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Woordje van de GRL
Hoi hoi, de GRL hier! Een geweldig scoutsjaar is
afgetrapt, zoveel is zeker. De eerste twee maanden
zijn voorbijgevlogen, maanden vol spelen en plezier,
gelach en geschater, én nieuwe leden! We kunnen
daarom niet wachten op de volgende twee
maanden, wij zijn er alvast zeker van dat jullie
leiding héél wat leuks in petto heeft.
Ook de scoutskalender heeft nog heel wat in petto, zoals jullie verder in in
dit boekje kunnen zien bij ‘BELANGRIJKE DATA’. Graag nodigen we jullie
alvast uit voor de jaarlijkse activiteiten die de komende twee maanden op
het programma staan. Beginnende met de Italiaanse Eetdag van de Jins op
20 November, zo steun je hun onvergetelijk buitenlands kamp door het
eten van lekkere spaghetti/pizza/… Daarna volgt de Soepverkoop van de
jonggidsen op 27 november, zij zullen dan wandelen door Engsbergen om
overheerlijke soep te verkopen aan jullie! En om het jaar goed af te sluiten
is er het nieuwjaar zingen op 31 december. Dan kan je weer aan het lokaal
terecht voor een lekkere chocolademelk, begin die stembanden dus al maar
te smeren!
Het begint ook weer wat kouder te worden, dit wil zeggen dat je dus best
warme kledij aandoet voor de scouts, wij spelen nog steeds zo veel mogelijk
buiten! Vergeet ook zeker je eigen drinkbus niet mee te nemen. Daarnaast
zullen ook vanaf het weekend van 4 december de eerste
avondvergaderingen beginnen. Deze zullen voor iedere groep doorgaan op
een zaterdagavond van 19u tot 21u. Graag willen we onze leden met
toetsen en examens alvast heel veel succes wensen, jullie gaan dat knallen!
Om af te sluiten wensen we jullie allemaal nog heel erg warme, gezellige
feestdagen wensen met veel cadeautjes en een spetterend nieuwjaar!

Vele groetjes
en tot volgend jaar ;)
Florian & Kyra
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Kapoenen
Dag allerliefste kapoentjes
Jullie eerste 2 maanden op de scouts zijn alweer
gedaan :( Maar gelukkig zijn er nog veel leuke
spelletjes, activiteiten en feestjes die we volgende
maanden gaan doen. Wij kijken er al super hard
naar uit!

Zaterdag 6 november (uren volgen nog): Sintemettestoet
Trek vandaag jullie leukste verkleedkleren maar aan want we doen mee
aan de sintemettestoet. Eerst gaan we een super leuke fakkeltocht
doen om daarna veel lekker snoepjes en koekjes te vangen. Zeker niet
te missen dus!
Zondag 14 november (14u00 tot 16u30): Balspelletjesvergadering
Trefbal, voetbal, handbal, netbal, volleybal, honkbal, basketbal... maar
ook rotte eieren, tiktak boem, rugby,.. Zoveel spelletjes met een bal.
Om te weten welke vandaag gaan spelen, moet je dus zeker komen!
Zondag 21 november (14u00 tot 16u30): Verrassingsvergadering
Mega spannend, want wat we vandaag gaan doen is voor iedereen nog
een grote verrassing! Dus als je wilt weten wat deze
verrassingsvergadering is, moet je dus zeker komen. Eén ding weten we
al zeker: het wordt sowieso supertof!
Zondag 28 november (uren volgen nog): Sinterklaasfeest
Eindelijk is het zover: de sint komt langs in Engsbergen. Omdat we dat
zeker niet willen missen, gaan we met z'n allen naar het
sinterklaasfeest. Hopelijk is iedereen braaf geweest dit jaar zodat
iedereen een cadeautje krijgt ;)
Zaterdag 4 december (19u00 tot 21u00): Griezelvergadering
Vampieren, heksen, spinnen, griezeltochten: het hoort allemaal bij
halloween. Trek jullie leukste heksenhoed dus maar aan en breng een
zaklamp mee want vandaag gaan we lekker griezelen.
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Kapoenen
Zaterdag 11 december (19u00 tot 21u00): Dessertenvergadering
Deze week mogen jullie thuis jullie favoriete dessertje maken om mee
te nemen naar de scouts. Laat jullie baktalenten dus maar eens zien,
zodat we nadien met samen met alle kapoentjes lekker kunnen
genieten van alle dessertjes.
Zaterdag 18 december (19u00 tot 21u00): Kerstfeestje
Jammer genoeg is dit al de laatste vergadering van 2021 :(, maar
gelukkig is het wel de leukste activiteit van het jaar. Trek jullie mooiste
outfitjes maar aan en bereid jullie beste dancemoves voor, want we
houden een megaleuk kerstfeestje vandaag!!!
Zaterdag 25 december: Geen scouts
Jullie zitten nu waarschijnlijk gezellig onder de kerstboom cadeautjes
open te maken, of heel veel lekkers te eten, Daarom is het geen scouts
deze week. Maar aan iedereen een VROLIJK KERSTFEEST!!
Voila dat waren alweer de 2 volgende maanden van jullie scoutsjaar.
Wij kijken al uit naar alle leuke dingen die we nog gaan doen en
kunnen niet wachten om jullie snel terug te zien! En nog een vrolijk
kerstfeest en gelukkige nieuwjaar van jullie allerleukste leiding
Ruben, Nio, Barbara, Eva-Marie en Kaat
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Kabouters
Hey lieve kaboutertjes!
Wat zijn die eerste 2 maanden weer snel
voorbijgevlogen! Hier zijn alweer de activiteiten
voor november & december. Er staan ons weer
veel leuke activiteiten te wachten!!

Zaterdag 6 november (uren volgen nog): Sintemettestoet
Warm jullie stemmen al maar op en kleed jullie warm aan want
vanavond maken we een gezellige wandeltocht met fakkels & worden
jullie getrakteerd op een snoepfestijn!
Zondag 14 november (14u00 tot 16u30): Ladderspel
Doe vandaag jullie uiterste best om bovenaan de ladder te geraken!
Wie is de beste/snelste/slimste kabouter? Vandaag komen we het
eindelijk te weten.
Zondag 21 november (14u00 tot 16u30): Het geheime dagboek
Hebben jullie een dagboek? En schrijven jullie hier jullie grootste
geheimen in? Vandaag wordt het een dag vol geheimen. Aan ons om
ze te ontdekken…
Zondag 28 november (uren volgen nog): Sinterklaasfeest
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… Vandaag worden
jullie aan het Goor verwacht om sinterklaas op te wachten! Hopelijk
zijn jullie braaf geweest dit jaar en krijgen jullie een cadeautje van de
Sint, maar daar twijfelen wij niet aan!
Zaterdag 4 december (19u00 tot 21u00): Griezelvergadering
Vanavond maken we er een gezellige/griezelige vergadering van.
Verkleed jullie in jullie meest griezelige outfit. Wij kijken er alvast naar
uit!
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Kabouters
Zaterdag 11 december (19u00 tot 21u00): Dessertenvergadering
Vandaag is ongetwijfeld jullie lievelingsactiviteit…
Dessertjesvergadering! Haal de kok in jezelf naar boven en breng je
favoriete dessertje mee waar we samen van kunnen smullen. We
maken er een gezellige meidenavond van!
Zaterdag 18 december (19u00 tot 21u00): Kerstfeestje
HO-HO-HO het is kerstmis en dat betekent feest!! Jeeeejjj! Trek jullie
mooiste jurkje aan en oefen al maar op jullie dansmoves, want
gedanst zal er worden!
Zaterdag 25 december: Kerstmis - geen scouts
Vandaag is het helaas geen scouts want jullie mogen de pakjes thuis
onder de kerstboom EINDELIJK open maken! MERRY CHRISTMAS!!!!
Zo 2021 zit er alweer op! We zien jullie terug in 2022!
We gaan er een spetterend jaar van maken vol gelach en plezier!
Dikke knuffels! XOXO
Laura, Leoni, Julie, Laure, Nelle
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Welpen
Dag allerliefste welpen, zijn jullie klaar voor het
vetste scoutsjaar van je leven??? Wij zeker wel!!!
We maken er een super tof jaar van. De leiding
kijkt er al naar uit en is er helemaal klaar voor!!!

Zaterdag 6 november (uren volgen nog): Sintemettestoet
Daaaaaar is ie weer de leukste jaarlijkse Sintemettestoet van GANS de
wereld. Dus da wilde nu is echt niet missen seh. Kom allemaal lekker
gezellig mee met ons alles daar op zenne kop zetten 😉. Verdere info
volgt nog.
Zondag 14 november (14u00 tot 16u30): Ruwe spelen
Vandaag gaan we lekker ruw zijn en laten zien hoe ruw de welpen wel
niet zijn. Als ge een ruwe huid hebt dan hebt ge geluk vandaag. Als ge
graag ruwe muziek hoort hebt ge nog een extra pluspunt. Enfin
vandaag wordt het gewoon super ruw!!!
Zondag 21 november (14u00 tot 16u30): Techniekenvergadering
Deze dag is de belangrijkste dag van heel jullie scoutscarrière. Dit is de
dag dat gaat beslissen of jij nog bij de welpen mag verder gaan. 3Pikkels gaan de lucht in, er gaan zotte constructies worden neergezet.
Dus ge gaat de technieken zeker onder de knie hebben na vandaag.
ZEKER KOMEN!!!!!!
Zondag 28 november (uren volgen nog): Sinterklaasfeest
Vandaag gaan wij (De leiding) is zien hoe flink jullie zijn geweest dit
jaar. Wie durft er op de schoot van dieje lieve goede oude Sint. Als je is
ne keer nie zo flink bent geweest maar voor de rest wel ne heel flinke
kerel zijt dan zal dieje vriendelijke Sint da wel is door de vingers zien.
De Sint verwacht jullie.
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Welpen
Zaterdag 4 december (19u00 tot 21u00): Sluipspel
Wat vandaag belangrijk is is camouflage. Zorg dat je je goed warm aan
doet. Want in de avond in het bos kan het nog al eens lekker fris
worden. Kunnen jullie goed je eigen verschuilen achter een struik, een
boom of achter de raarste dingen die in het bos liggen? Dat zal
vandaag duidelijk worden wie we op kamp zeker in het oog moeten
houden😉.
Zaterdag 11 december (19u00 tot 21u00): Kapellentocht
Vandaag doet ge u stevige stampers maar aan want wij gaan een
stevige kapellentocht doen met heel wat spannende verrassingen op
ons pad. Elke kapel van Engsbergen en omstreken gaan we gezien
hebben. Welle hebbe der al goesting in.
Zaterdag 18 december (19u00 tot 21u00): Kerstfeestje
Trek jullie meest sjiekste outfit maar aan want vandaag gaan jullie
samen met de kabouters het zotste kerstfeest da ge ooit al hebt
meegemaakt vieren!!!!!!!! Tot dan
Zaterdag 25 december: Kerstmis - geen scouts
Ik hoop dat jullie allemaal prettige feesten hebben en dat jullie
allemaal goe gaan vol steken van die 100 kroketten en van die lekkere
ovenhapjes MAAAAAAAAAAAR, nie te veel drinken van dieje
kindercampagne want daar kunde nog al is ne stevige kater van
hebben 😉.
Veel groetjes van de tofste leidingsploeg ooit!!!
Ikki, Jacala, Kaa en Marala
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Jongverkenners
Dag jongverkenners!! Ziehier de geweldige
planning van de nog geweldigere activiteiten voor
november en december! Wij hebben er alvast weer
suuuuuuper veel zin in, hopelijk jullie ook!!!

Zondag 7 november (14u00 tot 16u30): Politie en boef
Heb je je al eens afgevraagd hoe het voelt om een boef te zijn en
constant op de vlucht te zijn voor de politie? Of heb je altijd al eens de
held willen uithangen door boeven te vangen? Dat komen we vandaag
allemaal te weten in een mega spannend spel!
Zondag 14 november (14u00 tot 16u30): Stratego
Het is simpel: bewaak je eigen vlag en steel die van het andere team.
Maar is het zo gemakkelijk als het lijkt? Om stratego te winnen heb je
tactiek, snelheid en doorzettingsvermogen nodig. Welk team bezit
deze eigenschappen en wint dit legendarische scoutsspel?
Zondag 20 november (uren volgen nog): Senpro
Vandaag gaan we centjes verdienen zodat we nog meer leuke dingen
kunnen doen! Zeker allemaal komen dus!!! Meer info volgt
Zondag 28 november (11u00 tot 14u00): Kookvergadering
Joepie!! Vandaag gaan we onze kook skills al trainen tegen kamp en
daarbovenop ook nog eens goe eten! Maar wat gaan we koken? Dat is
een groot geheim, maar we beloven dat het lekker zal zijn! (Als jullie het
goed koken natuurlijk ;) )
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Jongverkenners
Zaterdag 4 december (19u00 tot 21u00): Dessertenavond
Ja jullie lezen het goed, het is eindelijk zover! Wat is er nu leuker dan
op een koude winteravond naar de scouts gaan en smullen van
heerlijke dessertjes?? Neem dus allemaal een dessertje mee zodat het
één groot feest wordt!!! Tip: eet niet te veel voor je komt :)
Zaterdag 11 december (19u00 tot 21u00): JV vs leiding
Hey jv’s, vandaag nemen jullie het op tegen ons( de leiding) en hopelijk
zijn jullie sterker, sneller en slimmer dan ons. Begin al maar met leren
en trainen want jullie gaan het nodig hebben!!
Zaterdag 18 december (19u00 tot 21u00): Kerstfeestje
Binnen exact een week is het kerstmis en dat moeten we vieren.
Oefen thuis je dansmoves al maar want dit wordt het leukste feestje
van het jaar! Afwezigen hebben ongelijk
Zaterdag 25 december: Kerstmis - geen scouts
Het is kerstmis joepie! Jammer genoeg betekent dit ook dat het
vandaag geen scouts zal zijn :(
Voila dit zijn de activiteiten die ons de volgende 2 maanden weer heel
veel plezier gaan bezorgen!
Emma, Gitte, Seppe, Quinten en Stien
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Jonggidsen
Hoi hoi, hier zijn we weer met het laatste boekje
van 2021. De komende 2 maanden hebben we
weer een hele hoop activiteiten voor jullie klaar!!
We gaan deze maanden ook hard werken om veel
geld te verdienen voor een super leuk kamp dus
zorg dat je zeker aanwezig bent op de senpro en de
soepverkoop!! Hopelijk hebben jullie er ook zin in!!

Zondag 7 november (14u00 tot 16u30): Laddercompetitie
Vandaag mag je het competitiebeest in je naar boven
halen! We gaan namelijk een ladderspel spelen en de
bedoeling is om steeds hogerop te geraken. Jullie zijn
elkaar zeker waardig dus jullie gaan allemaal jullie uiterste
best mogen doen!!! Mogen de beste winnen ;))
Zondag 14 november (14u00 tot 16u30): Vriendjesdag
Vandaag is de dag dat je een vriend/vriendin mag optrommelen om
mee te komen naar de scouts. Zo kunnen we je BFF tonen hoe
megasuperleuk onze groep is!!
Wij kijken er alvast naar uit om jullie vriendjes te leren kennen want
zoals ze zeggen: “Hoe meer zielen, hoe meer vreugde”.
Zondag 20 november (uren volgen nog): Senpro
Vandaag gaan we iedereen eens laten zien hoe hard dat de jogi’s
kunnen werken. Iedereen wordt verwacht aanwezig te zijn want hoe
meer leden er zijn, hoe leukere dingen we kunnen gaan doen op
kamp!!
Zondag 27 november (uren volgen nog): Soepverkoop
Soepsoepsoep!!
Liefste meisjes vandaag is het de bedoeling om zoveel mogelijk soep te
verkopen. Als jullie dit lukt, zullen we doorheen het jaar (en op kamp)
ook super leuke activiteiten voor jullie kunnen voorzien!! En dat wilt
toch wel iedereen?? Wij zullen jullie helpen en begeleiden met de
verkoop maar jullie gaan zelf je best moeten doen om iedereen te
overtuigen om onze overheerlijke soep te kopen!!
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Jonggidsen
Zaterdag 4 december (19u00 tot 21u00): Just dance
Heb jij zin om te dansen, te zingen en te springen?? Dan nodigen wij
jullie uit om met ons te komen dansen en jullie beste moves naar
boven te halen!! Lekker losgaan dus!!
Zaterdag 11 december (19u00 tot 21u00): Sluipspel
Haal jullie allerbeste sluipskills voor vanavond maar snel naar boven!!
Vandaag gaan we kijken of jullie slim genoeg zullen zijn om niet
ontdekt te worden, dus doe zeker jullie best!!!
Zaterdag 18 december (19u00 tot 21u00): Kerstfeestje +
verjaardagsfeest Sari
Omdat we één feestje wat weinig vinden gaan we vandaag voor twee
feestjes!!! Jullie leuke leiding Sari is jarig en we gaan dat allemaal
samen vieren. Naast dat feestje doen we ook een kerstfeestje
vandaag, zeker komen dus en zet allemaal jullie leukste kerstmuts op!!
Zaterdag 25 december: Kerstmis = geen scouts
Jingle bells, jingle bells jingle all the way….. Joepie het is Kerstmis!!!!
Vandaag mogen jullie al je cadeautjes gaan uitpakken en heel lekkere
dingen gaan eten!! Jammer genoeg zal de scouts wel niet doorgaan. ):
Zo dit was het dan weer, tot in 2022!!!!!!
Dikke knuffels van jullie liefste leiding xxxxx
Hannah, Sari, Emelie en Hannah

13

Verkenners
EWA NEEFIES. Er komen weer 2 nieuwe maanden
aan vol leuke, grappige, gekapte en gare
activiteiten. Jullie leiding heeft er zoals altijd weer
ultra veel zin in om samen met jullie elke
zondagnamiddag (of zaterdagavond) de mafste
toeren uit te halen. MAAAAR….. wel braaf zijn
anders komt sinterklaas geen cadeautjes brengen
en geeft zwarte piet kletsen met de roe. En da
willen we niet!
Zondag 7 november (14u00 tot 16u30): Boomklimmen
Kende zo da gevoel dage ineens ne boom ziet en denkt: “amai ik heb
nu is echt goesting om in dieje boom te klimmen”. Awel da gevoel
gaan we vandaag veel hebben want we gaan de grootste, dikste en
grelligste bomen zoeken om in te klimmen. Ik hoor u al denken “maar
leiding wat als ik val?”. Geen probleem de stevige armen van bompa
Jokke vangen u wel op!
Zaterdag 13 november (uren volgen nog): STADSSPEL!
Vandaag gaan we op stadspel. Dit wil zeggen…. Ja in een stad een spel
doen he! Verdere info volgt nog.
19-21 november (uren volgen nog): Giverweekend
Hoera! Giverweekend!!!! Goeie vibes, toffe spellekes, en bonden met
de gidsen. Wa kan ne verkenner nog meer wensen in zen leven?!
Verdere info volgt nog!
Zondag 28 november (14u00 tot 16u30): vettige knakker vergadering
Ge kunt uzelf zo deftig en fatsoenlijk vinden als ge wilt, ma diep
vanbinnen weet ge wel dat er ergens ne goeie vettige knakker in u
verborgen zit. Vandaag laten we het verderf gekend als vettige knakker
in ons naar buiten. Wie is de meest vunzige vent van ons allemaal? We
zien het vandaag.
Weetje: het werkwoord voor vettige knakker zijn is RANZEN
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Verkenners
Zaterdag 4 december (19u00 tot 21u00): Fight night
AAAAANNNDDD STIIILLLLLL THE UNDEFEATED CHAMPION OF THE
WOOOORRLLDDDD……..
Wie zijn naam volgt na dit befaamd zinnetje zoeken we vandaag uit!
Be there or be ne sjachereir!
Zaterdag 11 december (19u00 tot 21u00): Griezeltocht
Eigenlijk ist nie de moeite he, iedereen weet da vk’s nooit bang zijn….
behalve als de makke boos wordt! Maja dieje is vorig jaar gestopt me
de scouts dus we zullen het anders moeten doen. Deze vergadering zal
niet draaien rond Vk angst, maar wel om die van de andere takken.
Dus prepare!
NEEM ENGE VERKLEEDKLEREN MEE!!!!!
Zaterdag 18 december (19u00 tot 21u00): kerstfeestjeeuh
Ja tis duidelijk eh. Een feestje en tis me kerst enzo. Asget nu nog nie
snapt, sorry ma dan kan ik u echt niemeer verder helpen. Ik zou rap de
bijstand bellen en vragen voor ne kebab cocktail half pikant en ne cola.
Zaterdag 25 december: GEEN SCOUTS
Ja potvernondejandjoemeledoris. Tis geen scouts. Ik blijt en ween en
weet geen blijf meer met mezelf. Ik voel me net een kleuter die geen
snoepje krijgt. Het enige verschil is dat ik geen kleuter ben en wel
snoep krijg, maar een volwassen jongeman die geen scouts krijgt.
Zowe se da was het weer voor deze 2 maanden, ik hoop da gelle het
even plezant vond als jullie leiding. Op naar de volgende 2 maanden
vol gijn en gniffel HIHI.
Stevige linker
Team JJT
Jokke, Jacky, Tigil
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Gidsen
Hello liefste gidsieeees <3 <3 <3
We hebben weer twee leuke maanden voor jullie
gepland, dus let’s go!!!

Zondag 7 november (14u00 tot 16u30): Brunch voorbereiden
Vandaag bedenken we ons masterplan om zoveel mogelijk centjes te
verdienen voor een top gidsenjaar. Zorg dat jullie allemaal goed
uitgerust zijn, want we hebben zo veel mogelijk frisse kopkes nodig!
Zaterdag 13 november (uren volgen nog): Stadsspel
Vandaag gaan we zoals de ware globetrotters die we zijn een stad
verkennen. Maar welke stad? Om dat te weten moet je komeeeeen
19-21 november (uren volgen nog): Giverweekend
Jippieee een van de leukste en meest memorabele weekends van je
scoutscarrière is eindelijk daar!! Samen met de verkenners maken we
er 3 super dagen van. Meer info volgt nog.
Zondag 28 november (14u00 tot 16u30): Tiktokvergadering
Voor deze vergadering raden we jullie aan jullie kennis van
tiktokdansjes aanzienlijk te verbreden. Addison who??

16

Gidsen
Zaterdag 4 december (19u00 tot 21u00): Dessertenvergadering
Een eeuwenoude gidsentraditie vindt ook dit jaar: de
dessertenvergadering. Het moment om te testen wat jullie gaan
maken als dessertje voor de brunch!
Zaterdag 11 december (19u00 tot 21u00): Quiz
Sjorkoord, poly, bidon, STOP DE TIJD!!
Zaterdag 18 december (19u00 tot 21u00): Kerstfeestje
Merry christmas!! Jullie worden in aangepaste feestkledij verwacht
voor dit superfancy evenement ;)
Zaterdag 25 december: Geen Scouts
Merry christmas!! (maar nu voor echt). Helaas pindakaas wel geen
scouts, maar hopelijk wel goei kroketten bij de bomma :)
Tot volgend jaar xxx
Wout, Fien, Siebe en Valerie
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Jins
Hallo allerbeste jins,
Hier alweer een nieuwe lading aan kei leuke
activiteiten die we samen gaan meemaken! Onder
andere een van de beste dingen van jullie jinjaar:
LEEFWEEK!
Hier alvast de planning:

Zondag 7 november (14u00 tot 16u30): Karreke vergadering
We weten allemaal wat we willen bereiken, ons karreke vinden. Wie
heeft het schoonste karreke? Wie het snelste? Wie het grootste? Wie
het eerste? Dat zijn vragen die we hopelijk zullen kunnen
beantwoorden! Spannend he seg..
8-12 november: Leefweek
Joepiee, eindelijk kunnen we eens een volledig weekje op de scouts
doorbrengen. Altijd feest.
Zondag 14 november (14u00 tot 16u30): Jin vergadering
Deze week voorzien onze lieftallige Sam, Gordon en Anna een activiteit.
We zijn alvast benieuwd naar wat jullie masterminds hebben bedacht
om ons te entertainen.
Zaterdag 20 november (14u00 tot 16u30): Italiaanse eetdag
Vandaag is het belangrijkste dagje om centjes te verdienen voor ons
buitenlands kamp. Wees dus maar fris en fruitig en springlevend klaar
om de meest jintaliaanse gerechtjes (en pizza hawaii) voor te schotelen
aan onze vriendjes, fam, en iedereen die zo vriendelijk is om mee te
komen genieten op onze eetdag.
Zondag 28 november (14u00 tot 16u30): Winterland Hasselt
Nog 27 dagen tot Kerstmis! In Kerststemming komen gaat natuurlijk
nergens beter dan in Winterland. Laat je ware kerstelfje maar naar
boven komen. Let’s go make Hasselt unsafe (op z’n winters, sfeervol).
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Jins
Zaterdag 4 december (19u00 tot 21u00): Casino
Zijn er goede gokkers in de groep aanwezig? Of eerder sukkelaars die
alles kwijtspelen? Zet je beste pokerface maar al op want op die
vragen krijgen we vandaag een antwoord! (Maak miss Gaga trots he
vriendjes.)
Zaterdag 11 december (19u00 tot 21u00): Filmavond
Jindiana Jones, Jinception, Jinterstellar, Jintouchables, Jinsurgent, …
Welke film het zal worden is nog ongeweten maar één ding is zeker:
het wordt een gezellig avondje om wat te verademen in deze iets
minder gezellige examenperiode voor de meeste van ons.
Zaterdag 18 december (19u00 tot 21u00): Kerstfeestje
Ik heb kerstkriebels in mijn buik maar niemand die het ziet, en die
moeten er echt uit met dit KETNET KERSTMISLIED, we zingen merry
christmas and a happy happy new year, merry christmas and a happy
happy new year… Niet te missen als laatste vergadering voor de
kerstvakantie is natuurlijk een kerstfeestje. Het ideale moment om dat
kerstlied uit 2009 nog eens boven te halen.
Zaterdag 25 december: Geen Scouts
Ziezo, dit worden alweer 2 mega leuke scoutsmaanden!! Wanneer
we jullie nu terug zien is het alweer 2022, zotjes!
We maken van leefweek een knaller, en van de rest van de
activiteiten natuurlijk ook! We hebben er al kei veel zin in
Dikke knuffel
Waal, Henk en Lotte
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Belangrijke data
Noteer al vast onderstaande
data in je agenda!

Italiaanse Eetdag: 20 november 2021
@’T Goor van 11u30 tot 19u30

Soepverkoop Jonggidsen: 27 november 2021
Deur tot deur in Engsbergen van 9u tot 17u

Nieuwjaarzingen: 31 december 2021

Kidsparty + Mouve La Fête: 26 februari 2022

Scoutskamp: 22 juli tot 31 juli 2022
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Groepsleiding + OC

GROEPSLEIDING (GRL)
Kyra De Heel
Groepsleiding
+32 479 56 42 02

Florian Garmyn
Groepsleiding
+32 479 18 38 23

OUDERCOMITÉ (OC)
Peter Aerts
Voorzitter
+32 474 89 31 46

Mark Gybels
Ondervoorzitter
+32 474 88 13 12

Kaatje Storms
Secretaris
+32 475 59 05 71
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Gsm-nummers leiding 2021- 2022
KAPOENEN

JONGVERKENNERS

Eva-marie Garmyn

+32 479 18 38 19

Seppe Verboven

+32 477 08 29 57

Barbara Coppens

+32 468 23 13 57

Quinten Pauwels

+32 487 73 24 56

Ruben Pauwels

+32 479 51 51 24

Stien Mondelaers

+32 487 36 93 37

Nio Ponet

+32 472 66 02 38

Gitte Bemong

+32 470 29 84 67

Kaat Camps

+32 495 64 74 97

Emma Vanthoor

+32 486 71 33 10

KABOUTERS

GIDSEN

Leoni Jones

+32 491 12 50 06

Siebe Verhoeven

+32 470 34 19 92

Laura Sannen

+32 476 62 69 10

Fien Vanthoor

+32 488 43 51 72

Laure Mertens

+32 497 92 62 02

Valerie Vranken

+32479 18 38 23

Julie Cuypers

+32 468 13 95 85

Wout Camps

+32 499 34 97 87

Nelle Camps

+32 497 07 22 57

+32 475 29 84 22

WELPEN
Kasper Beets

+32 491 13 81 05

VERKENNERS
Jonathan De Baerdemaeker

Robbe Ooms

+32 474 77 47 24

Tijl Rutten

+32 471 85 57 01

Kaat Mondelaers

+32 487 36 99 06

Jarne Bemong

+32 479 04 74 23

Louise Coomans

+32 478 01 78 70

+32 471 92 24 67

JONGGIDSEN
Emelie Aerts

+32 471 33 64 15

JINS
Helene Roesems

Hannah Segers

+32 474 02 58 32

Floor Beets

+32 471 33 07 43

Hannah Thielens

+32 468 15 88 08

Simon Vertessen

+32 479 50 09 20

Sari Verhoeven

+32 468 27 53 88
MATERIAALLEIDING

OUDERCOMITÉ
Peter Aerts, Voorzitter

+32 474 89 31 46

Julie Mariën

+32 470 26 72 43

Kobe Beckers

+32 487 46 69 13

Mark Gybels, Ondervoorzitter +32 474 88 13 12
Kaatje Storms, Secretaris

+32 475 59 05 71

GROEPSLEIDING
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Florian Garmyn

+32 479 18 38 23

Kyra De Heel

+32 479 56 42 02

