
FOERIER                 

DECEMBER-JANUARI-

FEBRUARI 

 

  



 
 

Heeeey allerleukste kapoenen! Waaaattt??? Laatste foerier van dit scoutsjaar:( 

Maar dat betekent niet dat we de laatste maanden geen suuuuupertoffe 

vergaderingen gaan hebben!!! Benieuwd wat we nog allemaal gaan doen? Lees dan 

zeker verder!  

 

MAART 

5/3 (9u30-12u): Levende spelletjes  

   

Pfff, al die spelletjes beginnen wel wat saai te worden, daarom voegen we er 

vandaag iets extra aan toe: we brengen alle soorten spellen tot leven! Zeker 

komen, zo kunnen we ze samen uitproberen. Misschien zit jouw lievelingsspel er 

wel tussen en kunnen we er achter komen hoe leuk het wel is om dit in het echt 

te spelen. 

 

12/3 (9u30-12u): snoepvergadering  

 

Er zijn niet veel dingen die leuker zijn dan snoepjes eten, maar 

weet je wat er wél leuker is? Spelletjes spelen met al dat lekker 

snoep. Dat is dan ook exact wat we gaan doen met marshmallows, 

gummyberen, lange veters, en zo veel meer lekkers deze zondag.  

 

19/3 (9u30-12u): wieltjesvergadering  

 

Skaten, rolschaatsen, steppen, en alles ertussenin, waar 

denk jij aan als je wieltjes hoort? Deze zondag mag je 

iets met wieltjes aandoen/meenemen om je coolste 

trucjes te laten zien en de leukste voormiddag te 

beleven. 

 

26/3 (12u-17u): Pius x dag 

 

Vandaag jammer genoeg geen vergadering, maar wel een ongelooflijk leuke PiusX 

dag!!! Jullie zijn allemaal welkom op de scouts voor een onvergetelijk dagje vol 

plezier. Neem iedereen die je kent mee en beleef een supertoffe dag vol 

spelletjes, lekkere wafels en veeeel meer! 



 
Voor meer info, zie het evenement op Facebook: https://fb.me/e/2MkSge7lF  

 

 

 

 

 

 

APRIL 

2/4 (9u30-12u): omgekeerde vergadering  

 

?dreekegmo sella si ,laamella tid si taw ,woW. Dat is raar, wat is 

er met die zin gebeurd? Ik denk dat deze vergadering alles 

omgekeerd is. Hopelijk staat ons lokaal nog recht! 

 

 

 

 

9/4: geen vergadering! 

 

OMGGG, Pasen! Ik zou maar eens snel gaan kijken in 

jullie tuin want misschien is de paashaas wel langs 

geweest… Goed eitjes rapen en vertel ons maar alles als 

wij jullie terug zien. Tot volgende week!  

 

16/4 (9u30-12u): bloemetjesslag  

 

Onze jaarlijkse bloemetjesverkoop is er weer! Vandaag gaan we 

Deurne en omstreken weer helemaal kleurrijk en klaar maken voor 

de lente met de allermooiste Petunia’s. Zet jullie mooiste glimlach 

maar op want we willen er veel verkopen:)  

 

 

 

 

https://fb.me/e/2MkSge7lF


 
23/4: geen vergadering! 

 

Op deze mooie zondagochtend mogen jullie allemaal eens 

lekker uitslapen!!! De leiding is op leidingsweekend en zal 

dus geen vergadering kunnen houden, ooohhh:(. Niet 

getreurd, volgende week zijn we er weer! 

 

 

30/4 (10u-13u):  leiding tegen leden  

 

Dé ultieme battle, leiding tegen leden, kunnen jullie de strijd 

aan en proberen om ons te verslaan in verschillende intense 

spelletjes? Daar komen we zondag achter, hoe meer leden, hoe 

gemakkelijker jullie ons kunnen verslagen!! 

 

 

MEI 

7/5 (9u30-12u): kookvergadering  

 

Mmmm, de spaghetti van mama, de macaroni van papa, we 

hebben allemaal ons lievelingseten. Daarom gaan we onze 

innerlijke kok vandaag loslaten en de onderlinge strijd aan gaan 

om te kijken wie van jullie het beste kan koken, en wie weet, 

misschien leren we nog wat bij ook. 

 

14/5 (uren nog aan te kondigen): kapoenen/wouterdag  

 

Wowww, vandaag gaan we met alle kapoenen en wouters van ons district 

samenspelen. Het thema van deze superleuke voormiddag is ‘gezelschapsspelen in 

het groot!’. Het wordt ongetwijfeld een leuke voormiddag! Waar en de uren 

zullen nog gecommuniceerd worden via de Whatsappgroep.  

(We vragen om €2 mee te nemen voor een drankje en koekje.) 

 

21/5 (uren nog aan te kondigen): groepsuitstap 

 

Vandaag gaan we met alle leden en leiding van onze scouts op een supertoffe 

daguitstap! Wat, waar, wanneer en hoe komen jullie allemaal nog te weten via de 

Whatsappgroep! Spannendddd 

 

26/5 (VRIJDAG!) (19u-21): wie is de slimste kapoen ter wereld?  



 
 

Wie is de allerslimste kapoen van het jaar? 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. 

 

 

 

JUNI 

2/6 (VRIJDAG!) (19u-21u): casino  

 

Doe jullie mooiste kleren aan, want jullie zijn 

uitgenodigd op de grootste en mooiste casino avond 

van heel Deurne waar alles draait om kassa, kassa, 

kassa en cash, cash cash!!! Kom zeker meespelen met 

alle leuke casinospelletjes.  

 

9/6 (VRIJDAG!) (18u-20u): laatste avondmaal 

 

Vanavond gaan we gezellig allemaal samen avondeten. We 

gaan naar het park, leggen daar een groot deken en eten 

en drinken allemaal lekkere dingen. Nadien spelen we ook 

wat kringspelletjes en praten we wat over dit supertoffe 

scoutsjaar. We vragen aan iedereen om iets van 

eten/drinken mee te nemen en zo kunnen we wat delen 

met elkaar. De leiding voorziet misschien wel een extraatje:)  

 

 

 

18/6 (9u30-12u): kampafwas 

 

Over exact 38 dagen gaan we samen op kamp, jippie! 

Maar bij een super tof kamp, hoort ook een goede 

voorbereiding. Daarom gaan wij vandaag allemaal samen 

gezellig afwassen. Zo hebben jullie propere bordjes, 

bekers en bestek zodat jullie de heerlijke maaltijden van 

de foeriers kunnen opeten. Dit is jammer genoeg onze 

laatste echte vergadering :(. Maar niet getreurd! Nog 43 

nachtjes, en dan beginnen we aan het leukste kamp ooit!  



 
 

 

23/6 of 25/6 (uren nog aan te kondigen): kampvuur 

 

Als afsluiter van dit knotsgek, supertof en zalig 

scoutsjaar doen we met alle leden, leiding, mama’s, 

papa’s, oma’s, opa’s, buren, liefjes;), … een groot 

kampvuur! Kom zeker langs en verwacht je aan lekkere 

drankjes, snacks, gezelligheid, vriendschap en heel 

veel warmte. Voel jij de kampsfeer al?  

Verdere informatie volgt nog dus hou zeker de 

Facebookgroep en Whatsappgroep in de gaten. 

 

 

 

 

OOOH NEEEE!!! Het scoutsjaar zit erop. Zo jammer! Wij vonden het een suuuuuperleuk 

jaar met jullie als onze kapoentjes en kijken heel hard uit naar het kamp! Hebben jullie 

er ook zo veel zin in als wij??? Een hele dikke knuffel van jullie leiding en tot 26 juli!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

WOUTERS 

 

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

 

5 maart (9u30 – 12u00): Legervergadering 

!!RATATATA BOEM BOEM BOEM KNAL POW POW!!  

Wat is dat allemaal?? Het lijkt wel of we in een oorlog terecht zijn 

gekomen! Ik denk dat we hopeloos verloren zijn als we niet snel hulp 

krijgen… 

OHHH de wouters natuurlijk die zullen ons zeker kunnen helpen! Dat 

zijn de dapperste strijders van heel de Pius x en omstreken. Hopelijk 

vergeten ze hun stoerste legeroutfit niet! 

 

 

12 maart (9u30 - 12u00): Snoepvergadering 

JAJAJAJA dé favoriete vergadering van alle kinderen 

is weer daar! Begin maar al te watertanden want het 

aanbod zal weer fe-no-me-naal zijn! Maar HOWW 

jullie denken toch niet dat jullie zomaar snoep gaan 

KRIJGEN?? Nenene zo werkt dat hier niet, zie maar 

dat die beentjes goed ingesmeerd zijn ;)  

 

 

19 maart (9u30-12u00): vriendjesvergadering 

Deze vergadering kennen jullie natuurlijk al, maar deze 

keer willen we nog meer vriendjes op de scouts zien 

verschijnen! Pak al je vriendjes van school, voetbal, 

korfbal, basketbal, straat, dans of waar dan ook 

allemaal mee naar de scouts deze voormiddag! Dan 

gaan we ze eens laten zien hoe we spelen op de Pius X 

en wie weet blijft er wel wat volk plakken     

 



 
 

26 maart: PIUS X DAG !!!!!!!!!!! 

Vandaag is het geen vergadering, maar worden jullie 

zekerrrrrr wel op de scouts verwacht om er weer een 

schitterend feest van te maken. Eten, drinken, volksspelen, 

een tombola en nog veel meer staan er te wachten. 

Meer informatie vind je in deze link naar het Facebook-

evenement ! 

 

 

2 april (9u30-12u00): paralympische sportenvergadering 

JAJAJAJAJA, jullie lezen het goed!!! We gaan sporten vandaag, maar 

op een beetje een speciale manier, namelijk met een handicap!!! 

Zet jullie schrap voor een voormiddag vol sport en spel, 

LETSGOOOO0 

 

 

 

9 april (9u30-12u00): zoektochtvergadering 

Er is deze week iets heel dierbaars van de scouts GESTOLEN!!! 

Helpen de wouters ons om dit terug te bemachtigen door 

allerlei raadsels, puzzels en opdrachten uit te voeren? Neem 

allemaal alvast je fiets mee zodat we ons zeker snel genoeg 

kunnen verplaatsen en ons bezit terug te krijgen. 

 

 

 

16 april (9u30-12u00): bloemetjesslag 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we bloemetjes verkopen ten 

voordelen van onze scoutswerking. Kom zeker gezellig 

samen met je vriendjes en vriendinnetjes van de scouts 

lekker bloemetjes verkopen. Ook als ouder kan u deze dag 

bloemetjes kopen     

 

 

 

https://fb.me/e/2qZyvg6gn
https://fb.me/e/2qZyvg6gn


 
23 april : geen vergadering     

De leiding is op leidingsweekend op dit moment om de werking van 

de scouts nog beter te maken, maar hierdoor is er deze week geen 

vergadering jammer genoeg. Maar kijk maar snel naar volgende 

week, want dan is het éxtra leuk 

 

 

 

 

30 april (9u30-14u00): speeltuinentocht 

Vandaag gaan we te voet langs alle coole speeltuinen in de buurt. Uit 

ervaring weten we dan een gewone vergadering hiervoor te kort is, 

dus deze vergadering duurt tot 14u. Dan staan we terug aan de 

lokalen. Boterhammen meenemen! We hebben er alvast zin in!!! 

 

 

 

 

 7 mei (9u30-12u00): kerstvergadering 

Het is exact 134 dagen geleden dat het de leukste feestdag van 

het jaar was en we missen het erg hard. Komen jullie samen 

met ons weer in de kerstsfeer en het weer gezellig maken en 

deze warmere temperaturen laten afkoelen. Wij hopen dat 

jullie hier alvast even veel zin in hebben als ons en jullie je 

mooiste kerstmutsen opzetten. En wie weet komt de 

KERSTMAN misschien wel langs!!! 

 

 

14 mei (9u30-12u00): marginale sportvergadering 

Heb je al eens gedacht “ik wil mij echt heel marginaal 

kleden”? zo ja, vandaag is de dag! Zo nee, da is echt 

super leuk! Kom vandaag allemaal in jullie meest 

marginale kledij en doe met ons de meest 

speciale/unieke/rare sporten. Na de vergadering gaat je 

assortiment aan uitgeoefende sporten gegarandeerd 

vergroot zijn. VANDAAG WORDT MARGINAALLLL!!!! 

 



 
 

 

 

21 mei: groepsuitstap 

Vorig jaar is de groepsuitstap door omstandigheden niet kunnen 

doorgaan, maar dat maken we dit jaar dubbel en dik goed! Hopelijk 

schijnt de zon en zien we allemaal lachende gezichtjes verschijnen. 

Verdere info volgt via de whatsappgroep 

 

 

 

 

XXX DE BESTE WOUTERLEIDING OOIT!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Foerier maart-april-mei  
 
 
DAAAAGGG allerliefste jonggivertjes,  
Een nieuwe foerier betekent nieuwe vergaderingen en weer spannende avonturen! Als je wil 
weten wat we voor jullie in petto hebben, lees dan snel verder!  
 
TOT SNEL!!!  
 

05/03 sjorvergadering (09.30-12.00)  
Ja hoor het is zo ver, dé sjorvergadering 
Smeer uw handen maar al in, vandaag gaan we niet naar huis 
voordat jullie allemaal ervaren knopenleggers zijn 
We verwachten jullie hier allemaal om 9:30 stipt, goed 
gehumeurd !!!! 
 

 
 
 
12/03 Laddercompetitie (09.30-12.00) 
Wie is de snelste of grappigste jonggiver? Wie kan het beste de andere 
jonggiver verslagen in duels? Kom vandaag laten zien wat je kan en zorg 
ervoor dat je vanboven aan de ladder komt te staan. 
 
 

 

 
19/03 paaseierenverkoop (09.30-12.00)  
Meer info volgt nog maar dit is onze eerste geldslag van 
het jaar 
We gaan  concurreren met de paashaas! Tot dan!!! 
 
 
 

 
 
 
26/03 pius x dag  
Kom allemaal wafels eten, spelletjes spelen en u 
gewoonweg rotamuseren op de befaamde pius x dag 
Sleur uw grootouders en uw tantes en nonkels mee naar 
de lokalen om een fantastische zondag te beleven 
 
 

 
 
02/04 verassingvergadering (9.30-12.00) 
Jullie eigen leiding is zelf allemaal op vakantie toevallig, dus we gaan jullie vandaag laten 
meedoen met de wouters, zij zijn super leuk en met kei veel dus dat word sowieso super 
leuk!!!! Geen reden om niet te komen!!  



 
 
09/04 geen scouts  

 
16/04 bloemetjesslag (09.30-12.00) 
Smeer uw stem maar al goed, we gaan van deur tot deur onze 
prachtige petunia’s verkopen 
Laat zeker weten aan iedereen dat je kent dat we weer bloemen 
gaan verkopen 
Laat de bestellingen maar binnenkomen !! 
 
23/04 geen scouts 

 

 
29/04 - 30/04 techniekenweekend  
We gaan dit weekend oefenen voor 
op kamp en jullie allemaal super 
coole dingen aanleren die jullie nu 
nog niet kunnen! zeker de moeite 
om te komen  
voor de exacte uren komt er nog 
een brief! 

 

 

 
 
 
07/05 1 tegen allen allen tegen 1 (09.30-12.00)  
Vandaag moeten jullie proberen om allerlei opdrachten uit te 
voeren binnen een bepaalde tijd anders gaat de leiding heel 
boos worden en dat wilt niemand!  
Kom dus zeker helpen!  
 

 

 
14/05 fietsenwash (09.30-14.00)  
Vandaag halen we onze beste kuiskunsten boven en gaan we 
fietsen kuisen als geldactiviteit! zorg er dus voor dat je de fiets 
van je oma’s en tantes vuil maakt zodat zij ook zeker 
langskomen! zij kunnen tijdens dat hun fiets word proper 
gemaakt ook blijven plakken voor een koffietje en een stukje 
cake! 
 

 

 

 
21/05 Groepsuitstap 
Vandaag zullen we een hele dag weg zijn met de trein naar 
een onbekende bestemming. U zal hiervoor later nog een brief 
ontvangen met al de nodige informatie. 
 
 
 
 



 
 
 
26/05 Filmvergadering (19.30-21.30)  

Vanavond gaan we lekker gezellig een filmpje kijken samen. 
Jullie mogen altijd een snackje en een dekentje meenemen!!  
 

 

 

 

 

 

 

OOOOHHHH dat was het al weer voor deze foerier…. MAAR niet getreurd het scoutsjaar is nog niet 

ten einde!! We zijn er snel weer met nieuwe vergaderingen! 

Dikke smakkerds jullie allerleukste jonggiverleiding  

Lucas, Juul en Hanne xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Ewa, Schatinousss AKA BUBA’S – AKA GIVERS :) 

Hoe gaat het met jullie? Wat gaat de tijd toch snel… Hier is al de foerier van Maart, April en 

Mei. 

Wij hebben al super veel zin in de volgende maanden er staan weer super toffe dingen op 

de planning!!  

 

MAART 

05/03 VAN 9:30 – 12:00 ONTBIJT & FILMVERGADERING 

Normaal gezien was deze vergadering de 19de februari op de planning. 

Maar dan is het natuurlijk groepsweekend. Daarom verschuiven we deze 

vergadering dan naar 05/03 Maart. Neem allemaal lekker jullie ontbijtje 

mee en denk al een goed na voor een leuke film. 

  

 

12/03 VAN 9:30 – 12:00 SNOEPVERGADRING 

JAAAJAAA JULLIE HOREN HET GOED!  

Het is tijd voor een snoepvergadering!  

SLAY. 

 

17/03 VANAF 20:00 GIVERCAFÉ 

Ons gezellig Givercafé is weer open we verwelkomen 

al onze klantjes 17 maart. 

We verwachten dat iedereen hier aanwezig is.  

Info volgt nog in de whatsapp groep! 

 

26/03 PIUS X DAG 

JAAAA JAAAA! 

PIUS X DAG!! 

De favoriete dag van het jaar!! Dan 

verwelkomen we iedereen om gezellig samen 

spelletjes te spelen. HAPJES EN DRANKJES OOK 

VAN DE PARTIJ!!!! ALLEMAAL KOMEN!!! 

 



 
 

 

APRIL 

02/04 9:30 – 12:00 LENTEWANDELING 

Doe jullie wandelschoenen maar al aan want wij gaan is een 

goede frisse neus nemen in dit mooie Lente weer. 

 

 

 

09/04 PASEN  

Een vrolijk Pasen allemaal!  

Xoxo 

De Giverleiding  

 

 

16/04 9:30 – 12:00 BLOEMETJESSLAG 

De Petunia’s staan weer mooi te bloeien en deze gaan wij samen verkopen. 

Hou er rekening mee als er nog bloemetjes overblijven op het einde van de vergadering dan moeten 

jullie wat langer blijven om 

deze nog te verkopen. 

DUS GOED VERKOPEN!!! 

 

 

 

 

 

 

 

23/04 GEEN VERGADERING  

GEEN VERGADERING dan is de leiding zelf op weekend. Dan kunnen jullie is lekker uitslapen op een 

Zondag.  ;) 

 



 
 

 

 

 

29/04 BRUNCH 

De 29ste is het weer onze gezellige 

brunch.  

Info van dit evenement volgt nog in de 

whatsapp groep. 

 

 

 

MEI 

 

07/05 9:30 – 12:00 ZWEMVERGADERING 

Zet jullie zwemkledij maar al klaar want we 

gaan allemaal gezellig zwemmen in de 

sportoase! Verdere info volgt nog in onze 

whatsapp groep! 

 

 

 

 

 

14/05 9:30 – 12:00 PICKNICK 

Vandaag gaan we allemaal gezellig picknicken in 

het Rivierenhof. Neem iets comfortabel mee om 

op te zitten. Neem lekkere dingen mee dan 

kunnen we lekker chapppeeeee en genieten van 

het zonneke. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

21/05 GROEPSUITSTAP 

We gaan allemaal gezellig op groepsuitstap! Info volgt nog. 

 

26/05 19:00 – 21:30 BBQ VERGADERING 

Er is toch niks beter dan een gezellige BBQ op het veld.  Iedereen neemt zijn eigen vlees mee. 

De leiding zorgt voor de rest. GEZELLIGGGGGG! Ps doe geen nieuwe kleren aan we gaan 

waarschijnlijk stinken naar de BBQ        

 

Dit was dan weer de foerier 

lieve givertjes wij hebben al 

veel zin in de komende 

maanden hopelijk jullie ook!  

Hieronder nog een mooie 

groepfoto tijdens het 

schaatsen. 

Xoxo 

De giverleiding. 

 

 

 

 


