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Hallo allemaal! 
Gelukkig kunnen we ons scoutsjaar weer 
afsluiten met 2 maanden boordevol activiteiten, 
dit terwijl de kampkriebels al naar boven komen! 

Zoals eerder vermeld heeft joyvalle een actie waarin dat verenigingen 
gratis melk kunnen verkrijgen, elke 10 flapjes die je aan hun melkbrikken 
vindt, levert ons een gratis liter melk op voor ons  kamp! Dus hou deze 
flapjes zeker bij en bezorg ze bij onze leiding voor 31 mei! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stevige linker 
Émelie, Maarten en Florian 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

  

Hoihoihoi beste kapoentjes!! We zijn al 
aangekomen aan de laatste 2 maanden van 
dit scoutsjaar :( Gelukkig hebben we weer 
heel wat leuke activiteiten op de planning 
staan, en komen we steeds dichter bij het 
superleuke scoutskamp! Woep woep!! 
 

Zondag 2/05/2021 14u-16u30: Quiz 
Vergeet de slimste mens ter wereld, 2 tot de 6de macht of de pappenheimers. In 
deze quiz gaan we voor eens en voor altijd uitmaken wie de slimste is! (Buiten de 
leiding natuurlijk;) ) 
 
Zondag 09/05/2021 14u-16u30: De zoektocht van Snoopie 

Wie zoekt die vindt! Wat is er nu leuker dan een heuse speurtocht? Niets toch? 
Snoopie de speurhond heeft jullie hulp nodig, hij is zijn baasje kwijt! Hij is al 
redelijk oud en dus werkt zijn neusje niet meer zo goed, en jullie moeten hem 
helpen om zijn baasje weer terug te vinden. Vinden jullie hem terug?  
 
Zondag 16/05/2021 14u-16u30: Cluedo bij Scouting Engsbergen 

Wie heeft er de teddybeer van Seppe gestolen? Is het Simon van de materiaal 

leiding? Of misschien Loena van de kabouters? En waar ligt de teddybeer verstopt? 

In het kapoenenlokaal? Of in het speeltuintje? Helpen jullie Seppe om zijn 

teddybeer weer veilig mee naar huis te kunnen nemen straks?  

 
Zondag 23/05/2021 14u-16u30: Waterspelletjes 
Water is nat. Water is koud. Water is minder lekker dan cola. Of fanta. Dat maakt 
allemaal niet uit, want we gaan vandaag super leuke spelletjes spelen met water! 
Als het weer te slechte is zullen we iets anders doen. Alhoewel, regen is ook water 
eh.. 
 
 
 



 

 

  

 
Zondag 05/06/2021: Honkbal 
Omdat de leiding weet dat jullie natuurtalenten zijn in honkbal, is dit precies wat we 
vandaag gaan doen. Voor diegenen die het niet kennen, je moet gewoon zo hard 
mogelijk tegen een balletje slaan. En dan zo hard mogelijk lopen. HOMERUN!! 
 
Zondag 30/05/2021 14u-16u30: circus vergadering 

Vandaag komen we erachter wie de grootste clown is onder ons, wie de beste acrobaat 
zou zijn, welke kapoen er een leeuw kan temmen of wie er een konijn uit zijn hoed kan 
toveren. Heb jij er altijd al van gedroomd om een leeuw te temmen of om een 
superhoge piramide te bouwen? Kom dan zeker naar de scouts vandaag! 
 
Zaterdag 12/06/2021 19u-21u: Prinsessen en ridders vergadering 

Slijp jullie zwaarden, haal jullie paarden van stal en trek jullie mooiste kleedje aan want 

vandaag zijn jullie allemaal voor heel even prinsessen en ridders. We veroveren het 

koninkrijk van Scoutsassimo en maken er een magisch fijne namiddag van!  

 
Zaterdag 19/06/2021 19u-21u: Knuffel vergadering 
Vandaag willen we graag kennis maken met jullie knuffels. Want naast alle kapoenen 

die meegaan op kamp zijn er natuurlijk nog vele teddyberen die een plekje in de tent 

moeten krijgen. We gaan dus onze knuffels aan elkaar voorstellen en wie weet komen 

er wel nieuwe vriendschappen uit! Breng zeker allemaal jullie knuffel mee naar de 

scouts!! 

 
Zaterdag 26/06/2021 19u-21u: Verrassing 

Joepie, een verrassing, spannend!!!!!! Misschien komt de paus ons wel een bezoekje 
brengen? Of misschien vliegen we vandaag wel richting de maan? Of is het nu toch 
totaal iets anders? Wat het zal worden kunnen  we natuurlijk nog niet verklappen. Zeker 
komen dus!! 
 
Dit waren de laatste activiteiten voor dit jaar!  
Hopelijk vonden jullie dit jaar even leuk als wij.  
Voor we afscheid van jullie nemen kunnen  
jullie nog meekomen op kamp. Dat gaat niet  
leuk worden. Het gaat  
GEWELDIGSUPERFANTASTISCH WORDEN!!  
Hopelijk zien we jullie dan! 



 

 

  

Hallo meiden, 

Helaas pindakaas zijn het alweer de laatste 2 maanden van dit 

scoutsjaar…..Maar niet getreurd want we gaan er nog 2 mega 

leuke fantastische maanden van maken!!! 

Be prepared 
 

Zondag 2/05/2021 van 14:00-16:30 Modeshow 

We dromen er allemaal wel eens van om over een rode loper van 10meter te lopen terwijl 

iedereen juicht en klapt voor jou. Wel vandaag hebben jullie de kans om jullie te bewijzen als 

een echt fotomodel. Trek alvast je coolste/gekste/mooiste/ grappigste  outfit aan zodat je 

zeker goed gezien wordt op onze mega grote kabouter catwalk. Lachen maar naar de 

camera!!! 

 

Zondag 9/05/2021 van 14:00-16:30: Pimp my ride 

Vandaag gaan we potteke zijn auto omtoveren tot een echte kaboutermobiel.  Likje verf hier, 

likje verf daar, sticker hier en sticker daar! Op 2,5 uur tijd toveren we potteke zijn auto om tot 

een echte meisjes auto…. Hopelijk gaat Potteke dit mooi vinden hihihihih 

 

 Zondag 16/05/2021 van 14:00-16:30: leiding VS kabouters 

Vandaag gaan we voor eens en altijd uitmaken wie nu het beste kan samenwerken, de 

kabouters of de leiding…. 

Meisjes maak jullie klaar voor de strijd van het jaar want er gaat hard gestreden worden 

vandaag…. 

 

 Zondag 23/05/2021: van 14:00- 16:30: verfvergadering 

Joepieee vandaag gaan we onszelf lekker bekladen met verf zodat we op het einde van de 

vergadering een wandelend schilderij zijn. Haal jullie allerbeste verfkunsten maar boven voor 

vandaag want die kunnen jullie zeker gebruiken. 

VERGEET GEEN SLECHTE KLEREN AAN TE DOEN DIE HÉÉL VUIL MOGEN WORDEN 

  

 

  



 

 

 

 

  

Zondag 30/05/2021 van 14:00-16:30: Loena en Emma’s  

Birthday party 

Bij een verjaardag hoort een verjaardagsfeestje.  

Bij deze zijn jullie allemaal uitgenodigd op Loena  

en Emma hun verjaardagsfeestje. 

Ps vergeet je uitnodiging niet ;)  

 

Zaterdag 5/06/2021 van 19:00-21:00: Wellness vergadering 

Vandaag gaan we onszelf eens lekker verwennen, want eerlijk wij meisjes verdienden dat. 

Gezichtsmaskertje hier, nagellak daar, lekker bruinen in de zon zien we allemaal sowieso toch 

zitten….. DUHOok Potteke en Robbe vergeten we vandaag uiteraard niet, zij krijgen een 

GEWELDIGE make over gratis en voor niks! 

 

Zaterdag 12/06/2021 van 19:00-21:00: DIY 

Vandaag gaan we tijdens deze creatieve avond de Picasso in ons naar boven halen. Gaan we voor 

een groot schilderij, of toch eerder beeldhouwden of misschien wel potten bakken…..  1 ding is 

zeker, het wordt zeker en vast een creatieve avond! 

 

Zaterdag 19/06/2021 van 19:00-21:00: Beloften 

Aangezien dat we door corona dit jaar niet op weekend zijn kunnen gaan zullen de eerste jaars 

vandaag hun belofte doen…. SPANNEND!!! Uiteraard zijn de 2de en 3de jaars ook zeker welkom op 

deze belofte om te supporteren!!  

  

Zaterdag 26/06/2021 van 19:00-21:00: gezelschapspelletjes 

Vandaag gaan we gezellig met z’n alle lekker gezelschapspelletjes spelen. Wie wordt de 

rummikub queen, wie gaat als eerste bankroet zijn bij monopoly, wie kan het slechtste tegen zijn 

verlies , dat komen we vandaag allemaal te weten. Breng zeker ook allemaal jullie favorieten 

gezelschapsspel mee! 
komen!  
 

Zo lieve meisjes dit was het alweer voor  

de laatste 2 scoutsmaanden. Na deze leuke  

maanden kunnen we eindelijk beginnen aftellen  

naar ons mega leuk scoutskamp!!! 

Dikke kus xxx 

Anna-Potteke-Loena-Gitte-Robbe en Emma 

 



 

 

  

Heeeey welpen!! We zijn jammer genoeg 

aangekomen aan de laatste maanden. Wat is de 

tijd gevlogen…maaar niet getreurd want het 

hoogtepunt van het jaar is in zicht namelijk het 

kamp. Hopelijk zien we jullie daar allemaal nog 

 zondag 2 Mei(14u-16:30): Macrame vergadering 

Na deze vergadering gaan jullie allemaal met een nieuwe hobby naar huis. We gaan 

namelijk macrmeën. Als je nog niet helemaal verkocht ben kom dan zeker en laat je 

onderdompelen in de wereld van de macramee. 

 zondag 16 Mei(14-16:30): Bosspel 

Een echte klassieker we trekken vandaag naar het bos. Kampen bouwen een 

spelletje stratego we gaan het vandaag allemaal doen. 

 zondag 23 Mei(14-16:30): Fitnessvergadering 

wie is de snelste? Sterkste? Fitste? Vandaag komen we erachter. Gaan we een dans 

workout doen of samen 2 uur en half lopen het kan allemaal op deze 

fitnessvergadering  

zondag 30 Mei(14u-16:30): Pannenkoeken huis Van Tante Siska 

Pannenkoeken voor velen hun lievelings eten. Heel deze vergadering staat in het 

teken van pannenkoeken. Wat we juist gaan doen is een groot geheim zeker komen 

dus!! 

 

 

 

 



 

 

  

zaterdag 5 Juni (19u-21u) : Waterspelletjes 

Frank heeft ons beloofd dat het mooi weer zal zijn vandaag, daarom gaan we ons 

amuseren met water. Zet een zonnebril op je kop en haal je zwemshort uit je kast want 

de kans op wat gedruppel is groot☺️ 

zaterdag 12 juni (19u-21u): Ijsje eten 

Voor sommigen onder ons is dit de leukste vergadering van het jaar, je kan het al raden: 

ijsje eten!!! Vergeet ook niet allemaal om €2 mee te nemen zodat jullie lekker kunnen 

smullen. 

zaterdag 19 Juni(19u-21u): zwemmen   

Laten we hopen dat het vandaag lekker warm is, want we gaan zwemmen! Vergeet jullie 

zwemgerief niet zodat we gezellig samen ons kunnen verfrissen! 

 zaterdag 26 Juni(19u-21u): technieken vergadering 

Ja hier is ze dan de gevreesde techniekenvergadering. Vandaag gaan wij jullie de basic 

survival skills aanleren voor het kamp zodat jullie deze 10 geweldige dagen zonder 

probleem doorkomen. Zeker komen dus!! 

De laatste maanden zitten erop.  

Hopelijk vonden jullie ze even leuk als jullie leiding.  

Tot binnen een paar weken!! ;) 

Dikke knuffels, jullie leiding  

Rama, Oe, Baloe, Kaa, Marala en Raksha   

 



 

 

  

 

Halloooooooo liefste jogi’s  
Hier is alweer het laatste boekje met de planning voor 

laatste twee maanden scouts van dit jaar. Er staan nog 

kei veel leuke activiteiten op de planning, dus zeker 

komen als je niks wilt missen! Wij hebben er zot veel 

zin in, hopelijk jullie ook !! 

zondag 2 mei 14u-16u30: Wuvekesdag  
Lekker met de meiden koffie, Lekker met de meiden worteltaart, Lekker met de meiden zitzak 
Vroeger wilde ik een paard, Lekker met de meiden mode, Lekker met de meiden aan de lijn, 

Lekker online bestellen, Wat is het toch fijn een meid te zijn 
Vandaag is het meiden-dag, dus allemaal komen!!  

 

zondag 9 mei 14u-16u30: Race tegen de tijd  
Tik tak tik tak tiktak tiktaktiktak… Hopelijk kunnen we snel genoeg zijn vandaag, want de 

klok tikt. Wat er gebeurt is als de tijd op is dat weten we niet: een bom? een alarm? een 

pinãta? wie zal het zeggen. Wat we wel weten is dat  het een echte race tegen de tijd zal 

worden, dus be prepared.   

 

zondag 16 mei 14u-16u30: DIY vergadering  
DIY staat voor “Do-It-Yourself”, wat zoveel betekent als “doe-het-zelf”. Dus haal de 

kunstenaars in julliezelf maar naar boven want we gaan een heuse knutselnamiddag 

houden. Spannend! Is er iets dat jullie zelf al altijd wilde maken, laat maar weten aan de 

leiding dan zorgen wij dat je dit DIY-project eindelijk eens zelf kan maken!  

 

zondag 23 mei 14u-16u30: bekentocht 
Vandaag gaan we op tocht. Maar niet zomaar een tocht. We gaan namelijk op 

bekentocht! Het wordt ploeteren, zwemmen en zwoegen: lekker smerig zijn dus!!! Deze 

activiteit wil je echt niet missen. Allemaal komen dus! 
DOE KLEREN AAN DIE HEEL VUIL/WEGGEGOOID MOGEN WORDEN  



 

 

  

zondag 30 mei 14-16:30u: 3de-jaars vergadering 
Voor deze vergadering gaat de leiding niks voorbereiden. Wel mogen onze geweldige 

derdejaars voor een dag de leiding zijn en een spel maken dat de eerstejaars, tweedejaars 

en leiding zondag kunnen spelen.  

 

zaterdag 5 juni 19-21u: waterspelletjes 
Hopelijk schijnt vandaag zalig het zonnetje want we gaan waterspelletjes spelen. Doe jullie 

badpakken en bikini’s maar aan en breng een handdoek mee want jullie gaan zeker nat 

worden.  

 

zaterdag 12 juni 19-21u: gezelschapspelletjes vergadering  
Uno, Cluedo, Memory, Rummikub, kaarten, Wie is het?, Monopoly, Jungle Speed, … enz. 

Breng vandaag de allerleukste gezelschapsspelletjes die je thuis hebt liggen mee naar de 

scouts en dan kunnen we deze samen spelen.  

 

zaterdag 19 juni 19-21u: zwemmen 
Jippiee, vandaag gaan we waterglijbanen testen, in wildwaterbanen ploeteren en natuurlijk 

van de allerhoogste duikplank springen. Breng zeker dus allemaal jullie bikini/badpak en 

handdoek mee. We laten de exacte uren nog weten.   

 

zaterdag 26 juni 19-21u: BBQ/ tuinparty  
Dit is de allerlaatste vergadering van dit scoutsjaar. We kennen allemaal uiteraard de traditie 

dat we het scoutsjaar steeds in stijl afsluiten met een gezellige BBQ. Breng allemaal je eigen 

(veggie)vleesje mee zodat we allemaal samen kunnen smullen. Njammieee 

 

Voila meiden, dit zijn alweer de twee laatste maanden van de scouts, zó jammer :( 
Máááááááááááár niet getreurd want het is bijna kamp !! 
Daar kunnen we 10 dagen lang samen chille, henge,  

ravotten en spelletjes spelen. Wij hebben mega veel zin  

in het kamp en kunnen niet wachten om te vertrekken!  
 Hopelijk zien we jullie allemaal op kamp! Dikke knuffel  
Jarne, Kaat, Mathias, Leoni, Wout en Fien  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Dag stoere binken! De laatste 2 maanden van dit 
scoutsjaar zijn helaas alweer aangebroken. 
Maar geen getreur, want na deze twee maanden 
volgt nog een geweldig JV scoutskamp. 
Alvorens te beginnen dromen over het kamp, zie 
hier de planning voor de komende maanden mei 
en juni: 

Zondag 02/05/2021 14u-16:30 : Voetbalvergadering 

Eindelijk staat deze vergadering op de planning. De lang verwachte 

voetbalvergadering. Trek allemaal je mooiste voetbaloutfit aan en smeer die 

kuitjes maar goed warm. Een handige tip: laat je innerlijke Marc’ske best thuis en 

haal de Ronaldo (of Messi) in jezelf naar boven.  

 

Zondag 09/05/2021 14u-16:30 : Bekentocht 

Het is weer zover, de jaarlijkse bekentocht staat weer voor de deur, JOEPIEEE!!! 

Er is toch niets leuker dan door de beken in Engsbergen kruipen??? Wij kunnen 

jullie alvast één goede tip meegeven en dat is GEEN mooie kleren aandoen ;)))  

 

Zondag 16/05/2021 14u-16:30 : Ladderspel 

Vandaag staat er een klassieker op het menu, namelijk het alombekende 

ladderspel. Jullie weten wat je te wachten staat, strijden om de top van de ladder 

te bereiken. Wie op het einde van de vergadering daar staat, mag zich trots the 

King of the Ladder noemen! 

 

Zondag 23/05/2021 14u-16:30 : The H2O-games 

Zomer = zon = warm weer = heel warm weer = (te) warm weer = nood aan 

VERFRISSING. En wat is de leukste manier om jezelf te verfrissen? JA goed 

geraden! Met waterspelletjes natuurlijk. Denk eraan dat je nat gaat worden, dus 

iets aandoen dat snel opdroogt is zeker een aanrader.  

 

  

 

 



 

 

 

 

  

Zaterdag 29/05/2021 19u - 21u: Schotse spelen 

De Highland Games zijn een 19e-eeuwse voortzetting van traditionele 

clanspelen uit de hooglanden van Schotland. Nog steeds worden er ieder 

jaar Highland Games gehouden, tegenwoordig ook buiten Schotland (in 

Engsbergen). De Highland Games omvatten onder meer zware atletische 

wedstrijdonderdelen, dus je spierballen meebrengen is de boodschap! 

Zaterdag 05/06/2021 19u - 21u: D-day 

A-day? B-day? C-day? NOOOO, D-day! Je hoort het goed D-day. Wat er 

deze avond gaat gebeuren is nog af te wachten. Dat het leuk gaat 

worden dat kan met zekerheid bevestigd worden! Komen is dus de 

boodschap... 

Zaterdag 12/06/2021 19u - 21u: Ijsje eten 

Frisco in den Disco, lekt eran, ge moet 'n dien neki proevn me banan, 

Frisco in den Disco (x3), Frisco (x4), Frisco in den Disco (x2), Frisco 

Disco Disco Frisco Frisco Disco Disco Frisco, Frisco (x6), Frisco in den 

Discoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Zaterdag 19/06/2021 19u-21u: Poolparty  

Blub blub blub blub blub blub, vandaag gaan we zwemmmmmen! Leg jullie 

zwembandjes, duikbril, zwembroek, (bikini) en zwemvliezen al maar klaar! 

Vergeet ook zeker geen handdoek mee te nemen, dat kan altijd handig zijn! 

;) 

Zaterdag 26/06/2021 19u-21u: BBQ  

De laaaaaaaatste vergadering van dit scoutsjaar staat alweer voor de deur. 

We gaan ons super plezant jaar afsluiten met een gezellige BBQ. Breng 

allemaal jullie lievelingseten mee voor op de BBQ en dan kunnen we samen 

in schoonheid afsluiten! :) 

Zo, de laatste twee maanden van het scoutskamp zitten er ook alweer op! 

De volgende keer dat wij jullie zien, zal op KAMPPPP zijn!!!! We kunnen 

jullie alvast verzekeren dat het een onvergetelijke ervaring zal worden! 

TOT OP KAMP…  



 

 

 

 

  

Hoi liefste gidsen, 

het scoutsjaar zit er alweer bijna op! Om het jaar 

goed af te sluiten, hebben we nog een hele 

reeks toffe activiteiten in petto. Hieronder al een 

klein voorproefje van wat jullie nog te wachten 

staat.  

Zondag 2 mei: 14:00-16:30: Omgekeerde dag 

Vandaag worden we allemaal verkenners. We zullen ons gedragen als echte venten 

(lees: buiten rondhangen en niks doen). Vergeet je zeker niet als jongen te verkleden! 

Zondag 9 mei: 14:00-16:30: Verfvergadering 

Deze vergadering wordt zeer kleurrijk en creatief want we gaan spelletjes spelen met… 

jullie konden het al lezen: verf! Doe zeker niet je beste kleren aan want kans is groot dat 

deze helemaal onder gaan zitten. Wij hebben er alvast al zin in! 

Zondag 16 mei: 14:00-16:30: Expeditie Robinson 

Vandaag zullen we niet alleen jullie fysieke vaardigheden testen, maar ook jullie 

creativiteit, sociale en tactische vaardigheden. Denk jij dat je al deze vaardigheden bezit? 

Wie weet word jij dan wel de ultieme Robinson! 

Zondag 23 mei: 14:00-16:30: Verrassingsvergadering  

Wat gaan we vandaag doen? Wie gaat er aanwezig zijn? Vele vragen, maar er zijn 

gelukkig ook een aantal dingen waar jullie zeker van kunnen zijn: jullie moeten zondag 

om 14u aanwezig zijn aan de penarol. Wat de rest van de vergadering gaat inhouden is 

voorlopig nog een… VERRASSING!!! 

Zondag 30 mei: 14:00-16:30: Bekentocht 

Door het Asdonk in Engsbergen loopt een rivier, genaamd de Winterbeek. De bron van 

deze rivier ligt in Leopoldsburg. Trek zeker slechte kleren (GEEN UNIFORM) en stevige 

schoenen aan en wie weet ploeteren we onszelf door de beken tot in Leopoldsburg! ;)  

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Zaterdag 5 juni: 19:00-21:00: Wellness 

Na een heel jaar stressvolle maatregelen en motivatie loze dagen, verdienen we 

het allemaal om even te ontspannen. Daarom deze vergadering. Maskertjes, 

nagels lakken, massages, komkommers op de ogen… noem maar op, het zal 

aanwezig zijn! 

Zaterdag 12 juni: 19:00-21:00: Ijsje eten 

Wat is jullie favoriete ijssmaak? Is het een klassieker zoals vanille of chocola? 

Of zijn jullie meer fan van fruit smaken zoals aardbei of banaan? Of wie weet is 

het wel iets avontuurlijks zoals geitenijs of pistache? Eén ding is zeker: met dit te 

schrijven, krijgen wij al zin in een ijsje!!!  

Zaterdag 19 juni: 19:00-21:00: Dropping 

Als je voor de avondklok terug thuis wil zijn, dan zou ik als ik jullie was maar snel 

beginnen oefenen met kaartlezen. Google maps telt niet als kaartlezen, dus je 

mag je gsm thuislaten vandaag! 

Vrijdag 25 juni – zondag 27 juni: Planningsweekend/ planningsdag 

Yes, jullie lezen het goed, eindelijk gaan we eens samen op weekend (hopelijk, 

zal afhangen van de toekomstige maatregelen). En laat dit nu juist het weekend 

zijn waar we ons kamp deels gaan voor bereiden!! Wat jullie kunnen 

verwachten: lekker eten, gezellig babbelen en brainstormen over leuke 

spelletjes voor kamp. Ik weet niet wat jullie denken maar dit klinkt volgens ons 

als een supertof weekend, wij hebben er al zin in!! Verdere info volgt nog... 

Dit waren de laatste activiteiten van het jaar.  

Maar niet getreurd, er staat jullie nog een  

heel fijn kamp te wachten. Wij hebben er  

alvast super veel zin in! Hopelijk jullie ook. 

Veel liefs, 

Siebe, Esmée, Julie en Emelie  

 

 

 

 



 

 

  

zondag 2 mei 14u-16u30: schotse spelen 

bikke me balken smijten, bikke grellig doen. gene verdere uitleg nodig, iedereen 

weet wa schotse spelen zijn 

zondag 9 mei 14u-16u30: BEYBLADE LET IT RIPPP 

beyblades, iedereen kent ze, iedereen vind da super nice. dus waarom geen 

scoutsvergadering maken hiervan. LET IT RIP 

zondag 16 mei 14u-16u30: gare knaken  

ne gare, das ne rare, ma ne rare is nie per se ne gare. nu komt de aap uit de 

mouw. we gaan deze week arige praktijken uithalen 

zondag 23 mei 14 - 16u30: KATAPULT 

we make vandaag ne dikke katapult….. BAM 

zondag 30 mei 14u-14u30: darten 

vandaag gaan we darten. dus asge inde roos wilt schieten, komt dan ma is 

piepen. 

 

 

 

in de maand mei leggen alle vogels een ei, en daar van 

worden alle VK’s super blij. in de maand juni….. er 

rijmt niks op juni. ma het gaat toch ook best leuk 

worden in juni ze. echt waar. erewoord. 

 



 

 

 

  

 

  

zaterdag 5 juni 19u - 21u: poker 

tigil is de beste pokerspeler van de wereld en gaat 100% zeker weten ne royal 

flush halen. en ook full house en van die toeren 

zaterdag 12 juni 19u - 21u: hunt 

deze avond gaan we op jacht. pakt uwe pijl en boog ma mee. want we gaan op 
bisons, antilopes en nog andere dieren schieten 
 
zaterdag 19 juni 19u - 21u: filmke loeren 
 
ja spreekt voor zich eh. ne film loeren. pakt wa popcorn mee! 
 
zaterdag 26 juni 19u-21u: kunst vergadering 
 
we gaan deze vergaderingen grellige kunstwerken maken zalle! just gelijk van 
gogh of picasso ofzo. 
 
 
zowe se, da was het weeral voor deze 2 maanden. we zien elle op kamp 
boykessss 
 
 
stevige linker 
 
 
Benji, Torro, Tigil….juuuuuuuuuuuuuuu 
 
 



 

 

 

 

  

Dag liefste Jins! De laatste 2 maanden van het jaar 

worden ingezet, en wat voor maanden. Zoals altijd 

staan er weer een tal van leuke vergaderingen op 

ons te wachten. 

Zondag 2 mei 14:00- 16:30: knutselvergadering 

Vandaag halen we het kind in ons naar boven en knutselen we erop los. Maak er 

iets mooi van zodat de mama en papa fier kunnen zijn. 

Zondag 9 mei 14:00- 16:30: uitdagingenvergadering 

Als je eens van een uitdaging houdt, kom je vandaag zeker niets tekort. We gaan 

elkaar namelijk uitdagen! Wie onderscheidt zich van de rest en bekroond zich zo 

tot winnaar? Kom het deze zondag te weten! 

Zondag 16 mei 14:00- 16:30: verjaardagsfeestje Jokke 

Happy birthday to you 

Happy birthday to you 

Happy birthday dear Jokke 

Happy birthday to you 

Vandaag wordt de oudste onder ons een jaartje ouder, dat moet gevierd worden!   

Zondag 23 mei 14:00- 16:30: geen scouts 

Vandaag is het Pinksteren. Pink al maar een traantje weg, want het is helaas 

geen scouts deze week:( 



 

 

  

  

                        

 

Zaterdag 5 juni 19:00-21:00: dauwtrip 

No worries, slaap gerust uit, vandaag gaan we zoals de luieriken die we zijn in 

de avond dauwtrippen. Zeker komen als je nog eens wilt terugblikken op de 

dauwtrips als kabouter maar dan zonder vroeg uit het bedje te moeten. 

Zaterdag 12 juni 19:00-21:00: waterspelletjes 

Maak jullie borst al maar nat want vandaag gaan we waterspelletjes doen, 

bereid je voor op een vergadering vol waterpret. 

Zaterdag 19 juni 19:00-21:00: ijsje eten 

Vandaag gaan we het (hopelijk) goede weer vieren op de beste manier, want 

geef toe, er is niet veel beter dan een ijsje op een warme zomeravond. 

Zaterdag 26 juni 19:00-21:00: BBQ 

Iedereen zijn lievelingsvergadering komt er aan, bereid jullie voor op een 2 uur 

lang eetfestijn. Zeker komen naar de laatste vergadering van het jaar! 

Zo dit was het dan voor dit jaar, we zien jullie hopelijk allemaal op kamp 

in Heuvelland! 

Jonathan, Eva-Marie, Valerie 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

  

Evenementen 

26 juni: wafelverkoop jonggivers 
 

16-25 juli: kamp! 



 

 

 

 

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 

  Kaatje Storms, Secretaris 0475/59 05 71 

 


