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Heeeey allerliefste kapoenen, de maanden vliegen voorbij en dat betekent dat we al 

bijna aan het nieuwe jaar zijn! 

De komende maanden staan er weer veel coole en leuke vergaderingen in petto! Wij 

hebben er alvast heel veel zin in! 

PS. Kijk goed naar de dagen van onze vergaderingen. Soms hebben we deze 

maanden op vrijdagavonden vergadering aangezien de leiding examens heeft.  

 

 

Zondag 4/12 (9u30-12u): Sinterklaasvergadering 

HIJ KOMT, HIJ KOMT, DE LIEVE GOEDE SINT!!! Zijn 

jullie braaf geweest dit jaar? Altijd goed geluisterd naar 

de leiding? Want misschien brengt de Sint vandaag wel 

cadeautjes en superveel lekkers! Dus zeker komen is de 

boodschap. 

 

 

 

 

 

Zondag 11/12 (9u30-12u): Winterwondervergadering 

Het wordt alsmaar vroeger donker en kouder. Dat wil zeggen 

dat de winter eraan komt! Gelukkig gaan we vandaag weer veel 

plezier maken samen zodat we het weer lekker warm krijgen! 

En wie weet begint het wel te sneeuwen… 

 

 

 

 

Vrijdag 16/12 (19u-21u): Kerstfeestje 

Oooeeee jeeeej bijna Kerstmis! Lekker gezellig rond de 

kerstboom zitten, cadeautjes uitdelen en kerstliedjes 

zingen, wie wilt dat nu niet?? Wij zorgen voor lekkere 

hapjes en het enige dat jullie moeten meenemen is een 

klein cadeautje van maximum €3. Zo gaan we er een 

fantastisch kerstfeestje van maken! 

 



 
 

Zondag 25/12: geen vergadering 

Oooh, deze week zien we elkaar jammer genoeg niet 

aangezien het kerstvakantie is. Maaaar deze dag is het 

Kerstmis en staan er misschien wel cadeautjes onder jullie 

kerstboom! Snel gaan kijken en uitpakken maar! Veel 

plezier lieve kapoentjes, wij kijken al uit naar al jullie 

verhalen! 

 

 

Zondag 1/1: geen 

vergadering 

Waaatttt??? 

2023??? Zo gek. Ook deze week zien we elkaar 

jammer genoeg niet maar geen zorgen want ook in dit 

nieuwe jaar worden het nog supertoffe, gekke, coole, 

… scoutsvergaderingen. Lekker uitslapen vandaag 

dus! Tot volgende week! 

 

 

 

 

 

Zondag 8/1 (9u30-12u): Driekoningen vergadering 

Driekoningen, driekoningen, geef mij ne nieuwen hoed… Warm 

jullie zangspieren maar goed op want vandaag gaan we in heel 

Deurne zingen en hopelijk snoep krijgen;)) Zeker komen dus is 

de boodschap! PS. ZEKER VERKLEDEN!! 

 

 

 

 

Vrijdag 13/1 (19u-21u): Game Night 

Gezellig samen spelletjes spelen yeeeeeeej! UNO? Zeeslag? 

Monopoly? Het kan allemaal vandaag! Neem zeker allemaal 

een gezelschapsspelletje mee en dan maken we er een 

gezellige avond van!  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zondag 22/1 (9u30-12u): Waar is Wally? 

ALAAAAARM!!!!!  

Kapoenen we zijn onze liefste vriend Wally kwijt. 

We hebben geen flauw idee waar hij nu weer 

uithangt… Zit hij achter die boom? Of misschien in 

de vuilnisbak? Wij hebben de hoop al een beetje 

opgegeven… Duuuus kapoenen, onze reddende 

(b)engels, we kunnen jullie hulp goed gebruiken 

vandaag! Hier is alvast een foto om eens te oefenen 

       

 
 
 

 

Zondag 29/1 (9u30-12u): Knutselvergadering 

Wie is er klaar om te knippen, plakken, kleuren, verven?? 

Ow yeah, we gaan ons helemaal laten gaan en de echte 

kunstenaars in ons naar boven halen. Als je nog 

knutselgerief thuis hebt liggen, mag je dat zeker meenemen 

en doe vooral niet je mooiste kleren aan! 

 

 

 

Zondag 5/2 (9u30-12u): Pyjama-fimvergadering 

*geeuw* amai deze ochtend zijn wij zoooo moe… Jullie ook? Dan 

hebben wij goed nieuws! Vandaag mag je in je allermooiste pyjama 

naar de scouts komen (en knuffel, dekentje, …). Samen genieten we 

van een super leuke film op deze prachtige zondagvoormiddag.  

 

 

 

 

Zondag 12/2 (9u30-12u): Laddercompetitie 

Het is weer tijd voor de jaarlijkse laddercompetitie! Vandaag gaan jullie 

allemaal de strijd aan met elkaar! Wie is de beste, sterkste, slimste, 

kapoen?! Wij zijn alvast heel benieuwd! Wie wint krijgt de erenaam 

‘Kapoen van het jaar’! 

 



 
 

 

 

17-19/2: Groepsweekend 

WOEHOEW we gaan met z'n allen op groepsweekend! Hoe meer 

zielen, hoe meer vreugd. Het wordt een supertof weekend met alle 

leden en leiding van onze scouts. Wij kijken er alvast heel hard naar 

uit, jullie toch ook he?!? (meer info volgt nog) 

 

 

 

 

 

Zondag 26/2 (9u30-12u): Stratego 

We spelen deze week een oude klassieker: Stratego, want wie 

vindt dat nu geen suuuupertof spel? Kan jij met je team genoeg 

levens verzamelen om dit spel te winnen? Dat zullen we dan 

zien! Haal je schaar-steen-papierskills maar al naar boven.  

 

 

Zo se lieve kapoentjes, dit was het al weer.  

 

Dikke knuffels,  

Julie, Joppe en Sien  

 

 

  



 
 
 
  



 
 
Hey woutertjes! Bij deze de foerier voor jullie, dikke zoen!!!! 

11 December (9u30 – 12u00): Kerstkaartenverkoopvergadering 

We  gaan vandaag jullie zelfgemaakte kerstkaarten 

verkopennnn!!! Kom allemaal en haal jullie beste 

verkoopspraatjes boven om veel centjes te verdienen voor ons 

toffe kamp. Hoe meer we verkopen hoe meer leuke dingen we 

kunnen doen op kamp.  

 

 

18 December (9u30 - 12u00): ontbijtvergadering 

we gaan vandaag allemaal samen lekker ontbijten, eet 

je in de morgend nog niet te vol zodat we allemaal 

gezellig in de warmte ons kunnen rond smikkelen. neem 

allemaal iets lekkers mee zodat we dit met elkaar 

kunnen delen en we zeker genoeg hebben en niet met 

honger naar huis hoeven te gaan!!!  

 

 

25 December: geen vergadering 

Vandaag is het helaas geen vergadering maar gaan we 

lekker kerst vieren 

 

 

 

 

1 Januari: geen vergadering 

Vandaag is het helaas weer geen vergadering maar gaan we 

allemaal lekker uitslapen na het vieren van de start van het 

nieuwe jaar. 

 

 

 

 

 



 
8 januari (9u30-12u00): driekoningenvergadering 

De eerste vergadering van het jaar betekent weer 

driekoningenvergadering! We gaan ons weer mooi 

verkleden in koningen en gaan lekker samen zingen!  

 

 

 

 

 

13 januari (19u00-21:00): filmvergadering 

Vandaag gaan we allemaal gezellig een film kijken. Neem 

zelf alvast jullie favoriete films mee zodat we zeker genoeg 

keuze hebben. Wij voorzien alvast een hapje en een 

drankje.  

 

 

20 januari (19u00-21u00): Casinoavond  

Deze avond staat helemaal in thema van het casino. Trek 

allemaal jullie mooiste kleren aan en kom als de grootste 

casanova’s en casanovinnen. Hier krijgen jullie van de 

casinomasters wat geld en dat moeten jullie dan 

vermeerderen door allemaal casinospelletjes te spelen.  

 

 

27 januari (19u00-21u00): undercoververgadering 

Deze vergadering gaan we allemaal undercover! Haal die interne Sherlock 

Holmes maar boven. We hebben er alvast zin in! 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 februari: levende spelletjesvergadering 

Vandaag gaan we al onze klassiekers tot leven wekken en 

deze spannende spelletjes in het echt meemaken. Durven 

jullie het aan om vandaag te komen of zijn jullie allemaal 

bangeriken en dat wil je toch niet bij de eerste vergadering 

van februari.  

 

 

 

12 februari: omgekeerde vergadering 

Vandaag zijn wij niet de leiding, maar jullie! Dan zijn wij even terug wouters. 

Dan kunnen jullie eens proeven van het leiding zijn. SPANNENDDDD 

 

 

 

 

 

17-19 februari: groepsweekend 

We gaan met heel de scouts samen op groepsweekend! Verdere 

info volgt nog via de brief. 

 

 

 

 

26 februari: zwemvergadering 

We gaan lekker samen zwemmen in de sportoase in Deurne. 

Verdere informatie volgt nog via de Whatsappgroep.  

 

 

 

 

XXX DE BESTE WOUTERLEIDING OOIT!!!!!! 

 

  



 
DAAAGGGG liefste jonggivertjes,  
 
Hier zijn we weer met een nieuwe foerier, en jullie weten wat dat wil zeggen… super veel 
nieuwe vergaderingen en elke zondag weer lekker vroeg opstaan! 
Lees maar snel lekker verder als jullie willen weten wat we allemaal gaan doen! 
 
 
DADAAA TOT SNEELLL!! 
 
 
26/11 Paralympicsvergadering (9.30-12.00) 
Vastgebonden, zweterig, strijdlustig en sportief. 4 Kernwoorden die 
na deze vergadering op jullie lijf geschreven gaan staan! Wie wint 
er goud, zilver of brons? Wie kan er het beste jongleren met 
vastgebonden handen en wie is het snelste in de 400m ik-rol-over-
de-grond-want-de-leiding-heeft-mij-vastgebonden? We komen het 

deze zondag allemaal te weten op de Pius X!!! 
 

 
4/12 Sinterklaasvergadering (9.30-12.00) 

Wie is er het braafst geweest? Wie wordt er door de roetpieten mee 
naar Spanje genomen om mandarijnen te pellen? Smeer uw 
stembanden maar in want we gaan de Sint doof zingen vandaag!!! 
(De jonggiver die de mama of de papa het meeste helpt deze 
maand krijgt een verrassing) 
 
 
 
 
11/12 Ontbijtvergadering 

(9.30-12.00) 
Je kan een beetje langer in uw bed blijven 
liggen vandaag want we ontbijten op de scouts! 
Iedereen neemt iets mee zodat we er een 
lekker buffet van kunnen maken! We gaan 
vooral niet testen wie er een volledige boterham 
met choco in zijn of haar mond krijgt en we 
gaan hééél hard op onze tafelmanieren letten!! 
Tot dan !!! 
 
18/12 Geen Vergadering  

 
25/12 Kerstmis (Geen Vergadering) 
De leiding wenst iedereen een Zalig Kerstfeest toe!! 
 
01/01 Nieuwjaar (Geen Vergadering) 

Gelukkig nieuwjaar iedereen, de beste wensen voor 
2023!!! 
 
 
 
 
 



 
 
08/01 Driekoningenvergadering (9.30-12.00) 
Oefen maar al goed belletje trek in jullie straat want 
we gaan vandaag heel wat belletjes doen rinkelen en 
onze stemmen schor zingen want het is het feest van 
Caspar, Melchior en Balthasar (neen niet Balthasar 
Boma) 

 

 

 
13/01 PisQuiz 
(VRIJDAGAVOND 19:00-21:00) 
Hoe goed is jullie parate kennis? Hoe goed kunnen jullie 
spellen? Hoe goed kunnen jullie het droog houden? Wie zijn 
de slimste jonggivers en wie heeft er een gespannen blaas? 
Kom deze VRIJDAG naar de PisQuiz om het te weten te 
komen!!! 
 

 

 

 

 
20/01 Filmvergadering (VRIJDAGAVOND19:00-21:00) 
Gaan we wenen, lachen of bibberen van de schrik? Zet u, neem een 
zak chips of popcorn of andere gezonde snackjes mee en geniet van 
de fantastische cinema-avond waar de UGC nog iets van kan leren, 
hier in Filmtheater Pius X. 
(De leiding laat nog weten of er een mogelijkheid is om dvd’s af te 
spelen of niet) 
 
PS: aan alle jonggivers die te jong zijn, een dvd is die platte, 
glanzende frisbee in dat plastic doosje waar je van uw mama niet met 
uw vettige vingers mag aanzitten 

 
27/01 Casinovergadering (VRIJDAGAVOND 19:00-21:00) 
Poker, Blackjack, Bluffen, Roulette,… wie is de nieuwe gokgigant 
van de Benelux en wie verspeelt het huis van de mama en de 
papa in het fantastisch coole Pius X Casino??? 

 

 

 
5/02 Snoepvergadering (9.30-12.00) 
Minigames en snoepgoed, die goede 

voornemens keilen we vierkant de deur uit. We eindigen de 
feestdagen met een sugarrush.  TANDEN POETSEN NA DE 
VERGADERING!!! 



 
 

 
12/02 Valentijnvergadering (9.30-12.00) 
Wie is er verliefd op wie? Wie schrijft de 
mooiste liefdesbriefjes en welke geliefden 
krijgen er een beter einde dan Romeo en Julia 
of Rose en Jack? 
(na de filmvergadering zouden jullie moeten 
weten wie dit zijn want Lucas wilt Titanic zien) 
 
 
 
17-19/02 Groepsweekend (Brief komt nog) 

In het kort: een kei leuk weekend met iedereen van kapoen tot leiding waar we 
alleen maar leuke dingen doen 
 
 

 
 
26/02 Worstvergadering (9.30-12.00) 
U vraagt, wij draaien. De leiding vroeg tijdens de eerste vergadering welke 

leuke dingen jullie nog zouden willen doen dit jaar. We weten niet meer wie 

maar één of andere grapjas zei ‘worstvergadering’… 

Zet. U. Schrap. 

 

 

 

 

OOOHHH… 

Dat was het al weer voor deze foerier. Hopelijk zijn jullie ons nog niet beu want jullie zitten 

nog wel eventjes met ons opgescheept. Wees vooral voorbereid op nog meer leuke en 

gezellige vergaderingen met ons!!  

Tot snel, dikke kusjes van jullie favoriete leiding Lucas, Juul en Hanne xxx 

 

 

 

 

 

  



 
Hi Givers,  

Alles goed met jullie? Hebben jullie al zin in de feestdagen? Wij in ieder geval wel!!! Hier is 

de foerier voor de volgende 3 maanden WHOEHOOOOEEE GEZELLIGGGGG!!!! 

 

 

DECEMBER 

04/12 VAN 9:30 – 12:00 SINTERKLAASVERGADERING 

Dag Sinterklaasje, 

dáág, dáág, dáág, dáág… jaa jaaa the slay king sinterklaas is 

weer in het land. 

En natuurlijk gaat hij eerst een stop doen bij ons om te zien 

of jullie wel allemaal braaf zijn geweest. Neem zeker een 

wortel mee voor het paard slechtweervandaag. 😊 

 

 

 

10/12 VAN 19:00 – 21:00 KERSTMARKTVERGADERING 

Sinterklaas en de roet pieten zijn terug in Spanje. Wat 

betekent dat? Horen jullie dat?  

JINGLEEEE BELLSSS JINGLEEE BELLSSS JINGLEEE ALL 

THE WAYYYY. 

YAASSSSS MISTER SANTA CLAUS IS IN TOWN!!! Omdat te 

vieren gaan we gezellig in de avond naar de kerstmarkt 

in’t stad. We gaan daar ook ineens ons kerstfeestje daar 

vieren!!! YEEEYYYYYY Doe maar dikke kleren aan en neem 

zeker een centje mee zou je iets willen kopen. 

GEZELLIGGGGGG 

 

 

 

17/12 GELDACTIVITEIT  

De 17de hebben we weer een gezellige 

geldactiviteit gepland. In samenwerking met de 

Zorgzame buurt gaan we ons eigen 

verkoopkraampje hebben! We gaan jenever en 

lekkere warme chocolademelk verkopen. Dit is 

een geld activiteit waar we graag iedereen 

verwachten. Info volgt nog in de groep chat. Xxx 

 



 
 

 

 

24-25/01 KERST – GEEN VERGADRING 

 

JANUARI 

31/12 -01/01 NIEUWJAAR – GEEN VERGADERING 

 

8/01 9:30 VAN 12:00– DRIEKONIGEN  

Driekoningen, Driekoningen, 

geef mij ‘ne nieuwen hoed; 

M’nen ouwen is verslete, 

ons moeder mag ‘t nie weten. 

Onze vader heet gèld 

op de rooster geteld. 

Leer maar het bovenste tekstje goed in want we gaan 

langs de huizen YEEEYYYY!  

En natuurlijk verkleed komen als een echte koning of 

koningin. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

13/01 SCHAATSEN 

We gaan vandaag samen schaatsen bij de 

sportoase aan het grootschijn!!! YEEEEEYYYY!  

Neem zeker handschoenen mee want deze zijn 

verplicht! Info en tijd volgt nog in de groep chat!  

 

 

20/01 19:00 VAN 21:00 -  QUICKVERGADRERING 

Voor ons voor te bereiden op de feestmaaltijden 

gaan we is een goei quickske placeren seh.  

Gezellig samen aan de hamburgers!! Wa wilde nog 

meer??? 😊 

We verwachten jullie aan de scouts met de fiets! Zo 

kunnen we samen naar de quick gaan. Neem zeker 

lichtjes mee voor op de fiets en centjes!!  

LEKKERRRRR CHAPPPEEEEEE!! 

 

 

27/01 19:00 VAN 21:00 – MARSHMALLOWVERGADRING 

We gaan vandaag een gezellig kampvuur maken en gezellig 

marshmallows roosteren YEEEYYY SLAYYYY! Wij zorgen 

voor de marshmallows als jullie iets extra willen dan 

mogen jullie dit meenemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FEBRUARI 

05/02 VAN 9:30 – 12:00 SLAYYYYYVERGADERING 

Vandaag is het slayyyyvergadering wat houd dit in?? Voor ons weet 

voor jullie een vraag! Wat we verwachten van jullie is om in jullie 

beste outfit te komen. Als dit niet is ben je #CANCELLED.  

 

 

 

 

 

 

 

12/02 VAN 9:30 – 12:00 VALENTIJNSVERGADERING 

Valentijn komt eraan!! Neem allemaal een liefdesbrief mee voor jullie 

leiding. Wat we deze vergadering gaan doen is een verassing!!  

 

19/02 9:30 VAN 12:00 – ONTBIJT + FILMVERGADERING 

Vandaag gaan we het rustig aan doen en een gezellige film zien bij ons ontbijt. Neem 

allemaal een lekker ontbijt mee.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26/02 9:30 VAN 12:00 – SPEELTUINVERGADERING 

Op vraag van jullie gaan we is alle speeltuinen in 

de buurt bezoeken. En is uittesten als alles wel 

goed werkt. Jullie zijn de professionals.   

 

 

 

 

 

ZOOOO GIVERSSS DAT WAS HEM DAN WEER VOOR DE VOLGENDE 3 MAANDEN. WE LOVE 

YOU GUYS WIJ HEBBEN ER ALVAST SUPER VEEL ZIN IN!  

KUSJESSSSSSS XXXX 

DE GIVERLEIDNG. 

 

 


