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Woordje van de GRL 
Beste ouders, beste leden 

Een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig 2019. 

Het zullen zowat de meeste gehoorde woor-

den zijn rond deze tijd. Ook wij wensen je 

graag het beste voor dit nieuwe jaar! 

Al 4 maanden scouts liggen er achter ons, nog 6 te gaan, waarna 
we weer op kamp trekken. Nog genoeg te doen dit jaar dus! 

 

Om het oude jaar warm af te sluiten, zijn de nieuwjaarszangertjes 
maandag 31 december tussen 9 en 12 uur welkom aan het lokaal 
voor een lekker warme chocomelk! 

 

Nadat de leden hun examens achter zich gelaten hebben, is het de 
beurt aan de leiding. Zij geven in januari het beste van zichtzelf om 
achteraf ook met een mooi rapport naar huis te komen. Daarom 
gaan de avondactiviteiten nog even door. 

 

Na deze avondactiviteiten is het weer tijd voor een klassieker: 
schaatsen. De juiste busuren zullen later nog gecommuniceerd 
worden. 

Daarnaast mogen we op 23 februari de Kidsparty en Mouve La Fê-
te niet vergeten natuurlijk. Meer info achteraan het boekje! 

 

Dan rest er ons iedereen nog geluk te wensen met zijn of haar goe-
de voornemens, en wij hopen je graag vaak te mogen zien aan het 
lokaal, ook in 2019! 

 

Stevige linker 

 

Wout en Ina 
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Kapoenen 
Hallo kapoentjes! 

Hopelijk zien we jullie allemaal op onze scoutsactiviteiten. 
Wij hebben er dit nieuwe jaar alvast heel veel zin in. 

Zaterdag 5 januari: 19.00-21.00: De slimste kapoen ter wereld 

Wie zou nu de slimste kapoen zijn onder ons? We zullen het vandaag te weten 

komen dus allemaal zeker komen en wie weet ben jij wel de slimste kapoen. 

 

Zaterdag 12 januari: 19.00-21.00: Sluipspel 

Vandaag gaan we leren hoe je het beste kunt sluipen en verstoppen. Camoufle-

ren is vandaag heel belangrijk dus trek je legerpak maar aan. De leiding is er hele-

maal klaar voor. 

 

Zaterdag 19 januari: 19.00-21.00: Desserten vergadering 

Hmmmm!!! Wie heeft er zin in lekkere chocomousse of cupcakes? Dit wordt in 

elk geval een lekkere vergadering. Vergeet zeker geen dessertje zelf te maken en 

mee te nemen zodat iedereen eens van iedereen kan proeven. 

 

Zaterdag 26 januari: 19.00-21.00: Omgekeerde dag 

Een ontbijtje in de avond en warm eten in de ochtend want vandaag is het omge-

keerde dag. Nee wilt ja zeggen en omgekeerd hopelijk wordt dit niet te ingewik-

keld vandaag. We zullen het vandaag te weten komen. 
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Kapoenen 
Zondag 3 februari: uren volgen nog: Schaatsen 

Brrrr!!! Breng zeker dikke sokken en handschoenen mee want het zal vandaag koud 

worden. Plezier is gegarandeerd met deze toffe groep. 

 

Zondag 10 februari: 14.00-16.30: Reis rond de wereld 

Smeer de voetjes al maar in want we zullen lang moeten wandelen om rond de we-

reld te geraken. We gaan alle continenten bezoeken om daarna veilig terug te gera-

ken. Het word een heel spannend avontuur. 

 

Zondag 17 februari: 14.00-16.30: Wie is het? 

Wie oooh wie zou dat nu toch zijn? Is het een vliegtuig is het een vogel nee dat is 

het niet. Zou het misschien Jarne in een prinsessenkleed zijn? Vandaag gaan wij dat 

te weten komen. 

 

Zaterdag 23 februari: 18.00-20.00: Kids Party 

Waar is da feestjeeee!!! Trek jullie mooiste kleding aan en zet je feesthoed al maar 

op want vandaag gaan we knallen. Wie zou het besten dansen de jongens of de 

meisjes. In ieder geval gaan we veel plezier maken. Deze geweldige dansavond gaat 

door in OC ‘t Goor. 

 

 

Het waren weer twee toffe maanden! 

Dikke knuffels van jullie kapoenenleiding, 

Julie, Emelie, Jonathan, Leoni en Jarne  
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Kabouters 
Dag allerliefste kabouters,  

Hier zijn we weer voor twee geweldige maanden. Jaja 

ook in het nieuwe jaar hebben we weer veel leuke activi-

teiten gepland. Hopelijk zien we jullie lieve (soms ook 

stoute) gezichtjes elke week opnieuw verschijnen. Hou u 

vast aan de takken van de bomen want hier komen de 

activiteiten voor januari en februari!! 

Ohja bijna vergeten, wij wensen jullie en jullie hele fami-

lie allemaal fijne feestdagen en een prachtig 2019. 

Zaterdag 5 januari (19u-21u): Hersengymnastiek 

Het school gaat terug beginnen, het wordt tijd dat we deze week jullie hersenen 

nog eens gaan trainen. Hoe wordt een middagdutje in het Spaans genoemd? Hoe-

veel zijdes heeft een dobbelsteen? Hoe worden rimpels bij de ooghoeken ge-

noemd? …. ? Dit was alvast een voorproefje, voor de antwoorden moet je naar de 

scouts komen natuurlijk ;)  

Zaterdag 12 januari (19u-21u): Toert  

Jullie denken nu zeker “huh toert wat is dat?” Wel dames, toert is dialect voor 

taart. Vanavond gaan we dus allemaal samen lekker smullen. Neem zeker jullie 

lievelingsdessertje mee naar de scouts. Tip: iedereen neemt iets mee, hou hier re-

kening mee voor de hoeveelheid!  

Zaterdag 19 januari (19u-21u): Talentenjacht  

Welke kabouter kan het beste zingen? Wie kan er met zijn tong aan zijn neus? Wie 

is de beste danser? Hopelijk ontdekken we vandaag jullie verborgen talenten en 

wie weet komen we wel in het Guinness Book of Records.  

Zaterdag 26 januari (19u-21u): Survival of the kabo’s 

Dit wordt het grootste avontuur van jullie leven, wie overleeft 

op het onbewoonde eiland? Wie moet als eerste het eiland ver-

laten? Vanavond komen we te weten welke kabouters als laat-

ste overblijven op het onbewoond eiland, dit is survival of the 

kabo’s 2019… 
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Kabouters 
Zondag 3 februari (uren volgen): Schaatsen 

Vandaag gaan we met heel de scouts samen naar de schaatsbaan. Hopelijk zijn 

jullie zo lief om Quinten een beetje te helpen op de schaatsbaan, hij is stiekem 

nog een beetje bang van het ijs. Verdere info volgt via mail.  

Zondag 10 februari (14u-16u30): Wil jij iets in mijn vriendenboekje schrijven?  

Vandaag mogen jullie allemaal een vriendje mee naar de scouts nemen. Mama, 

papa, oma, opa, beste vriend(in), broer of zus iedereen is welkom. We gaan ze 

is laten zien hoe leuk het is bij de kabouters van Scouting Engsbergen. Zorg ze-

ker voor speelkleren voor het vriendje en de kabouter zelf! 

Vrijdag 15 t.e.m. zondag 17 februari: WEEKEND!!! 

Wat, een heel weekend weg met de scouts?! Hoe vet is dat!  Dat is zelfs mega 

mega vet! Wij hebben er alvast super veel zin in, meer info volgt nog, hopelijk 

gaan jullie allemaal mee, kusjes xxx  

Zaterdag 23 februari (18u-20u): Kidsparty 

Smeer je dansbenen alvast in want vanavond is het tijd om te feesten. Jullie 

worden allemaal om 18u aan ’t Goor verwacht met een beetje zakgeld (5 euro 

is zeker voldoende) voor een zakje chips en een drankje en jullie allermooiste 

feestoutfit. We zullen is laten zien dat de kidsparty veeeeel leuker is dan de gro-

te fuif :D  

 

Dit was het dan voor januari en februari, wij hopen alvast op een talrijke op-

komst in 2019.  

Veeeeeel knuffels en kusjes van jullie leiding, 

Quinten, Linde, Esmée, Valerie, Floor en Wout 
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Welpen 
Hoi stoere welpen 

Ondertussen is het al 2019! GELUKKIG NIEUWJAAR! Ook 
dit jaar gaan we veel ravotten in de bossen, spannende 
spelletjes spelen en veel plezier maken. Wij hebben er 
weer ongelooflijk veel zin in, hopelijk jullie ook!  

Zaterdag 5 januari (19u-21u): Dropping  

Ohow, vandaag worden jullie op een onbekende plek gedropt en moeten jullie 
de weg terugvinden naar het lokaal. Wie kan er goed overweg met kaart en 
kompas? Hopelijk zijn jullie echte padvinders en lopen jullie niet verloren …  

Ps.: Zaklamp/Petzl meenemen! 

 

VRIJDAG 11 januari (uren volgen nog): Zwemmen  

Alle jongens zwemmen in het water, 
Falderalderiere, falderalderare. 
Alle jongens zwemmen in het water. 
Fal, fal, falderalderalderalderalralral. 

Jeeeeeeeeeeeeeej! Vandaag gaan we zwemmen!!! Vergeet dus zeker niet je 
zwembroek, handdoek en zwembril.  

 

Zaterdag 19 januari (19u-21u): Gezelschapsspelletjes  

Twister, Ganzenbord, Rummikub, Pictionary, Risk, Monopoly, Stratego, Mens 
erger je niet, Cluedo, Ezeltje strek je, Jenga, Levensweg, Mikado, Schaken, Wie 
is het?, Weerwolven, Zeeslag, … welk spel speel jij het liefste? Breng vandaag 
allemaal ja favoriete gezelschapsspel mee want we houden een gezelschaps-
spelletjes-avond!   

 

Zaterdag 26 januari (19u-21u): Ladderspel 

Start al maar met het trainen van die spieren en moeilijke wiskunde sommen 
op te lossen want vandaag gaan we via een laddercompetitie kijken wie de 
sterkste, snelste en slimste welp is.  
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Welpen 
Zondag 3 februari (uren volgen nog): Schaatsen  

Zoals elk jaar nemen we ook dit jaar de bus naar Hasselt om te gaan schaatsen! 
Wie van de welpen zou er het meeste vallen? Of zijn jullie echte natuurtalentjes? 
Wij zijn benieuwd!  

Ps.: Neem je lidkaart van de Scouts zeker mee.  

Zondag 10 februari (14u-16u30): Maffiaspel 

Zoals jullie weten zijn de mannen van de maffia echte stoere kerels. Vandaag 
gaan we ons verdiepen in de maffiawereld. Om niet op te vallen is het belangrijk 
dat we undercover gaan en moeten jullie dus allemaal als echte maffiabazen naar 
de scouts komen. (verkleden) 

Zondag 17 februari (7u30-9u30): Dauwtrip 

Niks is leuker dan lekker vroeg opstaan en de bossen intrekken. Een vuurtje sto-
ken, lekkere croqueskes maken en afsluiten met marshmallows! Komen is dus de 
boodschap!  

Zaterdag 23 februari (18u-20u): Kidsparty @‘t Goor 

Feestjeuuuuuuuuuuuuuuuh !!!!!!!!! Oefen die dansmoves maar en trek jullie bes-
te dansschoenen aan want vandaag is er het allerleukste en aller gekste feestje 
van het jaar!  

WAAR IS DA FEESTJE, HIER IS DA FEESTJE !!!  

 

Zo, dat was het dan weer voor januari en februari! We zien jullie graag terug in 
maart en april voor nog meer leuke en grappige spelletjes!  

 

Stevige linker  

Akela, Mor, Chil, Mang, Marala en Hathi  
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Jongverkenners 
Ja ja jongens het nieuwe jaar is aangebroken , hopelijk 

hebben jullie leuke feestdagen en leuke cadeautjes ge-

had! Wij als jong verkenner leiding hebben ook een ca-

deau voor jullie, namelijk elk weekend een mega vette 

vergadering die we voor jullie hebben voorbereid! 

Zaterdag 05/01/2019 Film avond (19:00 tot 21:00) 

Een leuke film kijken en wat eten terwijl je kijkt, daar kan je toch geen nee tegen 

zeggen?! Maar welke film gaan we kijken dat is voor jullie een vraag en voor ons 

een weet ;)  

Zaterdag 12/01/2019 Dropping  (19:00 tot 21:00) 

Na de film te kijken van vorige week en op onze tamme protter te zitten is het 

deze keer tijd voor wat actie. Waar jullie terecht gaan komen is een verassing. 

Ben al vast benieuwd welk team het eerste de eindstreep haalt.  

Zaterdag 19/01/2019  Sluipspel/fakkeltocht (19:00 tot 21:00) 

Vorige vergadering was flink doorstappen de boodschap! Maar deze vergade-

ring moet je dat even aan de kant zetten en muis stil sluipen. Hopelijk word je 

niet gezien door ons ;) 

Zaterdag 27/01/2019  Zwemmen ( uren volgen 

nog)  

Wie van jullie is er een echte waterrat ? dan kan 

je dat deze vergadering eens laten zien aan ons 

want we gaan namelijk is een goed plonske ma-

ken. En daarna natuurlijk een lekkere cola drin-

ken in de cafetaria. 

Vergeet ook zeker geen 2 euro! 
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Jongverkenners 
Zondag  03/02/2019  schaatsen (uren volgen nog) 

Wie kan er goed zijn evenwicht houden op glad ijs en wie niet ? Dat zullen we 

vandaag ontdekken want we gaan schaatsen!! En geen zorgen jongens er zijn 

ook rekjes voor je evenwicht te houden ;) 

 

Zondag 10/02/2019 dauw trip (07:00tot 09:00) 

Zorg maar dat ge vroeg uit u bed zijt want het is dauwtrip . Vandaag gaan we 

een goei vuurke stoken en een goei croqske bakken en een goed onbijtje knal-

len. 

 

Zondag 17/02/2019  Zeep kisten race (deel 1 bouwen) (14:00tot 16:30) 

Wie van jullie is er creatief ? Wie kan er goed bouwen ? Ik hoop jullie allemaal 

want jullie zullen dit nodig hebben om jullie eigen zeepkist te bouwen! 

 

Zaterdag 23/02/2019 kids party in OC ’t Goor (18-20h) 

Dansen dansen dansen dat is vandaag de boodschap op de kids party. 

Wie durft er zijn beste dans moves te tonen en welke zijn dat dan ? 

Wij zijn al vast beniewd ! ;)  

 

Ziezo jongens dit was het dan weer voor deze      maand hopelijk hebben jul-

lie genoten van afgelopen vergaderingen. En gelukkig komen er weer twee 

nieuwe maanden met mega vette vergaderingen . 

Stevige linker 

Stef, Stanny, Tijl en Kobe 
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Jonggidsen 
Gelukkig nieuwjaar, dames!! Nu het nieuwe jaar voor 

de deur staat willen wij jullie toch allerhande dingen 

toewensen. Gezondheid, geluk, succes op school, … Al 

die dingen. Maar natuurlijk ook het gene waar we echt 

zelf voor kunnen zorgen: een fantastisch scoutsjaar! 

Hoe zal je denken? Kijk dan maar al vast naar wat voor 

leuke dingen er je te wachten staan in de komende 

maanden. 

Zaterdag 5 januari 19u-21u: Dessertenvergadering!! 

Ooh kerstavond, kerst, oudjaar/nieuwjaar… al die leuke dagen met lekker eten zijn 

weer eens voorbij. Gelukkig kunnen we de vakantie toch nog afsluiten met een heuse 

dessertenvergadering! Neem allen een lekker dessert mee om te delen met de rest, 

een taart, koekjes, brownies,… of je mag natuurlijk ook wat creatiever te werk gaan en 

een delicatesse voorschotelen! Je kiest zelf. En dan kunnen we met z’n allen lekker 

smikkelen van de verscheidene zoetigheden die we hebben meegebracht   

Zaterdag 12 januari 19u-21u: Wii-avond 

Brrrr… in de winter kan het weer je toch echt demotiveren om eens te gaan sporten. 

Maar wat nu als we je vertellen dat je dit ook digitaal kan? Lekker bewegen met die 

controller maar, want wii wilt er nu niet even onder dat deken uit kruipen om wat te 

shaken? Breng gerust ook je eigen spelletjes mee indien je denkt dat het assortiment 

aan plezier te klein zal zijn! Maar hier hoef je zeker niet van uit te gaan ;) 

Zaterdag 19 januari 19u-21u: De slimste Jogi quiz 

Ken je dat gevoel, al die kennis waar je eigenlijk niet al te veel aan hebt, maar om de 

één of andere toch in je hoofd opgeslagen blijft? Wel eindelijk zal deze van pas komen. 

Wie weet wordt jouw team wel de Slimste Jogi’s, door ergens gelezen te hebben waar 

het meeste mensen allergisch voor zijn of wat de bitterste groente is. Nota: het feit dat 

deze vragen hier staan, garandeert niet dat ze gesteld zullen worden en het heeft dus 

géén nut het antwoord hiervan op te zoeken. 

Zaterdag 26 januari 19u-21u: Chillen met da boyz 

Dames. Vandaag hebben jullie een missie omstreeks 1900 uur. Gelieve jullie beste le-

geruniform aan te trekken en jullie voor te bereiden om de ultieme strijd aan te gaan. 

Welke strijd? Laten we zeggen dat de sluwste, of juist de meest gedreven jogi’s het 

meeste kans maken. Intel over de missie volgt eens aanwezig. Tot dan. (Ps zeker ko-

men! Indien je Nerf geweren thuis hebt mag je deze altijd meenemen, waarom zal wel 

duidelijk worden xx) 

MVG, Pvt Siebe, Sgt. Casper, Cpt. Florian 
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Zondag 3 februari (uren volgen nog): Schaatsen 

Ja hoor dames, het is weer zo ver: Schaatsen!! Oh wij als leiding zouden graag zeggen 

dat wij hier geweldig in zijn, gelukkig voor jullie, totaal niet. Geen schrik dus indien je 

het niet goed kan. Indien je je schaatskwaliteiten wat wilt opkrikken, of zelfs helemaal 

moet opbouwen (zoals sommige van ons) kom zeker mee! Het belooft alle sinds een 

chille dag te worden met heel wat coole mensen XDXP (is dit nog in?) 

Zondag 10 februari 14u-16u30: Vriendjesvergadering 

Heb je die ene vriend(in) waarvan je denkt, goh die zou het nu wel echt eens leuk vin-

den op de scouts? Dan is dit je kans!! Nodig eender wie uit om gezellig mee spelletjes te 

spelen en wat scoutesker te worden. Niemand in gedachte? Ook geen probleem, kom 

dan zeker vandaag om je vriendenkring wat te verbreden    

Zondag 17 februari 14u-16u30: Crush-vergadering 

Heb je donderdag op Valentijn ook gewoon maar wat alleen in de zetel gehangen, of 

juist geprobeerd om met vrienden deze dag toch wat leven in te blazen? Kom vandaag 

deze dag des liefdes overdoen en kom erachter wie jouw ideale crush is! Heb je al een 

liefje of een crush? Kom dan zeker! Dan kan je alles over deze persoon delen (indien je 

dit wilt) of juist op zoek gaan naar een potentiële vervanger  . 

Zaterdag 23 februari 18u - 20u: Kids-party!! @Goor 

Zoals ieder jaar is het weer tijd voor de fuif van Scouting Engsbergen: Mouve la Fête. 

Natuurlijk betekent dit niet dat we jullie vergeten zijn, integendeel! Jullie zijn allemaal 

welkom om te komen shaken en je (beste) dansmoves te laten zien op de Kids party in 

het Goor!  

Chips – Check! 

Frisdrank – Check! 

Kyra haar dansmoves – Check! 

Siebe – Valt af te wachten 

Een boel knettergekke dansende Jogi’s – Zelf mee te ne-

men  

xoxo  

Da Gurlz 

Kyra, Helene, Alies en Siebe 

Und da boyz 

Casper 

Florian 

Jonggidsen 
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Verkenners 
Beste verkenners,  

Met het nieuwe jaar volledig voor ons is er ook sprake 

van een nieuw scoutsjaar. Een jaar vol vreugde, vriend-

schap, plezier en blablabla. 

Bon, allemaal ne gelukkige nieuwjaar en zoals ge al wel 

weet kunt ge hier lezen wat we gaan doen. 

Zaterdag 5 januari van 20:00 uur tot 22:00 uur: AvondSauna 

De feestdagen draaien allemaal om uzelf en anderen eens goed te verwen-

nen. Ook op de scouts zijn we daar volledig van op de hoogte. Daarom gaan 

we vijf januari onze eigen wellness opstarten. 

Vergis u niet in onze wellness is badkledij verplicht! 

Zaterdag 12 januari van 20:00 uur tot 22:00 uur: Shampoo’s Birthday Boite 

Een van de belangrijkste dingen in’t leven zijn toch u maten, of ben ik mis? 

Awel als dan één van die maten verjaart kunnen we da toch nie zomaar aan 

ons laten voorbij gaan.  

Een echte maat verdient een echte boit!  

Vanavond halen we de boxen nog is boven, plakken we de ruiten nog is af, en 

gaan we nog is goe gaan. 

Zaterdag 19 januari van 20:00 uur tot 22:00 uur: Movie Night 

Ik wil niet zeggen dat wij als leiding geen inspiratie meer hadden, maar eentje 

is geentje. 

Vandaar lassen wij nog eens een movienightje in. Deze keer kunnen we de 

film misschien eens uitkijken. 

Zaterdag 26 januari van 10:00 uur tot 22:00 uur: SOA-activiteit 

Klinkt allemaal heel raar, ik weet het. Misschien hadden we wel een deftigere 

naam kunnen vinden. 

Ach, zolang we jullie op deze dag maar iets kunnen bijbrengen over de geva-

ren van onbeschermde seksuele contacten zijn wij ook content. 
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Verkenners 
Zondag 03 februari (uren volgen nog): Schaatsen 

Spreekt voor zich. We zitten allemaal lang genoeg bij de scouts om te weten wa 

pleinspelen inhoudt. 

Dat zijn zo de spellekes waarbij het meeste risico is dat er nog is iets spectaculair 

gebeurt. Of waarbij het meeste risico is dat er hier en daar eens een gewonde 

valt… . 

Zondag 10 februari van 14:00 tot 16:30 uur: Stuikvergadering 

Wij hebben ons efkes in de schoenen van verkenners geplaatst en gedacht: “Wat 

doen wij nu graag?”. 

Het resultaat? Stuiken! 

Verkenners staan algemeen bekend voor hun waanzinnige stuik capaciteiten. Hier 

zijn we dan ook fier op en deze dienen we te onderhouden. 

Vrijdag 15 - zondag 17 februari: GIVERWEEKEEEEND.  

Het lang verwachte weekend is er dan toch aangekomen.  

Er is een thema voor het weekend. Dit zal jullie op degelijk tijdstip voor het week-

end nog worden meegedeeld. Het wordt een weekendje vol sfeer en gezelligheid 

heren! 

Zaterdag 23 februari van 21:00 tot 04:00: Mouve La Fête 

Geen scouts. Zaterdag allemaal komen boiten op MLF. Zorg wel da als we gaan 

sluiten dat jullie geen miserie verkopen en gewoon vertrekken please. 

 

Beste verkenners, 

Na deze maanden zijn we weer 1 zesde van het jaar 

door. Dit is de tijd wanneer mensen beginnen te be-

seffen dat hun goede voornemens niets meer waren 

dan alleen maar leugens en dat ze gefaald hebben in 

hun eigen ogen en die van anderen. 

Gelukkig telt dit niet voor ons! Wij doen niet mee 

aan goede voornemens! 

Marginale groeten, 

Nutteloos 1 & 3. 
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Gidsen 
Hooooi gidsjes!!!  

Vooraleerst zouden we jullie een geweldig nieuw jaar vol 
leuke momenten, goede gezondheid en nieuwe activitei-
ten willen toewensen! Ook in het nieuwe jaar zullen we 
nog tal van spetterende activiteiten voorzien. Hier een 
lijstje om alvast naar uit te kijken! 

Zaterdag 5 januari, 20u-22u: Nieuwjaarsdrink 

2019 staat net in de kinderschoenen en dat moet natuurlijk uitgebreid en deca-
dent gevierd worden! Trek je mooiste outfit aan en vergeet je dansvoeten thuis 
niet want het beloofd een gezellige en feestelijke avond te worden! ☺  

 

Zaterdag 12 januari, 20u-22u: Stand van zaken brunch 
Vandaag overlopen we (ja nog eens haha) hoe ver we staan bij het organiseren 
van het meest geweldige evenement van 2019! Probeer tegen vandaag je pro-
ductje zeker in orde te hebben zodat we echt in actie kunnen schieten om er 
een onvergetelijke brunch van te maken! Ook gaan we vandaag wat knutselen 
om ervoor te zorgen dat onze zaal tijdens de brunch van een prachtig decor 
voorzien is.  

 

Zaterdag 19 januari, 20u-22u: Filmavond 

Iemand nood aan een goeie blijtfilm? Of eens zin om goed te lachen? Kan alle-
maal op onze filmavond. Wij voorzien een hapje en een drankje, jullie hoeven 
jullie gewoon in een zeteltje te placeren en you’re good to go!  

 

Zaterdag 26 januari, 20u - 22u: Gezelschapsspelletjes 

Haal de competitieve geest in jezelf vandaar maar boven want er zullen onge-
twijfeld monopolyborden en jengablokken in het rond vliegen. Of dit uit frus-
tratie of gelukzaligheid ligt volledig in jullie handen.  
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Gidsen 
Zondag 3 februari (uren volgen nog): Schaatsen 

Naar jaarlijkse traditie trekken we dit jaar weer naar het verre Hasselt om een 
schaatske te placeren. Trek je warmste kleren aan en bereid je al maar voor op 
heel wat blauwe plekken want het beloofd een namiddag te worden die jullie 
met vallen en opstaan zullen doorstaan! 

 

Zondag 10 februari, 14h - 16h30: 3e jaars vergadering 

Vandaag zullen de oudjes onder jullie voor een geweldige vergadering zorgen. 
Zij zijn vandaag leiding en wij weer leden, we kijken er al naar uit!  

 

Vrijdag tot zondag 15-17 februari, uren volgen nog: Giverweekend 
Niet een, niet twee MAAR DRIE VOLLE DAGEN zitten jullie met ons opge-
scheept. Een weekend vol grappige momenten, toffe spelletjes en bonding met 
de verkenners! Wie heeft daar nu geen zin in??? Meer info en uren volgen nog 

 

Zaterdag 23 februari: 21h00 - 04h00: MLF 

Mouve La Fête, DE beste fuif in België en omstreken gaat zaterdagavond door 
in ’t Goor! Het beloofd weer een geweldige editie te worden. We veronderstel-
len dat jullie tickets ongetwijfeld de deur weer uit zijn gevlogen en dat jullie we 
jullie hopelijk met al jullie vriendjes op de dansvloer zullen aantreffen ☺ 

 

Voila, dat was het dan weer voor de eerste twee maanden van dit jaar! Die 
zijn nogal voorbij gevlogen seg… Niet getreurd want in maart en april staan 
er EN onze geweldige brunch EN giverfeelings op het programma! 

 

Xoxo de gidsenleiding  
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Jins 
Hareej, 

Het jaartje 2018 zit er weeral op. Gelukkig nieuwjaar 

iedereen, beste wensen voor het nieuwe jaar. Wij ho-

pen dat onze geweldige groep even hecht blijft als ze 

al was en dat iedereen  gezond blijft. We gaan er dit 

jaar weer stevig invliegen met volgende activiteiten: 

Zaterdag 5 januari, van 20u tot 22u: Dropping 

Vandaag gaan we zelf onze eigen weg moeten zoeken, waarschijnlijk verdwalen 

we maar dan gaan we de weg wel vragen in de eerste drinkgelegenheid die we 

vinden. Hopelijk wordt het niet te koud, en staat de leiding ons op te wachten 

met ne warme chocomelk ;) *hint hint* 

 

Zaterdag 12 januari, van 20u tot 22u: Welnessvergadering 

De leiding gaat ons vandaag lekker verwennen met sauna, voetscrub, gezichts-

maskers, manicure en pedicure (dat hopen wij toch). Zweten, relaxen en genie-

ten is wat we zeker gaan doen. 

 

Zaterdag 19 januari, van 20u tot 22u: Casino avond 

Loena en Maarten gaan jullie vandaag leren hoe het casinoleven in elkaar zit. Van 

de pokertafel tot de blackjack en van pokerface naar fold. Verkleed je dus als een 

ware gokker/gokster en verdien extra chips. Vandaag spelen we dus de rijke 

tatta's van de buurt en gaan we met dikke stacks naar huis!  

 

Zaterdag 26 januari, van 20u tot 22u: Are you the one 

Ben jij de ware?! Anna en Kaat gaan vandaag cupido spelen bij de Jins. Dit doen 

ze door 10 jongens en 10 meisjes samen te zetten in 1 huis, maar dit keer gaat 

het anders want we zijn maar met 10. Dus zeker komen anders mis je misschien 

de liefde van je leven. 
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Jins 
Zondag 3 februari, uren volgen nog: Schaatsen 

Naar jaarlijkse gewoonten gaan we dit jaar weer schaatsen JIPPIE! Oefen jullie pi-

rouetjes, 10 dubbele axel en achterwaarse salchow alvast. Hopelijk gaan Juul op 

zen bakkes, dan kunne we nog is goe lachen xd.  

 

Zondag 10 tot vrijdag 15 februari, uren volgen nog: Leefweek 

We gaan deze week samenleven als een echte familie. Juul is de papa, Kobe de 

nonkel en Anneleen de MILF. De 7 kindjes zullen hun best doen om braaf te zijn, 

maar uiteraard gaat dat geen probleem zijn. Het gaat zeker een leuke week wor-

den! Wat je allemaal moet meepakken laat de leiding nog wel weten. 

Zaterdag 23 februari, vanaf 21u : Mouve la Fête 

Geen scouts, maar dus wel: Hennig boiten... 

 

Groetjes van jullie kapoentjes  

Michiel en Den Halve. 
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Belangrijke data  
Noteer al vast onderstaande data 

in je agenda!  

 

 

Nieuwjaarszingen @ lokaal (9h-12h) 
31 december 

 

 

Mouve La Fête: 23 februari 

 

 

 

Brunch Gidsen: 3 maart 

 

 

 

Hotdogverkoop Verkenners: 3-5 mei 

 

 

 

 

 Kamp in Teuven:  19 juli– 28 juli 
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Kidsparty + MLF 
Zaterdag 23 februari is het feest!  

Alle kapoenen, welpen, kabouters en jong-

givers zijn welkom van 18h tot 20h op de 

kidsparty, waar ook de ouders achteraan de 

zaal iets kunnen drinken. Daarna is het aan 

de grotere kindjes om te dansen op MLF! 
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Groepsleiding + OC  

Wout Gielen 

Groepsleiding 

0496 / 29 11 26 

Ina Boonen 

Groepsleiding 

0476 / 07 94 35 

Peter Aerts 

Voorzitter OC 

0474 / 89 31 46 

Marc Gybels 

Ondervoorzitter OC 

0474 / 88 13 12 

Erwin Crets 

Penningmeester OC 

0478 / 76 69 67 

Nelle Swinnen 

Secretaris OC 

0474 / 58 06 68 



 

Leidingsploeg 2018 ― 2019 
KAPOENEN 

Emelie Aerts    0471 33 64 15 

Julie Mariën    0470 26 72 43 

Jonathan De Baerdemaeker  0475 29 84 22 

Leoni Jones     0491 12 50 06 

Jarne Bemong    0479 04 74 23 

KABOUTERS  

Floor Beets     0471 33 07 43 

Linde Peeters    0483 23 50 94 

Valerie Franken    0499 34 97 87 

Quinten Pauwels    0487 73 24 56 

Wout Camps    0494 80 26 35 

Esmée Greven    0496 74 84 28 

WELPEN  

Fien Vanthoor    0488 43 51 72 

Eva-Marie Garmyn   0479 18 38 19 

Simon Vertessen    0479 50 09 20 

Berne Sannen    0472 23 26 28 

Mathias Segers    0479 79 60 22 

Lennert Thielens    0470 50 19 03 

JONGGIDSEN 

Florian Garmyn    0479 18 38 23 

Siebe Verhoeven    0470 34 19 92 

Kyra De Heel    0479 56 42 02 

Helene Roesems    0471 92 24 67 

Alies Jacobs    0491 13 16 97 

Casper Vande Look   0485 80 05 43 

 

JONGVERKENNERS 

Stef Vernelen    0479 02 98 86 

Tijl Rutten     0471 85 57 01 

Kobe Beckers    0487 46 69 13 

Stanny Jordens    0496 12 84 08 

GIDSEN  

Charlotte Nuyts    0475 49 87 41 

Annaël Vermeulen   0479 97 53 28 

Stien Prinsen    0471 63 03 36 

Sien Beckers    0476 37 13 12 

VERKENNERS 

Aron Bracke    0476 45 19 48 

Matthias Gils    0470 33 91 92 

Ruben Aerts    0479 02 94 13 

Thibaut Lavaerts    0472 58 07 47 

Rob Vernelen    0478 40 09 57 

JINS 

Anneleen Verwimp   0470 44 12 77 

Juul Schapmans    0473 25 65 95 

Kobe Fonteyn    0468 12 42 87 

MATERIAALLEIDING 

Maarten Guerry    0478 06 41 74 

Benjamin De Baerdemaeker  0471 47 04 17 

GROEPSLEIDING 

Wout Gielen    0496 29 11 26 

Ina Boonen     0476 07 94 35 

OUDERCOMITÉ 

Peter Aerts, Voorzitter   0474 89 31 46 

Marc Gybels, Ondervoorzitter 0474 88 13 12 

Erwin Crets, Penningmeester  0478 76 69 67 

Nelle Swinnen, Secretaris  0474 58 06 68 


