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Woordje van de GRL 
Beste ouders, beste leden 

2019 is weer goed gestart! De leiding is volle-

dig gerecupereerd van het harde werk op de 

kidsparty en Mouve La Fête, en om maart en 

april goed te starten krijgen we er extra veel 

zon bij! 

Zoals al vermeld, de kidsparty en aansluitend Mouve La Fête waren 
een schot in de roos! Bedankt dus aan alle leden die zich zijn ko-
men amuseren op de kidsparty, en aan alle (iets) oudere kindjes 
die zijn komen dansen tot een kot in de nacht. Zonder ons fantas-
tisch oudercomité was dit allemaal niet gelukt, dus ook aan hen 
een dikke merci! 

Zondag 3 maart staat al meteen de brunch van de gidsen op het 
programma. Opgelet, deze gaat dit jaar door in de Gildenzaal in 
Schaffen. Inschrijven kan via de site! 

Zaterdag 23 maart gaan de jongverkenners dan weer op pad, om u 
te voorzien van heerlijke wafels. Hou die dag dus de deur(bel) in de 
gaten! 

Eind april komen dan nog de giverfuif (ten voordele van het goede 
doel) en het kampmenu aan bod. Druk druk druk dus, maar samen 
staan we sterk. 

We kunnen weer 2 maanden verder dus, hopelijk met veel enthou-
siaste leden en leiding op zondag, aan ons geliefde lokaal! 

 

Stevige linker 

 

Wout en Ina 
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Kapoenen 
Dag allerliefste (en soms ondeugende) kapoentjes,  

We zitten al in de helft van het scoutsjaar maar ook voor 
de komende twee maanden hebben we weer een hele-
boel leuke, spannende en grappige activiteiten in petto. 
Hopelijk mogen we ook deze twee maanden veel ondeu-
gende kapoentjes verwelkomen. Wij hebben er alvast 
heel veel zin in!  

Zondag 3 maart (14u tot 16u30): Disneyvergadering  

Vandaag brengen we Disneyland naar Engsbergen. Kijk dus je volledige collectie 

disneyfilms nog eens opnieuw zodat jullie zeker op de hoogte zijn van alles en 

over voldoende kennis beschikken over de prinsen en prinsessen van disneyland 

want dit zullen jullie vandaag zeker kunnen gebruiken. Kom verkleed als je favo-

riete disneyfiguur naar de scouts en ontdek samen met ons de wondere wereld 

van Mickey Mouse en zijn vriendjes.   

Zaterdag 9 maart tot zondag 10 maart: KAPOENENWEEKEND!!!  

Hip Hoi Hoeraaaaa!! Eindelijk is het zover. Het tofste weekend van het jaar staat 

voor de deur. Het ENIGE, ECHTE KAPOENENWEEKEND!! Een volledig weekend 

scouts! Dat klinkt toch echt geweldig! Heel het weekend plezier maken samen 

met alle andere kapoenen en de leiding! Wij kijken er alvast super hard naar uit! 

Meer informatie kregen jullie al via mail.  

Zondag 17 maart (14u tot 16u30): Op avontuur met Dora en Diego  

Vandaag gaan we op pad met Dora, Diego en Boots. Als je iets ontdekken moet, 

kijk dan eerst eens even goed op de kaart op de kaart op de kaart!! Wij gaan er-

voor zorgen dat Zwieber niets kan stelen en dat Dora en haar vriendjes alle hin-

dernissen kunnen overwinnen die ze tegenkomen op hun avontuurlijke tocht.  

Zondag 24 maart (14u tot 16u30): Olympische spelen  

Binnen iets meer dan een jaar zijn het weer de 

olympische zomerspelen. Daarom gaan wij ons 

hiervoor vandaag al een beetje voorbereiden. 

Trek jullie hipste sportoutfit maar aan en haal 

jullie beste atletiek en gymnastiek kunsten maar 

boven want je zal ze nodig hebben vandaag! En 

vergeet niet: deelnemen is belangrijker dan win-

nen.  
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Kapoenen 
Zondag 31 maart (14u tot 16u30): Vredeseilanden  

De scouts heeft een groot hart en dat gaan we vandaag met z’n allen laten zien! 

We gaan ons inzetten voor Vredeseilanden. We gaan vandaag met z’n allen probe-

ren de wereld een beetje beter te maken, als dat geen goede reden is om vandaag 

te komen dat weet ik het ook niet meer!  

Zondag 7 april (7u30 tot 10u): Dauwtrip  

Goeiemorgen morgen goeiendag! Eindelijk is het zover: jullie allereerste dauwtrip. 

Vandaag trekken we er extra vroeg op uit dus vergeet zeker jullie wekker niet 

zetten.  We genieten van de zonsopkomst terwijl we lekkere zelfgebakken croque-

monsieurkes eten (dus ontbijten voor de scouts hoeft niet).   

Zaterdag 12 april (uren volgen nog): Stadsspel  

Vandaag trekken we erop uit om te ontdekken wat er buiten het bruisende Engs-

bergen nog te beleven valt. Welke stad we onveilig gaan maken blijft nog even een 

verrassing maar het wordt zeker en vast de moeite. Vergeet geen lunchpakket mee 

te brengen. Meer informatie volgt nog via mail. Vergeet zeker niet te verwittigen 

als je niet mee kan.  

Zondag 21 april: geen scouts (Pasen) 

Het is Pasen en omdat jullie allemaal heel druk hebben met paaseitjes te rapen en 

op te eten zal er dit weekend helaas geen tijd zijn voor scouts. Jammer maar het is 

de schuld van de paashaas. Maar geen paniek want er komen nog genoeg leuke 

activiteiten aan!  

Zondag 28 april: Kampmenu 

Helaas pindakaas, geen scouts dit weekend. Maar wel een overheerlijk kampmenu 

waar iedereen welkom is om zich eens goed te laten bedienen door de leiding en 

zich goed vol te boefen! Wij verwachten jullie met grote honger @’t Goor. SMAKE-

LIJK!! (Inschrijven via de site)  

 

Voila, dit was het dan weer maar niet getreurd want er komen nog twee fantasti-

sche maanden aan vol knotsgekke activiteiten. En zeker niet te vergeten ons su-

perleuk kapoenenkamp!!! Xxx  

P.S. vergeet zeker niet te verwittigen als je niet kan komen 

Heel veel liefs van de allerleukste kapoenenleiding,  

Julie, Leoni, Jarne, Jonathan en Emelie  
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Kabouters 
Liefste kabouters, nu we de eerste twee maanden van 

het nieuwe jaar goed ingezet hebben, kunnen we verder 

met nog meer fantastische activiteiten. Zet jullie maar 

schrap voor weer twee super gekke maanden!!!  

Zondag 3 maart: Carnaval 14u-16u30 

Wordt een koningin of een kapitein, doe gewoon je zin laat ons vrolijk zijn, doe 

maar gek doe maar mal, dit is een gemaskerd bal. T'is Carnaval! Heb je altijd al een 

zeemeermin, prinses of soldaat willen zijn? Trek jullie mooiste, gekste en leukste 

carnaval pak al maar aan en kom met ons feest vieren, tot dan!! 

Zaterdag 9 maart: Stadspel – Uren volgen nog 

Doe jullie stapschoenen al maar aan en zet je rugzakje klaar. Benieuwd welke stad 

we dit jaar onveilig gaan maken? Eén ding is zeker, ze zullen de kabouters van 

scouting engsbergen niet snel vergeten!  

Zondag 17 maart: Wie wordt de Leeuwenkoning? 14u-16u30 

Als ik een sterke koning ben, dan ken ik geen gevaar. Mijn manen worden reuze-

lang, met hier en daar een krul. Ik voel mij trots en arrogant en werk aan mijn ge-

brul roaaar!!! Wacht maar af totdat ik koning ben!  

Maar… wie wordt de Leeuwenkoning?  

Zondag 24 maart: Het grote verrassingsfeest 14u-16u30 

Voor wie is er een feest? Waarom is er een feest?  

Wie komt er allemaal naar het feest? En wat is de verras-

sing? Zoveel vragen en het is allemaal één grote verras-

sing. Kom zeker naar de scouts om een antwoord te vin-

den op al deze mysterieuze vragen. 
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Kabouters 
Zondag 31 maart: Vredeseilanden 14u-16u30 

Het is weer vredeseilanden. Heel de dag spelen met alle takken en ook voor de 

ouders is er iets te doen: zij kunnen gezellig iets komen drinken. Dat klinkt als 

een superleuke dag, zeker komen is dus de boodschap! 

Zondag 7 april: Mopjesvergadering 14u-16u30 

Een weekje te laat maar we vieren vandaag 1 april. Wie trapt er in de flauwe 

mopjes van Wout en wie neemt Quinten te grazen? Wie gooit er een taart in 

Linde haar gezicht en wie doet gekke dansjes? Wie vertelt het zoveelste ‘Jantje 

gaat’ mop? We zijn benieuwd!!! 

Zondag 14 april: Dauwtrip 7u-9u 

Morgenstond heeft goud in de mond… en croqueskes. Jammieeee, moet ik nog 

meer zeggen? Neem je goed humeur mee en wij zorgen voor de rest.  

Zondag 21 april: Pasen – Geen scouts 

Deze week geen scouts. Maar mag het een troost zijn: jullie mogen de hele dag 

paaseitjes rapen (en op eten natuurlijk), want de paashaas is geweest! Whoe-

hoeeee!!! 

Zondag 28 april: Kampmenu – Geen scouts 

Nu dat het kamp steeds dichter bij komt, moeten wij als leiding wat geld inza-

melen zodat het weer een supertof kamp wordt, dus organiseren wij onze jaar-

lijkse eetdag. Jammer genoeg betekent dit dat we geen scouts hebben. Maar 

niet gevreesd: jullie zijn altijd welkom om jullie buikje vol te komen eten!!! We 

zien jullie daar! 

 

Zo dat was het dan weer! Hopelijk hebben jullie even hard als wij genoten van 

deze twee maanden. Niet getreurd, er volgen nog twee maanden vol pret! 

Dikke knuffels 

Linde, Floor, Valerie, Wout, Quinten en Esmée.  
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Welpen 
Hey mega vette leuke coole welpen, 

De eerste twee maanden van 2019 zitten er alweer op, 
maar geen getreur ook in de volgende twee maanden 
gaan we ons weer rot amuseren! Wij als leiding kijken er 
ook ontzettend hard naar uit om jullie de gekste zonda-
gen te bezorgen!  

Zon 3 maart 14u-16u30: Jin in leiding 

Vandaag zullen jullie mega vette leiding worden bijgestaan door enkele jins. Zij 
hebben voor jullie een super cool spel voorbereid, dus zet allemaal jullie beste 
beentje voor om aan de jins te tonen hoe leuke/lieve welpjes jullie zijn. Jullie 
leiding en de jins kijken er alvast naar uit, tot zondag! 

 

Vrij 8 maart tot Zon 10 maart (meer info volgt nog): WELPENWEEKEND 

Het staat weer voor de deur. Het allerleukste weekend van het jaar, het wel-
penweekend! Jullie leiding gaat er alles aan doen om er een onvergetelijk 
weekend van te maken. Heel de dag door leuke spelletjes spelen en wie weet s 
’avonds wel een echte stoere jongensfilm kijken… Hopelijk hebben jullie er 
even veel zin in als ons! MEER INFO VOLGT NOG 

 

Zon 17 maart 14u-16u30: Vriendjesdag 

Vandaag staat vriendjesdag op het programma. Neem allemaal jullie vriendjes, 
vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, oma’s, opa’s, nonkels, tantes… mee naar de 
scouts en laat ze mee genieten van het echte 
scoutsleven. Het wordt gegarandeerd een mega 
vette namiddag! 

 

Zon 24 maart 14u-16u30: Balspelletjes 

Alles staat vandaag in het teken van balspelletjes. 
Voor spelletjes met ballen groot of klein moet je 
dus op zondag tussen 14u en 16u30 op de scouts 
zijn!  
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Welpen 
Zon 31 maart 14u-16u30: Vredeseilanden 

Vandaag tonen we dat ons scoutshart groot is. Heeeeeeel groot! We doen van-
daag onze activiteiten in het teken van Vredeseilanden, een goed doel dus . Kom 
samen met alle andere scoutjes mee je beste beentje voorzetten! 

 

Zon 7 april 14u-16u30: Wapens maken 

Vandaag zullen jullie je creatieve zelf naar boven moeten halen, want het komt 
er vandaag op neer om het beste wapen in elkaar te knutselen. En wees maar 
zeker, je kan maar beter je best doen, want de wapens zouden nog wel eens van 
pas kunnen komen… 

 

Zon 14 april 14u-16u30: Wapengevecht 

Hopelijk heb jij vorige week het beste wapen in elkaar geknutseld, want vandaag 
ga je je wapen meer dan nodig hebben. Jullie gaan vandaag een strijd aan tegen 
elkaar en enkel de beste strijders met de beste wapens zullen overleven. 

 

Zat 20 april (uren volgen nog): Stadsspel 

Onze vergadering zal vandaag niet doorgaan in Engsbergen, maar in een echte 
stad. Waar we naartoe zullen gaan is voorlopig nog een verassing, maar wij kun-
nen jullie verzekeren dat het echt een onvergetelijke dag zal worden! De enige 
optie om te weten te komen naar welke stad we zullen gaan, is door mee te ko-
men op stadsspel! Tot dan! 

 

Zon 28 april 14u-16u30: Kampmenu (geen scouts) 

Jammer genoeg is het vandaag geen scouts, maar jullie kunnen wel terecht in ‘t 
Goor voor het overheerlijke kampmenu. 

 

Zo zitten de maanden maart en april er ook weeral op… Maar geen getreur 
want ook de volgende maanden zullen mega leuk worden!!! 

 

Stevige linker 

Akela, Mor, Chil, Mang, Marala en Hathi 
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Jongverkenners 
Beste Dreiries, 

Hier zen weer 2 maanden aan spetterende vergaderingen. 

Dus ziet ma dat ge er elke zondag bijzijt. En gelle ziet het 

goed; een weekend én de wafelverkoop. Zet al maar een 

alarmke in den agenda da ge da niet mist he boys 

Zondag 3/03 Jin in Leiding (14u-16u30) 

Tis weer van den deze! Komen ze weer hun Jins bij ons droppen… Wa we gaan 

doen? Da weten welle ook nog ni ze. Ma tzal hopelijk wel in orde zijn zeker? 

Awel komt af en dan komen we er samen achter. 

Zondag 10/03 Zeepkisten deel 2: afwerking (14u-16u30) 

Alright die zeepkisten zagen er al wel goed uit boys. Maar ze waren allemaal wel 

nog wat ruw rond de kantjes he. Dus vandaag zien gaan we onze kisten een 

beetje afwerken he. Een vlaggeske hier, een stuurke daar. Die remmen? Bwa 

gooit die maar weg… 

Zondag 17/03 Ardennenvergadering (14u-16u30) 

De leiding is naar de Ardennen geweest dit weekend. We kennen de Ardennen 

allemaal, maar de leiding is wel Ardennen-Expert-9000! Vandaag meer over dit 

prachtige stukje België 

Zondag 24/03 Wafelverkoop (uren volgen nog) 

Mannen de wafelverkoop is aangebroken he. Laat de echte salesman in u boven 

en verkoopt iedereen en dooseke wafels he. Springt is binnen bij de bomma en 

de bompa die willen ook wel een dooseke kopen. Maar ziet dat ge er allemaal 

zijt. Want veel JV = Veel verkochte wafels = Nice’e digen doen op kamp. 
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Jongverkenners 
Zondag 31/03 Vredeseilanden (14u-16u30) 

Ja mannen tis weer tijd voor ons goed hart te laten zien he. Komt iet drinken 

aan de tent op het plein. Koopt u een chipske. Geniet vant zonneke. Da klinkt 

allemaal zo slecht nog ni ze… 

Zondag 7/04 Zeepkisten Race (14u-16u30) 

Nu is het moment van de waarheid aangebroken. Welke Kist valt uiteen? Wel-

ke kist eindigt in de gracht? Wie zal op zen muil gaan? (kuch potteke kuch) Na 

zo lang werken aan onze schatjes kunnen we ze gaan testen he. Ma welle gaan 

die ni gewoon testen he, We gaan racen! 

Zondag 14/04 Technieken vergadering (14u-16u30) 

Mannen we gaan is moeten klappen he. Die sjorringen kunne beter en die kno-

pen kunnen vaster! Maar geen nood want de techniekenvergadering is hier. 

We zullen nog is iets chic’s bouwen. Maar ziet dan dat de sjorringen niet uit-

eenvallen he.  

Vrijdag 19/04-Zondag 21/04 JV-WEEEKKEEENDDD (uren volgen nog) 

WHooooopppwwhooopp tis zo ver het fel begeerde JV-weekend!!! Waar we 

heen gaan zeggen we ni. Wa we gaan doen ook ni. Maar weet 1 ding: Dees 

weekend gade niet willen missen! (verdere info volgt nog in een mailtje) 

Zondag 28/04 Kampmenu (geen scouts) 

Spijtig is er vandaag geen scouts maar jullie kunnen wel allemaal lekker komen 

smullen, op de kampmenu. Tot dan 

 

En dat was het al weer JV’kes weer al eens 2 maanden Scouts voorbij, weer al 

eens 2 maanden dichter bij het kamp. Maar soit, volgende week staan hier 

terug 2 maanden vol plezier. 

Ciaokes Byekes 

Da Boys 

Tigil, Stanny, Potteke, Zeep 
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Jonggidsen 
Jipppieeee! terug twee maanden boordevol plezier 

hebben wij voor jullie hier! 

Het worden weer knotsgekke, superleuke zondagen.  

Zo veel mogelijk komen dus, je gaat het je echt niet 

beklagen!  

Zondag 3 Maart, 14u -  16u30: Smurfenvergadering 

Vandaag is blauw de kleur van jouw huid 

Vandaag is blauw wat allemaal blauw kan zijjjjjjjnnn 

Vandaag is blauw van smurfenblauw 

Een witte muts voor jouw  

Vandaag is blauw gewoon de smurf die je altijd wou zijjjjjjjnn 

Zondag 10 Maart, 11u -  13u: Kookvergadering 

Sergio Herman, Peter Goosens of Huyzentruyt Piet? 

Een kebapke, een pizza of een goeie friet? 

Tomaten, een komkommer of een pompoen? 

Njam TV of dagelijkse kost met onze jeroen? 

Één ding is zeker, we gaan vandaag vanalles met eten doen! 

Vrijdag 15 Maart t.e.m. zondag 17 Maart: JOGIWEEKEND 

Daar waar jullie allemaal op gewacht hebben,  

Het enige echte, langverwachte, ultravette, 

stapelgekke, supercoole, megaleuke JOGIE-

WEEKEND!!!!!! Jawel jawel, trek je mooie 

uniform al maar aan want we gaan er te-

genaan!! Info volgt via mail! 

Zondag 24 Maart, 14u -  16u30: Derde-

jaarsvergadering 

Vandaag mogen onze derdejaars hun han-

den uit de mouwen steken, want zij gaan 

deze vergadering voor jullie ineen steken! 
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Zondag 31 Maart, 14u -  16u30: Vredeseilanden 

Jawel jawel, de enige echte vredeseilanden! Vandaag spelen we allemaal spelletjes voor 

het goede doel en dat met een nieuw concept, echt cool! 

Zondag 7 April, 8u -  10u: Dauwtrip 

Wa denkt ge van een lekker croqueske, warm vuurke en leuk gezelschap? 

Klinkt goed hé? Dat is wat we vandaag gaan doen en het is echt geen grap! 

Kom zeker naar deze scouteske activiteit, 

Anders krijg je zeker nog spijt! 

Zaterdag 13 April: Stadspel (uren volgen nog) 

Maak jullie al maar klaar, voor het stadspel van het jaar!  

Het wordt weer een dag vol plezier, als een echte avonturier. 

Kom zeker, het wordt het echt waard! 

En wij organiseren daar voor jullie de leukste spelletje uiteraard! 

 (Verdere info volgt) 

Zondag 21 April: Pasen 

Wees paraat voor de strijd om de meeste buit 

Raap alle eieren, groot klein wat maakt het uit 

Vandaag dus geen scouts, dat wel 

Maar binnenkort zijn we er weer met een nieuw spel 

Zondag 28 April: Kampmenu 

Vandaag is het jammer genoeg geen scouts, nondedju! 

Maar in de plaats kan je komen naar ons kampmenu 

Daar kunnen we ons wel goed gaan volvreten  

met al dat lekker eten! 

 

Dit was het dan weer, twee leuke maanden boordevol plezier! 

Groetjes van de allerleukste leiding, 

 

Florian, Helene, Casper, Siebe, Kyra en Alies 

Jonggidsen 
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Verkenners 
VK’s!  

Nu we het jaar belachelijk goed zijn gestart, met zotte 

avondactiviteiten en een koekenice Giverweekend, zijn 

we helemaal klaar voor de volgende 2 maanden. Hou u 

vast, want het gaat weer voorbijvliegen met enkele top-

activiteiten van formaat! 

Zondag 3 maart 14u-16u30: Bekentocht 

We weten allemaal dat jullie af en toe het zwijn willen uithangen, dus vandaag gaan we 

dan ook jullie favoriete bezigheid doen, namelijk in de modder rollen. De Goorgracht, de 

Engelse vijvers, noem maar op, we gaan ze allemaal nog eens bezoeken. Doe kleren aan 

die vuil mogen worden, want proper zult ge niet blijven xs 

Zaterdag 9 maart UREN VOLGEN NOG: Stadspel 

Voor echte kerels zoals jullie kan een dorp als Engsbergen nogal eens te klein worden. 

Daarom verplaatsen we ons vandaag naar een grotere stad om daar de boel onveilig te 

maken. Haal uw puppyoogjes al maar boven, want ge gaat ze nodig hebben voor uw op-

drachten xd 

Zondag 17 maart Heuveldag 

De leiding is tijdelijk OOO geweest, Out Of Office! Naar waar? D’Ardennen dedju! Van-

daag komen wij jullie alles vertellen over deze mythische streek, da al lange tijd menig 

verkennerhart doet smelten. Denk maar aan legendarische ardennenweekenden (soon) 

en aan al even aangenamen vlottentochten (iets minder soon).  

Zondag 24 maart 14u-16u30 (kan variëren): Muurklimmen 

Gelukkig genoeg hebben we met jullie nog geen dieptepunten beleefd, maar vandaag 

wordt sowieso een hoogtepunt van het jaar. Wie is het snelste boven, of wie kan er het 

hoogste niveau aan? Om uzelf al misschien wat op te warmen, kijk dan maar eens naar 

de trailer van de film Free Solo, die ket daarin is echt El Loco Loco xd 



15 

Verkenners 
Zondag 31 maart 14u-16u30: Vredeseilanden 

Naar jaarlijkse traditie, doen we ook dit jaar een activiteit rond Vredeseilanden. 

Wat we gaan doen, dat blijft natuurlijk nog een verrassing! Nodig ook zeker uw 

ouders uit om ene te komen hatsen in het Vredeseilandencafé xd 

Zondag 7 april 14u-16u30: Jaaropdrachtenvergadering 

Jullie herinneren het u misschien niet maar, maar wij, de litste leiding EVER, heeft 

jullie heel wat jaaropdrachten gegeven. Jammer genoeg hebben wij nog niet al te 

veel vorderingen gezien. Daarom vandaag een hele activiteit de tijd om er te volt-

ooien! Zorg da ge me veul zijt, want t wordt lit xd 

Zondag 14 april: 14u-16u30 Levende gezelschapsspelen 

Happy together allemaal, tis vakantie! Rustig op ’t gemak wat spellekes spelen 

tijdens de vakantie, waarom nie.  Wie wordt er helemaal plat bij levend stronten, 

wie zinkt er tijdens zeeslag en wie wordt er vermoord bij Cluedo? Hopelijk spelen 

jullie niet vals, want da is niet leuk xs 

Zondag 21 april: 14u-16u30: KopstukkendeBOITe 

We kunnen er gewoon niet omheen, maar de verkiezingen komen eraan. Geluk-

kig voor jullie moeten jullie nog niet gaan stemmen, maar uw leiding dus wel. Po-

litiek is meestal nogal saaie boel, maar vandaag organiseren we ipv een debat een 

deBOITe, om zo te kijken voor wie we moeten stemmen. P.S. Blijkbaar komt 

Driesje van Langenhove langs voor wat Manifeste leugens xd xs 

Vrijdag 26 april: GIVERFEELINGS & Zondag 28 april: Kampmenu 

Eééééén BOIT. ’t Is zover, Giverfeelings is back, het is tijd voor het allerdikste 

feestje van het jaar, én dat nog eens voor het goede doel. Het belooft weer een 

goeike te worden, dus houd zeker en vast de dag vrij. Op zondag kan je ook naar 

het kampmenu komen om uw buikske rond te fretten. C U there! xd 

 

Zo! De voorbije 9 weken zijn weer voorbijgegaan tegen tweeduusd km/u. Hope-

lijk hebben jullie er van genoten en zijn jullie klaar voor de laatste 2 maanden 

vooraleer we op kamp gaan!  

P.S. Vergeet niet nog steeds af te melden wanneer je niet kan komen 

Stevige linker xd xs xo 

Rocco, Business Man Bunze, Rubma, El Corrupto & El Loco Loco Badboi Pilsbaas 
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Gidsen 
Heeeeyhooooi gidsen 

Er staan weer twee nieuwe maanden voor de deur vol leuke 

activiteiten zoals onze brunch en giverfeelings, maar ook zot 

veel andere leuke activiteiten. Wij hebben er in ieder geval 

weer enorm veel zin in. Dus kijk alvast verder wat jullie de 

komende twee maanden te wachten staat!! 

Zondag 3 maart: Brunch 

EINDELIJK staat onze brunch op de planning!! Vanaf nu zijn jullie ook af van al 
onze gezaag en gespam. We kunnen iedereen laten genieten van een heerlijk 
ontbijtje met onze zelfgemaakte desserts (en stiekem zelf genoeg eten naar 
binnen werken). Hopelijk kunnen we genoeg centjes verdienen om onze kamp 
nog leuker te maken. 

 

Zondag 10 maart marginale dag (14u-16u30) 

Trek vandaag jullie marginaalste pakskes maar aan, want we goan ne ke goe 
gek doen eh. Vandaag gaan we alles doen waar wat we normaal gezien niet 
zouden doen omdat dat ‘kei marginaal’ is. We zijn benieuw naar onze nieuwe 
Johnny’s en Marina’s  

 

Zondag 17 maart dauwtrip (14u-16u30) 

Jaja, ik weet het. Bij dauwtrip denken jullie 
aan vroeg opstaan om croque monsieur te 
bakken in het bos. Maar vandaag gaan we 
het iets anders doen dan normaal. Het gaat 
een dauwtripke worden met een twist. Wat 
dit juist inhoudt, zullen jullie vanzelf ontdek-
ken.  

 

Zondag 24 maart stadsspel uren volgen nog 

Vandaag gaan we niet engsbergen onveilig 
maken, maar een andere stad. Naar waar we 
gaan en wat we precies allemaal gaan doen 
blijft nog even geheim. We gaan de mensen 
eens late zien wie die gidsen van Engsbergen 
wel niet zijn.  
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Gidsen 
31 maart vredeseilanden (14u-16u30) 

Vandaag is het vredeseilanden en gaan we samen met heel de scouts nog eens 
een spel spelen. Voor de ouders en vrienden zijn er ook activiteiten voorzien, 
dus nodig al jullie kennissen uit want iedereen is vandaag welkom op onze 
scouts.  

 

7 april bekentocht (14u-16u30) 

Betentocht, veel valt hier niet over te vertellen. We gaan vandaag alle beken 
van engsbergen verkennen. Hoe smeriger we worden, hoe prettiger. Tip: doe 
slechte kleren aan want jullie gaan er niet echt proper uitzien na vandaag 

 

14 april kookvergadering (14u-16u30) 

Wat doen gidsen het liefst? Gewoon chillen en eten. We gaan dus een heel 
gangenmenu maken en daarna een goe laagske leggen. Zoals ik al zei: gewoon 
koken, chillen en eten.  

 

20 of 21 april vlottentocht uren volgen nog 

OMG JAAA we cruisen op het water van den Demer en dan nog met een zelf-
gemaakte vlot. Hopelijk gaat er vandaag niemand kopje onder of verdrinkt. Bij 
extra vragen en ervaringen over de vlottentocht kan je terecht bij Floor Beets 
(zij vertelt met plezier haar ervaring haha) 

 

26 april Giverfeelings uren volgen nog  + 28 april kampmenu 

Dé fuif van engsbergen en omstreken! We gaan er weer een feestje van maken 
en onze dansbeentjes loszwieren en dat allemaal voor een goed doel. Het gaat 
een giverweekend 2.0 worden met alles erop en eraan.  

De zondag er na, als we allemaal terug goed wakker zijn, is het tijd om lekker 
te gaan smullen, ten voordele van het kamp! Afspraak in ‘t Goor! 

 

Er zijn weer twee maanden voorbij gevlogen, maar we hebben dat goed kun-
nen afsluiten met onze eigen giverfeelings-fuif. De volgende twee maanden 
zijn er weer super leuke activiteiten gepland om naar uit te kijken!  

Xoxoxoxox  

Jullie liefste leiding  
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Jins 
Hallo , lieve vriendjes  

De maanden maart en april staan weer voor de deur 

net zoals een tal van leuke activiteiten! Met binnen-

kort het zomer zonnetje op onze gezichten kunnen de-

ze maanden al niet meer stuk.  

Zondag 3 maart, van 14 u tot 16u30 : Jin in leiding  

Vandaag een 2de kans om de (perfecte) toekomstige leiding in ons naar boven te 

halen. Behalve dat we vandaag tientallen veters zullen binden, tientallen kannen 

water zullen halen en nog veel meer leidingstaken op ons zullen nemen, zal het 

ongetwijfeld een leerrijke en onvergetelijke dag worden.  

Zondag 10 maart, uren volgen nog: Kookvergadering   

 MMMMM, wie heeft er zin een lekkere taart of pizza of lasagne of miss wel 

worstjes uit een waterkoker? Wat we gaan maken is nog een raadsel, maar 1 

ding is wel al zeker, het wordt een vergadering om duimen en vingers van af te 

lekken!  

Zondag 17 maart, van 14u tot 16u30: Jaren 80 vergadering.  

Omdat wij 2001 kids niet alles ( of bijna niks) uit deze tijd herinneren, zetten we 

een paar typische dingen uit deze periode op een rij als opwarmer.  

Wist je dat in de jaren 80 :  

• De haartrend onder de mannen: een matje in de nek was  

• Dé ultieme hit uit deze tijd: ‘Girls just wanna have fun’ was  

• De Introductie van de magnetron plaatsvond 

• ……. 

Zaterdag 23 maart, uren volgen nog: Ikea vergadering.  

Waarschijnlijk voor vele een droom die uitkomt, verstoppertje spelen in de 

Ikea!!! Want als we heel eerlijk zijn willen we allemaal wel eens weten hoe het 

voelt om in een Ikea kast te kruipen en de mensen is goed te laten verschieten. 

Behalve verstoppertje spelen en al wat meubilaire uitzoeken voor volgend jaar 

op kot staan er vandaag ook Zweedse balletjes en ne goeie softijs op het menu!   
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Jins 
Zondag 31 maart, van 14u tot 16u30: Vredeseilanden.  

Er is niks mooier dan met heel de scoutsfamilie het goede doel te steunen, alle-

maal aanwezig zijn voor deze hartverwarmende vergadering. Meer valt hier niet 

over te zeggen.  

Zondag 7 april, van 14u – 16u30: Schotse spelen 

Trek al die schotse rokken maar aan (Ja, ook jullie boys). Laat die onderbroeken 

ook maar thuis voor een keertje, want vandaag mogen we ons écht laten gaan als 

echte schotten. Er zal heftig gestreden worden om de sterkste en stoerste schot 

van Engsbergen te worden.  

Zondag 14 april, van 14u – 16u30 :Disney vergadering 

Terug naar onze kindertijd of misschien ook niet, gewoon de tijd van nu. Gaan we 

vandaag een kikker kussen zodat het onze prins op het witte paard gaat worden? 

Of past er misschien iemand in het muiltje van assepoester? Of houden we het 

gewoon bij 101 (-91) dalmatiërs? Dat komen we vandaag allemaal te weten.  

Zondag 21 april, geen scouts: Pasen 

Vandaag jammer genoeg geen scouts , maar wel de gelegenheid om immens veel 

chocolade eieren te rapen in de tuin om daarna lekker op te smikkelen!!!!  

Vrijdag 26 april t.e.m zondag 28 april : Weekend 

Het vetste weekend in jaren! We gaan op super mega vet jinweekend. We nemen 

mee: emmertje tartaar special voor de Michiel, den halve zijne beugel, goed hu-

meur en al die andere basic dingen natuurlijk. Laten we er een fantastisch week-

end van maken want het is ons laatste scoutsweekend als leden, say whaaat.  

 

Kussen & knuffels  

Loena & Emma  

xxxxxxxxxxxxxxx 
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Belangrijke data  
Noteer al vast onderstaande data 

in je agenda!  

 

 

Brunch Gidsen: 3 maart 

 

 

 

Wafelverkoop Jong-Verkenners: 23 maart 

 

 

 

Kampmenu: 28 april 

 

 

 

Hotdogverkoop Verkenners: 3-5 mei 

 

 

 

  

Kamp in Teuven:  19 juli– 28 juli 
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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 


