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Woordje van de GRL
Beste ouders en leden,
Het nieuwe jaar is ondertussen al eventjes bezig, de avondvergadering zijn afgelopen en hopelijk zal het weer ook beter worden de komende twee maanden! Deze nieuwe maanden staan
ook weer vol nieuwe activiteiten & evenementen!
Na de gidsenbrunch die op 7 maart in OC ‘t Goor zal doorgaan.
Volgt op 29 maart het volgende evenement al, namelijk Vredeseilanden. Zoals elk jaar zetten wij ons in voor het goede doel. Wij organiseren een wandeling met leuke opdrachten en er zal een Café
zijn om iets te komen drinken. Voor onze leden zal er een leuk
groepsspel worden voorzien.
Aangezien wij er terug een geweldig kamp van willen maken, nodigen wij jullie uit om ons te komen steunen op het Kampmenu, dit
zal doorgaan op zondag 19 april in OC ’t Goor. Op deze dag zal het
dit jaar ook gewoon scouts zijn voor onze leden.
Op 25 april zal de wafelverkoop van onze jongverkenners doorgaan. Zij komen van deur tot deur om wafels te verkopen. Daarnaast zal er ook een verkoopstand zijn aan het lokaal en aan de
Delhaize. Op dezelfde dag organiseren onze givers een fuif voor het
goede goed: Giverfeeling in café den Hemel.
Daarnaast willen wij ook al reclame maken voor de hotdogverkoop
van onze verkenners. Deze zal doorgaan in het weekend van 1-2-3
mei op de parking van OC ‘t Goor. Het hele weekend zullen zij lekker hotdogs en hamburgers verkopen!
Een stevige linker,
Maarten, Thibaut, Florian & Anneleen
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Woordje van het OC
KAMPMENU
ZONDAG 19 APRIL
@OC ‘t GOOR

Beste scoutsvriend,
Op zondag 19 april serveren we weer ons jaarlijkse kampmenu! Kom
genieten van een lekkere soep, een hoofdschotel naar keuze, en ijs of
rijstpap (made in Engsbergen).

Jouw deelname aan dit kampmenu helpt ons de dagdagelijkse werking
van onze Engsbergse scouts te ondersteunen. Onze meer dan 150 leden en de enthousiaste leidingsploeg hebben immers middelen nodig
om hun favoriete activiteiten te blijven doen: kamperen, ravotten en
spelen, héél veel spelen!

Dit jaar zal de opbrengst gaan naar de vervanging van de verwarmingsinstallatie en nieuwe garagepoorten, en zoals steeds blijven we investeren in nieuw materiaal voor het kamp en de wekelijkse vergaderingen. We vertrouwen erop dat we op jullie steun kunnen blijven rekenen!

Een stevige linker,
Het oudercomité
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Kapoenen
Dag Kapoentjes! Dit is het groepsboekje van de
komende 2 maanden! Zien jullie het al zitten? Wij
allesinds wel!!

Zondag 1 maart: 14u-16u30: Olympische spelen
Wie van jullie is de beste in alle sporten? Dat zullen we vandaag te
weten komen! Trek jullie sportkleren en sportschoenen maar aan,
want vandaag gaat er veel gesport worden!
Zaterdag 7 maart: 14u - 16u30: Stadsspel
Een stad leren kennen door daar spelletjes te spelen? dat lijkt me een
goed idee, en dat is ook exact wat we vandaag gaan doen :)! We gaan
dus toerist spelen in eige land.
Zondag 15 maart: 14u-16u30: Jin in leiding
Vandaag krijgen we een extra hulpje bij ons in de leiding, wie dat is
mogen jullie allenmaal komen ontdekken.
Zondag 22 maart: 10u–14u: Kookvergadering
Kookvergadering? gaan we met zen alle samen koken? Ja tuurlijk! Kan
je al goed koken, laat je beste kookkunsten maar eens zien! Op het
einde gaan we natuurlijk zelf ook eens proeven ;).
Zondag 29 maart: 14u-16u30: Vredeseilanden
Vandaag gaan we spelletjes spelen voor het goede doel!! Dus de
boodschap is om vandaag zeker te komen.

5

Kapoenen
Zondag 5 april: 14u-16u30: Pleinspelen
Van honkbal tot voetbal en van bakkenrace tot dikke Berta, al deze spelletjes gaan vandaag zeker aan bod komen. Geen schrik, we spelen wel
wat meer spelletjes!

Zondag 12 april: Pasen: geen scouts
Op pasen is het jammer genoeg geen scouts! Tot volgende week.

Zondag 19 april: 14u-16u30: Verfvergadering
Trek jullie vuile kleertjes maar aan, want vandaag gaan we verven! Laat
jullie creatieviteit maar eens helemaal gaan, en laat meer eens zien hoe
mooi jij kan verven!

Zaterdag 25 april: (uren volgen nog): Bokrijk
Vandaag blijven we niet op de scouts want we gaan naar Bokrijk!!
*Verdere informatie volgt nog*

Dit was het dan voor deze
twee maandjes!
Xjes je grote kapoentjes,
Seppe, Loena, Maarten, Sien,
Stien & Leonie

6

Welpen
De koude wintermaanden zijn achter de rug en we maken ons op voor de lente. Maar wat betekent dat? Ideaal
weer om buiten te ravotten en de bossen te verkennen!
Hieronder vinden jullie alvast het overzicht van de superleuke activiteiten die we de volgende 2 maanden gepland hebben!

Zondag 8/03: 14.00-16.30: Mountainbike vergadering
Vandaag gaan we crossen in de bossen! We hebben dan ook een supervet parcours voor jullie uitgestippeld door de bossen van Engsbergen. Ideaal om jezelf een echte Sven Nys te wanen. Kom allemaal dus
zeker met de fiets want de hele tour meelopen is geen aanrader!

Zondag 15/03: 14.00-16.30: Jin in Leiding
Joepie, we krijgen er een dagje extra leiding bij! En ze hebben ook nog
eens een leuk spel voorbereid. Wat dat spel inhoudt is voorlopig nog
een verassing maar we zijn alvast overtuigd dat onze creatieve Jins er
een topnamiddag van gaan maken!

Zondag 22/03: 7.00-10.00 Dauwtrip
Opstaaan! Het is weer tijd voor onze jaarlijkse ochtendwandeling. We
nemen jullie mee doorheen het bos op zoek naar de ideale plaats om
ons ontbijt klaar te maken. Trek dus zeker stevige stapschoenen aan!

Zondag 29/03: 14.00-16.30: Vredeseilanden
Neen, we gaan vandaag niet naar een of ander eiland. Maar we spelen wel een groot spel samen met alle andere takken. Superleuk! En
voor de ouders is er de mogelijkheid om na de scouts iets te drinken.
Allemaal komen dus!!!
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Welpen
Zondag 5/04: 14.00-16.30: Kookvergadering
Kennen jullie het verschil tussen ajuin en ui? Juist, dat is er niet! Vandaag krijgen jullie een opleiding masterchefs om op het einde van de
vergadering als topkoks naar huis te gaan.

Zondag 12/04: GEEN SCOUTS

Zondag 19/04: 14.00-16.30: Bosspel
Ken jij de bossen van Engsbergen al uit je hoofd? Dan heb je alvast
een grote voorsprong bij dit spel. Na deze vergadering zal duidelijk
worden gemaakt wie de echte padvinders en bos-experts onder ons
zijn.

Zaterdag 25/04: Bokrijk (Uren volgen nog)
Vandaag nemen we de teletijdmachine terug naar 1950. Waar mensen rare kleding droegen en de juffen en meesters nog strenger waren. Stoute welpjes zijn dus alvast gewaarschuwd!

Zo dit was het weer voor de maanden
maart en april. We kijken alvast uit naar
de zomer en alle leuke activiteiten van
de volgende 2 maanden!
Mang (Mathias), Rikki-Tikki-Tavi (Kobe),
Shere Khan (Quinten), Phaona (Julie),
Bagheera (Emma) en Ikki (Valerie)
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Kabouters
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!
Trek die leuke scoutskleren al maar aan want we gaan er
weer tegenaan!

Zondag 8 maart 14u-16u30: Sprookjesvergadering
De o zo mooie assepoester, de grappige dwergen van sneeuwwitje of toch liever
de oude grootmoeder van roodkapje? Vandaag mogen jullie jullie helemaal uitleven en je verkleden als je favoriete sprookje, maar wel opletten voor de giftige toverdrank van de heks, het spinnewiel van doornroosje of de boze wolf van roodkapje!!! Wij kunnen alvast niet wachten om jullie coolste outfit te bewonderen!
Zondag 15 maart 14u-16u30: Jin In Leiding
Vandaag de dag dat de allerleukste jins in de huid van de leiding gaat kruipen en
de allercoolste spelletjes voor jullie gaan maken. Wat we exact gaan doen? Dat is
nog een groot vraagteken, maar we weten wel dat het een extraleuke vergadering
gaat worden en je deze echt niet wil missen!
Zondag 22 maart 14u-16u30: Wuvekesdag
Van jezelf schminken tot kleedjes dragen tot praten over die knappe bink uit je
klas.
Er is niks leuker dan een meisje zijn, daarom gaan we vandaag onze krachten bundelen en tonen wie het sterke geslacht is. Want meisjes groot of klein, we zullen
altijd de beste zijn. Komen is dus de boodschap!
Zondag 29 maart 14u-16u30: Vredeseilanden

Vandaag gaan we leuke spelletjes spelen een hele boel en je ouders kunnen achteraf iets komen drinken en dat allemaal voor het goede doel! Laat je goed hart
zien en kom zeker eens kijken vandaag, want ook de armere mensen zien wij
graag!
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Kabouters
ZATERDAG 4 april (uren volgen nog): Stadsspel
Diest, Leuven, Aalst, Hasselt, Antwerpen, Gent, Tessenderlo, Geel, Blankenberge, Brugge, Eupen, Turnhout, Ieper, Kortrijk, Mechelen, Maaseik, Luik, Namen,
Tienen, Waver, Vilvoorde, … . Rarara, misschien gaan we wel één van deze steden onveilig maken.
Meer info volgt via mail.
Zondag 12 april Pasen: geen scouts
Jammer maar helaas. Vandaag is het geen scouts . Hopelijk zijn jullie allemaal
flink geweest en heeft de Paashaas héél véél chocolade verstopt. Smullen
maar!!!
Zondag 19 april 14u-16u30: Omgekeerde dag
Altijd al eens gedroomd om een stoere bink te zijn? Misschien sta je wel kei
goed met een baard? Of wil je kei graag die coole kleren van je papa eens proberen? Dan moet je zeker naar deze vergadering komen! Vandaag is het omgekeerde dag dus zijn we geen kabouters maar WELPEN. Trek die gekke jas van je
bompa maar eens aan, steek dat lange haar onder je pet en kom naar deze vergadering vol pret!
ZATERDAG 25 april (uren volgen nog): Bokrijk
Woohooow!! Vandaag gaan we ons uitleven in de speeltuin van Bokrijk en dat
met de welpen en de kapoenen. Hopelijk zijn jullie ook zo enthousiast als wij.
Amusement verzekerd!

Zo dat was het weer voor april en maart, we
hopen dat deze vergaderingen weer even
leuk gaan worden als altijd! Wij hebben er
alvast kei veel zin in!
Dikke knuffels jullie allerliefste leiding,
Fien, Kaat, Siebe, Jarne, Esmée, Alies
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Jongverkenners
Beste JV’s,
Voor maart en april hebben wij weer heel wat leuks in
petto!! 2 maanden vol plezier die je zeker niet kan missen! Wij kunnen alvast niet meer wachten.

Zondag 1 maart 14u-16u30: Travestietendag
Tijd om jullie mannelijkheid voor een keer naast jullie neer te leggen en de
vrouw in jezelf naar boven te halen. Haal die hakken en rokken maar uit de kast
van de mama want vandaag zijn jullie een stelletje meisjes. Verkleden verplicht!!

6-7-8 maart: Weekend
Het leukste weekend van het jaar is weer aangebroken!! Een heel weekend vol
scouts, wat wil een mens nog meer? Verdere info volgt nog.

Zondag 15 maart 14u-16u30: Jin in leiding
Vandaag worden wij, de leiding, bijgestaan door de jins. Deze keer hebben zij
voor jullie een top vergadering in petto. Allemaal komen dus!

Zondag 22 maart 14u-16u30: Mennekesdag
Omdat Mennekesdag vorige keer niet is kunnen
doorgaan door het onverwachte bezoek van storm
Ciara proberen we het deze week gewoon opnieuw! Een vergadering met alle venten, niet te
missen dus!
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Jongverkenners
Zondag 29 maart 14u-16u30: vredeseilanden
Vandaag gaan we een steentje bijdragen aan het goede doel zodat we nog heel
veel jaren lekkere chocolade kunnen eten. Allemaal komen want er wacht een
supertof spel op jullie. Na de scouts kunnen jullie zelf dit goede doel steunen
door een drankje of lekker chipske te kopen.

Zondag 5 april 14u-16u30: Gabberdag
Wie van jullie zou zeker niet misstaan in de cast van New Kids? Wie heeft de
beste gabbermoves en kan zich helemaal geven op de beste gabberschijfkes?
Vandaag gaan we op zoek naar de grootste gabbers onder jullie. Haal allemaal
jullie marginaalste trainingspakken uit kast en kom jezelf bewijzen.

Zondag 12 april: Geen scouts: Pasen
Deze week helaas geen scouts. De klokken zijn gepasseerd dus allemaal veel
succes met paaseieren zoeken.

Zondag 19 april 14u-16u30: Jogi vs Jv
Vandaag gaan we bewijzen wat we eigenlijk stiekem allemaal al lang weten.
Het mannelijk geslacht is en blijft superieur!

Zaterdag 25 april (uren volgen nog): Wafelverkoop:
Oefen deze week allemaal alvast jullie gladde verkooppraatjes want we hebben
een berg wafels te verkopen. Zorg dat jullie massaal aanwezig zijn want vandaag gaan we de kas wat spijzen om het verder jaar en natuurlijk ook het kamp
nog onvergetelijker te maken.

Zo ,dat was het weer voor maart en april. Op naar de laatste 2 maanden van
dit spetterende scoutsjaar!!
Een stevige linker,
Eva-Marie, Gitte, Helene, Jonathan, Stef en Wout

12

Jonggidsen
Hoi hoi pipeloi, goejendag bonjoouuuuur awesome
jonggidsen!!! Hier zijn we weer, jawel, met een mooi
overzichtje van de volgende twee geweldig leuke
maanden maart en april. Gedaan met al die binnenspelletjes in de koude winter want… de lente is coming!!!!

zondag 01 maart – De Mol: 14u00 tot 16u30
Wie is de mol? Spannend toch… Vandaag krijgen jullie de opdracht om een geheim op te lossen. Goed samenwerken en elkaar vertrouwen is dé key tot het
slagen hierin. Maar dat lukt niet zomaar, aangezien er een mol is die het spel
probeert te saboteren… Gaan jullie mee de uitdaging aan?

zondag 8 maart – Magievergadering: 14u00 tot 16u30
Magie of toverij is de vermeende kunst van het manipuleren van de werkelijkheid met behulp van speciale objecten, spreuken en rituelen op basis van verborgen krachten (Wikipedia). Hocusssss pocus pats!!! Haal jullie beste toverspreuken al maar te boven, want jullie zullen ze nodig hebben! Bereid jullie
maar voor op een mega awesome spel vandaaaag.

zondag 15 maart – Doravergadering: 14u00 tot 16u30
Rugzak! Rugzak! Mooie dingen, gekke dingen rood of geel of blauw! Ik heb alles
wat je nodig hebt en alles is voor jou!!! Wij gaan vandaag op tocht met Dora en
haar kaart op de kaart op de kaart… Waar ze ons brengt? Dat zullen jullie nog
moeten afwachten.

zondag 22 maart – Wuvekesdag: 14u00 tot 16u30
Damesssss jullie lezen het goed! Vandaag spelen we een spel tussen alle vrouwen van Scouting Engsbergen, ALLE! Who run the world? GIRLS! Who run the
world? JOGI’s!!! Haal alle girlpower uit de kast, want jullie zullen het kunnen
gebruiken.
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Jonggidsen
zondag 29 maart – Vredeseilanden: 14u00 tot 16u30
Whoehoew! Een super leuk spel, én de ouders die iets kunnen komen drinken,
én het goede doel steunen? Geweldig toch?!?!?! Zeker komen dus! En neem de
mama en de papa ook maar zeker mee.

zaterdag 4 april – Stadsspel: uren volgen nog
Een tripje naar……. Moenebroek, Knesselare, Kontich, of is het wel Itegem? Naar
waar jullie gaan, dat blijft nog even een verrassing. Dat het ontzettend leuk
wordt, dat kunnen we jullie nu al wel zeggen!

zondag 12 april – Vriendjesvergadering: 14u00 tot 16u30
Vandaag is de dag, de dag die is gekomen… DAT JULLIE EEN VRIENDJE MOGEN
MEENEMEN!!! Wees dus massaal aanwezig, mét een vriendje of vriendinnetje,
broer of zus, neef of nicht, iedereen is welkom!

zondag 19 april – Jogi VS jv: 14u00 tot 16u30

Wie heeft het sterkste geslacht? De jogi’s natuurlijk! Vandaag gaan we in de
strijd… laat die jongens dus maar eens een poepie ruiken! En met hoe meer we
zijn, hoe makkelijker ze te verslagen zijn hé.

zondag 26 april – Kookvergadering: 10u30 tot 13u00
Joepie de poepieeee vandaag gaan we lekker kokerellen. En wat we gaan maken? Iets suuuuuper lekker… wij kijken er alvast naar uit om ons vol te steken
met allerlei overheerlijke dingen.

Voilaaaaa dat was het dan voor deze maanden! Snel gegaan hé? Niet getreurd,
er volgen er nog een paar. See yaaaa
Dikke knuffies xxx
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Verkenners
Beste verkenner,
Januari en februari zijn weer geschiedenis, maar niet getreurd
de leukere warme maanden zijn in aantocht. Dus laat die dikke
winterfrakskes maar thuis en bereid je maar voor op leuke zomerse activiteiten

Zondag 08/03 van 14u00-16u30: Kleijduif schieten
Zoals de naam al verklapt gaan we vandaag wa duiven neerschieten. Geen
echte duiven natuurlijk! Na deze vergadering weten we dan ook direct met
welke verkenners we ten oorlog zouden kunnen trekken.

Zondag 15/03 van 14u00-16u30: Kaasrollen
Vandaag gaan we een nationale Nederlandse sport uitoefenen. Weeral verklapt de naam alles. Wat gaan we nu net doen vragen jullie zich af? Dus we
smijten een kaasrol van ne berg en de bedoeling is dat je deze als eerste bemachtigd. De winnaar mag natuurlijk de kaasrol houden! Als ik jullie was zou
ik al maar beginnen trainen.
P.S: Doe slechte kleren aan, want het gaat niet proper blijven.

Zondag 22/03 van 14u00-16u30: Mennekesdag 2.0
Aangezien onze vorige mennekesdag in het honderd is gelopen door storm
Ciara, proberen we het nog eens opnieuw!

Zondag 29/03 van 14u00-16u30: Vredeseilanden
U hoort het goed, onze scouts zet zich in voor een officieel goed doel. Namelijk, Vredeseilanden. Nodig de familie uit om gezellig iets te komen drinken of
een leuke wandeling te maken doorheen het groene Engsbergen.
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Verkenners
Zondag 05/04 van 14u00-16u30: Giverdag
Meer informatie hierover wordt nog meegedeeld. We kunnen alvast verklappen
dat de vergadering in thema staat van Johnny’s en Marina’s. Vergeet je dus niet
te verkleden.

Zondag 12/04 van 14u00-16u30: GEEN SCOUTS

Zondag 19/04 van 14u00-16u30: VK’s worden leiding
Vandaag worden de rollen omgedraaid, jullie worden leiding, wij worden de leden. De bedoeling is dat jullie een fantastische vergadering voor jullie leiding
voorbereiden, zoals wij dat elke zondag voor jullie doen
nieuwd wat er ons te wachten staat.

Wij zijn alvast be-

Zaterdag 25/04: Giverfeelings
Jawel onze jaarlijkse giverfuif staat weer voor de deur!!! Meer informatie hierover
wordt nog meegedeeld naargelang we korter bij deze datum komen.
P.s: Vergeet uw dansbenen en versiertrucen niet.

Voila weer 2 maand die goed gevuld zijn met activiteiten. Wij kijken er alvast
naar uit en wij hopen jullie ook!!
Veel liefs Bracke, Torro en Bunze <3
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Gidsen
Hey ladies
Wij hebben weer 2 dolle maanden voor jullie in petto,
vol met spannende en superleuke activiteiten! Alsook de
brunch en giverfeelings, de evenementen waar jullie je
best voor hebben gedaan staan eindelijk voor de deur!

(6 en) 7 maart (uren volgen nog): Gidsenbrunch
Ja hoor, hier is ie dan. Al die voorbereidingen waar jullie zo voor gezwoegd
hebben worden verzilverd. Eindelijk wordt werk omgezet in gevulde magen en
blije gezichtjes! En hopelijk veel bekende gezichtjes als heel de familie komt!
De exacte uren zullen we nog meedelen maar bereid ja alvast voor op een vrijdagavond en zaterdag werk, dat wordt beloond met geweldige activiteiten
(lees money spenden).
15 maart (14u-16u30): Basic Bitches-vergadering
“basic bitch” is een term waar jullie hoogstwaarschijnlijk al wel van gehoord
hebben, maar basic betekent toch helemaal niet saai? Een veelvoorkomende
definitie is zelfs “fundamenteel”. Dus breng die innerlijke BB mee, want vandaag zal ze verwend worden!
22 maart (14u-16u30): Wuvvekesdag
Ja meisjes, jullie bevinden zich nu bovenaan de rangorde van de vrouwelijke
takken. Dus hopelijk hebben jullie de verantwoordelijkheid om je kleine geslachtgenoten te vergezellen in deze jaarlijkse wuvvekesdag! Dus wuvvekes,
stay calm and don’t get stripkes rond uw polskes.
29 maart (14u-16u30): Vredeseilanden

Nogmaals een jaarlijkse activiteit, alleen deze maal met iedereen gezamenlijk.
Kom je vast en zeker amuseren op dit goededoel event en vraag de familie of
ze geen wandeltocht willen doen, of gewoon ene komen drinken om vredeseilanden te steunen! Plus nu kan je de verkenners eens aanschouwen in de omgang met andere kinderen in plaats van hun awkward gedoe wanneer ze enkel
bij jullie zijn
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Gidsen
5 april (14u-16u30): Giverdag
Allee, nog eens ne dag met de verkenners, alleen deze maal allemaal verkleed! Ja marina’kes,
vandaag zulde uwe Johnny (her)ontmoeten en samen in een verlaagde getunede Johnny bak
de zonsondergang tegemoet rijden.

12 april: GEEN SCOUTS
#sad #seeyounextweek #veelpleziermetjullievakantie #maweekendwordtlit

17, 18 en 19 april (uren volgen nog): Gidsenweekend (+kampmenu)
Oh het is weekend, en deze keer enkel met da gurls. Allee en die 2 sukkelaars van leiding die
eigenlijk ook halve wijven zijn. Nu de brunch (hopelijk) een succes was, hebben we tal van leuke plannen voor dit weekend en gaat het sowieso keiplezant worden, dus twijfel zeker niet om
met deze spetterende driedaagse je vakantie af te sluiten!

25 april: Giverfeelings
Hier is ie dan, de enige echte knalfuif. Kijk het aan en zie het shinen. Jullie weten waar ik het
over heb, hij komt weer naar de hemel toe. De enige echte giverfuif! Ook dit jaar organiseren
jullie uiteraard giverfeelings, en kunnen jullie een feestje bouwen met al jullie vrienden ten
voordelen van het goede doel! De uren waarop jullie in den hemel aanwezig moeten zijn zullen
nog meegedeeld worden.

Zo Zo, dat was het dan voor deze eerste lentemaanden. Hopelijk zitten jullie nog vol energie
om 2 maanden alles te geven voordat die welverdiende zomervakantie en de zon weer komen aankloppen!

Groetjes

Mama Flora
Schappie
Florian
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Jins
Allerliefste leiding en mede-jins,
Het worden alweer 2 drukke maanden goed
gevuld met leuke en extra actieve vergaderingen en spelletjes! Rust alvast maar goed uit zodat jullie er klaar voor zijn!

Zondag 1 maart tot vrijdag 6 maart: Leefweek
Het is eindelijk zover, één van de momenten waar we het hele jaar naar uitgekeken hebben. Een weekje lang gezellig samen zijn met alle jins en met ons allen
lekker ons huiswerk maken, wat een pretje!!!
Zondag 8 maart 14u-16u30: geen scouts 
We kunnen vandaag op ’t gemakske uitrusten van de leefweek, het is dus vandaag jammer genoeg geen scouts.
Zondag 15 maart 14u-16u30: Jin in leiding
We kunnen vandaag allemaal onze skills als leiding nog is goed in de verf zetten,
ook al zal het voor de ene al wat moeilijker worden als de andere, en aan onze
voorbeelden als leiding zal het in elk geval ook niet liggen. ;)
Zondag 22 maart 14u-16u30: Zwangere Guy-dag
Voor de stoere boyz & girlz onder ons, vandaag is het Zwangere Guy-vergadering,
een echte gangster uit het Brusselse dieje tegenwoordig met zijne slechte muziek
overal in ’t nieuws komt. Jullie mogen vandaag dus ook gekleed komen als stoere
gangsters.

Zondag 29 maart 14u-16u30: Vredeseilanden
Wederom één van de hoogtepunten, een vergadering waar we onze sympathie
voor de rest van onze wereld eens gaan tonen. Wat we vandaag precies gaan
doen is nog een verassing, maar leuk zal het in elk geval wel worden.
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Jins
ZATERDAG 4 april (uren volgen nog): stadsspel
Vandaag gaan we een stad onveilig maken. Welke stad en wat we juist gaan doen
is nog allemaal geheim. Kom dus zeker zodat je al dit leuks niet mist!!
Ps: meer info volgt nog
Zondag 12 april: Pasen (GEEN SCOUTS) 
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts. Maar om de pijn wat te verzachten
kunnen we met de familie paaseitjes gaan rapen.
Zondag 19 april 14u-16u30: Foren (+ KAMPMENU)
Wat zullen we doen onze eigen kermis creëren, onze eigen kermisattractie maken,
naar een kermis gaan of testen wie de beste smoutebollen kan maken. Daar komen jullie vandaag achter. Op de kermis staat plezier en vertier centraal komen is
dus de boodschap!!!
Ps: s ’Middags of s ‘avonds worden jullie ook allemaal verwacht om een lekker
hapje te eten op de kampmenu.
Zondag 26 april 14u-16u30: Expeditie Robinson
Ja hoor iedereen kent het wel het beste programma op Vier. Waar intriges worden gesmeed, de overleving skills worden getest en je op een onbewoond eiland
moet zien te overleven. Hopelijk hebben jullie zelf genoeg overleving skills want
deze zullen vandaag zeker van pas komen.
Wow deze twee maanden zijn weer voorbij gevlogen. Maar ja de tijd gaat snel
als je plezier hebt hé. Met in deze maanden toch weer een paar hoogtepunten
MLF en leefweek. Hopelijk heeft iedereen deze zonder al te veel kleerscheuren
en verwondingen overleefd. En kunnen we met frissen moed de twee volgende
maanden tegemoet.
Gegroet
Kasper en Barbara
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Belangrijke data
Noteer al vast onderstaande data
in je agenda!

Vredeseilanden: 29 maart

Kampmenu: 19 April @OC ‘t Goor

Wafelverkoop: 25 April

Hotdogverkoop: 1-2-3 mei
@parking van OC‘t Goor
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Groepsleiding + OC

Maarten Guerry

Anneleen Verwimp

Groepsleiding

Groepsleiding

0478 / 06 41 74

0470 / 44 12 77

Peter Aerts

Mark Gybels

Voorzitter OC

Ondervoorzitter OC

0474 / 89 31 46

0474 / 88 13 12

Erwin Crets

Nelle Swinnen

Penningmeester OC

Secretaris OC

0478 / 76 69 67

0474 / 58 06 68
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Leidingsploeg 2019 ― 2020
KAPOENEN

JONGVERKENNERS

Sien Beckers

0476 37 13 12

Helene Roesems

0471 92 24 67

Stien Prinsen

0471 63 03 36

Eva-Marie Garmyn

0479 18 38 19

Leoni Jones

0491 12 50 06

Jonathan De Baerdemaeker

0475 29 84 22

Loena De Heel

0478 38 83 11

Wout Camps

0494 80 26 35

Seppe Verboven

0477 08 29 57

Stef Vernelen

0479 02 98 86

Maarten Aerts

0475 42 34 39

Gitte Bemong

0470 29 84 67

KABOUTERS

GIDSEN

Fien Vanthoor

0488 43 51 72

Floor Beets

0471 33 07 43

Jarne Bemong

0479 04 74 23

Juul Schapmans

0473 25 65 95

Alies Jacobs

0491 13 16 97

Florian Garmyn

0479 18 38 23

Siebe Verhoeven

0470 34 19 92

VERKENNERS

Esmée Greven

0496 74 84 28

Aron Bracke

0476 45 19 48

Kaat Camps

0495 64 74 97

Thibaut Lavaerts

0472 58 07 47

Kobe Fonteyn

0468 12 42 87

WELPEN
Valerie Franken

0499 34 97 87

JINS

Julie mariën

0470 26 72 43

Emelie Aerts

0471 33 64 15

Quinten Pauwels

0487 73 24 56

Tijl Rutten

0471 85 57 01

Mathias Segers

0479 79 60 22

Wout Gielen

0496 29 11 26

Kobe Beckers

0487 46 69 13

MATERIAALLEIDING

Emma Vanthoor

0486 71 33 10

Benjamin De Baerdemaeker

0471 47 04 17

Casper Vande Look

0485 80 05 43
0472 23 26 28

JONGGIDSEN
Kyra De Heel

0479 56 42 02

Berne Sannen

Annaël Vermeulen

0479 97 53 28

GROEPSLEIDING

Simon Vertessen

0479 50 09 20

Maarten Guerry

0478 06 41 74

Lennert Thielens

0470 50 19 03

Anneleen Verwimp

0470 44 12 77

Anna Verbeeck

0470 82 42 42

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

