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Woordje van de GRL

  

 

Woordje van de GRL 

Beste ouders, beste leden. Zalig kerstmis en een gelukkig nieuwjaar. Na 

iets meer dan 2 maanden thuis zitten, en wie weet hoelang nog, is het 

nieuwe jaar begonnen. 

  

Voorlopig starten wij nog niet met de activiteiten. Wanneer hier meer 

informatie overkomt zal alles gecommuniceerd worden via mail. Hopelijk 

duurt dit allemaal niet meer te lang en kunne wij snel weer ravotten op 

zondag. 

In februari zullen ook 2 evenementen doorgaan van scouting Engsbergen. 

Het eerste dat zal plaatsvinden is de gidsenbrunch. Hier zal verdere 

informatie over verspreid worden in de loop van januari. Het tweede event, 

een toffe wandeltocht voor jong en oud zal plaats vinden op 27 februari. Ook 

hier zal de info midden januari gedeeld worden. 

Stevige linker, gelukkig nieuwjaar 

GRL Scouting Engsbergen 

 



 

 Kapoenen 

 
 

Hoi hoi lieve kapoentjes! 2021, joepie!!! ‘T is 
alweer zo lang geleden, laten we hopen dat 
we elkaar heeeeeel snel zullen terugzien! 
We wensen iedereen alvast een 
sprankelend en warm nieuw jaar vol leuke 
spelletjes. Hier volgt alvast een klein 
voorproevertje, voor moest de scouts 

Zaterdag 2/01/2021 19u-21u: Nieuwjaarsquiz 
Zet jullie maar schrap, want we gaan van start in het jaar 2021 met een 
geweldige quiz. Wat is de hoogste berg ter wereld? Welk dier is groen en 
het plakt? Hoeveel tentakels heeft een octopus? Weet jij het antwoord op al 
deze moeilijke vragen? We zullen vandaag testen wie het beste is in het 
oplossen van meeste gekke raadsels, droodles en spelletjes! 
 
 
Zaterdag 9/01/2021 19u-21u: Filmavond 
Oh ja, jullie lezen het goed! Vanavond zullen we gezellig samen in wat 
zetels kruipen met héél veel kussens en dekentjes … om een leuke film te 
kijken. Welke film kijken jullie het liefste (en hebben jullie stiekem al wel 
meer dan 100 keer bekeken?). Wij hebben er alvast heel veel zin in!  
 
 
Zaterdag 16/01/2021 19u-21u: Gezelschapsspelletjesavond 
Gezelliger zal het niet worden… dan een gezellige 
gezelschapsspelletjesavond! Zijn jullie flink geweest dit jaar? Misschien zat 
er wel een kei tof spelletje tussen al die cadeautjes van de Sint of van de 
Kerstman? Neem dus zeker een van jullie leukste spelletjes mee, die jullie 
met elkaar (of met de leiding)  vanavond zeker willen spelen. 
 
 
Zaterdag 23/01/2021 19u-21u:  omgekeerde dag 
Spaghetti als ontbijt, een ijsje in de winter of een tshirt als broek? Dat kan 
allemaal vandaag! Raar wordt normaal en normaal wordt raar! Wees 
creatief en kleed je zo omgekeerd mogelijk aan om naar de scouts te 
komen! 
 



 

Kapoenen

 

 

 
Zaterdag 30/01/2021 19u-21u:  dessertenvergadering 
Hmmmm, vanavond gaan we heerlijk smullen van de allerlekkerste dessertjes… 
die jullie gaan maken voor elkaar! We zullen hiervoor nog zeker een berichtje 
sturen naar jullie mama en papa, maar denk alvast na over een lekker dessertje 
dat je ontzettend lekker vind, én goed kan maken natuurlijk (of waar je 
mama/papa goed in is, waar jij bij kan helpen ;) )! Wij kijken al uit naar alle 
lekkernijen om ons buikje rond te eten!  
 
Zondag  7/02/2021 14u - 16u30 : stratego 
Als je heeeel snel kan lopen, of heeeel goed blad-steen-schaar kan spelen of 
heeeel goed dingen kan terugvinden in een groot bos, dan heb je een voordeel 
in ons spel van vandaag! We trekken met z'n allen naar het bos en gaan ons 
uitleven tijdens een spannend spel Stratego! 
 
Zondag 14/02/2021 14u - 16u30 :  valentijn 
Oh nee, Cupido is zijn pijlen verloren! Hij is dringend op zoek, want Valentijn is 
vandaag al!!! Hij kan zeker wel wat helpende handjes gebruiken. Zien jullie het 
zitten om hem te komen helpen? De leiding heeft enkele instructies gekregen 
waar hij ze verloren zou kunnen zijn. Kom dus zeker een kijkje nemen als je hem 
zou willen helpen!   
 
Zondag 21/02/2021 14u - 16u30: recht op recht 
Nee, niet scheef. En nee, ook niet in een bochtje. Gewoon recht! Moeilijk is het 
niet, en moeilijker zal het ook niet worden… Wat gaan we nu exact doen 
vandaag? Dat zullen jullie moeten komen ontdekken. Wij weten alvast dat het 
heeeeel leuk wordt!  
 
Zondag 28/02/2021 14u - 16u30: DIY 
Tegenwoordig heb je zelfs geen klusjesman meer nodig! Het enige wat je nodig 
hebt, is een stappenplan. Wat gaan we nu precies doen vandaag? Een kast van 
IKEA in elkaar steken? Nieuwe tegels leggen? Of gewoon iets supercool in 
elkaar knutselen??? Wees er zeker bij, en laat maar eens zien wat jij allemaal in 
petto hebt! 
 
Zo zo, dat was het dan voor de afgelopen maandjes januari & februari! En 
dan zien we jullie zo snel mogelijk terug in de maand Maart, opnieuw 
boordevol fantastisch leuke spelletjes, waar we jullie hopelijk ieder 
weekend mogen ontvangen! 
Dikke knuffels, 
Sien, Hannah, Seppe, Nio & Kyra 



 

 Kabouters

  

Hey liefste kaboutertjes, wat is het al weer ontzettend 

lang geleden. Eerst en vooral een super gelukkig 

nieuwjaar!! Wij hopen alvast dat dit jaar een beter jaar 

zal worden, vol leuke scouts momentjes. Wij hopen 

dat we jullie een van de volgende maanden snel 

zullen terugzien, daarom geven we jullie al een klein 

voorsmaakje van de eerst 2 scouts maanden in 2021.  

 

 

Zaterdag 2/01/2021 19u-21u: Nieuwjaarsreceptie à mooiste kleren aandoen 

Doe jullie mooiste kleertjes al maar aan, want vandaag gaan we helemaal uit de bol op jullie 

favoriete liedjes. Vergeet ook zeker jullie dansschoenen en dansbenen niet want vandaag 

gaan we het nieuwe jaar helemaal in dansen!!!! 

 

Zaterdag 9/01/2021 19u-21u: Gezelschapspelletjes 

Na al die feestdagen en cadeautjes van de sint/kerstman/… hebben jullie vast en zeker wel 

een nieuw lievelingsspelletje dat jullie ondertussen al meer dan ooit gespeeld hebben. Wel, 

vandaag mag je dat gezelschapsspelletje meenemen en spelen samen met je favoriete 

mede kaboutertjes. Hoe leuk is dat?? Je lievelings activiteit (Scouts, duii ;) ) en je 

lievelingsspelletje combineren, leuker kan het niet toch? 

 

Zaterdag 16/01/2021 19u-21u: WII/Sing star/just dance…. 

Hoe leuk klinkt dit? Lekker luid meezingen met sing star of je helemaal laten gaan op je 

favoriete nummer van just dance. Het zal een heuse strijd worden welke kabouter het duet 

zal winnen! Kom allemaal dus maar naar de scouts vanavond, let the game begin!  

 

Zaterdag 23/01/2021 19u-21u: Filmavond 

Gezellig een filmpje kijken, wat kan er nog leuker? Heb jullie ook een film die honderden 

keren kan blijven kijken? Waarbij je elke keer met dezelfde scène moet lachen, huilen, gillen, 

je hoofd achter het kussen moet steken? Wel, wie weet kijken we jouw lievelingsfilm wel 

vanavond! Gaat de leiding voor jullie kiezen, of jullie voor de leiding? Dat zal nog 

uitgevochten moeten worden.  

 

 

 



 

Kabouters 

 

 

  

Zaterdag 30/01/2021 14u-16u30: Quiz 
Quizen maaaar!!!! Jippie!!! Welke kabouter heeft de meeste kennis over de gekste dingen. 

Haal je gekste en beste kennis maar boven want vandaag zal je die nodig hebben. Wordt 

het een pisquiz, snoepjes quiz, dieren quiz, disney quiz,... of gewoon een combinatie van 

de allemaal? Dat zal je vandaag te weten komen, zorg maar dat je er zeker bent! :)  

 

Zondag  7/02/2021 14u - 17u30 : Modeshow à verkleden favoriete beroemdheid 
Vandaag is het echt een vergadering die voor jullie is weggelegd, haal jullie mooiste kleren, 

hoogste hakken en beste make up al maar boven en verkleed jullie zo goed mogelijk als 

jullie favoriete beroemdheid. En uiteraard, wie stemt er dat de boys onder ons een totale 

make over moeten krijgen? :)  

 

Zondag 12-13- 14/02/2021 uren volgen nog: Weekend 
Jeeej het langverwachte weekend!! Hopelijk kunnen we dit weekend op weekend gaan en 

steekt corona hier niet nog een een stokje voor. We houden jullie nog op de hoogte of dit 

effectief zal doorgaan en de maatregelen het toelaten. Anders wordt er zeker een vervang 

activiteit voorzien, maar voorlopig kijken we er alvast heel erg naar uit!!  

 

Zondag 21/02/2021 14u - 17u30: Recht op recht 
vandaag geen kronkeltjes en bochtjes maar recht op recht. Heb jij soms ook moeite met 

links en recht, voor en achter, boven onder,... Wel vandaag zal dat probleem voor even 

opgelost worden want vandaag gaan we alleen maar recht op recht. Simpeler kan het niet.  

 

Zondag 28/02/2021 14u - 17u30: Stratego   
Spanneeeeend!!! Vandaag gaan we de detective uithangen. Wie is er vermoord? Wie was 

de moordenaar? Met wat is het gebeurd? Waarom is dit gebeurt? Jullie komen het allemaal 

vandaag te weten, of beter, jullie zullen vandaag zelf een antwoord op deze vragen moeten 

zoeken!  

 

Zo dit was het weer voor de eerste 2 maanden van 2021! Hopelijk vonden jullie het 

leuk, wij kijken alvast uit naar de volgende 2!  

Dikke knuffels 

Stien, Anna, Robbe, Kobe, Gitte, Emma en Loena 

 



 

Welpen 

 

 

 

 

Dag welpen!  
Hier zijn we dan weer met het groepsboekje van de 
volgende 2 maanden. Wij hebben er alvast zin in, 
hopelijk jullie ook want het worden een leuke 2 
maanden! 

Zaterdag 2 Januari 19u- 21u: Nieuwjaarsreceptie 

Feesten als de beesten dat gaan wij vandaag doen! Karaoke, dansen, eten en 

vieren met z'n allen. We klinken op 2021 en op hopelijk een wereld zonder het C-

woord! 

Zaterdag 9 Januari 19u- 21u: Sluipspel 

Vandaag spelen we het befaamde sluipspel. Oefen alvast je sluip-skills nog maar 

eens want om dit spel te winnen zal je zeker sluw en zeer stiekem moeten zijn. 

Zaterdag 16 Januari 19u- 21u: Desserten vergadering 

Ja jullie lezen het goed we zijn beland bij de leukste vergadering van het jaar. 

Vanavond gaan we onze buikjes lekker rond eten. Neem allemaal een lekker 

dessertje mee en dan maken we er een gezellige avond van 

Zaterdag 23 Januari 19u- 21u: Griezeltocht 

Vandaag gaan we testen hoe dapper jullie wel niet zijn. We gaan namelijk 

gezellig griezelen tijdens een echte griezeltocht. Kom en ontdek wie de dapperste 

welp is.  

Zondag 30 Januari 14u- 16u30: Snoepjesquiz 

Zijn snoepjes gezond?   A) Nee, je kan beter fruit eten. 

                                        B) Ja, want ik hou van snoep. 

Dit was nog maar een opwarmertje! Van de quiz die wij hebben gemaakt zullen je 

hersenen verzuren 😉! 

 



 

Welpen

 

 

Zondag 7 Februari 14u- 16u30: Cluedo 

Vandaag gaan we het grote cluedo spel spelen! Wie is het?? Wie heeft het 

gedaan? Met welk wapen is het gebeurd? Waar? Kom samen met ons zoeken 

naar de mysterieuze moordenaar!  

Zondag 14 Februari 14u- 16u30: Valentijnsvergadering 

Vandaag gaan we Cupido een handje moeten helpen, want hij heeft de laatste 

dagen minder druk als anders. Hoe zou dat nu komen? Kom vandaag zeker naar 

de scouts, dan kunnen we allemaal samen kijken wat het probleem is. 

Zondag 21 Februari 14u- 16u30: Jungle Book vergadering 

Jullie kennen hopelijk allemaal de film Jungle Book wel, want het is echt een 

klassieker! Vandaag gaan we een hele namiddag opdragen aan het Jungle Book, 

maar wat we juist gaan doen verklappen we nog niet. 

Zondag 27 Februari: Kidsparty (Uren volgen nog) 

Vanavond is het de ideale moment op jullie dansbeentjes goed los te gooien, het 

is namelijk kidsparty! Doe allemaal jullie feestkleren maar aan want het wordt een 

geweldige avond! 

Dat was het dan voor de eerste 2 maanden van het nieuwe jaar, waarin we 
hopelijk wel elk weekend naar de scouts mogen komen! 
 
Rama, Baloe, Raksha, Marala, Oe en Kaa.  
 



 

Jonggidsen

  

Dag liefste jonggidsen! We moeten elkaar 

en de scouts al twee maanden missen. 

Hopelijk zien we elkaar in 2021 snel terug! 

Jullie kunnen alvast uitkijken naar de leuke 

activiteiten van 2021! 

 

Zaterdag 2 januari 19u - 21u: Dessertenvergadering/ gezelschapspelletjes 
Cupcakes, tiramisu, cake pops, pudding, taart, milkshake, koekjes, brownies, 

wafels, … Voor vanavond mogen jullie jullie beste kookkunsten naar boven 

halen! Kleine tip: eet niet te veel op voorhand!  

  

Zaterdag 9 januari 19u - 21u: Filmavond 
Wordt het een horrorfilm, een actiefilm, een Disneyfilm, ...Vanavond mogen 

jullie in jullie meest gezellige pyjama naar de scouts komen. Om het extra 

gezellig te maken mogen jullie een dekentje meenemen! 

 

Zaterdag 16 januari 19u - 21u: Wellnessavond 
Wat is er beter dan onze eigen wellness te creëren? Om het jaar goed te 

beginnen gaan we onszelf eens goed verwennen! 

 

Zaterdag 23 januari 19u - 21u: Knutselvergadering 
Één ding is zeker. We zijn nooit te oud om eens te knutselen, en dat gaan we 

deze avond doen! Welke jonggids is het meest creatief? Dat gaan we vanavond 

te weten komen! 

 

Zondag 31 januari 14u - 21u: Tiktok-vergadering 
Dat jullie allemaal verslaafd zijn aan Tiktok weten we al. En dat jullie alle 

dansjes mega goed kunnen, weten we ook al. Maar welke jonggids kan dit het 

beste? Warm jullie goed op, oefen jullie dansjes nog eens goed, want vandaag 

zal het een vergadering vol Tiktokdansjes zijn! 

 



 

Jonggidsen

  

Zondag 7 februari 14u - 16u30: De slimste jogi 
Wat is het hardste materiaal van het menselijk lichaam? Welke bloedgroep 

komt het meest voor? In welk jaar werd de website Google gelanceerd? 

Deze vragen zijn algemene kennis hé? Bereid jullie maar goed voor op de 

mega coole Jogi-quiz! 

  

Zondag 13 februari 14u - 16u30: Soepverkoop 

 

  

Zondag 21 februari 14u - 16u30: Leiding VS jogi  
De leiding of de jonggidsen… Om te weten te komen wie het sterkste, de 

slimste, de snelste is moeten jullie vandaag zeker naar de scouts komen! Klaar 

voor jullie afgang? ;)  

  

Zondag 27 februari 14u - 16u30: Kidsparty 
Vandaag mogen jullie al jullie dansmoves die jullie geleerd hebben via Tiktok 

nog eens bovenhalen want we gaan er een mega leuk coronaproof feestje van 

maken!! 

 

 

Zo zitten de eerste twee maanden van 2021 er al weer op. Tot snel!!! 
Dikke knuffels Fien, Jarne, Kaat, Matthias, Wout en Leoni  

  

  



 

Jongverkenners

 

 

Dag liefste jv’s. We weten wat jullie denken: 
“Kan dat stomme virus niet gewoon weggaan?”. 
Ook wij denken er zo over! Helaas is het nog 
even doorbijten… . Maar niet getreurd, hier zijn 
alvast de geplande activiteiten voor de komende 
maanden, waardoor jullie weer met volle moed 
2021 kunnen ingaan! 

Zaterdag 2 januari (19u-21u): Dropping 

Dropping, een echte klassieker. Eén uit de duizend! Vandaag testen we jullie 
scout-gehalte. Trek alvast je beste (vuilste) wandelschoenen, neem je kompas 
mee en start de zoektocht naar het scoutslokaal. Een echte scouts weet steeds 
zijn weg te vinden. Lukt het niet, dan vind je ongetwijfeld wel een andere 
creatieve manier om weer thuis te komen. Zoals Albert Einstein ooit zei: “De 
benen zijn de wielen van de creativiteit”.  

Zaterdag 9 januari (19u-21u): Wellness-avond 

Afgelopen maanden zijn voor iedereen een last geweest. Alle regels en 

beperkingen zorgen voor stress en weinig sociaal contact. Vandaag proberen we 

de kopzorgen aan de kant te schuiven en gewoonweg te GENIETEN. 

Piekeren neemt niet de zorgen weg van morgen, maar wel het zicht van vandaag. 

Geniet van elke dag! 

 

Zaterdag 16 januari (19u-21u): Ladderspel 

Vandaag is iedereen je grootste vijand. We nemen het tegen elkaar op in korte 

maar oh zo krachtige uitdagingen. We zullen onze krachten met elkaar meten. 

Succes! 

 

Zaterdag 23 januari (19u-21u): Sluipspel 

Wederom een echte klassieker. Dit is dan maar de tweede van die duizend? Wie 

kan ongemerkt tot bij ons komen en zo door het oog van de naald kruipen? 

 

Zaterdag 30 januari (19u-21u): De Slimste Mens  

Ja, ‘T is gebeurd! Wie wordt de slimste jv ter wereld en slaat zich een weg door 

de finale? De jury heeft er alvast zin in! Vergeet niet: “Zelfkennis is het begin van 

alle wijsheid.”. 



 

Jongverkenners 

 

  

Zondag 7 februari (14u-16u30): Wintersporten 

Niet kunnen skiën in de buitenlandse skipistes, dan halen wij de 

wintersporten naar hier! Echt skiën zal natuurlijk niet zo simpel zijn, 

misschien zit er wel een sneeuwballengevecht in? Misschien zien we tegen 

dan geen zwarte sneeuw meer. 

 

Zondag 14 februari (14u-16u30): Vriendjesdag 

Laten we hopen dat tegen februari iedereen een anti-corona spuitje heeft 

gekregen zodat jullie jullie vriendjes kunnen meenemen. Zo kan ook de 

scouts weer nieuwe leden rekruteren. Samen scouten is olie voor de 

vriendschap! 

 

Zondag 21 februari (14u-16u30): Do-it-yourself 

Zoals jullie al weten zijn de benen de wielen van de creativiteit. Deze 

creativiteit mogen jullie vandaag laten zien in de do it yourself-vergadering 

 

Zondag 28 februari (14u-16u30): Kidsparty 

Laat vandaag maar eens zien wat voor een feestvarkens jullie zien op ons 

corona-proof feestje!  

 

Voilà, hier zijn de eerste twee  

knallermaanden van het jaar 2021. 

Laten we hopen dat niet ons nog in de weg  

staat om te doen wat we graag doen. 

Anders voorzien we naar goede 

gewoonte wel een alternatief! :) 

 

Als je niet komt, vergeet dan zeker niet om 

af te zeggen bij ons! 

 

Tot snel patsers! 

Annaël, Helene, Quinten, Lennert,  

Aron en Floor 



 

Gidsen 

 

 

 

Dag allerliefste gidsen, 

Eerst en vooral een gelukkig nieuwjaar! We 

starten het nieuwe jaar met heel veel leuke 

activiteiten. Hopelijk gaan we elkaar in 2021 

meer kunnen zien dan in 2020. 

 

 

Zaterdag 2/01/2021: 19:00-21:00: Nieuwjaarsreceptie 

Bij een nieuw jaar hoort uiteraard ook een nieuwjaarsreceptie. Trek allemaal jullie mooiste 

outfit aan en dan kunnen we het nieuwe jaar inzetten met heel veel hapjes en drankjes 

(kidibul uiteraard)! 

Zaterdag 9/01/2021: 19:00-21:00: Filmavond 

Licht, camera en actie! Spannend, welke film wordt het? Ey wie is er daar zo aan het 

smakken op zijn popcorn? Moete gij ne cola of ne fanta hebben? Welke film het ook gaat 

zijn, het wordt sowieso the greatest show! 

Zaterdag 16/01/2021: 19:00-21:00: Dessertenvergadering 

Dju ik heb buikpijn, maar geef me toch nog maar ne pudding en een koekje en ne 

chocomousse en een stukske taart en ook speculaas! Genoeg keuze vandaag en laat 

buikpijn u zeker niet tegenhouden om nog iets te eten! 

Zaterdag 23/01/2021: 19:00-21:00: Dropping 

Ik zou al maar snel beginnen oefenen met je kompas en een kaart, want die skills zul je 

vandaag zeker nodig. Zeker als je op tijd terug wil zijn voor de warme chocomelk! 😉 

Zaterdag 30/01/2021: 19:00-21:00: Casino 

Ik heb twee paar! Oef ik heb three of a kind! Ey gij daar ik heb een kleine straat! Joohooow 

ik heb full house ik win! Wie gaat er vandaag met het meeste geld naar huis en wie kan 

zich de James bond noemen van het casino? Dat zien we zeker vanavond! 

 

 



 

Gidsen 

 

 

 

 

  

Zondag 7/02/2021: 14:00-16:30: Omgekeerde dag 

Vandaag worden jullie allemaal verkenners en gaan we buiten rondhangen en 

niksen, nog king of the hill, stokkenvoetbal en echte mannenspelletjes spelen! 

(O jaa vergeet u zeker niet te verkleden als jongens he hihi) 

Zondag 14/02/2021: 14:00-16:30: Valentijnsvergadering 

Iedereen weet ondertussen waarschijnlijk wel dat het op 14 februari Valentijn is, 

maar wist je ook al, maar wist je ook dat ze in Argentinië Valentijn een hele 

week vieren omdat ze 1 dag niet voldoende vinden? Of dat het in Maleisië, Iran, 

Rusland, Saudi-Arabië, Indonesië en Pakistan verboden is om Valentijn te 

vieren? Vandaag zullen we Valentijn vieren op een manier dat je het 

waarschijnlijk nog nooit gevierd hebt. 

Zondag 21/02/2021: 8:00-14:00: ONTBIJTMANDEN 

Dit is waarschijnlijk de belangrijkste vergadering van het jaar. Hopelijk gaan we 

vandaag veel centjes verdienen en dan kunnen we hier in 2021 nog veel leuke 

dingen mee doen. 

Zaterdag 27/02/2021: MLF 

MLF zal er dit jaar een beetje anders uitzien, maar dat is zeker geen reden om 

niet te komen. Maak dus maar veel reclame en zorg dat jullie allemaal massaal 

aanwezig zijn! 

Zo zo gidsjes dit was het weer voor de volgende 2 maanden! Hopelijk zien 

we elkaar weer zo vlug mogelijk in het echte leven. Dan kunnen we weer 

super leuke activiteiten doen en zal 2021 een beter jaar worden! 

Veel huggieesss van jullie leiding 

Esmee, Emelie , Julie en Siebe  

 

 



 

Verkenners

  

zaterdag 2 januari 2021 (19u-21u) : goeie voornemens 
Wat is het eerste dage doet tijdens het nieuwe jaar? Goeie voornemens doen 
he! da gaan we deze week dan ook doen. ons zelf verbeteren! of toch 
proberen allesinds 
 
zaterdag 9 januari 2021 (19u-21u): schotse spelen in den doenker 
den titel spreekt voor zich he, we doen schotse spelen ma dan in den 
doenker. of da de spelen plezanter of ambetanter maakt zullen we dan nog 
wel zien. 
 
zaterdag 16 januari 2021 (19u-21u): pokeravond 
doe u chiqueste kostuum maar aan en zet uwe pokerface op want vandaag is 
het tijd om te laten zien we de beste pokerspeler is.  
 
zaterdag 23 januari 2021 (19u-21u): film avond 
normaal gingen we filmavond vorige maand doen, maja de ronny zat er 
tussen eh. ma geen erg! we proberen deze maand gewoon noggis! 
 
 
zondag 31 januari (14u-16u30): bosboys 
echte venten gaan vantijd al is inde bossen een bikke arig doen. ma 
aangezien gelle nog boys zijt wordt het tijd dawe is me ulle inde bosgaan. na 
deze vergadering zijn jullie hopelijk bosventen en geen bosboys meer. 

Jooo boyss, 2020 is gedaan en 2021 komt er aan. 
vorig jaar was balen, maar dit jaar gaan we dat inhalen.  
2021 wordt een jaar vol fratsen, dus het wordt 
 tijd om te patsen. de leiding is alvast gereed, 
 dus we openen vanaf nu terug de keet! 



 

Verkenners 

  

 

  

zondag 7 februari (14u-16u30): fitnessvergadering  
vandaag gaan iron pumpen zoals Arnold Schwarzenegger. Asge thuis gewichten 
hebt liggen: pakt allemaal maar mee! dan is de weg naar de scouts al een 
opwarming! 
 
zondag 14 februari (14u-16u30): technieken vergadering 
vandaag gaan we is zien wie er kan sjorren als de beste en wie misschien nog 
wat oefening nodig heeft. 
 
 
zondag 21 februari (14u-16u30): army day 
vandaag gaan we als soldaten op pad. strijders, vuur uw wapens!!!!! 
 
zondag 28 februari (14u-16u30): special sports 
vandaag gaan we een paar unieke sporten doen waar je wellicht nognooit van 
hebt gehoord. het wordt spannend!! 
 
voilla da was het dan weer voor deze 2 maanden, we zien jullie gelukkig nog 
terug in de komende 2 maanden. 
 
 
 
stevige linker. 
 
 
 
Torro, Benji, Tigil. 



 

Jins 

 

 
 

Hey Allerliefste Jins, we missen jullie en 
hopen dat de scouts snel terug mag 
opstarten zodat we weer kunnen ravotten! ;) 
Hier zijn de activiteiten voor de komende 
twee maanden! XXX 

Zaterdag 2 Januari van 19u-21u: Nieuwjaarsvergadering 

WHOOEHOOOE 2021!! Laten we samen klinken op het nieuwe jaar! 

Hopelijk een jaar met leefweek, buitelands kamp, Cantus en nog zoveel 

meer leuke herinneringen! Wij kijken er al naar uit! <3  

Zaterdag 9 januari  19u-21u: Quizzz 

Wie wint er vanavond de prijs voor slimste jin? Ben jij de Einstein van de 

groep kom dan zeker meedoen!! Hopelijk hebben jullie je goed 

voorbereid voor deze quiz want zo sla je de bal niet mis!  

Zaterdag 16 januari van 19u-21u: Filmavond  

 GEEF DE CHIPS IS DOOR MANNEKES!! WAAR IS DE FANTA? 

SHHHHT!!! jullie voelen het al aankomen het is tijd voor de filmavond!! 

Gaan we voor de Titanic of heeft de leiding iets originelers voor ons in 

petto?  

Zaterdag  23 Januari van 19u-21u: WII-avond 

Vandaag keren we terug naar onze jonge jaren met Mario Kart of Just 

Dance, alle meubels aan de kant en het wordt zeker plezant!! :) 

 Zaterdag 30 januari van 19u-21u: cantus!! 

DE vergadering waar iedereen op zit te wachten is eindelijk daar!! Wie is 

de sterkste drinker onder ons en wie ligt er het eerste KO? 

Cantusmeester Jokke is alvast in zijn nopjes en gaat ons een 

onvergetelijke avond bezorgen! JOKKE WE LOVE U!! 



 

Jins  

 
 

                      Zondag 7 februari van 14u-16:30u:  Times Up!! 

                      Eindelijk nog eens een klassieke spelletjesavond!                          

Hopelijk kunnen jullie jullie stress onder controle houden want we 

spelen Times Up!!  

Zondag 14 februari van 14u-16:30u: Valentijn 

Cupido komt nog eens op bezoek want er is nog veel werk voor hem in 

onze groep! Hopelijk schiet hij met zijn pijlen raak zo valt deze dag in de 

smaak! <3 

Zaterdag 20 februari van (uren volgen nog): Gidsenbrunch 

Zaaalig ontbijten en nee niet met cornflakes maar wel met een spekje of 

pannenkoekje!. Vandaag steunen we de gidsen en voor dat delicious 

ontbijt zetten we graag een wekkertje, ookal is het zaterdag! ;) 

21- 27 februari: Leefweek 

De leukste week van het jaar is eindelijk daar! Deze week is geen 
gewone schoolweek waar we ‘s avonds in de zetel ploffen! Vééél beter, 
gezellig samen koken om daarna te genieten van een drankje om 
misschien de volgende dag al wel eens met een katertje op de fiets te 
kruipen op weg naar school! Wij kijken er alvast suuuuperhard naar uit 
en jullie waarschijnlijk ook!  
 

Zaterdag 27 februari: MLF 

We kunnen ons geen betere afsluiter van leefweek inbeelden! Samen 

onze beste dansmoves bovenhalen en eindelijk nog eens genieten van 

onze zalige scoutsfuif! XXX  



 

 

 
 

 
 
 

    

Evenementen 

Zaterdag 27 februari: Mouve Les Pieds 
 
We moeten jullie vast en zeker niet uitleggen waarom onze jaarlijkse fuif Mouve la 
Fête dit jaar niet door gaat. Daarom hebben we als alternatief een heuse 
coronaproef wandeltocht Mouve les Pieds ineen gestoken! Meer info over het 
evenement volgt nog maar wij verwachten jullie alvast met wandelschoenen op 
anderhalve meter afstand! 
 
Zondag 21 februari: Gidsenbrunch 
 
Ook de gidsenbrunch is niet meer gezellig samen in ’t Goor zoals gewoonlijk. Nu 
kan je thuis met je eigen bubbel lekker smeugen van alle lekkernijen die onze 
gidsen voorschotelen. Brunchen in je pyjama en/of in bed is natuurlijk niet mis, 
toch? Dus schrijf je vast en zeker in voor onze dames hun ontbijtmanden! 
 
Vrijdag 15 juli – Zondag 25 juli: Kamp 
 
We geven ook alvast de data van het kamp 2021 mee. Dit jaar doen we nog een 
poging om naar het Heuvelland te gaan, hopelijk gooit corona geen roet in het 
eten en kunnen we terug samen ravotten!  



 

 

 

Leidingsploeg 2020 ― 2021 
KAPOENEN  JONGVERKENNERS  

Hannah Segers 0474/02 58 32 Helene Roesems 0471/92 24 67 

Sien Beckers 0476/37 13 12 Aron Bracke 0476/45 19 48 

Kyra De Heel 0479/56 42 02 Annaël Vermeulen 0479/97 53 28 

Nio Ponet 0472/66 02 38 Floor Beets 0471/33 07 43 

Seppe Verboven 0477/08 29 57 Lennert Thielens 0470/50 19 03 

KABOUTERS  Quinten Pauwels 0487/73 24 56 

Anna Verbeeck 0470/82 42 42 GIDSEN  

Loena De Heel 0478/38 83 11 Emelie Aerts 0471/33 64 15 

Gitte Bemong 0470/29 84 67 Julie Mariën 0470/26 72 43 

Emma Vanthoor 0486/71 33 10 Siebe Verhoeven 0470/34 19 92 

Robbe Ooms 0474/77 47 24 Esmee Greven 0496/74 84 28 

Kobe Beckers 0487/46 69 13 VERKENNERS  

Stien Mondelaers 0487/36 93 37 Kobe Fonteyn 0468/12 42 87 

WELPEN  Tijl Rutten 0471/85 57 01 

Maarten Aerts 0475/42 34 39 Benjamin De Baerdemaeker 0471/47 04 17 

Ruben Pauwels 0479/51 51 24 JINS  

Kaat Mondelaers 0487/36 99 06 Jonathan De Baerdemaeker 0475/29 84 22 

Barbara Coppens 0468/23 13 57 Eva-Marie Garmyn 0479/18 38 19 

Kasper Beets 0491/13 81 05 Valerie Franken 0499/34 97 87 

Casper Vandelook 0485/80 05 43 MATERIAALLEIDING  

JONGGIDSEN  Thibaut Lavaerts 0472/58 07 47 

Wout Camps 0494/80 26 35 Juul Schapmans 0473/25 65 95 

Kaat Camps 0495/64 74 97 Simon Vertessen 0479/50 09 20 

Jarne Bemong 0479/04 74 23 GROEPSLEIDING  

Mathias Segers 0479/79 60 22 Maarten Guerry 0478/06 41 74 

Leoni Jones 0491/12 50 06 Florian Garmyn 0479/18 38 23 

Fien Vanthoor 0488/43 51 72 OUDERCOMITÉ  

  Peter Aerts, Voorzitter 0474/89 31 46 

  Mark Gybels, Ondervoorzitter 0474/88 13 12 

  Nelle Swinnen, Secretaris 0478/76 69 67 

  Erwin Crets, Penningmeester 0474/58 06 68  
 


