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Woordje van de GRL 
Beste ouders en leden, 

Het scoutsjaar zit er alweer bijna op, maar niet 
getreurd!! Lees even verder over de volgende twee 
maandjes, en daarna kunnen we het scoutsjaar mooi 
afsluiten met een spetterend kamp! 

 

Nu het kamp dichterbij komt, hebben we jullie hulp enorm nodig. Ook 
dit jaar sparen we mee voor gratis melk van Joyvalle op kamp! Hou dus 
zeker je flapjes bij en bezorg ze aan de leiding of de groepsleiding. En 
dat niet alleen, ook met de barcodes op de pasta-verpakkingen van 
Soubry zijn we enorm blij! Per 10 flapjes of barcodes krijgen wij een 
gratis product van Joyvalle of Soubry. Sparen dus!! Tot 31 mei kunnen 
jullie deze binnenbrengen.  

Net zoals ons, zullen jullie wel enorm hard uitkijken naar een geweldig 
kamp. Alvorens we richting Kleine-Brogel trekken, staat er nog 1 
activiteit op de agenda: Hotdogverkoop van de verkenners. Deze zal 
doorgaan van 13 tot en met 15 mei, op de parking van OC ’T Goor in 
Engsbergen. Een bakplaat, verse ingrediënten en veel goesting om te 
bakken zijn voldoende om u te doen genieten van een heerlijke hotdog 
of hamburger. Iets komen drinken mag zeker ook!  

Tot slot melden we graag dat de avondactiviteiten zullen starten vanaf 
zaterdag 28 mei. Kamp zal doorgaan van 22 juli tot en met 31 juli, 
waarbij we jullie enorm graag verwelkomen op de bezoekdag van 31 
juli! Meer info hierover volgt in het kampboekje.    

Een stevige scoutslinker, 

De groepsleiding 
Kyra & Florian   
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Kapoenen 
 

Dag allerliefste kapoentjes 

We zijn al beland aan de laatste twee maanden :(  

Maar deze maanden staan vol met nog allemaal 

super leuke vergaderingen… we gaan nog samen 

zwemmen en ijsje eten en nog zoveel meer!! Wij 

kunnen al niet wachten! 

 

 
Zondag 1 mei (11u00 tot 14u00): Kookvergadering  
Vandaag gaan we allemaal gezellig samen koken. Een heus 
driegangenmenu. Kom dus allemaal jullie kookskills tonen. 
 
Zaterdag 7 mei (uren volgen nog): Bokrijk 
Joepieee!! Vandaag gaan we naar de speeltuin van Bokrijk. En we zijn 
niet alleen we gaan met alle jonge takken van de scouts dat wordt dus 
super gezellig!! 
 
Zondag 15 mei (uren volgen nog): Dauwtrip  
Altijd al eens willen opstaan voor de dauw, een vuur maken, croquejes 
maken en ontbijten in het bos. Kom dan zeker vandaag want dat is wat 
we allemaal gaan doen!! 
 
Zondag 22 mei (14u00 tot 16u30): Zwemmen 
Nu het zonnetje schijnt en het terug warm wordt is er niet zo 
verkoelend en leuk als te gaan zwemmen. Vandaag gaan we samen 
zwemmen!! Neem dus zeker jullie zwemgerief mee naar de scouts. 
 
Zaterdag 28 mei (19u00 tot 21u00): Dropping 
Ja hoor vandaag gaan we een echte dropping doen. Wij gaan er 
vandaag achter komen hoe goed jullie Engsbergen kennen en of we de 
weg zullen terug vinden!!! 
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Kapoenen 
  
 
Zaterdag 4 juni (19u00 tot 21u00): Ijsje eten 
Vanille, chocola of mokka? Bedenk al maar welk smaakje je gaat 
pakken want vandaag gaan we een ijsje eten! 
 
Zaterdag 11 juni (19u00 tot 21u00): Sluiptocht 
Wie kan er zich muisstil en zonder gezien te worden verplaatsen? We 
gaan er vanavond achter komen in een  echt sluipspel. 

 
Zaterdag 18 juni (19u00 tot 21u00): Waterspelletjes 
Nu de zomer er echt bijna aankomt is het tijd voor waterspelletjes!! 
Wordt het een super groot waterballonen gevecht of krijgt iedereen 
een waterpistool? Dat is nog een verassing komen dus!! 
 
Zaterdag 25 juni (18u00 tot 20u00): BBQ/feestje 
Als afsluiter nog een echte knaller! Om het super leuke scoutsjaar af te 
sluiten gaan we samen  barbecueën. Neem dus allemaal een lekker 
vleesje mee wij zorgen voor de groentjes       
 
Wow deze twee maanden zijn weer voorbij gevlogen!! Maar niet 
getreurd want het hoogtepunt moet nog komen namelijk het 
scoutskamp! Hopelijk hebben jullie er al evenveel zin in als jullie 
leiding en zien we jullie daar allemaal terug! 
 
Dikke knuffels en kussen jullie allerliefste leiding!!  
Xoxoxoxo 
Kaat, Eva-Marie, Ruben, Nio en Barbara  
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Kabouters 
 

 

Hoi liefste kabouters,   

We zetten de laatste maanden van het scoutsjaar 

in. Benieuwd wat we voor jullie in petto hebben? 

Lees dan maar snel verder! 

 
 
 
Zondag 1 mei (14u00 tot 16u30): tiktok vergadering 
Zet jullie danstalent al maar klaar want deze week tiktokken we er op 
los.Ken jij alle nieuwste dansjes of zing jij liever mee met de nieuwste 
tiktokhits? Kom dit dan deze week zeker laten zien! 
 
Zaterdag 7 mei (uren volgen nog): Bokrijk 
Vandaag laten we Engsbergen achter ons en zoeken we verdere 
oorden op. We gaan spelen in de speeltuin van bokrijk. Zeker komen 
dus! Verdere info volgt nog. 
 
Zondag 15 mei (7u30 tot 10u00): dauwtrip 
Kukeleku Kukeleku Vandaag gaan we al vroeg op pad! Toch nog niet 
helemaal overtuigd? Wandelingetje maken in’t bos en een croqske 
op’t vuur, niets beter om je dag mee te beginnen! 
 
Zondag 22 mei (14u00 tot 16u30): maskesdag 
Vandaag verenigen alle meisjes van scouting Engsbergen zich en 
spelen we samen een spel. Uiteraard kunnen de kabouters hier niet 
ontbreken met hun portie girlpower. 
 
Zaterdag 28 mei (19u00 tot 21u00): zwemmen 

Alle eendjes zwemmen in het water, 

Falderalderiere, falderalderare. 

Alle eendjes zwemmen in het water. 

Fal, fal, falderalderalderalderalralral. 

Vandaag zullen niet enkel eendjes, maar ook kabouters in het water 

zwemmen! 
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Kabouters 
  
 
Zaterdag 4 juni (19u00 tot 21u00): just dance 
Dat jullie kunnen dansen weten we, maar ongetwijfeld hebben we nog 
niet al jullie verborgen dansskills gezien… Dus haal je beste dansmoves 
al maar boven, want we gaan danseuh! 
 
Zaterdag 11 juni (19u00 tot 21u00): ijsje eten 
De zomer staat al bijna voor de deur. Wie zomer zegt, zegt ijsje. Wie 
ijsje zegt, zegt zomer. Zorgen jullie voor de zon? Dan zorgen wij voor 
het ijsje! 
 
Zaterdag 18 juni (19u00 tot 21u00): waterspelletjes 
Nat, natter, natst. Wij gaan vandaag voor die laatste optie, want we 
gaan waterspelletjes spelen! Maak je klaar voor een avond vol plezier. 
 
Zaterdag 25 juni (18u00 tot 20u00): BBQ 
BBQ: ook wel gekend als een openluchtactiviteit waarbij er vlees 
geroosterd wordt. Dus vandaag steken we de BBQ aan en maken we er 
een gezellige avond van! Vergeet zeker niet je eigen vleesje mee te 
nemen. 
 
Amai dat jaar is voorbij gevlogen:( maar niet getreurd, want het 
hoogtepunt, namelijk het scoutskamp, is al bijna daar!! Wij kijken er 
alvast enorm hard naar uit. Tot dan! 
 
Stevige Linker 
Laura, Nelle, Julie, Leoni en Laure
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Welpen 
 

 
Jammer genoeg beginnen we al aan de laatste 2 
maanden van ons fantastisch scoutsjaar. Maar niet 
getreurd want er staan nog een heleboel leuke 
activiteiten op jullie te wachten!! 
 
 

 

 

Zondag 1 mei (14u00 tot 16u30): mennekesdag  
Whoo, deze vergadering gaat mega vet worden samen met de JV’s. 
Laat maar eens zien dat jullie echte mannen zijn. 

 
Zaterdag 7 mei (uren volgen nog): Bokrijk 
Vandaag gaan we bokrijk onveilig maken, samen met de kapoenen en 
de kabouters. Het wordt een reuze ravot namiddag. 
 
Zondag 15 mei (14u00 tot 16u30): vlo cross 
Haal jullie fietsen maar vanonder het stof uit want we gaan 
fietseeeen!!! Wie heeft de beste benen vandaag? Wie kan zijn fiets het 
beste besturen? Wie heeft een goede techniek? Dit komen we 
vandaag te weten tijdens de cross. Vergeet zeker niet met de fiets te 
komen want anders ben je een supporter langs de zijlijn en dit wil je 
zeker niet missen!!!!!! 
 
Zondag 22 mei (14u00 tot 16u30): techniekenvergadering 
We komen steeds een stukje dichter bij het kamp, maar we moeten 
ons nog voorbereiden. Zodat we er helemaal klaar voor zijn. We gaan 
onze sjor skills nog eens laten zien zodat we op kamp de coolste 
zithoek ever hebben en deze hopelijk niet ineen zakt      . 
 
Zaterdag 28 mei (19u00 tot 21u00): ijsje eten 

Vandaag is het één van de lekkerste vergaderingen van het jaar: ijsje 

eten. We gaan samen op stap om ergens een dikke bol ijs te gaan 

zoeken. Vergeet geen 2 euro mee te nemen zodat we allemaal lekker 

kunnen smullen. 
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Welpen 
  
Zaterdag 4 juni (19u00 tot 21u00): voetbalvergadering 
Trek je favoriete voetbaltruitje en je allercoolste voetbalschoenen al 
maar aan want vandaag gaan we VOETBALLEN!!! En dat wel heel de 
vergadering lang! Wie wordt een echte sterspeler en is helemaal klaar 
om onze Rode Duivels deze winter een handje (of nog beter een voetje 
;-)) te gaan helpen op het WK in Qatar? 
 
Zaterdag 11 juni (19u00 tot 21u00): verjaardagsfeestje!! 
Hieperdepiep hoeraaa!!! Vandaag vieren we samen feest want we 
zitten met een jarige onder ons. Maar wie o wie is er jarig?? Wie zal de 
taart mogen aansnijden en de kaarsjes mogen uitblazen? Dat 
ontdekken we samen op het verjaardagsfeestje van onze (voorlopig) 
nog onbekende gastvrouw/gastheer. 
 
Zaterdag 18 juni (19u00 tot 21u00): Junglebook vergadering 
Vandaag gaan we is zien of jullie wel echte goeie welpjes zijn, of jullie 
wel echt veel weten van de junglebook? We gaan ons zelf helemaal 
onderdompelen in de wereld van de jungle. Je mag altijd verkleed 
komen als een personage van in de junglebook. 
 
Zaterdag 25 juni (18u00 tot 20u00): BBQ 
YESSSS we kunnen weer lekker met dit heerlijk weer den bbq 
aansmijten. Een goei dik stuk vlees met (niet te veel      ) groentjes 
fretteeeuuuhhh. Info van wat je moet meenemen volgt nog. 
 
Beste, liefste, ondeugendste, coolste welpjes… dit was het dan het 
jaar zit er weer bijna op, jullie kunnen al beginnen aftellen voor het 
beste kamp dat je ooit gaat hebben. Wij zien er alvast heel erg naar 
uit. Tot dannnn !!!!!! Groetjes Ikki, jacala, ka en marala 
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Jongverkenners 
 

Beste jongverkenners, de 2 laatste scoutsmaanden 

staan alweer voor de deur  maar niet getreurd er 

staan nog tal van leuke activiteiten op de planning 

zo maken we er nog 2 mega leuke maanden van!! 

 

 

 
 
Zondag 1 mei (14u00 tot 16u30): Mennekesdag 
Vandaag zullen we een spel spelen samen met alle mennekes op de 
scouts.  Dit wilt zeggen samen met de welpen en de verkenners. Maak 
jullie klaar voor een dag vol met stoeren mannelijke spelen! 
 
Zondag 8 mei (14u00 tot 16u30): Expeditie Robinson 
Er zal vandaag gestreden, gezweet, gehuild, verloren en gewonnen 
worden. Welke Jongverkenner zal als eerste het eiland moeten 
verlaten na een spannende eilandraad? Welke van de jongverkenner 
kan alleen overleven op een onbewoond eiland? Maar de belangrijkste 
vraag is wie wordt de grote winnaar van expeditie Robinson 2022? 
 
Zondag 15 mei (14u00 tot 16u30): Bekentocht 
!!!Kleren aandoen die vuil mogen worden!!  
Niks gezelliger en leuker dan op een mooie zomerdag lekker te 
ploeteren in de goed gevulde beken van Engsbergen. Wat je zeker niet 
mag vergeten vandaag: je zwembril en je zwembandjes ☺  
 
Zondag 22 mei (14u00 tot 16u30): Verrassingsvergadering 
Surprise, óvart, sorpresa, overraskelse, överraskning, sürpriz, sorpresa, 
mirum, …. Wat beteken nu al deze woorden? Kom zeker vandaag als je 
de verrassing van je leven graag wilt meemaken, komen is de 
boodschap!!! 
 
Zaterdag 28 mei (20u00 tot 22u00): Schotse spelen 

Vandaag leven we ons helemaal in, in de wondere wereld van de 

Schotten. Trek je Kilt (met of zonder onderbroek, de keuze is aan jou ) 

maar aan en maak je borst maar nat voor 2,5 uur plezier met 

touwtrekken, balken gooien, hamer werpen en nog veel meer. 
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Jongverkenners 
  
Zaterdag 4 juni (19u00 tot 21u00): gezelschapspelletjes + desserten 
avond 
Jammer genoeg moesten wij onze eerste desserten vergadering 
annuleren door één of ander virus waar je misschien al wel eens van 
gehoord hebt….. Daarom deze 2de poging vandaag op een gezellige 
zomeravond. Want laten we eerlijk zijn, niks is leuker dan 
gezelschapspelletjes spelen en terwijl je ziek eten in desserten. Let’s 
goooooooooo!!!!! 
 
Zaterdag 11 juni (19u00 tot 21u00): waterspelletjes en pensglijden 
Een hete zomeravond vraagt om WATER: water drinken, 
waterballonnen, waterpistool,…. Naast deze leuke wateractiviteiten 
zullen we ook lekker met onze pens over de tenten glijden, plezier 
gegarandeerd. Komen is de boodschap!! 
 
Zaterdag 18 juni (19u00 tot 21u00): ijsje eten 
Een bol vanille, een bol mokka of toch liever chocolade? Wel het kan 
en mag vandaag allemaal. Of je nu 1, 2 of 10 bollen ijs neemt maakt 
helemaal niet uit. Vandaag gaan we lekkere ijsjes eten. 
 
Zaterdag 25 juni (20u00 tot 22u00): BBQ 
Het scoutsjaar in schoonheid afsluiten dat doen we met een goede 
BBQ. Niks beter dan een goede BBQ met een lekker stuk (veggie)vlees 
en gezonde groentjes . We maken van deze laatste activiteit een top 
afsluiter van het scoutsjaar.  
Vergeet zeker niet je eigen vleesje mee te brengen. 
 
 
Zo dit was het alweer, op naar kamp!  
Groetjes van ons  
XXX
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Jonggidsen 
 

Hoihoiii girlsss 

Ook de laatste 2 maanden zullen spijtig genoeg 

alweer worden ingezet… Maaarrrr niet getreurd!! 

Ook deze zullen weer vol suuuperleuke activiteiten 

zitten!! Wij kijken er alvast heel erg hard naar uit! 

:)) 

 
 
Zondag 1 mei (14u00 tot 16u30): DVDA vergadering 
Vandaag zullen jullie ons moeten tonen wat jullie in je mars hebben. 
Wij zijn in ieder geval enorm benieuwd naar al jullie gekke skills, dus 
haal ze maar snel naar boven!!! Good luck!      
 
Zondag 8 mei (11u00 tot 14u00): Kookvergadering 
Wat eten we vandaag? Spaghetti, spaghetti, spaghetti… Of toch iets 
anders? Wat we vandaag zullen eten is nog een verrassing, maar wees 
maar zeker dat het heel erg lekker zal zijn!! 
 
Zondag 15 mei (14u00 tot 16u30): Waterspelletjes 
Vandaag gaan we lekker spetteren met leuke waterspelletjes. Een 
beetje waterballonetjes gooien. Dat kan toch niet kwaad zowat nat 
worden. 
 
Zondag 22 mei (14u00 tot 16u30): Wuvveskesdag 
Heeey girlies!! Who run the world? GIRLS! Deze zondag is helemaal 
van ons.  
We run this world, GIRLS! 
 
Zaterdag 28 mei (19u00 tot 21u00): Dessertenvergadering  

EIN-DE-LIJK!!! Een supertoffe, maar vooral heel erg lekkere vergadering 

waar we zeker en vast allemaal het hele jaar op hebben gewacht!! 

Vandaag gaan we lekker smullen, dus neem allemaal jullie favoriete 

dessertje mee :))) 
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Jonggidsen 
  
 
Zaterdag 4 juni (19u00 tot 21u00): Zwemmen  
Ik hoop dat jullie echte waterratjes zijn want vandaag gaan we lekker 
zwemmen. Eens een keertje van de springplank, in de waterglijbaan of 
het bubbelbad eens uittesten. Lekker plonsen. #Bommetjeee 
 
Zaterdag 11 juni (19u00 tot 21u00): Avonddauwtrip 
Mmmmm. Jullie gaan jullie buikje mogen rondsmullen want we gaan 
goe veel croque-monsieurkes mogen eten. 
 
Zaterdag 18 juni (19u00 tot 21u00): Ijsje eten 
Een bolletje vanille, chocolade of speculoos? Vanavond gaan we met 
z’n allen genieten van een lekker fris ijsje in het warme zonnetje! Want 
wat is er nu beter dan dat? Wij hebben er alvast heeeel veel zin in! 
 
Zaterdag 18 juni (20u00 tot 22u00): BBQ  
Ook de laatste vergadering van dit jaar gaan we lekker smullen! We 
gaan er samen nog een super gezellige avond van maken, maar vooral 
heel hard genieten! 
 
Dit waren dan spijtig genoeg alweer de laatste activiteiten voor dit 
jaar :(( Hopelijk zien we jullie allemaal terug op kamp, waar we 10 
dagen heel veel plezier zullen maken!! See you there!! 
 
Dikke knuffels van jullie liefste leiding xxxxxx 
Hannah, Emelie, Hannah & Sari 
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Verkenners 
 

Beste VK’s 
Hier is het boekje voor mei en juni. We gaan nog 
veel nice dingen doen dus zeker komen is de 
boodschap. 
 
 
 

 
 
Zondag 1 mei (14u00 tot 16u30): Mennekesdag 
Vandaag is het mennekesdag, en gaan we laten zien wie de echte 
mannen zijn van alle venten op de scouts.  
 
Zondag 8 mei (14u00 tot 16u30): Bekentocht 
We gaan ons is goed vettig maken in de beken van engsbergen en de 
bossen onveilig maken. 
 
Vrijdag 13 mei - zondag 15 mei (Uren volgen nog): HOTDOGVERKOOP 
Het belangrijkste van het jaar voor de verkenners om de VK-kas wat te 
vullen om leuke activiteiten te doen in het jaar. Een heel weekend 
goeie hotdogskes bakken wei wil dat nu niet? 
 
Zondag 22 mei (14u00 tot 16u30): Karten 
Haal je innerlijke coureur maar boven want wie als laatste over de 
finish rijdt is een mietje. 
 
Zaterdag 28 mei (19u00 tot 21u00): Katapultvergadering 
Welke katapult is de grelligste en welke kan het verste schieten. We gaan het 

allemaal meemaken vandaag. Brengt allemaal maar iets van materiaal mee dan 

maken we der iets moois van. 

 

.
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Verkenners 
  
 
Zaterdag 4 juni (19u00 tot 21u00): Poker Avond 
Heel jullie schoonste kostuum maar boven en die je kleren aan die 
geluk brengen want je zal het nodig hebben vanavond. 
 
Zaterdag 11 juni (19u00 tot 21u00): Sjacheren  
Niemand weet wat dit inhoudt maar we zullen niet al te veel doen 
maar wel iets loemp doen dat staat al zeker vast. 
 
Zaterdag 18 juni (19u00 tot 21u00): Filmavond 
Een drankske met een goei chipske of popcorn. Dit is de perfecte 
combinatie voor een goede film night. 
 
Zaterdag 25 juni (20u00 tot 22u00): BBQ 
Ne BBQ is altijd lekker en voor echte vente. In bloot boven lijf 
vleesbakken is het liefste wat elke man wil ofnie? 
 
 
Voila, er zijn alweer 2 maanden voorbij gevlogen. Maar niet getreurd 
we kunnen uitkijken naar vlotte tocht en kamp.  
 
Stevige linker van team JJT, 
  
Jokke, Tijl en Jarne 
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        Gidsen 
 

 
Hoi gidsen  

Hier de planning van de laatste twee maanden van 

het scoutsjaar. Er staan mega coole en leuke 

activiteiten op de planning, dus zeker allemaal 

komen xoxo 

 
 

Zondag 1 mei (14u00 tot 16u30): Techniekenvergadering 
Oké meiden, we begrijpen dat dit waarschijnlijk niet direct jullie 
favoriete vergadering is. Toch is het SUPER belangrijk dat we allemaal 
onze sjor skills en andere scouts skills oefenen, zodat we op kamp snel 
ons kampterrein kunnen opbouwen. Iedereen die naar deze 
vergadering komt, krijgt van ons een verrassing. Komen maaaaaaaaar! 
Zondag 8 mei (14u00 tot 16u30): Bekentocht 
Zoals jullie allemaal wel weten is er iets heeeeel belangrijk dat we dit 
jaar nog niet hebben gedaan. De traditionele bekentocht!!! Het wordt 
ploeteren, zwemmen en zwoegen: lekker smerig zijn dus!!! Deze 
activiteit valt echt niet missen. Allemaal komen dus! Vergeet zeker ook 
niet jullie slechte kleren aan te doen!! 
Zondag 15 mei (10u00 tot 14u00): Kookvergadering 
Njammie njammie, in my tummy! 
Vandaag gaan we samen koken en een heerlijke driegangenmenu 
bereiden. Zo kunnen we alvast oefenen voor op kamp. Ter 
voorbereiding van deze vergadering is het sterk aangeraden om naar 
de tv-zender Njam te kijken. Opgelet: het is vandaag scouts van 10u 
tot 14u       
Zondag 22 mei (14u00 tot 16u30): Wuvekesdag 
Lekker met de meiden mode, Lekker met de meiden aan de lijn 
Lekker online bestellen, Wat is het toch fijn een meid te zijn 
Jullie MOETEN vandaag naar de scouts komen, want vandaag spelen 
we een spel met ALLE meisjestakken van de scouts!! Woehoewww 
Zaterdag 28 mei (19u00 tot 21u00): Dessertenvergadering  

Tiramisu, chocomousse, cupcakes, brownies, american cookies, 
fruittaart, appelcake, pudding, appel crumble, aardbeien gedipt in 
chocolade, koekjestaart, moelleux, ijs, crème brùlée, sorbet, 
macarons, pannekoeken, ……. vandaag mag iedereen een dessertje 
maken en meenemen naar de scouts. Daar zullen we dan allemaal 
lekker smikkelen van deze dessertjes. (Tip: eet niet te veel voor de 
scouts, dan kunnen jullie ongelimiteerd eten en alles proeven       ) 
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Gidsen 
  
 
Zaterdag 4 juni (19u00 tot 21u00): Welnessvergadering 
Vandaag houden we een echte meidenavond met maskertjes en 
mocktails. Dan kunnen we samen chilleee en nog even ontspannen 
voor die (vréselijke) examens weer beginnen. Komen is dus de 
boodschap! 
 
Zaterdag 11 juni (19u00 tot 21u00): Zwemmen 
Let's go swimming in the water, Let's go swimming in the pool 
Jippiee, vandaag gaan we waterglijbanen testen, in wildwaterbanen 
ploeteren en natuurlijk van de allerhoogste duikplank springen (of 
toch diegene die durven   ). Breng zeker dus allemaal jullie 
bikini/badpak en handdoek mee. We laten jullie nog weten hoelaat we 
juist gaan vertrekken. 
 
Zaterdag 18 juni (19u00 tot 21u00): Casino avond 
Poker is de verzamelnaam van een groep kaartspelen die in casino's, 
thuis of op het internet worden gespeeld.De bekendste pokervariant is 
Texas Hold 'em met als doel de hoogst mogelijke kaartcombinatie te 
maken uit 5 kaarten, en de fiches van de tegenstander(s) te 
bemachtigen. Nu iedereen weet wat pokeren is, kunnen jullie alvast 
beginnen met het oefenen van jullie poker face. 
 
Zaterdag 25 juni (20u00 tot 22u00): BBQ 
Dit is jammer genoeg alweer de allerlaatste vergadering van dit 
scoutsjaar. Niets beter dan dit leuke scoutsjaar in stijl af te sluiten met 
een gezellige BBQ! Breng allemaal je eigen (veggie)vleesje mee zodat 
we allemaal samen kunnen smullen. Njammieee 

 
Zo, dit waren alweer de laatste twee maanden van dit scoutsjaar … 
wat jammer! Maar niet getreurd, want in juli gaan we allemaal 
samen op SCOUTSKAMP. Jippieeeeeeeee !!! Wij hebben er al zo 
véééééél zin in hihi  
 
Dikke knuffels 
Valerie, Siebe, Wout en Fien  
Xxxxxxx 
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Jins 
 

Hey allerliefste jins! Zijn jullie ook zo benieuwd 

naar wat ons er te wachten staat de komende 

maanden … wij ook!! Lees maar eventjes verder en 

hou jullie zondagjes al maar vrij! 

 

 

 
 

Zondag 1 mei (14u00 tot 16u30): jins Gordon, Sam en Stien 
Vandaag wordt er een super leuke, mega coole vergadering 
voorbereid door onze eigen medejins. Het wordt een belevenis die je 
zeker niet wil missen dus zorg maar dat je er bij bent! 
 
Zondag 8 mei (14u00 tot 16u30): vriendjesvergadering 
Tijd om eens je bestie, BFF, mamie, papie, oma of opa mee te nemen 
naar de scouts. We gaan super veel LOL maken met zen allen en 
misschien willen ze hierna nooit meer weg van de scouts       
 
Zondag 15 mei (10u00 tot 14u00): jins Henk en Sam 
Vandaag wordt er een superleuke, mega coole vergadering voorbereid 
door onze eigen medejins. Het wordt een belevenis die je zeker niet 
wil missen dus zorg maar dat je erbij bent! 
 
Zondag 22 mei (14u00 tot 16u30): IKEA vergadering 
Zin in eens te snuizen in alle nieuwe meubeltjes, de overheerlijke 

Zweedse balletjes te snoepen, een dutje te doen in elk bed dat je kunt 

vinden, huisje tuintje diertje te spelen met zen allen of om 

achtergelaten te worden in de speeltuin? Kom dan zeker gezellig mee 

met onze uitstap naar de IKEA!! 

 

Zaterdag 28 mei (19u00 tot 21u00): Techniekenvergadering 

Smeer jullie pollekes maar alvast in en stroop die mouwtjes al maar op 

want vandaag vliegen we er stevig in. Of willen we dat ons eten van de 

tafel schuift op kamp? 
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 Jins 
  
Zaterdag 4 juni (19u00 tot 21u00): ciao schooltje 
Salut KSD en au revoir campus max! Vandaag breekt de dag eindelijk 
aan waarop we al 6 jaar aan het wachten zijn, laten we in stijl afscheid 
nemen en (hopelijk) tot nooit meer middelbare school! 
 
Zaterdag 11 juni (19u00 tot 21u00): ijsje eten 
Vanille, chocolat, straciatella, mokka, aardbeien, … alles wat je maar 
wil! Als er maar een goei koekske bij zit       
 
Zaterdag 18 juni (19u00 tot 21u00): zwemfeestje  
Benodigdheden: speedo, badmutske, badsloefen, zwemvliezen, 
snorkel, badjas, zwembandjes, zeemeerminnenstaart (voor de 
liefhebbers      ),… 
 
Zaterdag 25 juni (20u00 tot 22u00): BBQ 
Smijt die vleesekes al maar op de rooster want een frisse cola, een 
zoete fanta en een lekker bronwatertje smaakt toch het lekkerst met 
een goei stukske vlees erbij. Een betere manier om ons jaar af te 
sluiten kunnen we ons niet inbeelden! 

 
Zo dit was het dan weer lieve vriendjes, het scoutsjaar loopt op zijn 

einde ☹. Maar natuurlijk mogen we onze super mega coole kampen 
niet vergeten dus pak je valiesje al maar in en zet dat zonnebrilletje al 
maar op want het beste moet nog komen!! 
 
Xoxoxoxoxoxoxoxo Stein en Marthi 
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Belangrijke data 
 
 

Noteer al vast onderstaande 

data in je agenda! 

 
 
 
 
 
 

 Hotdog verkoop: 13-15 mei 2022 

 @’T Goor  
  
 

 

 Scoutskamp: 22 juli tot 31 juli 2022  @Kleine-Brogel 

 

 

 

 

 

Bezoekdag: zondag 31 juli 2022 
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Groepsleiding + OC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kyra De Heel 
Groepsleiding 
+32 479 56 42 02  

 
Florian Garmyn        
Groepsleiding 
+32 479 18 38 23

 
 
 
 

Peter Aerts 
Voorzitter 
+32 474 89 31 46 

Mark Gybels  
Ondervoorzitter  
+32 474 88 13 12 

 
Kaatje Storms 
Secretaris   
+32 475 59 05 71  

 

GROEPSLEIDING (GRL) 

OUDERCOMITÉ (OC) 
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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     +32 499 34 97 87 

Julie Cuypers +32 468 13 95 85 Wout Camps  +32 494 80 26 35  

Nelle Camps +32 497 07 22 57   

 
WELPEN 

     
    VERKENNERS 

 

Kasper Beets +32 491 13 81 05      Jonathan De Baerdemaeker +32 475 29 84 22 

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   

 
JONGGIDSEN 

  
JINS 

 

Emelie Aerts +32 471 33 64 15 Helene Roesems +32 471 92 24 67 

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  Julie Mariën +32 470 26 72 43 

Peter Aerts, Voorzitter    +32 474 89 31 46     Kobe Beckers +32 487 46 69 13 

Mark Gybels, Ondervoorzitter +32 474 88 13 12   

Kaatje Storms, Secretaris +32 475 59 05 71      GROEPSLEIDING  

      Florian Garmyn +32 479 18 38 23  

      Kyra De Heel        +32 479 56 42 02  
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