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Charmante speelvogel 

Handige harry 

Altijd klaar om te lellen 

Reuze klaar voor de jv’s  

Levendige en bezige bij  

Ervaren welpenleider  

Sterke man  

Indrukwekkende doorzetter          

Nooit slechtgezind  

Eindeloze danseres  

Krachtpatser van jewelste  

Elegantie is haar middle name      

    

Immer zorgzaam  

Nooit zal ze opgeven  

Dj skills om u tegen te zeggen  

Uiterst lief  

 

Moederlijk bezorgd      

Alles- oplosser  

Relativeren  

Top creatief  

Enthousiaste spring in’t veld  

Lieve JV’s,  

Na een spetterend kamp en deugddoende vakantie is het EINDELIJK zo ver :  

Het nieuwe scoutsjaar kan terug beginnen!!!!!!!!!!    

 
Een nieuw scoutsjaar vol plezier, gelach, zon, scoutstechnieken, dansjes, vrolijke 

noten, kampvuren, vriendschap, samenhorigheid, sjorren, lekker eten, gezellige 

vergaderingen ……  

 

Ook een nieuw jaar met een nieuw thema, nieuwe jv’s én ………………… 

een nieuwe leidingsploeg !!  

 

Vol enthousiasme staan deze vier kanjers te wachten om er samen met jullie een 

onvergetelijk jaar van te maken :  
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6 september – Het grote Wie is Wie spel??    

Om het jaar te beginnen met een spetterende knal spelen we 

vandaag het grote wie is wie spel. Zo kunnen jullie de leiding 

wat beter leren kennen en kunnen wij ook jullie diepste 

geheimen ontdekken      !!  

Breng dus zeker een goede portie zelfkennis en intelligentie 

mee om bekroond te worden als Jv met de beste leiding- en 

ledenkennis!  

Waar : op de scoutslokalen  

Tijd : 14u tot 17u  

Extra’s : lees dit skoeteke goed om al wat voorkennis te hebben  

 

13 september – Highlandgames   

Doorzettingsvermogen, spierkracht, snelheid, inzicht en een 

goede tactiek zijn de ultieme troeven om vandaag te schitteren 

tijdens onze jaarlijkse Highlandgames.  

Dus warm je spieren maar goed op, doe je meest elegante kilt 

aan, eet wat krachtvoer op voorhand en kom dan het beste van 

jezelf tonen!!! 

Waar : op de scoutslokalen  

Tijd : 14u tot 17u  

Extra’s : / 

 

20 september – Uitslapen na SLD     

Aangezien het gisteren een fantastische, leuke, gezellige en spetterende editie van Scouting 

Lekker Doen was, is de leiding vandaag druk bezig met opruimen.  

Daarom is het vandaag jammer genoeg geen scouts.  

Geen getreur, volgende week zijn we weer van de partij met een top vergadering!!!!  
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27 september – Overgang  

Vandaag is de dag aangebroken waarop onze liefste derdejaars ons 

verlaten om hun scoutscarrière verder te zetten bij de givers.  

Maaaaarrrrrr uiteraard wordt onze groep ook verrijkt met enkele top 

exemplaren van welpen die zich vanaf vandaag ook jv’s zullen 

mogen noemen.  

Daarvoor zullen ze zich wel eerst moeten bewijzen en tonen dat ze 

het waard zijn om een echte jv te worden!  

Waar : op de scoutslokalen  

Tijd : 10u tot 17u  

Extra’s : Neem eetgerief mee en doe zeker kledij aan die vuil mag worden (want het belooft 

een vettige dag te worden hihi)  

 

4 oktober – De Ronde van Wezemaal  

Vandaag maken we deel uit van een historisch 

moment: de allereerste, one and only Ronde van 

Wezemaal vindt plaats !!!!!!  

We halen onze innerlijke Wout Van Aert boven en 

maken een prachtige fietstocht in het Hageland. 

Ondertussen testen we ook jullie intelligentie en 

samenwerkingsvermogen.  

Zet jullie dus schrap om te trappen voor je leven en 

het beste van jezelf te geven!  

Waar : we starten en stoppen aan de scoutslokalen  

Tijd : 14u tot 17u  

Extra’s : kom zeker met de fiets  

 

11 oktober – Vriendjes- en vriendinnetjesvergadering    

Vandaag is het ideale moment om aan al je vrienden en 

vriendinnen te tonen dat onze scouts de allerleukste is!!!!!! Neem 

dus een vriend of vriendin mee die samen met ons komt lollen om 

hun te tonen hoe het er op onze scouts aan toe gaat.  

Want hoe meer jv’s hoe meer vreugd                  !!  

Waar : op de scoutslokalen  

Tijd : 14u tot 17u  

Extra’s : neem een vriend of vriendin mee  
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18 oktober – Geen vergadering    

Helaas is er vandaag geen scouts. De leiding is op weekend om 

hun batterijen terug volledig op te laden voor de volgende weken 

en maanden.  

Tot volgende week!  

 

 

 

25 oktober – Woudloperskeuken    

Vlees, vuur en wandelen : dat zijn de 

kernwoorden van vandaag! Smeer je benen in 

en maak je klaar voor een dag vol plezier en 

lekker eten      !  

Waar : vertrekken en aankomen op de 

scoutslokalen  

Tijd : 10u tot 16u  

Extra’s : neem een vleesje en groentjes mee en 

doe je sterkste stapschoenen aan (ook 

regenkledij voorzien indien het zou regenen).  

 

Zo lieve jv’s, dit was het dan voor de eerste maanden van het nieuwe scoutsjaar.  

Wij kijken er alvast ongelooflijk hard naar uit om er samen met jullie een fantastisch 

jaar van te maken!!!  

 

Tot heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel snel !!!!!   

                   

 

De leiding 

Charles – Indu – Ineke – Marte  

 

 

 

 

 

 


