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Woordje van de GRL 
Beste ouders, beste leden 

Mei en juni, de laatste ‘normale’ maanden van 

een scoutsjaar. Het einde is in zicht, maar we 

weten allemaal dat we er uit gaan met een 

klapper, het kamp! Meer daarover in het 

kampboekje dat in juni verschijnt! 

Met onder andere de Giverfuif en de kampmenu net achter de rug, 
kijken we eventjes verder in de agenda, richting het einde van dit 
werkjaar. 

 

Mei start traditiegetrouw met de hotdogverkoop van de verken-
ners. Van vrijdag 3 tot zondag 5 mei is het plein aan de kerk the 
place to be voor een lekkere hotdog of burger, of een fris drankje. 
Gezelligheid troef dus, en dat alles ten voordele van de verkenner-
kas. 

 

In juni buigen we ons dan met zijn allen over de boeken, dus zijn 
ook de avondvergaderingen weer in aantocht. Alvast veel succes 
van ons aan iedereen die op de proef gesteld wordt door de leer-
krachten ;) 

 

Dan hopen we samen met jullie op nog veel zonnige zondagnamid-
dagen en zwoele zomeravonden aan het lokaal, om daarna met z’n 
allen naar Teuven te trekken! 

 

Stevige linker 

 

Wout en Ina 
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Kapoenen 
Gegroet mijn schattige kapoentjes, 

De laatste 2 maandjes van het scoutsjaar staan weeral 
voor de deur. Maar niet getreurd, voor deze laatste activi-
teiten hebben we nog een extra tandje bij gestoken om 
jullie de tofste en zotse herinneringen van het scoutsjaar 
na te laten. Barbecueën, ijsjes en zwemmen, wat wil je nu 
nog meer 2 leuke zomer maanden? Hopelijk zie ik jullie 
allemaal snel terug om nog een laatste keer goed te la-
chen! 

Zondag 5/05: Familievergadering (14u00 – 16u30) 

Familie zijn de beste en belangrijkste vrienden in het leven dus vandaag geven wij 

jullie de kans om niet alleen met jullie vriendjes te spelen maar ook met jullie fa-

milieleden! Het zou toch zonde zijn als alleen de kapoentjes de luxe hadden om 

zo een toffe spelletjes met ons te spelen. ;) Elk kapoentje mag 1 familielid meene-

men om de dag met ons door te brengen. 

Zondag 12/05: Kookvergadering (10u00 – 13u00) 

Koken is een kunst zeggen sommigen, awel vandaag zullen we dit soort kunst uit-

proberen met de kapoenen om er achter te komen wie de echte kunstenaars van 

de groep zijn. Samen met zen alle gaan we iets lekkers klaar maken om erna op te 

eten. Merk op dat de kookvergadering begint om 10 uur en eindigt om 13u! 

Zaterdag 18/05: Bokrijk (uren volgen nog) 

Joepie! We gaan naar Bokrijk met de scouts! Op deze dag gaan we met zen alle 

met de trein naar Bokrijk. Jullie kunnen de hele dag spelen in gigantische speeltui-

gen. Voorzie best ook een snackje en lunch voor ‘s middags. Wij hebben er alvast 

zin in, Tot dan! 

Zondag 26/05: Verfvergadering (14u00 – 16u30) 

Het zal er heftig aan toe gaan op deze mooie zondag. We combineren de toffe 

spelletjes met verf zodat we ons allemaal is goed vuil kunnen maken want als we 

eerlijk zijn vindt iedereen het wel is leuk om vuil te worden tijdens spelletjes. Doe 

zeker slechte kleren aan en laat je scoutshemdje maar thuis zodat die ook mooi 

proper blijft. Ik zie jullie dan! 

Zaterdag 1/06: Het ijscafé + uitleg kamp (19h00 – 21u00) 

We nodigen de ouders van alle kapoentjes uit om info te geven over het scouts-

kamp in de zomervakantie. Er zullen ijsjes voorzien worden om toch van iets te 

kunnen genieten tijdens onze uitleg. Wees zeker aanwezig als je kapoen mee gaat 

op het scoutskamp! 
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Kapoenen 
Zaterdag 8/06: Dropping (19h00 – 21u00) 

Een echte klassieker voor scouting! Dropping moest ook dit jaar zeker te pas ko-

men. De bedoeling is dat we op een onbekende plaats worden gedropt en we zelf 

met ons allen de weg moeten terug vinden. Doe jullie wandelschoentjes al maar 

aan want het wordt een knaller! 

Zaterdag 15/06: Waar is Patrick? (19h00 – 21u00) 

Vandaag zullen we door opdrachten en leuke spelletjes achterhalen waar de enige 

echte Patrick zich bevindt. Natuurlijk bedoel ik niet Patrick van de Paddock maar de 

Patrick  de Zeester van Spongebob! Kijk alvast eens onder een paar stenen om Pa-

trick te vinden. We zullen de beste speurneuzen nodig hebben voor deze activiteit! 

Vrijdag 21/06: Zwemmen (uren volgen nog) 

Plons plons! Jaja we zijn weer zover, mijn favoriete activiteit van het jaar. Zwem-

men!! Op deze zomerse vrijdag zullen we een lekkere verfrissing nemen in het 

zwembad van Diest. De kapoenenleiding vraagt de ouders vriendelijk om de ka-

poentjes af te zetten aan het zwembad van Diest waar wij op hen zullen wachten, 

Alvast bedankt. 

Zaterdag 29/06: BBQ (19h00 – 21u00) 

Smullen kunnen die kapoentjes wel goed van zoete snoepjes tot krokante chipjes, 

noem maar op. Waarom doen we niet gewoon een BBQ? Ja-

wel vriendjes als laatste vergadering gaan we gezellig samen 

zitten en genieten van onze lekkere gebakken vleesjes. Ver-

geet niet zelf jullie vleesjes te voorzien voor op de BBQ! 

 

Wat ging het toch weer snel dit jaar, ik herinner mij de eer-

ste vergadering nog als de dag van gisteren. De kapoenen 

leiding vond het oprecht een fantastische scoutsjaar om sa-

men met jullie kapoentjes door te brengen. Jullie wekelijks 

enthousiasme maakte elke week opnieuw voor een unieke 

herinnering. 

Een dikke knuffel van jullie leiding, 

Julie, Emelie, Jonathan, Leoni en Jarne 
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Kabouters 
Liefste kabouters,  

Helaas pindakaas, het scoutsjaar zit er al weer bijna op. 

Maar wees niet getreurd, we zullen dit tot nu toe super 

toffe scoutsjaar afsluiten met nog toffere activiteiten en 

daarna is het terug bijna zover… het kamp waar iedereen 

toch zo naar verlangt. 

 Zondag 5 mei 14:00-16:30 Bekentocht   

Een echte klassieker bij de scouts. Wie is de stoerste kabouter en durft in de diep-

ste en vuilste beek. Doe zeker niet je scoutsuniform aan!! 

 

 Zondag 12 mei 14:00-16:30 Wufkesdag 

 Wie is hier de meest heroïsche en dapperste kabouter. Vandaag nemen we het 

niet alleen op tegen de leiding maar ook tegen de andere vrouwelijke takken, laat 

maar eens zien wie de kabouters zijn!!! 

 

Zaterdag 18 mei Bokrijk uren volgen nog!!  

Vandaag gaan we de boerderijtjes en de speeltuin van Bokrijk onveilig maken. 

Slaap zeker goed uit en neem een stevige lunch mee!  

 

Zondag 26 mei 11:00-14:00 Kookvergadering  

Haal die koksmutsen en die kookkunsten maar boven want dit wordt een zware 

strijd om verkozen te worden tot beste kok van de kabouters . 

Ook niet vergeten om 4 euro mee te nemen!! 

 

Zaterdag 1 juni 19:00-21:00 Ijsje eten  

Weet jij al welke smaak je gaat nemen misschien vanille of toch liever aardbei of 

nee chocolade. Wij weten al welke smaak we gaan nemen. Weet jij het al? 
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Kabouters 
Vrijdag 7 juni 19:00-21:00 Zwemmen 

 Zit er in onze groep de nieuwe Sarah Sjostrom of Fanny Lecluyse? Of zitten we 

met een krak die super snel van de glijbaan gaat? Vergeet zeker niet je zwem-

gerief en 2 euro!! 

We spreken af aan het zwembad van Diest om 19:00!! 

 

Zaterdag 15 juni 19:00-21:00 Waterspelletjes 

Wie is er klaar om alles te geven tijdens deze leuke waterspelletjes? Wie kan de 

grootste waterballon maken of wie kan het verste werpen met deze waterbom-

men? Komen is dus de boodschap! 

 

Zaterdag 22 juni 19:00-21:00 Casino avond   

Zitten we hier met echte bondgirls die zelfs Wout en Quinten wegpokeren? Je 

mag zeker gepaste kledij aandoen. 

 

Vrijdag 28 juni 19:00-21:00 Bbq 

Lekker bbq’en onder een eerlijk zonnetje met een frisse cola, kan het beter? 

Vergeet zeker je vleesje niet of je groentenburger, de groentjes voorzien wij. 

Gelieve ook 3 euro mee te nemen. 

 

Stevige linker, je leiding  

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

We komen weer korter bij het einde van het jaar, maar 
geen getreur ook in de volgende twee maanden gaan we 
ons weer rot amuseren! Wij als leiding kijken er ook ont-
zettend hard naar uit om jullie de gekste zondagen te be-
zorgen!  

Zondag 5 mei (14u-16:30): vergadering-zonder-naam 

Deze vergadering is TOP-SECRET 

 

Zondag 12 mei (14u-16:30):  Pleinspelen 

Back tot the old school welpjes, deze vergadering gaan we vullen door de klas-
siekers, dikke berta, tiktak boom, honkbal en nog veel meer. Als het goed weer 
is kunnen we ook wat waterspelletjes komen 

 

Zaterdag 18 mei (uren volgen nog): Bokrijk 

De jaarlijkse bokrijk uitstap is weer daar, we gaan de beestjes er goed verwen-
nen, en als helemaal uitleven op het grote terrein vol met speeltuinen & prach-
tige natuur. Doe zeker stevige schoenen aan want er gaat wel wat heen en 
weer gewandeld worden  . (uren volgen nog) 

 

Zondag 26 mei (14u - 16u30): Bekentocht 

Oh jee, bekentocht, dat is toch niet wat ik denk dat het is? Oh jawel, vandaag 
hopen we op tonnen regen, zodat de grachten goed vol staan! Laat het uniform 
maar in de kast hangen en doe slechte kleren aan, je wilt niet weten hoe je er 
achteraf gaat uitzien 

 

Zat 1 juni (19u-21u): Ijsje lekken 

Wat is er beter dan een ijsje op een warme dag? Daarom zijn we op zat 1 juni 
op een klein uitstapje met als einddoel een lekker koud ijsje. Doe zeker stevige 
schoenen voor de wandeling. 

 



9 

Welpen 
Zat 8 juni (19u-21u): Casino-avond 

Zorg dat jullie kostuum gestreken is want zaterdag 8 juni is het casino avond. We 
toveren ons lokaal om tot een echt speel & spelpaleis. De leiding pakt elk een ge-
zelschap spel mee, maar het is zeker zo leuk als jullie dit ook doen, dus pak je 
leukste spel mee, strijk je strik  en ga op zaterdag 8 juni  all-in 

 

Zat 15 juni (19u-21u): Paintball 

Zaterdag 15 juni is het tijd voor een van de spannendste spelletjes ooit; Paintball! 
Pak zeker  kleren die vuil mogen mee want er gaat met (veel) verf gespeeld wor-
den. 

 

Zaterdag 22 juni (19u-21u): Waterspelen 

Op een warme dag wilt een mens toch maar 1 ding? WATER. En dat gaat ook zijn 
op zaterdag 22 juni. We gaan weer met natte sponsen gooien, waterballonnen 
maken en lekker genieten van de verfrissing, tot dan! 

 

Zaterdag 28 juni (19u-21u): BBQ + Feest 

Het is al weer zover, de laatste vergadering van het jaar. Maar niet getreurd, we 
zorgen ervoor dat deze een avond wordt om niet te vergeten! We beginnen met 
een lekkere barbecue buiten en eindigen met een super vet feestje in het lokaal. 
Wij kijken er al naar uit   

 

En toen kwam de leding met hun lange snuit, en ze bliezen deze laatste 2 maan-
den uit, tot op kamp! 

Akela, Mor, Chil, Mang, Marala en Hathi  
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Jongverkenners 
Jo boyssss! 

De komende 2 maanden staan er (zoals altijd) weer fan-

tastisch gekke plezante spelletjes gepland! En jullie heb-

ben zelfs dubbel geluk want om te weten te komen welke 

activiteiten dit zijn moeten jullie enkel eens naar beneden 

kijken  

Zondag 05/05/2019: 14u- 16u30: BATTLE VOOR HET KNIPRECHT. 

De meeste onder jullie weten wel wat het kniprecht hebben inhoud. Vandaag 

zal er dan ook een onmenselijk moeilijke opdracht volgen om het kniprecht te 

verdienen. Er kan maar 1 winnaar zijn. Deze winnaar wint niet alleen het knip-

recht… maar ook eeuwige roem! 

 

Zondag 12/05/2019: 14u-16u30: op pad mede vélo. 

Vandaag gaan we crossen in de bossen. En wel met de fiets! Wie kan er hier ne 

wheelie? We zullen het vandaag eindelijk zien. (Vergeet dus zeker niet met de 

fiets te komen!!!) 

 

Zondag 19/05/2019: 14u-16u30: crèmeke fretten. 

Ja boys het spreekt voor zich he. Ge komt om 14u naar het lokaal en ge krijgt 

een crèmeke. Meer moet da toch nie zijn? (pak 1 euro mee  ) 

 

Zondag 26/05/2019: 14u-16u30: grellige man vergadering. 

Vandaag zullen we is uitzoeken we de grellige man is in onze groep. zorgt dus 

ma dage u grelligste humeur meepakt. Want buiten grellig wordt deze vergade-

ring ook nog heel plezant! 

 

Zaterdag 01/06/2019: 19u-21u: slim shady vergadering. 

Het wordt eens tijd om te bekijken wie hier de zwaarste barz kan spitten aan de 

microfoon. Ben jij slim shady? Misschien meer tupac? Of ben jij eerder lil 

pump… we zullen het vandaag weten! 

(doe je beste rapper outfit aan!) 
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Jongverkenners 
Zaterdag 08/06/2019: 19u-21u: shpele in die bos. 

Het is duidelijk wat we gaan doen vandaag denk ik: SHPELE IN DIE BOS. Maar 

wat het exact inhoud is voorlopig nog geheim   1 ding weet ik wel al… HET 

WORDT SUPER NICE!!! 

Zaterdag 15/06/2019: 19u-21u: diefkes vergadering. 

Waarschuwing: stelen is nooit oke! Maaaarrrrr vandaag gaan we toch eens be-

kijken wie het het grootste diefke is onder jullie. Doe je bivakmuts maar aan en 

wandel op je tippen rond. Want een dief die gepakt wordt door de politie moet 

naar de gevangenis!!! 

Zaterdag 22/06/2019: 19u-21u: BBQ 

Een goe vlezeke van den bbq da ziet elke JV wel zitten denk ik. Want eerlijk? Er 

komt al water in mijne mond bij het gedacht aan goeie ribbekes of een dikke 

bbq worst!  

(neem u eigen vlezekes mee, duh) 

Zaterdag 29/06/2019: 3de jaars in leiding! 

Vandaag als laatste vergadering van het jaar gaan we een klein experimentje 

doen… de 3de jaars JV’s mogen een keertje in leiding staan. Wat houd dit in 

voor jullie @3de jaars. De leiding verwacht jullie op vrijdag 28/06/2019 om 20u 

in het lokaal om een super vette vergadering in elkaar te steken. Denk dus al 

maar eens goed na over wat we gaan doen   

Dit was het dan weer boys! Het scoutsjaar is gedaan ☹ maar niet getreurd. 

Voor het echt helemaal gedaan is komt er nog een superdeluxe mega onwijs 

belachelijk leuk scoutskamp aan!!! wij vonden het als leiding een fantastisch 

jaar met jullie en we kijken al uit naar het kamp!  

Hejel ferme linker, 

Stanny, Zeep, Potteke, Tigil. 



 

12 

Jonggidsen 
Oh My God… 

de laatste twee maanden.. Maaaar er is ook goed 

nieuws! Wij hebben namelijk het beste voor het laat-

ste gehouden en dus staan er nu twee spetterende 

maanden op ons te wachten. Houd jullie vast aan de 

takken van de bomen want hier komen de activiteiten 

die nog op jullie staan te wachten!! 

Zondag 05/05 14u-16u30 Muziek vergadering  

Pina pina colada oh oh oh, Lambada oh oh oh, Que nada oh oh oh, Want ik wil enkel 

jou 

Pina colada oh oh oh, Lambada oh oh oh, Que nada oh oh oh, Want ik wil enkel jou 

met de zomer op komst is het weer tijd voor dikke zomerschijven 

van K3, Niels destadsbader,  en nog veel meer! 

Zondag 12/05 14u-16u30 wuvekkes dag 

Vandaag gaan we zwaar competitie voeren tegen de kabouters en de gidsen! In deze 

battle op leven en dood zullen we zien wie de beste zijn: die andere waften of de top-

pers van de jogi’s! gelukkige voor jullie staat de o zo geweldige jogileiding aan jullie 

kant  

Zondag 19/05 14u-16u30 Leger  vergadering 

Vandaag gaan we ons in leven in het aller coolste beroep dat er bestaat:  

militair in het Belgisch leger!!! Spanning, actie, avontuur, teamwork en discipline gega-

randeerd! 

Zondag 26/05 14u - 16u30 Communie Vergadering 

Het vormsel  is een sacrament waardoor een gedoopte de kracht van de Heilige Geest 

ontvangt om zijn geloof standvastig te kunnen belijden. Het vormsel is gebaseerd op de 

apostolische leer en de Bijbel 

Omdat de eerste jaars vandaag hun vormsel  hebben en daarom een communie feest  

vieren, gaan we vandaag met jullie ons eigen feestje bouwen!  

Zaterdag 01/06 19u-21u Reis rond de wereld 

Ik ga op reis en ik neem mee… 
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Vrijdag 07/06 uren volgen nog Zwemmen 

Spieter spetter spater, lekker in het water! Vandaag gaan we ons helemaal uitleven in 

het zwembad. Zwembroek aan, duikbril op, zwemvliezen aan, snorkel op en zwemband-

jes aan. Joepieee, we zijn klaar om door de buis het zwembad in plonzen! 

Zaterdag 15/06 19u-21u ijsje eten 

Vanille, chocolade of mokka? Of nee misschien toch liever speculaasijs? Wij kunnen 

echt niet kiezen! Hopelijk kunnen jullie sneller kiezen want we gaan vandaag een lekker 

ijsje eten en hopelijk schijnt het zonnetje ook, maar niet te hard want anders smelt ons 

ijsje. 

Zaterdag 22/06 19u-21u Pleinspelen  

Dikke Bertha, kat en muis, vlaggenroof, gescheurd spleetje, doodskist, 2 is te weinig en 

3 is te veel, ratten en raven, schipper mag ik over varen, … Yes, vandaag is het tijd voor 

de gouden ouden, klassieke pleinspelletjes te spelen. 

Zaterdag 29/06 18u-21u BBQ 

Jammer genoeg is het vandaag de laatste keer scouts voor dit jaar Maar dit gaan we 

zeker en vast in schoonheid afsluiten met een feestmaal, namelijk BBQ! Joepieee: 

(hopelijk) mooi weer, de heerlijke geur van lookbroodjes en vleesjes en gewoon genie-

ten van het gezellig samenzijn met vrienden! Er bestaat niks beter dan dat… 

Niet getreurd vriendjes! Het was dan wel onze laatste vergadering maar dat wil niet 

zeggen dat het allemaal voorbij is! Integendeel! Het beste moet nog komen: 

Kamp!!!!!! Wij kunnen alvast niet wachten om samen met jullie 10 daagjes te spelen, 

zingen, eten en kokkerellen! We gaan er een onvergetelijk kamp van maken! Vergeet 

deze twee maanden zeker niet tijdig af te bellen want zoals jullie kunnen zien gaan 

we veel “op verplaatsing” of eten! 

Groetjes van jullie mega coole toffe geweldige super capabele leiding 

Kyra, Helene, Alies, Florian, Siebe en Casper. 

Jonggidsen 
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Verkenners 
Beste verkenners,  

Aanschouw hieronder de activiteiten voor de laatste 

twee maanden. Het heeft ons bloed, zweet en tranen 

gekost om dit boekje tijdig klaar te krijgen. Laat steeds 

iets weten aan de leiding wanneer je niet aanwezig kan 

zijn xxx 

Vrijdag 3/05 (direct na het school) – zondag 5/05: Hotdogverkoop 

Wat we dit weekend gaan doen is simpel: wusten bakken, wusten verkopen, wusten 

eten... Kortom ene grote sausagefest. 

 

Zondag 12/05 uren volgen nog: Airsoften 

Vandaag ist call of duty int echt, ne namiddag noobs afmaken, 360 no scopes, 

spawnkillings, zwaar campen, moabs , killstreaks den hele reutemeteut. 

Let's go! 

 

Vrijdag 17/05 - Zondag 19/05 meer informatie volgt nog: Derdejaars weekend 

Voor de eerste en tweede jaars geen scouts dit weekend, jullie tijd komt nog wel. 

Derdejaars jullie gaan een weekendje samen weg met de leiding, dat beloofd  

 

Zondag 26/05 14u00-16u30: Techniekenvergadering 

Aangezien gelle precies allemaal 2 linkerpoten hebt als ge moet werken zullen we 

alles maar is herhalen zodat het op kamp wa vlotter gaat. Dan kunnen jullie allemaal 

bij de lady's patsen met jullie 'hoe plooi ik een tent op' kennis, gegarandeerd succes! 

 

Zaterdag 01/06 19u00-22u00: Karten 

Ja wat moet ik hier over zeggen, da's karten eh, ge kent da wel. 
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Verkenners 
Zaterdag 08/06 20u00-22u00: Quiz 

Vandaag testen we wie de slimste vk is. Niet dat dat veel wilt zeggen natuurlijk 

maarja ... Pakt allemaal uw beste quizsokken uit de kast en dan gaan we gewoon 

zwaar, staalhard quizzen. 

 

Zaterdag 15/06 20u00-22u00: Kaas en druivensap avond 

Snapt ge em? Da's gelijk ne kaas en wijn avond maar dan zonder de alcohol eh 

jongens. Slim gevonden toch? Ja ik vind em wel goe, lachen. 

 

Zaterdag 22/06 20u00 - 22u00: Dropping 

Hier ist plan: we smijten elle me blinddoeken de koffers in en dan stampen we 

elle er terug uit ergens in een bos. Klinkt tof toch?  

 

Zaterdag 29/06 18u00-20u00: BBQ 

De zon die schijnt, de BBQ die goe riekt, de vleeskes die sudderen, het vet dat op 

uw blote bast springt als ge aant bakken zijt... Amai heerlijk toch zo ne BBQ. Ge-

woon fantastisch. Plus tis de laatste keer van't jaar dus ge kunt ma beter komen 

eh. 

 

ZEER BELANGRIJK: VLOTTENTOCHT: DINSDAG 9 JULI T.E.M. VRIJDAG 12 JULI 

MEER INFO VOLGT! 

 

Stevige linker, 

Broekkakker Bracke, Blackout Bunze, Sugar Daddy Shampoo, Pilsbaas en opa 

Rubma 
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Gidsen 
Hey gidsjes!  

De laatste maanden zijn er alweer aangekomen, maar niet 

getreurd want het zullen 2 heel leuke maanden vol topactivi-

teiten worden!  

Zondag 5 mei 10:00-12:30 klimmen 

Wat de verkenners kunnen, dat kunnen wij sterke gidsen natuurlijk ook! Daar-
om trekken we naar het verre en bergachtige Beringen om onze spierballen en 
hoogtevrees op de proef te stellen! Meer info volgt nog!  

Zondag 12 mei 14:00-16:30 Wuvekesdag  
Heimwee naar de goeie oude tijd bij de kabouters of jonggidsen? Daar hebben 
we een oplossing voor! Vandaag bundelen DE girls van Scouting Engsbergen de 
krachten en maken we er samen een geweldige namiddag van!  

Zondag 19 mei 14:00-16:30 VEVO-vergadering 

Er altijd al van gedroomd om in de videoclip van Justin Bieber of Shawn Men-
des mee te spelen? Wel, grijp je kans! Vandaag toveren we ons om tot de per-
sonages uit de zotste videoclips en maken we er eentje 10 of wat zeg ik 100 
keer beter na!  

Zondag 26 mei 14:00-16:30 uur Stressvergadering 

Stressbestendig zijn, niet altijd even makkelijk! 
Zeker zo dicht bij de examens kan het niet 
slecht zijn om deze skill eens goed op de proef 
te stellen? Wie van ons is de koele kikker en wie 
het stresskonijn?  

Zaterdag 1 juni 20:00-22:00 uur Ijsje eten  

We weten het, tis een echte klassieker! Maar 
hoe kan je beter genieten van de eerste warme 
zomeravonden dan met een verfrissend ijsje? 
Kom vandaag ook zeker met de fiets naar de 
scouts zodat we nog meer van het mooie weer 
kunnen profiteren!  
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Gidsen 
Zaterdag 8 juni 20:00-22:00 uur Back to basics 

Omdat we allemaal soms een beetje basic bitches kunnen zijn, kiezen we er 
vanavond voor om het heeeeel simpel te houden en geef toe dat kunnen we 
allemaal best goed, simpel zijn! 

 

Zaterdag 15 juni 20:00-22:00 uur Mocktail-vergadering 

Vanavond gedragen we ons als echte diva’s a la Kim Kardashian en drinken we 
fancy sapjes! Wie weet vinden we DE beste mocktail aller tijde uit door van 
alles wat bij elkaar te gieten? Toch ook een beetje koken maar dan zonder ge-
vaar dat het brandalarm weer afgaat!  

 

Zaterdag 22 juni 20:00-22:00 uur zwemmen  

Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw 

S.O.S. Ik mis je 

Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw 

S.O.S. toe help me 

Het is dan misschien wel geen zee in ons geval maar plonzen zullen we!  
Meer info volgt nog!  

 

Zaterdag 29 juni 20:00-22:00 uur  BBQ 

Om de activiteiten van dit jaar goed af te sluiten eindigen we met de traditio-
nele BBQ! Saté’s, ribbekes, worstjes of scampi’s? Stuur de mama al maar naar 
de winkel om iets te kiezen voor vanavond! 

 

1 - 3 Juli: Planningsweekend (meer info volgt) 

Nee hoor, het jaar is nog niet gedaan! Een gidsenjaar kan natuurlijk niet com-
pleet zijn zonder het traditionele planningsweekend! We bereiden ons dit 
weekend optimaal voor op een geweldig kamp met toffe spelletjes! Ook hier-
over bezorgen we jullie nog de nodige info!  

 

 

Voila! Dat was het dan voor dit jaar, snik… Hopelijk zien we jullie allemaal 
nog terug op kamp voor de BESTE 10 dagen van het jaar!!!!!! 

 

Xoxo de Gidsenleiding 
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Jins 
Jippppiiiieeee, we vliegen de volgende twee maanden 

weer in!! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als 

wij! We hebben onze laatste twee maanden als lid nog 

vol staan met schitterende activiteiten!!  

Zondag 5 mei, van 14u tot 16u30: Legervergadering 

Ben jij heldhaftig, dapper en niet bang, stoer en vastberaden? Mis deze kans dan 

niet, want er komt een professioneel team om jullie op te leiden. Beter zijn jullie 

goed voorbereid want er  is een grote kans  op een goeie dril. Misschien op voor-

hand de handleiding van een tank nalezen. Gegroet. 

Zondag 12 mei, van 14u tot 16u30: Vriendjesvergadering 

Omdat onze scouts zo leuk, zo open en zo warm is, mogen jullie vandaag jullie 

besties meenemen! Altijd gezellig met meer mensen! (En dan zijn we eindelijk 

met genoeg om fatsoenlijke spellekes te spelen.) Als je echt geen vrienden hebt 

mag je ook de mama of papa meebrengen. Wij sluiten niemand uit!! 

Zondag 19 mei, van 14u tot 16u30: Waterspelletjes 

Trekt ulle bikini al maar onderaan en verwissel uw maandverband voor een tam-

pon. Als je dit vergeet, in het lokaal liggen er nog genoeg. Hopelijk gaat het rege-

nen, dat bespaart ons de moeite van waterballonnen te vullen. Verwacht er niet 

te veel van, want Michiel moet het voorbereiden (samen met Gitte)!  

Zondag 26 mei, van 14u tot 16u30: Bekentocht 

Bekentocht. We kennen het allemaal. Lang zal dit tekstje niet moeten zijn, we 

springen gewoon in beken en spetteren twee en half uur int rond. 

Zaterdag 1 juni, van 20u tot 22u: Quiz 

Vandaag zijn Anna en Kaat de quizmasters. Warm die hersencellen dus al maar 

op want ze gaan het ons niet gemakkelijk maken. De winnaar krijgt niks. Mee-

doen is belangrijker dan verliezen. (wijze woorden van Gitte). Lees alvast alle  

Trivial Pursuit vragen nog eens door. 
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Jins 
Zaterdag 8 juni, van 20u tot 22u: Zwemmen 

Benodigdheden: Bikini, badpak, speedo, badhanddoek, zonnecrème, duikbril, bad-

sletsen, badmuts, snorkel, zuurstoffles, onderwater-go-pro, neusknijper, zwem-

bandjes indien nodig en goed humeur. Het wordt vast en zeker een dolfijne dag!!! 

Zaterdag 15 juni, van 20u tot 22u: Tuinfeest 

Tijd om onze zomerjurkjes aan te trekken. We gaan samen genieten van het zon-

netje en van lekkere hapjes en drankjes. We leggen een mooi tafelkleedje, wat 

kaarsjes en zelfgevouwen zwaantjes-servetten op de tafel. Gezelligheid gegaran-

deerd!  

Zaterdag 22 juni, van 20u tot 22u: IJsje eten 

We gaan een ijsje eten! Mmmhh!! 

Zaterdag 29 juni, van 20u tot 22u: Barbeque 

Zin in één van onderstaande, kom dan maar af.  

Breydel Geroosterd spek, Barbecueburger varken/rund, 

Jägersteak varken/rund, Varkenssaté, Souvlaki, Gemari-

neerde varkenssteak, Gemarineerde rib, Gemarineerde 

filetkotelet, Gemarineerde spiering, Gemarineerd spek, 

Gemarineerde spare rib, Spekfakkel, Spare ribs kant & 

klaar, Tournedos, Rumsteak, Dunne lende, Steak Budget, 

Rundsbrochette, Gemarineerde biefstuk, Kippengrillworst, 

Kippenboutje, Gemarineerd kippenboutje, Gemarineerde 

kippenrib, Gemarineerde halve kipfilet, Kippengrillspies, 

Kipsaté, Geg. kippenboutje kant & klaar, Lamskotelet, Gemarineerde lamskotelet, 

Barbecueworst fijne kruiden, Beierse barbecueworst, Barbecueworst kip curry, 

Puszta barbecueworst, Kip barbecueworst (gegaard), Mixed worstenspies, Chipo-

lata, Mergeuz, Barbecueworst van het huis, Italiaanse chipolata, Barbecueworst 

special, Kippenchipolata. 

(voor de vegetariers voorzien we sla) 

Voila, dit waren de laatste twee maanden, maar het is nog niet gedaan voor ons! 

De leukste dingen moeten nog komen namelijk ons buitenlands & binnenlands 

kamp!  

Dikke kus van Gitte en Halve xoxo 
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Belangrijke data  
Noteer al vast onderstaande data 

in je agenda!  

 

 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 

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 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 

Mark Gybels, Ondervoorzitter 0474 88 13 12 

Erwin Crets, Penningmeester  0478 76 69 67 

Nelle Swinnen, Secretaris  0474 58 06 68 


