjes maar bij elkaar en 

laat ze lekker mee smullen van onze overheerlijke videe of stoofvlees!  

In de Facebookgroep komt nog een evenement met alle info.  

 

27/11 (9u30-12u): swingpaleis 

 

Smeer jullie stemmen en warm jullie spieren op want 

vandaag nemen jullie deel aan het supertoffe 

swingpaleis. We zingen liedjes, we dansen, we doen 

gorgelrondjes, enzovoort.  

 



 

Dit was het dan al weer voor de eerste 3 maanden van dit 

nieuwe scoutsjaar. Hopelijk vonden jullie het net zo leuk als 

wij! Wij kijken alvast uit naar de volgende maanden met jullie 

erbij! 

 

Dikke knuffels, jullie kapoenenleiding 

Julie, Joppe en Sien  

  



Wouters 

 

25 September (9u30-12u00): kennismakingsvergadering 

 We kunnen er eindelijk invliegen met het nieuwe scoutsjaar 

joepieyeeyyyy!!!! Wat is een beter begin dan elkaar goed te 

leren kennen en veel nieuwe vrienden te maken? HELEMAAL 

NIETS! Zeker allemaal komen voor deze leuke 

ontmoetingsspelletjes (Victor is ook jarig) 

Voor de ouders wordt er koffie en cake voorzien door de OP 

dus ga zeker niet meteen naar huis. 

 

 

2 Oktober (9u30-12u00): vriendjesvergadering 

Nu we vorige week elkaar allemaal al goed 

hebben leren kennen gaan we vandaag onze 

vriendengroep uitbreiden! Neem allemaal jullie 

vriendjes en vriendinnetjes mee naar deze 

SUPER toffe scoutsvergadering! Wij kijken er 

al vast naar uit om jullie vriendjes en 

vriendinnetjes ook te leren kennen!!! 

 

 

9 Oktober (9u30-12u00): Laddercompetitie  

Vandaag gaan we strijden tegen elkaar!!! Wie staat er 

op het einde van de vergadering het hoogste op de 

ladder en wint de EPISCHE laddercompetitie?!? Kom 

allemaal zeker en stoot elkaar van de ladder. TOT 

DANNN! 

 

 

 



16 Oktober (9u30-12u00): Herfst vergadering 

Doe vandaag allemaal jullie meest herfstige kledij 

aan. Nu alle bladeren van de bomen vallen is het 

het ideale moment om allemaal samen te gaan 

ravotten en ons amuseren in deze herfstige tijd!!! 

Wij kleden ons alvast lekker warm aan. 

 

 

 

23 Oktober (9u30-12u00): Halloween 

vergadering 

Wij hebben al zooooveel zin in Halloween dat we 

dit al een week vervroegen. Doe allemaal jullie 

meest griezelige kledij aan om elkaar de stuipen 

op het lijf te jagen. Wie is de meest enge 

wouter? En welke wouter staat stijf van de 

schrik? We zien het dan! 

 

28-30 Oktober: Takkenweekend 

Jippieeeeeee we gaan weer op weekend. Dit 

wordt het beste weekend tot nu toe!! 

Meer info kan je vinden in de brief 

 

 

 

 

 

 

Jullie allerliefste Wouter leiding 

XXX 

Lowik, Milan en Victor 

 

 

  



 

HALLOOOOOOOO jonggivertjes,  

Het nieuwe scoutsjaar is begonnen, dat wil zeggen ook veel leuke nieuwe 

zondagvoormiddagen met nieuwe leiding….. spannend!! Zedde golle ook benieuwd 

wat dit jaar zal brengen? WIJ OOK! Wij kijken er alvast erg hard naar uit, naar 

een jaar vol vetzakkerijen en vleeshopen.  

DADAA TOT SNEL! 

 

18/09 Overgang (12:00-17:00) 

Beste kindjes, nieuwelingen, oudelingen en beginnende pubers, 

welkom bij de joggi’s of wel de Jonggivers. Het is overgang, dat 

betekent veel vuil worden, nieuwe leiding ontmoetenen de mama 

knuffelen met een bloem-en-zeep kapsel. We zien jullie graag 

verschijnen om over te gaan, aan te moedigen en aan uw papa uit 

te leggen hoe cool uw nieuwe leiding is (vooral Lucas). Tot dan 

schatteboelekes xx De Leiding  

                                                        Zo vuil moeten jullie worden 

maar dan maal 3→ 

25/09 Kennismaking (9:30-12:00) 

Wie ben jij? Ik ben een god, ik weet zeker jij hebt zeven pillen op !?  Vandaag 

laten we aan iedereen weten wie we zijn, hoe we zijn en voor de filosofen onder 

ons waarom we zijn. Breng vooral uw naam mee want je gaat die behoorlijk hard 

nodig hebben, wij hebben er wel een paar op overschot maar ik denk niet dat de 

mama en de papa blij gaan zijn als je ineens Bert heet. Tot dan xxx De leiding 

 

02/10 Pius X factor (9:30-12:00) 

Wil jij ook eens salto’s doen voor een jury? Wil jij weten wie er het best het 

avondlied in het Frans kan zingen? Kan jij kei 

goed 5min. uw mond houden? Laat het 

allemaal zien op deze mega coole Pius X 

Factor!!! Bereid je thuis iets voor of kom je 

spontaan duimzuigsel laten zien? Kies maar! 

Wij zijn gewoon enorm benieuwd naar welke 

talenten er in onze tak zitten!! Tot dan XXX 

De Leiding  

 



09/10 Initiatie kaartlezen(9:30-12:00) 

Wil jij eens zien wat de akoestische versie van Google Maps is? Kan jij je weg 

vinden zonder smartphone? Wil jij dat wij u ergens alleen achterlaten*? Kom 

dan maar heel snel naar de scouts want we gaan het u 

allemaal leren vandaag!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

*Disclaimer: Wij laten uw zoon of dochter niet alleen 

achter tenzij ze het echt echt echt verdiend hebben 

maar het zijn allemaal schatjes dus dat gaat niet nodig 

zijn  

 

16/10 Tocht (9:30-15:00) ! 

*Grapje we gaan ze wel alleen achterlaten¨  

 

¨Disclaimer: wij gaan mee op tocht, we laten ze niet 

alleen  

(LUNCHPAKKET MEENEMEN, DRINKENBUS OOK + WANDELSCHOENEN 

AANDOEN) 

 

23/10 Wieltjes vergadering (9:30-12:00) 

VROOOOOOMMMM VROOOOMMMMM PEEEEP 

PSHHHHHHH BRRRRRRRRRRMMMMM 

Is Lucas met zijn autootjes aan het spelen? Heeft Juul een 

tweetakt motor ingeslikt? Is Hanne een beetje gek aan het 

doen? NEEEEEE we gaan op wieltjes vergadering dus kom 

allemaal met een voertuig waar jullie mee mogen en kunnen 

rijden!!!  

 

28-30/10 Weekend 

We gaan op takweekend joepieee!!!! Het thema mogen jullie nog niet weten maar 

het zal niet zomaar een weekend zijn! We  

Verder uitleg zal nog volgen via de brief die jullie zullen krijgen. 



 

06/11 Slechterikenvergadering 

Kijken jullie het meeste op naar The Joker? Of 

naar Darth Vader met zijn slechte ademhaling? 

Of toch maar gewoon naar Gargamel die al die 

onschuldige kleine mannekes opsluit?  

Kom vandaag verkleed als je favoriete 

slechterik en dan zullen we te weten komen wie er nu toch het hardste suckt 

want iedereen weet dat de slechteriken altijd verliezen. 

 

10/11 Filmvergadering (19:00-21:00) 

Oooooh, vanavond gaan we gezellig met heel de scouts een film kijken. Neem 

zeker €2.00 mee want de jins voorzien een hapje en een drankje.  

 

18-20/11 Videeslag 

Dit weekend is het videeslag NJAMMIIEE 

Nodig al jullie vrienden en familie uit want het zal een weekend 

zijn om van te smulllennn! Ik hoop dat jullie genoeg honger 

hebben want na deze eetslag zal er 

geen plaats meer zijn voor een 

dessert. 

Verdere info zal nog volgen via een 

facebook evenement en op onze website! 

 

 

27/11 Paralympics 

Een been tekort? Geen armen? Maar toch kunnen 

sporten? Wij gaan vandaag uitzoeken hoe die 

straffe mensen dat doen.  

 

 

 

 

 



Voila dat was het al weer voor deze foerier!! MAAR niet getreurd jullie zijn nog 

lang niet van ons af en komen nog met heel veel meer leuke vergaderingen voor 

jullie, tot snel 

Dikke smakkerds van jullie favoriete leiding XXX Juul, Lucas en Hanne 

 
  



 

Hey  

Een nieuw scoutsjaar betekent een nieuwe leidingsploeg. Dit jaar zullen wij 

(Dario, Emilie, Yassin) voor een lijp jaar zorgen. Dit staat er op de planning voor 

de komende zondagen: 

September  

25/09 van 9:30-12:00: ontbijtvergadering 

Op onze eerste date van dit jaar gaan wij samen ontbijten 

in het park! Hoe kan je elkaar beter leren kennen dan 

tijdens een intiem ontbijt moment. Neem dus zeker een 

picknick deken, fiets, ontbijt en je beste openingszin mee 

       

 

Oktober 

 

2/10 van 9:30-12:00: techniekenvergadering 

“Oké effe serieus eh gaste, giver zijn is “all fun 

and games” tot het tijd is voor een 

techniekenvergadering”. Vandaag leren wij jullie 

nog eens de basistechnieken om te sjorren en 

veiligheid rond materiaal. Je moet niets bijzonder 

meenemen buiten je gezond verstand. 

 

 

9/10 van 9:30-12:00: sportvergadering 

Na een hele week achter een scherm te zitten, wordt 

het tijd om je spieren los te gooien. Vandaag gaan wij 

naar het park voor een ultieme work-out sessie. Neem je 

fiets en materiaal van je favoriete sport mee! 



 

 

16/10 geldactie (meer info volgt nog) 

Voor een lijp takweekend hebben wij ook geld nodig, 

meer info volgt nog in jullie favoriete chatgroep op 

whatsapp. 

 

23/10 van 9:30-12:00: stadsspel 

Vandaag gaan we wat cultuur opsnuiven: “Wie 

gooide de hand van Antigoon in het water? In welk 

jaar is het MAS gebouwd? EN wie is Ruben? 

Rubens? Ofsoiets” Kom dat allen vandaag te weten 

in het wonderbaarlijke Antwerpen. We spreken af 

om 9:20 aan de Grote Markt, tot dan!! 

 

Takweekend van 28/10-30/10 ( meer info volgt 

nog!) 

Hebben jullie ook al zoveel heimwee naar de 

festivalzomer? Wij in iedergeval wel!        

(brief volgt) 

 

 

November 

6/11 van 9:30-12:00: nostalgie vergadering 

Vandaag reizen we terug in de tijd en zijn we terug Kapoentjes. 

Deze voormiddag spelen wij al onze favoriete spelletjes uit onze 

scoutscarrière; van Cluedo tot Pang Pang. Kom vandaag zo 

origineel mogelijk verkleed naar de scouts, kies zelf maar hoe.  

 

 

 



10/11 Filmvergadering (19:00-21:00) 

Oooooh, vanavond gaan we gezellig met heel de scouts een film kijken. Neem 

zeker €2.00 mee want de jins voorzien een hapje en een drankje.  

 

20/11 VIDEESLAG 

Dit weekend organiseren wij weer eens onze befaamde 

Videeslag. Nodig zeker de mama, papa, broers, zussen, 

tantes, nonkels, nichten, neven, oma’s, opa’s, vriendjes, 

vriendinnetjes, geliefdes, naasten, buren, stiefzussen, 

stiefbroeders, matties, bro’s, leerkrachten en postbodes 

uit. Jullie moeten wel werken☹, meer info volgt! 

 

27/11 van 9:30-12:00: oudjesvergadering 

Yessssssss, eindelijk een vergadering zonder Yassin!!! Deze 

week is het ouderweek. Haal jullie inner oma en opa naar 

boven, vandaag spelen we bingo, petanque… Verkleden is een 

vereiste om te mogen deelnemen. 

 

 

Zo, dit wat het dan voor de eerste drie maanden. Hier nog 

een mooie foto van ons om naar te kijken als jullie ons 

missen :( 

dikke smakkerds, 

de giverleiding 

 


