
Trimesterboekje 1 
 

 

Liefste ouders, opvoeders en jonggivers 

 

Na een mega fantastisch kamp deze zomer starten we weer een nieuw 

scoutsjaar! In dit boekje vinden jullie de activiteiten en alle nodige info 

voor het eerste trimester.  

  

Ook dit jaar hebben we een super leuk jaarthema namelijk:  

TV Helden 

Iedere activiteit zal in thema zijn van een TV programma of van bekende 

TV figuren. Samen met de TV helden zullen we spelletjes spelen, op tocht 

gaan, koken, dansen, zingen en nog vele meer! We zullen knotsgekke 

avonturen beleven samen met Mega Mindy, Piet Piraat, de Smurfen, de 

helden van Nachtwacht, Bob De Bouwer en nog vele meer. Wij hebben er 

alvast super veel zin in! 

 

Enthousiaste high-five, 

Claudia, Louise en Jozefien 

 

 

 

 

 



 

 
Bij een nieuw scoutsjaar hoort ook een nieuwe leidingsploeg, lees snel verder om te 

ontdekken met wie jullie een heel jaar lang de leukste avonturen gaan beleven! 

 

Louise Van Rossum (Takleiding) 
 
Verjaart op:  2 mei 
Leeftijd: 22 jaar 
Woont in: Zoersel  
Hoe lang leiding bij Kris Kras? 2de jaar  
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Jin’s  
Studeert: Ik werk als ergotherapeut   
Andere hobby’s: Zwemmen en reizen.  
Leukste scoutservaring: De avontuurlijke avondwandeling met 
de jin’s afgelopen kamp.  
Totem: Oprechte secretarisvogel 

 

 Jozefien Van Coppenolle 
 
Verjaart op: 12 november  
Leeftijd: 17 jaar 
Woont in: Zoersel 
Hoe lang leiding bij Kris Kras? Dit is mijn 2de jaar. 
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Dit wordt mijn 2 de 
jaar jonggiver leiding.  
Studeert: Film, Tv en Video 
Andere hobby’s: Tennis en reizen  
Leukste scoutservaring: Mijn eerste akabe kamp! 
Totem:/ 

 

Claudia Frans 

Verjaart op: 12 augustus 
Leeftijd: 23 jaar  
Woont in: Zoersel 
Hoe lang leiding bij Kris Kras? Dit is mijn 2de jaar  
Bij welke takken ben jij leiding geweest? Givers 
Studeert: Orthopedagogie 
Andere Hobby’s: Reizen en op stap gaan met vriendinnen  
Leukste scoutservaring: Het Halloween-spel in het Park van 
Halle  

 Totem: / 
 

Jullie Leidingsteam 



Zo, jullie kennen het jaarthema en jullie nieuwe leiding, enkel nog verder 

lezen om te ontdekken wat we allemaal gaan doen en dan zijn we er helemaal 

klaar voor! 
 

19 september 2020 Lokalen 13u30-16u30 

Overgang  
 
 

Vandaag is het overgang, 

eindelijk zien we elkaar terug en 

ontdekken jullie wie jullie leiding 

is! 

Sommige van jullie zullen op het 

einde van de namiddag overgaan 

naar de jonggivers, spannend! 

 

 
 

3 oktober 2020 Lokalen 13u30–16u30 

Smurfenactiviteit  
 

In smurfenland hebben ze ons laten weten dat 

Gargamel veel smurfen heeft gevangen! Hierdoor heeft 

grote smurf nieuwe smurfen nodig. Kom om 13u30  

naar de lokalen om te ontdekken welke smurf jij bent 

en dan gaan we samen grote smurf helpen! 



 

 

17 oktober 2020 Lokalen 13u30–16u30 

Bob de bouwer activiteit 

 

Bob de bouwer, kunnen wij het maken?? Bob de 

bouwer, NOU EN OF!! 

 

Bob is al zijn gereedschap 

kwijt, helpen jullie hem mee 

zoeken?? We spreken af om 

13u30 aan de lokalen om samen 

met Bob deze zoektocht tot een 

goed einde te brengen! 

 

 

 

 

31 oktober 2020 Lokalen 13u30-16u30  

Halloween activiteit 

 

De helden van Nachtwacht hebben een tocht 

uitgestippeld voor ons. Ze dagen ons uit om deze te 

volgen en de opdrachten tot een goed einde te 

brengen. Komen jullie mee op avontuur? 
(Doe zeker warme kleren en stevige schoenen aan!) 

 
 



14 november 2020 Lokalen 13.30u-16.30u  

Film 

Tv helden hebben het vaak zo druk dat ze ook eens mogen 

genieten van een film. Samen gaan we wat lekkers maken 

die we tijdens de film gezellig kunnen opeten! Wij kijken er 

alvast naar uit!  

 

 

28 November 2020 Lokalen  13.30u – 16.30u 

Sintactiviteit 

Hij komt, hij komt, die lieve goede… 

 

Ook dit jaar komt de Sint ons een bezoekje brengen. Met 

welk voertuig zou het deze keer op de scouts aankomen? 

Een koets? Een motor? Of een tractor? Dat blijft nog even 

een grote vraag. Maar de allergrootste vraag blijft toch wel: 

is iedereen braaf geweest? Daar zullen we vandaag achter 

komen. 

 



12 december 2020 Lokalen  13.30u – 16.30u 

Kerstshow 

 

Samson & Marie hebben een GROOOOT probleem! Al hun vriendjes zijn 

ziek en nu kan er niemand komen optreden op hun Kerstshow… Daarom 

hebben ze aan ons gevraagd of wij niet konden helpen.  

We krijgen een dag de tijd om onze eigen kerstshow in elkaar te steken, en 

wie weet komen Samson & Marie dan wel zelf een liedje zingen op het 

einde…  

 

Trek jullie mooiste kerstoutfit al maar aan en wij verwachten jullie om 13u30 

op de lokalen om het grootste feest van het jaar voor te bereiden!!  

 

 

 

31 december 2020 Lokalen  Uren volgen nog 

Nieuwjaarszingen 

 

‘Nieuwjaarke zoete een varken heeft vier voeten, vier voeten en ne 

staart dat is wel een snoepje waard!’ Wij zijn onze stembanden 

alvast aan het smeren, jullie ook?  

 

 

Vandaag gaan we gezellig samen 

nieuwjaarszingen, meer praktische 

info volgt nog!  
 

 



9 januari 2020 Lokalen  13.30u – 16.30u 

Piet Piraat activiteit 

 

Alle wind in de zeilen nog aan toe, Berend 

Brokkenpap is ziek! Piet Piraat liet ons weten dat hij 

heel veel honger heeft want Berend Brokkenpap heeft 

niet kunnen koken vandaag. Hij is dringend op zoek 

naar iemand dat voor hem wilt koken.  

Komen jullie mee eten klaarmaken voor Piet Piraat? 
 

 

23 januari 2020 Lokalen  Uren volgen nog 

Jonggiverfuif 

 

 

Om dit trimester af te sluiten zorgen we voor een knaller van 

een jonggiverfuif! Verkleed je eens zot en doe je beste 

dansschoenen aan want wij gaan feesten zoals echte Tv 

helden! De uren van deze avondactiviteit volgen nog! 
  

 


