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Woordje van de GRL
Hallo allemaal!
Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de
deur. Met ons fantastisch kamp nog fris in het
geheugen, vliegen we er terug in met mega
veel goesting! Weer een nieuw jaar vol met
plezier, verrassende momenten en bekende
maar ook nieuwe gezichtjes!
Eerst en vooral willen we jullie graag uitnodigen om met ons samen kort terug
te blikken op een geweldig kamp in Kleine-Brogel. Er zijn vriendschappen
ontstaan, traantjes gelaten, gelachen en véél gespeeld. Al deze fijne
herinneringen kunnen nog eens opgehaald worden op de kampfotoshow van 17
september in ’T Goor om 20u00.
Een nieuw jaar wil zeggen een heleboel tradities, gemixt met een hoopje
nieuwigheden. Nieuwe leidingsploegen, maar ook dit jaar stellen wij jullie graag
de nieuwe groepsleiding voor. Floor Beets bijgestaan door Louise Coomans,
Jonathan De Baerdemaeker en Tijl Rutten. Zij zullen paraat staan om jullie
vragen, bedenkingen, etc. te beantwoorden. Aarzel dus niet om bij vragen of
problemen contact op te nemen via het e-mailadres
grl.scoutingengsbergen@gmail.com of via hun gsm-nummers:
Floor Beets :
Louise Coomans:
Jonathan De Baerdemaeker:
Tijl Rutten:

+32 471 33 07 43
+32 478 01 78 70
+32 475 29 84 22
+32 471 85 57 01

Ook dit jaar zal het nieuwe jaar afgetrapt worden op onze startdag op 18
september van 14u00 tot 17u00. Zet je zoon of dochter af voor een speelse
namiddag, en geniet zelf van een glaasje in ons gezellig scoutscafé. Om 16u30
zal onze eerste formatie van het nieuwe scoutsjaar plaatsvinden.
Inschrijven kan ook dit jaar via onze website www.scoutingengsbergen.be.
Iedereen kan zich inschrijven via het tabblad ‘Inschrijven 2022-2023’.
Graag hadden wij ook even gemeld dat in het weekend van 1-2 oktober er geen
scouts zal zijn doordat de leidingsploeg op planningsweekend is. Zo kunnen wij
een leuk jaar boordevol geweldige activiteiten voorbereiden voor jullie!
Ziezo, dit waren de belangrijkste data en informatie van september en oktober.
Vergeet ze zeker niet te noteren in jullie agenda!
Een stevige scoutslinker,
Floor, Louise, Jonathan & Tijl
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Kapoenen
Hallo kersverse kapoentjes!! Hebben jullie ook
zoveel zin om de scouts en elkaar wat beter te leren
kennen? Kunnen jullie ook niet wachten om elke
zondag lekker te kunnen ravotten? En zijn jullie
misschien al een beetje benieuwd over wat we
allemaal in petto hebben? Dan hebben wij goed
nieuws!!! Hieronder kan je al een beetje lezen
wat we gaan doen voor de komende 2 maanden!!
Zondag 18 september (14u00 tot 17u00): Startdag
Vandaag komen jullie te weten wat het is om een scout te worden en
als afsluiter is er nog een formatie om het nieuwe scoutsjaar echt van
start te laten gaan. Mama en papa mogen ook gerust meekomen en
terwijl iets drinken in ons café. Breng dus al je vriendjes en
vriendinnetjes mee en dan maken we er samen een superleuke
startdag van!
Zondag 25 september (14u00 tot 16u30): Knutselvergadering
Heey lieve kapoentjes, vandaag gaan we lekker knutselen, kleuren,
plakken, versieren, ... en nog zoveel meer. Jullie mogen vandaag dus
super creatief zijn en we gaan er een kleurrijke boel van maken.
Zondag 2 oktober: Geen scouts
Deze zondag is het jammer genoeg geen scouts voor jullie omdat jullie
leiding alle superleuke activiteiten gaan voorbereiden die we dit
scoutsjaar gaan doen!
Zondag 9 oktober (14u00 tot 16u30): Verrassingsvergadering
Vandaag gaan we er weer een mega leuke vergadering van maken. We
hebben kei leuke dingetjes voor jullie in petto. Als je wilt weten wat
we allemaal gaan doen moet je zeker komen, want het blijft voorlopig
nog een surprise.
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Kapoenen
Zondag 16 oktober (14u00 tot 16u30): Sprookjesvergadering
Jullie kennen allemaal de bekende sprookjes hans en grietje, rapunzel
en sneeuwwitje en de 7 dwergen wel. Vandaag gaan we een groot
sprookjesspel spelen, jullie mogen jullie verkleden in je favoriete
sprookjesfiguren dus zeker komen!
Zondag 23 oktober (14u00 tot 16u30): Bosspel
Voor deze vergadering moet je je beste sluiptechnieken bovenhalen
want we gaan een bosspel doen, wij kijken er al naar uit! Vandaag
spelen we een avontuurlijk spel tussen de groene bomen van het
mooie Engsbergen.
Zondag 30 oktober (14u00 tot 16u30): Halloweenvergadering
Vandaag gaan we lekker griezelen dus bereidt je voor op een
namiddag vol heksen, pompoenen en zwarte katten. Kom laten zien
hoe stoer je bent op deze enge, spannende, maar ook heel gezellige
vergadering.
Zo lieve kapoentjes dit waren jullie eerste 2 maanden op de scouts al
weer. Maar niet getreurd we hebben nog een heel jaar vol met
allemaal nieuwe activiteiten waarvan wij niet kunnen wachten om ze
samen met jullie te doen!! Hopelijk hebben jullie er even hard van
genoten als wij!
Heel veel groetjes en dikke
knuffels van jullie leiding!!!
Hannah, Noa, Laura en Stien
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Kabouters
Hallo lieve kabouters, na een lange zomervakantie
hebben wij als jullie nieuwe leiding alvast heel veel
zin in het komende scoutsjaar. We hopen dat jullie
er evenveel zin in hebben als wij want we gaan er
een leuk jaar van maken gevuld met allerlei
activiteiten!!!

Zondag 18 september (14u00 tot 17u00): Startdag
Om het scoutsjaar goed in te zetten gaan we een groot spel spelen met
de verschillende takken zodat jullie elkaar en jullie leiding alvast wat
beter kunnen leren kennen. Vergeet zeker niet in jullie uniform te komen
want we sluiten de vergadering af met de eerste formatie van het jaar.
Zondag 25 september (14u00 tot 16u30): Overgang
Tijd om afscheid te nemen van onze geliefde derdejaars, voor hun is het
tijd om jonggids te worden. We kunnen hun natuurlijk niet zomaar laten
vertrekken! Om ervoor te zorgen dat ze hun jaren als kabouter niet zo
snel zullen vergeten, gaan we hun de overgang van hun leven bezorgen.
Voor de derdejaars: vergeet zeker geen slechte kleren aan te doen die
vuil mogen worden!
Zondag 2 oktober: Geen scouts
Helaas dit weekend geen scouts "
$, jullie leiding gaat dit weekend alle
#
activiteiten voor het komend scoutsjaar plannen zodat we er met z’n
allen een onvergetelijk jaar van kunnen maken.
Zondag 9 oktober (14u00 tot 16u30): Ladderspel
Vandaag gaan we erachter komen welke kabouter de spelletjeskoningin
van de groep is! Jullie gaan elkaar uitdagen door verschillende spelletjes
te spelen, degene die wint komt hoger op de ladder te staan. De persoon
die aan het einde van de vergadering vanboven staat, wordt gekroond
tot spelletjeskoningin.
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Kabouters
Zondag 16 oktober (14u00 tot 16u30): Stratego
We zullen de bossen in Engsbergen nog een beetje verder verkennen
met z’n allen, want we gaan namelijk een Stratego-spel spelen! Jullie
zullen een kamp bouwen, de benen onder jullie lijf uit lopen, kaartjes
wisselen tot jullie erbij neervallen en de vlag van het andere team stelen.
Vergeet dus zeker geen sportieve schoenen aan te doen zodat je team
kan winnen.
Zondag 23 oktober (14u00 tot 16u30): #LikeMe-vergadering
Hoogste tijd om het beste LikeMe-personage in jullie naar boven te
halen. Vandaag zullen we verschillende spelletjes spelen die in het teken
staan van dansen, zingen, acteren, creatief bezig zijn,… Door middel van
het eerste spel zullen jullie bepalen welk personage het best bij jullie
aansluit, zodat jullie in het verdere verloop van het spel als dit personage
kunnen doorgaan en wie weet een echt LikeMe’tje worden.
Zondag 30 oktober (14u00 tot 16u30): Halloween vergadering
Booooeee, vandaag is de dag waarop we allemaal samen kunnen
griezelen. Om echt in de stemming te komen, mogen jullie in jullie beste
Halloween-outfit naar de scouts komen!! Als jullie niet te bang zijn om
erachter te komen wat we vandaag zullen doen, kom dan zeker griezelen
met de leiding!
Dit was het al voor de eerste twee maanden van het scoutsjaar, maar
niet getreurd dit was slechts een voorproefje voor de rest van het jaar.
We hebben nog ontzettend veel leuke activiteiten voor jullie gepland,
wat deze zijn blijft nog even een geheim en komen jullie pas in het
volgende boekje te weten.
Heel veel kusjes en knuffels
van jullie favoriete leiding
Marthe, Kaat, Nelle en Anna
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Welpen
Heylo allerliefste welpjes,
Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur!
Wij hebben al heel wat leuke spelletjes voor jullie
in petto. Hopelijk hebben jullie er alvast evenveel
zin in als wij!

Zondag 18 september (14u00 tot 17u00): Startdag
Vandaag trappen we het scoutsjaar af met een fijn groepsspel.
We verwachten jullie allemaal met jullie beste humeur aan het
scoutslokaal!
Zondag 25 september (14u00 tot 16u30): Overgang
Deze week nemen we afscheid van de oudste welpen en verwelkomen
we er weer wat nieuwe. Trek je vuile kleren zeker aan want ook nu geldt:
HOE VETTIGER HOE PRETTIGER!
Zondag 2 oktober: Geen scouts
Jammer maar helaas, deze week is het geen scouts :( Maar niet getreurd!
De leiding is volop bezig met het voorbereiden van allerlei leuke
activiteiten voor de rest van het jaar. Tot volgende week!
Zondag 9 oktober (14u00 tot 16u30): Recht op recht
Het is tijd om jullie stoutste stapschoentjes aan te trekken, want
vandaag gaan we recht op recht! Geen enkele hindernis houdt ons tegen,
we gaan dwars door alle wegen!
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Welpen
Zondag 16 oktober (14u00 tot 16u30): Highland games
Haal die schotse rok maar al boven en laat je grootste spierballen zien,
want vandaag spelen we de Highland Games. Maak je maar klaar voor
touwtrekken, paalwerpen, kogelslingeren, en heel veel meer!

Zondag 23 oktober (14u00 tot 16u30): Stratego
Vandaag is tactiek zeer belangrijk. We trekken de bossen in en spelen
een strategisch spel. Kun jij de vlag stelen?
Zondag 30 oktober (14u00 tot 16u30): Halloween
BOE!👻

Dat waren de eerste twee scoutsmaanden al. Wat zijn ze toch
voorbijgevlogen! Volgende maand staan we weer voor jullie klaar
met heel wat nieuwe activiteiten!
Dikke knuffels Hathi, Mor en Bagheera
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Jongverkenners
Hoihoi jongverkenners
Na een fantastisch kamp en hopelijk een hele leuke
zomervakantie vliegen we er terug in met een nieuw
scoutsjaar, boordevol spetterende activiteiten. Hier
alvast de planning voor de eerste 2 maanden.
Zondag 18 september (14u00 tot 17u00): Startdag
Joeppieee, de allereerste vergadering is een feit!! Vandaag spelen we
een groepsspel met heel de scouts en afsluiten doen we natuurlijk zoals
elk jaar met onze start formatie. Neem al je vriendjes mee zodat ook zij
eens kunnen proeven van de scouts!!
Zondag 25 september (14u00 tot 16u30): Overgang
Vandaag moeten we jammer genoeg afscheid nemen van onze lieftallige
3de jaars, maar voor we ze laten gaan, mogen we ze nog 1 keertje extra
vuil maken. Niet getreurd, want ook verwelkomen we onze nieuwe 1ste
jaars!! (3de jaars doen best kleren aan die vuil mogen worden, je uniform
mag je voor 1 keertje thuis laten)
Zondag 2 oktober: Geen scouts
Helaas, geen scouts vandaag. De leiding is namelijk op weekend om voor
jullie een onvergetelijk jaar in te plannen. Volgende week zien we elkaar
weer!!
Zondag 9 oktober (14u00 tot 16u30): Kennismaking
Aangezien we elkaar nog niet zo goed kennen, beginnen we vandaag met
wat klassieke spelletjes om wat meer over elkaar te weten te komen.
Ideaal moment dus om al je gekke vragen te stellen aan de leiding over
dingen die je altijd al hebt willen weten, wij zijn alvast heel benieuwd!
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Jongverkenners
Zondag 16 oktober (14u00 tot 16u30): Stratego
Traditioneel spelletje vandaag, STRATEGOOOO!!! Maak je klaar voor een
heldhaftige strijd in het duistere bos. Wie zal als eerste het kamp
veroveren en de vlag mee naar huis nemen om zich als overwinnaar te
kronen? Dat zullen we vandaag ontdekken.
Zondag 23 oktober (14u00 tot 16u30): Kubb tornooi
Vandaag spelen we een eeuwen oud spel dat stamt uit de tijd van de
Vikings. Begin die worpen dus al maar goed in te oefenen zodat jij
misschien wel de winnaar wordt van ons tornooi.
Zondag 30 oktober (14u00 tot 16u30): Halloween
Jeeeej!! Halloweennnn. Vandaag gaan we gezellig samen griezelen!!
Haal je creatieve kant al maar boven want die ga je zeker nodig hebben
vandaag, wat we precies gaan doen, blijft nog een verrassing maar het
zal heel gezellig worden J
Zo dat was het dan voor de eerste 2 maanden van ons nieuw
scoutsjaar. Hopelijk hebben jullie ervan genoten en zijn jullie klaar om
de volgende 2 maanden in te springen…
Heel veel zonnige groetjes van jullie leiding ☀
Louise, Nio & Hendrik
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Jonggidsen
Heeey jogi’s!!
Hebben jullie ook zoveel zin in het nieuwe
scoutsjaar? Hier komen jullie alvast te weten wat wij
deze twee maanden gaan doen. Wij kijken er alvast
heel erg naar uit!!

Zondag 18 september (14u00 tot 17u00): Startdag
Nu we weer helemaal bekomen zijn van het kamp begint vandaag
eindelijk het nieuwe scoutsjaar! Vandaag gaan jullie vooral kennismaken
met elkaar en met jullie fantastische nieuwe leiding!! ;)
Zondag 25 september (14u00 tot 16u30): Overgang
Het is tijd om de derdejaars weg te sturen, maar natuurlijk niet zonder
ze eerst heeeeeeel vuil te maken. Daarna verwelkomen we de nieuwe
eerstejaars joepieeee!!! Wel zonder knuffels want zij worden helemaal
vettig gemaakt door de kabouters. Zorg dus dat je kleren aandoet die
heel vuil mogen worden als je moet overgaan!
Zondag 2 oktober: Geen scouts
Jammer! Vandaag geen scouts :’( Wij gaan dit weekend volop plannen
om jullie een top scoutsjaar te geven. Tot volgende week!
Zondag 9 oktober (14u00 tot 16u30): Battle of the field
De klassiekers mogen er natuurlijk niet aan ontbreken. Jullie kennen
het wel: dikke Bertha, zwieren met stoelen, pang pang en nog veel
meer. Vandaag combineren we deze pleinspelen tot één grote battle
of the fields!
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Jonggidsen
Zondag 16 oktober (14u00 tot 16u30): Binnen de minuut
Saai wordt het zeker niet. Snelheid, inzicht, handigheid, … Jullie zullen
het allemaal kunnen gebruiken vandaag! Een beetje teamspirit kan ook
nooit kwaad ;)) Wat we vandaag exact gaan doen verklappen we
natuurlijk nog niet. Dus zeker komen is de boodschap en nog 1 tip: Be
prepared!
Zondag 23 oktober (14u00 tot 16u30): Legervergadering
Wie denkt dat het leger enkel voor mannen is, heeft het helemaal mis!
Vandaag kunnen jullie iedereen laten zien wat voor een stoere jogi’s
jullie zijn. Begin al maar te trainen want dit gaat een pittige namiddag
worden!! Trek ook je legeruniform aan, anders 20 keer pompen ;)
Zondag 30 oktober (14u00 tot 16u30): Ladderspel
Vandaag komen we te weten wie er de beste scout is van alle jogi’s!
Wie klimt er naar de top? En wie valt op z'n gat? We zullen het zien ;))
Voila, dat waren de eerste 2 maanden, wij kijken al uit naar de rest
van ons scoutsjaar!
Xxxxxx en dikke knuffels!!
Gitte, Stien en Kaat :)
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Verkenners
Hoi jongens
Hopelijk zijn jullie allemaal klaar
voor weer een geweldig jaar.
Geen gejammer geen gemaar
want de eerste 2 maanden zijn al daar.

Zondag 18 september (14u00 tot 17u00): Startdag
Vandaag gaan jullie kennis maken met elkaar en met jullie nieuwe
leiding, lekker gezellig samen spelletjes spelen. Wij zijn alvast benieuwd
om te zien wat voor goeie groep de verkenners dit jaar weer gaan
vormen.
Zondag 25 september (14u00 tot 16u30): Overgang
Voor de jongens die moeten overgaan is dit een zeer gevreesde dag,
maar voor de rest is er plezier verzekerd. Ge moet geen schrik hebben,
maar doe toch maar kleren aan die vettig mogen worden want het zal
nie zijn van proper te blijven.
Zondag 2 oktober: Geen scouts
Een zeer duistere dag vandaag, jullie mogen helaas niet naar de scouts
komen. Maar er is wel goed nieuws, jullie leiding is druk bezig op
planningsweekend om er een goe jaar van te maken.
Zondag 9 oktober (14u00 tot 16u30): Recht op recht
Doe vandaag u stevige bottinnen maar aan want we gaan op pad door
de Engsbergse natuur. Wat we vandaag allemaal gaan tegenkomen zal
nog af te wachten zijn maar zoals we allemaal wel weten moeten we
oppassen voor krokodillen, leeuwen, drijfzand en nog van die gevaarlijke
toeren.
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Verkenners
Zondag 16 oktober (14u00 tot 16u30): Vlocross
Allemaal samen een bikke zot doen op onze fiets, het is al zeker dat er
veel gelachen gaat worden. Zie dat ge allemaal in form zijt en u benen
hebt ingesmeerd want er zal zwaar gesport worden vandaag.
Zonag 23 oktober (14u00 tot 16u30): Schotse spelen
Tijdens de schotse spelen gaan we niet alleen ondervinden wie de echte
sterke binken zijn onder ons maar ook wie er de beste techniek heeft om
met vanalles te smijten want daar komt het eigenlijk op neer. Allen op
post zodat ge kunt laten zien wat voor een machien ge zijt.
Zondag 30 oktober (14u00 tot 16u30): Halloween
Oei oei als da maar goed komt, de verkenners op Halloween. We weten
dat het een grote stap is maar probeer toch u schrik aan de kant te
zetten en naar de scouts te komen vandaag. Geen idee hoe ze da juist
doen in Amerika ma ge krijgt daar snoepkes ofzo, dus das iets om naar
uit te kijken.
Voila
Dat was het alweer
voor de eerste paar keer.
Maar ik zweer
er volgt nog veel meer.
Stevige linker
Jarne en Kasper
xxx
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Gidsen
Helllloo gidsen
Na 2 maanden is eindelijk weer tijd voor het nieuwe
scoutsjaar! We gaan mega veel vette activiteiten
doen, dus we hopen dat jullie er evenveel zin in
( Can’t wait!!!
'
&
hebben als wij %

Zondag 18 september (14u00 tot 17u00): Startdag
Jippiee de allereerste vergadering van het nieuwe jaar! Eindelijk kunnen
jullie het uniform terug uit de kast halen en kunnen we lekker
bijbabbelen met alle gidsen )
,
+
*
Zondag 25 september (14u00 tot 16u30): Overgang
Hopelijk zijn de 3e-jaars voorbereid want vandaag is het niet alleen hun
laatste dag bij de gidsen (weenween) maar mogen we ze ook lekker
vettig maken om zo in schoonheid vaarwel te kunnen zeggen. Daarnaast
verwelkomen we natuurlijk ook de nieuwe 1e jaars, jippie!! Vergeet geen
slechte kleren aan te doen als 3e jaar!
Zondag 2 oktober: Geen scouts
Helaas pindakaas, dit weekend is het geen scouts voor jullie. Wij als
leiding gaan namelijk op planningsweekend om te zorgen dat er mega
veel leuke, coole en originele activiteiten zijn dit jaar. Dus niet getreurd
en see you next week!
Zondag 9 oktober (14u00 tot 16u30): Pleinspelen
Back to basicssss!!! Vandaag gaan we eens kijken wie er de beste zal zijn
in de basic, maar natuurlijk ook nog steeds supertoffe pleinspelen.
Dusss doe jullie best!!
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Gidsen
Zondag 16 oktober (14u00 tot 16u30): Gidsenjacht
Zijn jullie bereid om een ganse namiddag lang uit handen te blijven van
de leiding??? Laat dan maar eens zien wat jullie in petto hebben tijdens
jullie rondreis in Engsbergeeuuu!!
Zondag 23 oktober (14u00 tot 16u30): Brunchvergadering
Om de allervetste activiteiten te kunnen doen, zullen we eerst nog wat
centjes moeten verdienen natuurlijk. Maar niet getreurd… Neem
allemaal een lekker dessertje mee, zodat we er toch een gezellige en
vooral lekkere vergadering van kunnen maken!!
Zondag 30 oktober (14u00 tot 16u30): Griezelvergadering
Vandaag gaan we spoken en griezelen want morgen is het halloweeen👻.

Dit waren alweer de eerste 2 maandjes van het nieuwe scoutsjaar!
Wij hebben er alvast heeeel veel zin in!!!
XOXO jullie leiding
Robbe, Kaat & Sari
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Jins
Olaaa broeders en zusters
Het allerbeste jaar van jullie leven staat voor de
deur van de allervettigste overgang tot buitenlands
kamp. Van zelf leiding zijn tot jullie eigen leiding is
goe in de watten leggen.
Het gaat dit jaar allemaal gebeuren.
Wij Hemme er al vet veel goesting in!

Zondag 18 september (14u00 tot 17u00): Startdag
Joebieee, vandaag leren elkaar een beetje kennen, gaan we een bikke
plein spellekes spelen en natuurlijk niet te vergeten de start formatie.
Zorgt ma allemaal dat jullie er zijn want ge krijgt u jaarteken! PS. Jullie
ouders zijn welkom vanaf 16:30 voor de formatie te bewonderen en
kunnen vanaf 14:00 frisse pinkes en frisdrank komen benuttigen.
Zondag 25 september (14u00 tot 16u30): Overgang
Gelle kent het allemaal wel dieje standaard informatie van “doe vettige
kleren,…” Vanaf vandaag zijn jullie wel officieel Jins en gaan we beginnen
met er een knal jaar van te maken. Daarlangs moogt gelle wel
verwachten dat we Elle nie gaan sparen. Joejoe
Vrijdag-zondag, 1-3 oktober: Leidingsweekend
Oke oke jullie zijn nog juist geen leiding ma jullie mogen wel mee yeah.
We gaan dit weekend het hele jaar plannen + al wat nadenken over
buitenlands kamp. Meer informatie over dit weekend volgt nog!!!
Zondag 9 oktober (14u00 tot 16u30): Pleinspelen
Ik zeg plein! jullie zeggen spelen! PLEIN!!!! SPELEEUH!!! PLEIN!!!
SPELEEUH!!! Vandaag doen we nog eens een klassieke
scoutsvergadering, traditionele pleinspelen. Be there or be e
vierkantje!
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Jins
Zondag 16 oktober (14u00 tot 16u30): Circle of the Italiaanse eetdag
3 happen voor Rik, een heel stuk pizza voor Norah, Mixke van alles voor
Dora. Vandaag gaan we door het spel Circle of death te weten komen
welk eten en welke soort we gaan aanbieden op de Italiaanse eetdag!
We hebben jullie meningen dus zeker nodig!
Zondag 23 oktober (14u00 tot 16u30): Verrassingsvergadering
Surpriseeee!! Dit wordt gegarandeerd weer een jin jaar vol
verrassingen. Om dit alvast duidelijk te maken hebben we vandaag
een verrasingsvergadering gepland. Zeker komen dus om te weten wat
deze ONGELOOFLIJKE verrasing zal zijn!
Zondag 30 oktober (14u00 tot 16u30): Miniatuur technieken
vergadering
Geen saai gedoe me sjorren en al dieje nest!!! Vandaag gaan we int klein
de vetste dingen bouwe.. Stel u voor de Eiffeltoren uit peperkoek of het
Atomium gemaakt van cupcakes. Dees doet ge nie alle dagen zalle!
Daarna eten we ook wel alles flink op
Groeteuh
Hoegie en Maurice aka Siebe en Wout
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Belangrijke data
Noteer al vast onderstaande
data in je agenda!

Kampfotoshow: 17 september
@’T Goor om 20u00

Startdag & scoutscafé: 18 september
@Scoutslokaal van 14u00-17u00

Dag v/d jeugdbeweging: 21 oktober

Scoutskamp: 21 juli tot 30 juli 2022
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Het nieuwe jaarthema is er!
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Groepsleiding + OC

GROEPSLEIDING (GRL)
Floor Beets
Groepsleiding
+32 471 33 07 43
Jonathan De
Baerdemaeker
Groepsleiding
+32 475 29 84
22

Louise Coomans
Groepsleiding
+32 478 01 78 70
Tijl Rutten
Groepsleiding
+32 471 85 57 01

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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Leidingsploeg 2022 - 2023
KAPOENEN

JONGVERKENNERS

Laura Sannen

+32 476 62 69 10

Louise Coomans

+32 478 01 78 70

Hannah Thielens

+32 468 15 88 08

Nio Ponet

+32 472 66 02 38

Noa Ponet

+32 474 73 19 63

Hendrik Exelmans

+32 471 22 76 69

Stien Peeters

+32 489 38 53 45

KABOUTERS

GIDSEN

Nelle Camps

+32 497 07 22 57

Robbe Ooms

+32 474 77 47 24

Kaat Mondelaers

+32 487 36 99 06

Sari Verhoeven

+32 468 27 53 88

Anna Van Genechten

+32 479 36 92 16

Kaat Camps

+32 495 64 74 97

Marthe Claes

+32 485 87 86 11

+32 491 13 81 05
+32 479 04 74 23

WELPEN
Laure Mertens

+32 497 92 62 02

VERKENNERS
Kasper Beets

Lotte Masschelein

+32 478 30 69 12

Jarne Bemong

Jelte Boonen

+32 476 28 05 54

JONGGIDSEN

JINS

Stien Mondelaers

+32 487 36 93 37

Siebe Verhoeven

+32 470 34 19 92

Gitte Bemong

+32 470 29 84 67

Wout Camps

+32 499 34 97 87

Kaat Van Nuffelen

+32 479 23 32 31

OUDERCOMITÉ

MATERIAALLEIDING
Kobe Beckers

+32 487 46 69 13

Mark Gybels, Ondervoorzitter +32 474 88 13 12

Jonathan De Baerdemaeker

+32 475 29 84 33

Kaatje Storms, Secretaris

Tijl Rutten

+32 471 85 57 01

Peter Aerts, Voorzitter

+32 474 89 31 46
+32 475 59 05 71

GROEPSLEIDING

GROEPSLEIDING

Floor Beets

+32 471 33 07 43

Jonathan De Baerdemaeker

+32 475 29 84 33

Louise Coomans

+32 478 01 78 70

Tijl Rutten

+32 471 85 57 01
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