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Woordje van de GRL 
Hallo allemaal,  

Wij wensen alvast jullie een gelukkig nieuw-

jaar toe! Ons scoutsjaar staat nog vol leuke ac-

tiviteiten met op het einde het kamp!  Maar 

eerst gaan we genieten van de activiteiten van 

de volgende maanden.  

 

Om te beginnen zal onze jaarlijkse fuif, Mouve la fête, doorgaan op 
22 februari in OC ‘t Goor. Om er zo als elk jaar een leuke editie van 
te maken, rekenen wij natuurlijk op jullie aanwezigheid!  

Voor de kapoenen, kabouters, welpen & jonggivers organiseren wij 
een kidsparty die voor onze fuif zal doorgaan van 18u tot 20u.  
Voor de ouders zal er een bodega worden voorzien om rustig iets 
te drinken. Hopelijk zien wij jullie daar!  

Graag willen we ook al reclame maken voor de gidsenbrunch. Deze 
zal doorgaan op 7 maart in OC ‘t Goor! De gidsen zorgen ook weer  
voor lekkere broden, pistolets, beleg… en vergeet vooral de over-
heerlijke desserten niet die de gidsen zelf maken! Inschrijven is dus 
de boodschap! Het inschrijvingsformulier zal in de loop van deze 
maanden online staan.  

Het kamp zal dit jaar doorgaan van vrijdag 17 juli tot en met  zon-
dag 26 juli. (voor kapoenen: van dinsdag 21 juli tot en met zondag 
26 juli). Zet deze datum zeker in jullie agenda zodat iedereen zeker 
de volle 5 of 10 dagen meegaat!  

Degene die graag een blauwe scoutspull wensen te kopen, kunnen 
hiervoor terecht bij een van ons. Wij verkopen deze aan een prijs 
van €30. Geïnteresseerden mogen ons dus altijd aanspreken en 
dan kiezen we samen de juist maat uit!  

 

Stevige linker 

Maarten, Thibaut, Florian & Anneleen   
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Kapoenen 
Hey lieve kapoentjes! Hierbij vinden jullie de 
planning voor de komende 2 maanden. 2 maan-
den vol plezier, avontuur, ravotten, reizen, eten, 
knutselen, …. En jawel, ons kapoenenweekend 
komt er ook aan! We gaan ons amuseren! 

Zaterdag 4 januari: Knutselen: 19u-21u 

Om het nieuwe jaar leuk in te zetten gaan we er deze avond een gezel-
lige knutselavond van maken. Wat we gaan knutselen is nog een ge-
heim, maar alle knutselspulletjes om kunstwerkjes te maken liggen al 
klaar! Het wordt een creatieve avond! 

 

Zaterdag 11 januari: Dessertenvergadering: 19u-21u 

1 ding weten we zeker, de kapoenen eten graag snoepjes. Wie van de 
kapoenen kan er goed bakken? Dat mogen jullie vanavond bewijzen… 
Koekjes, cupcakes, snoepjestaart, brownies, … Laat je maar eens goed 
gaan in de keuken van de mama en papa. Smullen en spelen is deze 
avond de boodschap. 

 

Zaterdag 18 januari: Film: 19u-21u 

Vanavond mogen jullie in jullie favoriete pyjama naar de scouts ko-
men. We kunnen het extra gezellig maken als jullie allemaal een de-
kentje en een knuffel meenemen. Als kers op de taart gaan we samen 
een leuke film kijken!  

 

Zaterdag 25 januari: Griezelvergadering: 19u-21u 

BOE! …….. Was je geschrokken? Griezelen, dat is wat we vanavond 
gaan doen. Om al een beetje in de sfeer te komen mogen jullie grieze-
lig verkleed komen. Maar geen schrik, het wordt een leuke avond. ;) 
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Kapoenen 
Zondag 2 februari: Pleinspelen: 14u-16u30 

Vandaag gaan we allemaal pleinspelletjes spelen. Warm jullie maar 
goed op want vandaag staan er veel spelletjes op het programma. 

 

Zondag 9 februari: Reis rond de wereld: 14u-16u30 

Vandaag gaan we samen op ontdekkingsreis. Van Afrika tot in Amerika, 
Van op de Himalaya tot op de woestijn. Altijd al eens naar China of Con-
go willen gaan? Dan moet je vandaag zeker komen! Andere culturen le-
ren kennen, dat staat vandaag op de planning. 

 

Zaterdag 15– zondag 16 februari: Weekend 

Whoehoew!  Het kapoenenweekend staat voor de deur! 2 dagen ra-
votten, spelen, amuseren, de boel op stelten zetten… En dat samen met 
alle kapoenen! Het weekend zal plaatsvinden van zaterdagochtend tot 
zondagmiddag. Meer informatie volgt snel! 

 

Zaterdag 22 februari: Kidsparty: 18u-20u 

Whoopwhoop deze avond gaan we er een groot feest van maken! Oe-
fen je beste danspasjes al maar en warm je stem al maar op om mee te 
zingen want vanavond is de enige echte kidsparty. Ouders zijn welkom 
om een drankje te drinken terwijl wij ons amuseren! 

 

 

Voilaaa dat was het al! Wij kijken 

al uit naar de rest van het jaar, 

hopelijk jullie ook! Kusjes, 

knuffels en groetjes  

Loena, Seppe, Maarten, Leoni, 

Stien en Sien  
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Welpen 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 GELUKKIIIIGGGG 
NIEUWJAAAAARRRR!!!! We wensen jullie alvast 
een super gelukkig nieuwjaar. Bij een nieuw jaar 
horen natuurlijk ook nog een hele reeks super 
leuke activiteiten. Hieronder alvast een over-
zichtje van januari en februari.  

 

Zaterdag 4/01: 19.00-21.00: Nieuwjaarsreceptie 

Bij de start van het nieuwe jaar hoort natuurlijk ook een chique re-
ceptie met heel veel lekker hapjes en kidibul. Trek al maar vast je 
chique outfit aan. 

 

Zaterdag 11/01: 19.00-21.00: Filmavond 

Jiiippppiieeee vandaag is het filmavond! Zullen we een horrorfilm 
kijken? Of misschien een komedie? Ben jij ook zo benieuwd? Kom 
dan maar af. Om het gezelliger te maken, mag je ook altijd je pyja-
ma, onesie,.. aandoen. Een fleece deken meenemen kan ook.  

 

Zaterdag 18/01: 19.00-21.00: Spelletjesavond 

Wie is er het beste in monopoly? Wie is er snel genoeg om de totem 
te grijpen bij jungle speed? Wie is er lenig genoeg om iedereen te 
verslaan bij twister? Neem vandaag allemaal een gezelschapspelle-
tje mee en dan kunnen we uitmaken wie de spelletjeskoning is.  

 

Zaterdag 25/01: 19.00-21.00: Sluipspel 

Kleed je maar donker aan. Want het is 
sluipspel en gezien worden is niet de be-
doeling. Stil zijn en ongezien ergens naar 
toe gaan. Dat is het plan. Maar lukt dat 
jullie wel? Dat zullen we uitvinden. 
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Welpen 
Zondag 2/02: 14.00-16.30: Schotse spelen 

Wie is hier nu een echte schot? Wie kan het verste een balk werpen? 
Het hoogste gewicht gooien? Na deze vergadering zal dit duidelijk ge-
maakt worden wie een echte schot is en wie een amateur is.  

 

Zondag 9/02: 14.00-16.30: Mennekes dag 

Alleen voor echte mannen!!! Tis weer mennekes dag. Ieder jaar het 
zelfde. DE vergadering waar alleen de venten van de scouts komen. 
We gaan weer laten zien wat wij mannen kunnen. 

 

Zondag 16/02: 14.00-16.30: Kabouter vs. Welpen 

Gaan wij nu echt die kabouters laten winnen? Nee. We zullen eens 
laten zien wat wij welpen kunnen. En waarom wij welpen zijn en zij 
kabouters. Wij zullen eens laten zien dat wij de beste zijn. 

 

Zaterdag 22/02: 18.00-20.00: Kidsparty 

Heb jij altijd al indruk willen maken op dat ene meisje van de kabou-
ters? Wel dan is dit hier het ideale moment. Begin je dansmoves al 
maar te oefenen, trek je mooiste outfitje maar aan en dan ben ik er 
zeker van dat ze als een blok voor je zal vallen. 

 

Vrijdag 28/02- Zondag 1/03: Weekend (uren volgen nog) 

We sluiten februari af met een super leuk weekend. Een heel week-
end spelletjes spelen en ravotten. Wat wil je nu nog meer? Meer in-
formatie zal nog volgen via mail. 

 

Zo dit was het dan voor de eerste 2 maanden van het jaar. Hopelijk 
heeft iedereen er van genoten want zo zijn er nog veel maanden op 
komst! 

Mang (Mathias), Rikki-Tikki-Tavi (Kobe), Shere Khan (Quinten), 
Phaona (Julie), Bagheera (Emma) en Ikki (Valerie) 
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Kabouters 
Hallo liefste kaboutertjes! Eerst en vooral: een 
gelukkig nieuwjaar!!! Wij zijn heel enthousiast 
voor het nieuwe jaar, hopelijk jullie ook! Hier zijn 
alvast de vergaderingen voor de komende twee 
maanden. 

 Zaterdag 4 januari 19u-21u: Dessertjesvergadering  

Vandaag de leukste én lekkerste vergadering van het jaar!!!! Chocola-
demouse, cupcakes, tiramisu, citroencake, koekjes, noem maar op…. 
Neem allemaal een lekker dessertje mee en ook een gezelschapspelle-

tje dat we kunnen spelen tijdens het smikkelen en smullen  .  

 

Zaterdag 11 januari 19u-21u: Quiz  

Wie is de grootste persoon in de wereld? Hoe heten de inwoners van 
Cyprus? Wie zijn de vrienden van kabouter plop? Is een dolfijn een vis 
of een zoogdier? Weet jij al de antwoorden op deze vragen? Dan moet 
je zeker deze week komen, om de quiz te kunnen winnen! 

 

Zaterdag 18 januari 19u-21u: Filmavond in pyjama 

Vandaag mogen jullie allemaal in jullie allermooiste en allerwarmste 
pyjama naar de scouts komen want we gaan allemaal samen naar een 
film kijken! Het wordt megaaaaaa gezellig, dus zeker allemaal komen. 
De leiding zorgt ook voor een snackje! Njammieeeeee  

Ps.: Je mag ook een dekentje en kussen meenemen als je dat wil.  

 

Zaterdag 25 januari 19u-21u: Tik Tok – Just Dance – Sing Star – verga-
dering  

Aangezien wij niet zo mee zijn met de nieuwste trends, is het aan jullie 
om ons TikTok waardig te maken. Gelukkig voor ons kunnen wij wel 
goed dansen en zingen, dus just dance en sing star zal ons wel lukken 

 . Wij hebben er al zin in! 

 



9 

Kabouters 
Zondag 2 februari 14u-16u30: Ladderspel 

We weten allemaal wat een ladder is… Maar een ladderspel?? Jullie 
zullen naar de scouts moeten komen om er achter te komen wat dit 
juist is. Tot dan!  

 

Zondag 9 februari 14u-16u30: Cowboy’s en indianen 

Kom pak je lasso maar 
Zo vangen cowboys indianen 
We rijden over prairies 
Steeds op zoek naar avontuur 

Kom vandaag verkleed als cowboy of indiaan en ontdek hoe is is om 
te leven in het Wilde Westen.  

 

Zondag 16 februari 14u-16u30: Welp VS. Kabo 

Vandaag moeten jullie zéker allemaal komen, want we gaan met alle 
kabouters samen de welpen verslaan. Want de meisjes zijn het aller-

sterkste en allerbeste, of dat moeten jullie toch bewijzen  !  

MEISJES !!! MEISJES !!! MEISJES !!! 

 

Zaterdag 22 februari: 18u - 20u  

Kidsparty @’t Goor  

Dansschoenen en feestoutfit aan? 
Goed, want de superleuke Kidsparty 
staat weer voor de deur. Jullie zijn alle-
maal welkom in het Goor om er weer 
een tof feestje van te maken met ons!  

 

Zo, het was weer leuk!   

Dikke knuffels 

Jullie leiding   
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Jongverkenners 
Liefste JV’s: er was een heel klein engeltje, dat vloog de 

wereld rond, toen vond ze een klein sterretje, t’ Lag zo-

maar op de grond, ze kon haar ogen niet geloven, raapte 

de ster snel op en ermee naar boven.  

Ik wens je glitter, zonder de engel in de boom. Ik wens 

je… de allermooiste droom. Heel veel geluk en zonne-

schijn. Zodat het nieuwe jaar het allerbeste mag zijn. Je 

kapoentjes     1 januari 2020 

Zaterdag 4 januari 19u-21u: filmavond 

Popcorn, chips, snoepjes, … en natuurlijk een goede film. Deze verga-

dering wil je dus niet missen! 

 

Zaterdag 11 januari 19u21u: welnessavond 

De vakantie is al weer gedaan… School kan weer beginnen. Dit levert 

weer een hoopje stress. Tijdens deze vergadering kan je helemaal 

weer relax worden. Een lekkere sauna, gezichtsmaskertje,… en je 

komt er weer helemaal bovenop! 

 

Zaterdag 18 januari 19u21u: Wii-avond 

Dansen, bowlen, zingen, baseball en nog veel! Je mag ook altijd zelf 

je favoriete wii-spel meepakken om het extra leuk te maken. 

 

Zaterdag 25 januari 19u21u: quiz 

Hoeveel inwoners heeft Zweden? Wat is de hoofdstad van Japan? 

Hoeveel beenderen heeft een mens? Wie is de slimste JV? Daar ko-

men we deze vergadering achter! 
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Jongverkenners 
Zondag 2 februari 14u-16u30: reis rond de wereld 

Tijdens deze vergadering gaan we heel de wereld rond! 

 

Zondag 9 februari 14u-16u30: mennekesdag 

Wie zijn de sterkste jongens van de scouts? Daar komen we deze 

vergadering achter!  

 

Zondag 16 februari 7u-9u30: dauwtrip 

Vandaag moeten we vroeg uit ons bed want we gaan op dauwtrip! 

Dit betekent dus stevige schoenen aantrekken. Ontbijten is nog niet 

nodig want we zullen lekkere croque’tjes maken onderweg! 

 

Zaterdag 22 februari 18u-20u: kidsparty @ ’t Goor 

Partyyyyy!!! We gaan feesten als beesten en ook nog een super leuk 

spel spelen met de hele scouts. Niet de missen dus! 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is de planning van de eerste 2 maanden van 2020. We hopen 

jullie veel te zien zodat het weer leuk wordt!  

Groetjes van jullie leiding! Xxx  

Helene, Gitte, Stef, Wout, Jonathan en Eva-marie 
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Jonggidsen 
HEY HOI allerliefste jogi’s. Het nieuwe jaar is 

weer van start gegaan en dat vieren we met 

een aantal geweldig leuke activiteiten. Laten 

we het begin van 2020 zo awesome maken als 

het einde van 2019! Veeeeel leesplezier:  

Zaterdag 4 januari (19u-21u): gezelschapsspelletjes avond 

Vandaag gaan we ontdekken wie er het beste kan raden bij Wie Is Het?, of wie er het 

snelste is bij Jungle Speed. Wie is het slimste bij Cluedo? Wie kent er de meeste woor-

den bij Scrabble? Wie kan er het beste stapelen bij Jenga? Of wie kan er het beste te-

gen stress bij Tik Tak Boem? En wie is de slimste jogi ter wereld? Of wie is de beste 

valsspeler bij Monopoly? Vanavond komen we dat allemaal te weten. Neem ook ge-

rust zelf gezelschapspelletjes mee als je er thuis hebt liggen.  

 

Zaterdag 11 januari (19u-21u): Welness vergadering 

Ah, de perfecte manier om de eerste week van het school af te sluiten. Na die leuke 

kerstvakantie is school toch wel extra moeilijk. Daarom gooien we vanavond de been-

tjes in de lucht, doen we komkommers op de ogen en een lekker moddermasker op 

het gezicht. Vanavond staat alles in teken van re-lax-eeeen.  

 

Zaterdag 18 januari (19u-21u): Film- & onesie avond 

Vanavond maken we het extra gezellig met ons allen. Lekker knus tegen elkaar gepropt 

een film kijken, er is toch niks beters dan dat! Denk maar eens goed na over welke film 

jullie willen kijken. Als dat jullie nog niet heeft overtuigd, is het ook toegelaten om in 

jullie meest gekke onesie of cosy pyjama. Dekentjes zijn ook altijd welkom. Ps. er zul-

len lekkere snackjes zijn.  

 

Zaterdag 25 januari (19u-21u): klimopspel 

Vandaag strijden we tegen elkaar om aan de top van de ladder te geraken. Van om ter 

langste muurzitten tot om ter snelste de leiding tekenen. Wie weet wat de opdrachten 

zullen zijn... Eén ding staat vast, ze zijn AWESOME. Dus zeker komen! Ra ra ra, wie zal 

de jogi zijn aan de top van de ladder? Misschien is er wel een prijs te winnen, wie 

weet. ;) 
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Zondag 2 februari (14u-16:30u): omgekeerde travdag 

HOERA! Vanaf nu is het weer een halfuurtje langer scouts! Dat vieren we met een mega 

leuke activiteit. Vandaag mogen jullie je verkleden als jongens. Liefst iemand van de 

jongverkenners (mopje, moet niet). Laat jullie maar eens goed gaan met baarden en 

snorren tekenen. Simon en Lennert zullen zich als meisjes verkleden, natuurlijk.  

 

Zondag 9 februari (14u-16:30u): Sjakie en de chocoladefabriek 

Sjakie heeft het gouden ticket gewonnen en mag Willy Wonka ontmoeten, de eigenaar 

van de chocoladefabriek. Spijtig genoeg wordt hij tegengehouden door Casper Slok die 

altijd maar aan het eten is, door Violet Beauderest die veel te veel kauwgom kauwt, 

door Veruca Peper die heel verwend is en alles krijgt wat ze maar wil en door Joris Tee-

vee die verslaafd is aan televesie kijken. Vandaag gaan we Sjakie helpen om Willy Won-

ka toch te kunnen ontmoeten!  

 

Zondag 16 februari (14u-16:30u): stratego 

Ben jij degene die met hart en ziel de vlag gaat zoeken in het andere kamp? Of ben je 

degene die stiekem achter een struikje wacht tot het spel gedaan is? Hopelijk de eerste, 

want die gaan we nodig hebben vandaag! Laat jullie spionnen strategie maar eens goed 

zien want vandaag spelen we strategoooo!!!  

 

Zaterdag 22 februari (18u-20u): kidsparty en mouve la fete!  

Helaas pindakaas, vandaag geen scouts! :( :( :( MAAR wel: lekker dansen op de kidspar-

ty. Laat jullie beste dansmoves of zelfs Tik-Tok moves maar eens zien.  

 

Zie zo, er zijn weer twee maanden voor-

bij gevlogen. De tijd gaat snel wanneer je 

het leuk hebt! :) Maar niet getreurd, de 

volgende mega leuke activiteiten voor 

maart en april zijn volop in de making en 

gaan even fun worden. Dus allemaal 

aanwezig zijn want hoe meer zielen, hoe 

meer vreugde. Dikke kusjes en knuffels 

van jullie leiding 

Annaël, Lennert, Kyra, Simon & Anna 

xoxoxoxoxoxo 

 

Jonggidsen 
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Verkenners 
Beste verkenners,   

Bij deze zitten de avondvergaderingen na januari erop. Gedaan 

met lekker warm binnen te zitten, we gaan terug lekker leuk 

buitenspelen. Het gaat frisjes worden maar wij zullen er wel 

voor zorgen dat de activiteiten intensief genoeg worden zodat 

jullie het snel warm hebben ;)  

Zaterdag 04/01 van 19u00 – 21u00: Nieuwjaarsgala. 

20:00: stropdas mooi rond het hemd 

20:30: stropdas gaat iets losser 

21:00: stropdas over het hoofd  

21:30: stropdas uit en gids ontknoopt hemd 

22:00: blauw kin en naar huis 

Aan alle ouders: zorg voor een goed gesprek over bloementjes en bijtjes voor 

het slapen gaan. 

 

Zaterdag 11/01 van 19u00 – 21u00: Quizzz 

Bereid je voor om nog maar eens niet te doen wat er in het boekje staat. 

Mopje, als voorbeeldige leiding bereiden wij een super intellectuele quiz voor. 

Zo kunnen we zien wie de primus van de klas is. Kus van de meester en een 

bank vooruit! 

 

Zaterdag 18/01 van 19u00 – 21u00: Filmavond 

Filmavond, baywatch. 

 

Zaterdag 25/01 van 19u00 – 21u00: Sluipvergadering 

Sluipen, kende da? Als ge een nachtje wilt gaan boiten ma ge moogt nie van 

de mama en papa. Wa doet ge dan? Ge sluipt uit het huis. Als ge dan om 

07:53 uur, al wankelend terug thuis komt (Wegens medisch verantwoord 

evenwichtsverlies). Wa doet ge dan? Ge sluipt het huis terug binnen. Voila, 

vandaag gaan we daar eens op oefenen, om zo in de toekomst huisarrest te 

voorkomen. 
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Verkenners 
Zondag 02/02 van 14u00-16u30: Op stap met een boek kaarten 

Het is niet moeilijk, je trekt uw wandelschoenen aan en je neemt een boek speel-

kaarten. Zo wandelen we tot ongeveer net buiten het lokaal om daar te gaan 

zitten en een potje wiezen te spelen.  

 

Zondag 09/02 van 14u00-16u30: Mennekesdag 

Dagje onder de boys. Trek zeker jullie vettige kleren, want buiten vettig klap zul-

len jullie ook vettig gemaakt worden. 

 

Zondag 16/02 van 14u00-16u30: Technieken  

Aangezien wij zo onze twijfels hebben over jullie technieken en jullie algemene 

kennis over de scouts gaan wij ons een dagje veranderen van leiding naar leraar 

en zullen wij er op toezien dat jullie aandachtig de les volgen. Op school zouden 

er hier een paar ook wat problemen mee hebben.  

 

Zaterdag 22/02 vanaf 21U: Mouve la fête  

Doe uwe mooiste feestoutfit maar aan want jullie zijn allemaal welkom op het 

dikste feest van het jaar! Wij hebben er alvast veel zin in en hopen natuurlijk dat 

jullie allemaal van de partij zijn!  

 

Zondag 29/02 van 14u00-16u00: Senpro  

Aangezien de vorige sempro zo leuk was en 

ons veel geld heeft opgeleverd, doen we er 

gewoon nog een nieuwe bij! Iedereen aanwe-

zig, tot dan. 

 

Het wordt weer top maanden en volgende 

maanden gaan zeker niet onder doen! Wij 

staan al te popelen om voor jullie het volgen-

de boekje te schrijven! Nog even geduld! Tot 

dan.  

Veel liefs Aron, Kobe en Thibaut 
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Gidsen 
Hey allerliefste gidsjes, 

Hier hebben we weer twee nieuwe maanden voor jullie in 
petto! Wij hopen dat jullie zich al goed hebben geamuseerd in 
2019 met ons, maar we beloven dat het in 2020 alleen nog 
beter wordt! We gaan knallen met de brunch, met Giverfee-
lings, op weekend en op kamp! En bij nog veeeeeel andere 
dingen!  

Veel leesplezier! 

Zaterdag 4 januari (19u-21u): Nieuwjaarsreceptie met VK 

Jawel, vandaag lekker chillen met de verkenners, wij weten dat jullie allemaal 
eigenlijk niks liever willen. Dansje placeren, glaasje Kidibull, knappe jongen aan 
je zijde, wat is er beter!? Kom vandaag allemaal in gala-kledij! We gaan het 
nieuwe jaar goed inzetten!  

 

Zaterdag 11 januari (19u-21u): Dropping 

Zoals jullie allemaal wel weten (maar eigenlijk niet kunnen ;) ), gaan jullie er-
gens gedropt worden en jullie moeten terug aan het lokaal geraken! Begin al 
maar te zingen: 

Een tocht door het donker, tiediediedie, we zijn toch niet bang tiediediedie, we 
hebben een zaklamp bij tiediediedie, en dat maakt ons blij tiediediedie...  

 

Zaterdag 18 januari (19u-21u): Casino 

Doe allemaal jullie meest stijlvolle avondkledij aan, want we gaan naar het casi-
no! We gaan een hele avond gezelschapspelletjes spelen, twijfel niet om eentje 
mee te nemen als je thuis een leuk spel hebt liggen! Wees ook zeker uitgesla-
pen, dat je kan winnen! 

 

Zaterdag 25 januari (19u-21u): Knut-
selen Brunch 

Vandaag gaan we ervoor zorgen dat de 
brunch er een beetje mooi uit ziet! 
Laat al jullie fantasie maar gaan, keer 
Pinterest binnenstebuiten en stuur al 
jullie ideeën maar door! Knutsel-time, 
zin in! 
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Gidsen 
Zondag 2 februari (14u-16u30): Schappie Spa Day 

Je kan het zien, vandaag gaat Schappie het beste van zichzelf geven en ons vol-
ledig verwennen. We hebben zelf geen idee wat het gaat worden, maar wat ik 
wel al zeker weet ik dat al je stress zal verdwijnen als sneeuw voor de zon! Je 
gaat nog nooit zo chill de scouts hebben verlaten! Spannend! (ps: we kunnen 
ook proberen dat ding uit zijn neus te halen vandaag, dan zijn we daar direct 
ook van af) 

 

Zondag 9 februari (14u-16u30): Maze Runner-vergadering 

TIP: kijk The Maze Runner voor je komt! Deze film is echt een topper, zo vet 
hoe die in elkaar steekt! Vandaag gaan we (een poging doen om) jullie een 
even vette ervaring bezorgen! Engsbergen wordt één groot doolhof, en jullie 
moeten het daar uitzoeken! Wees voorbereid ;-) 

 

Zondag 16 februari (10u-14u): Koken 

Zoals jullie allemaal weten, en heel graag doen, gaan we vandaag met eten be-
zig zijn (voor de verandering…). We gaan iets lekkers maken om te smullen 
mmmmm. Suggesties welkom! 

 

Zaterdag 22 februari (vanaf 21u): Mouve La Fête   

Het feestje van het jaar staat weer voor de deur: Mouve La Fête! Nodig al uw 
vriendjes en vriendinnetjes maar uit en verkoop hen allemaal een kaart zodat 
iedereen keihard kan gaan dansen in ’t Goor! Party, whoop whoop!  

 

Zaterdag 29 februari (uren volgen nog): SEMPRO 

We weten dat dit niet de leukste activiteit van het jaar is, maar wel zeker de 
moeite! We hebben de centjes nodig, en als we daarmee Natuurpunt helpen, 
mooi meegenomen! Allemaal zeker komen, we beloven dat je weer chocomelk 
en een wafel krijgt ;-) 

 

Zo, de eerste twee maanden van het jaar zitten er alweer op! Het zijn alle-
maal toffe vergaderingen! Volgende week is het brunch, doe allemaal nog 
een laatste keer jullie best en dan maken we er de beste editie van!  

Tot snel! Kusjes en knuffels 

Juul (neusring Schappie), Florian (geen conditie Frodo), en Floor  

 

(ps: probeer zeker af te zeggen in de Whatsapp of via een berichtje als je niet 
kan komen!) 
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Jins 
Liefste mede Jins en leiding, aan het begin van 

het nieuwe jaar staan wij weer met ons boekje 

klaar, gelukkige Nieuwjaar stuk voor stuk en 

een dikke kus van onze Luc! Er staat ons weer 

een goedgevuld programma te wachten met 

veel slapeloze nachten! 

Zaterdag 4 januari: dropping (19:00-21.00) 

Trek u wandelschoenen al ma aan want het wordt een stevig avondje stappen! 

Voor degene die geen kaart kunnen lezen is ne gsm wel handig en degene die 

bang hebben int donker kunnen best een lampje meenemen. Voor degene die de 

weg ni vinden, liften is ook een optie. 

 

Zaterdag 11 januari: casino (19:00-21:00) 

Hopelijk hebben jullie al jullie pokerface wat geoefend want vandaag gaan we de 

casino skills van jullie is een keertje uittesten. Van poker tot roulette we hebben 

het allemaal. Zorg maar dat je je beste kleren uit de kast haalt om helemaal in de 

stijl van het casino te zijn. 

 

Zaterdag 18 januari: filmavond (19:00-21:00) 

Gezellig met zen alle onder een dekentje naar ne goeie film kijken wa wilt ne 

mens nu nog meer? Of we de romantisch toer opgaan of we de schrik van ons 

leven gaan beleven zult ge zelf moeten komen ontdekken! 

 

Zaterdag 25 januari: wellness (19:00-21:00) 

Steek die kaarsen aan, leg die maskertjes al maar 

klaar en snij de komkommers alvast want vandaag 

gaan we zorgen voor een avondje relaxen in onze 

homemade wellness. Vergeet jullie zwemgerief wel 

niet ! 
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Jins 
Zondag 2 februari: muziekvergadering (14:00-16:30) 

We zullen vandaag het muzikaal talent in onze groep is ontdekken. Wie geen in-

strument speelt kan maar beter zijn stem al wat opwarmen want dat er vandaag 

gezongen wordt is zeker! 

Zondag 9 februari: binnen de minuut (14:00-16:30) 

60, 59, 58, … de tijd dringt. Vandaag gaan we jullie testen als er wat druk achter 

staat, kan iedereen dan nog wel goed presteren ?. De titel geeft al een beetje weg 

wat we gaan doen deze vergadering, alles binnen de minuut. 

Zondag 16 februari: Schotse dag (14:00-16:30) 

Haal de Schot in uzelf ma naar boven, trek u mooiste rok aan en warm u spieren al 

ma op want het wordt een heftige vergadering. Opmerking: Iedereen mag zijn on-

derbroek aanhouden vandaag.   

Zaterdag 22 februari: MLF (21:00-4:00) 

Een goeie boit is altijd welkom en dat kan je zeker verwachten met MLF, geniet 

nog een laatste keer nu dat je nog niet moet werken, en ga nog is een keertje he-

lemaal los. 

Zaterdag 29 februari: Senpro (13:00-16:30) 

‘Had je 10 miljoen wat zou jij dan doen? Een feestje bouwen en je geld opdoen!’      

10 miljoen zullen we ni verdienen vandaag maar alle beetjes helpen dus kom ze-

ker af want een feestje bouwen kan ook met minder geld! 

Zondag 1 maart - vrijdag 6 maart: LEEFWEEK!!!!!! 

Hier hebben we toch allemaal wel een beetje naar uitgekeken, en het is eindelijk 

zover. Samen een weekje proberen te overleven in het lokaal. Verdere informatie 

volgt nog  

 

Zo voor degene die MLF en leefweek hebben overleefd wacht er nog een 4 

maandjes voor het buitenlandskamp. Voor de rest: zorgt ma da ge het overleeft 

want da kamp wilde toch ni missen! 

 Ruben en Hannah 

 

Ps: De avondvergaderingen zijn vanaf nu van 19:00 tot 21:00!!!!! 
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Belangrijke data  
Noteer al vast onderstaande data 

in je agenda!  

 

 Kidsparty + Mouve la fête:  
 22 februari  @OC ‘t Goor 

 

 

 

  

 Brunch: 7 maart @OC ‘t Goor 

 

 

 

 

   Vredeseilanden: 29 maart  

 

 

     

     

 Kamp: van 17 juli tot 26 juli  
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Groepsleiding + OC  

Maarten Guerry 

Groepsleiding 

0478 / 06 41 74   

Anneleen Verwimp 

Groepsleiding 

0470 / 44 12 77 

Peter Aerts 

Voorzitter OC 

0474 / 89 31 46 

Mark Gybels 

Ondervoorzitter OC 

0474 / 88 13 12 

Erwin Crets 

Penningmeester OC 

0478 / 76 69 67 

Nelle Swinnen 

Secretaris OC 

0474 / 58 06 68 



 

Leidingsploeg 2019 ― 2020 
KAPOENEN 

Sien Beckers    0476 37 13 12 

Stien Prinsen    0471 63 03 36 

Leoni Jones     0491 12 50 06 

Loena De Heel     0478 38 83 11 

Seppe Verboven    0477 08 29 57 

Maarten Aerts    0475 42 34 39 

KABOUTERS  

Fien  Vanthoor    0488 43 51 72 

Jarne Bemong    0479 04 74 23 

Alies Jacobs    0491 13 16 97 

Siebe Verhoeven    0470 34 19 92 

Esmée Greven    0496 74 84 28 

Kaat Camps    0495 64 74 97 

WELPEN  

Valerie Franken     0499 34 97 87 

Julie mariën     0470 26 72 43 

Quinten Pauwels    0487 73 24 56 

Mathias Segers    0479 79 60 22 

Kobe Beckers    0487 46 69 13 

Emma Vanthoor     0486 71 33 10 

JONGGIDSEN 

Kyra De Heel    0479 56 42 02 

Annaël Vermeulen   0479 97 53 28 

Simon Vertessen    0479 50 09 20  

Lennert Thielens    0470 50 19 03 

Anna Verbeeck     0470 82 42 42 

JONGVERKENNERS 

Helene Roesems     0471 92 24 67 

Eva-Marie  Garmyn   0479 18 38 19 

Jonathan De Baerdemaeker  0475 29 84 22 

Wout Camps    0494 80 26 35 

Stef Vernelen    0479 02 98 86 

Gitte Bemong    0470 29 84 67 

GIDSEN  

Floor Beets     0471 33 07  43 

Juul Schapmans    0473 25 65 95 

Florian  Garmyn     0479 18 38 23 

VERKENNERS 

Aron Bracke    0476 45 19 48 

Thibaut Lavaerts    0472 58 07 47 

Kobe Fonteyn    0468 12 42 87 

JINS 

Emelie  Aerts    0471 33 64 15 

Tijl Rutten     0471 85 57 01 

Wout Gielen    0496 29 11 26 

MATERIAALLEIDING 

Benjamin De Baerdemaeker  0471 47 04 17 

Casper Vande Look   0485 80 05 43 

Berne Sannen    0472 23 26 28 

GROEPSLEIDING 

Maarten Guerry     0478 06 41 74 

Anneleen Verwimp   0470 44 12 77 

OUDERCOMITÉ 

Peter Aerts, Voorzitter   0474 89 31 46 

Mark Gybels, Ondervoorzitter 0474 88 13 12 

Erwin Crets, Penningmeester  0478 76 69 67 

Nelle Swinnen, Secretaris  0474 58 06 68 


