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Voorwoord 
 

tudumtuduuuuummm tromgeroffel graag…. 

Het 3 boekje zit eindelijk in jullie Mail-box! 

Na die lange examens een een weekje welverdiende skivakantie met al dat skiën en soms 

wel eens een après ski zijn wij er weer helemaal klaar voor.  

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten heeft Marjolein ons voor 4 maanden alleen gelaten om 

haar laatste jaar af te werken met een buitenlandse stage in Porto. Maar niet getreurd, wij 

gaan dubbel zo enthousiast zijn om haar verlies op te vangen en misschien gaan we wel eens 

op city-trip naar Porto (ik kan niets beloven ;)).  

Het 3de boekje betekent ook dat het terug tijd is om die korte groene broek van onder het 

stof te halen en die lange broek mooi op te bergen.  

In dit boekje vinden jullie natuurlijk alle vergaderingen terug en ook de komende kasacties 

en weekends zoals de spaghetti avond en groepsfeest op 16 maart en buitelingen van 5 tot 7 

april. Schrijf dit al maar in jullie agenda! 

Voor degene die dit nog niet weten gaat het groot kamp door van 21 tot 31 juli, maar alle 

verdere informatie komt nog. 

 

Een stevige linker en tot zondag 

Leander, Marijn, Jacobe en portugese groetjes van Marjolein. 

 

PS: Als je wilt weten hoe het met onze examens is geweest mag je het altijd eens komen 

vragen maar ik zal een tip geven; we zijn er allen voor alles door!!!!!! Hoeraaa op naar een 

zomer zonder herexamen! 

PSS: voor de 3de jaars komt er nog een mail in verband met het derdejaarsweekend. 

PSSS: Leander is de leukste leiding!!!! 

  



Vergaderingen: 

 

Zondag 17 februari: Wie is de echte cupido-vergadering 

 

Liefde is....naar de scouts komen tussen 14:00 en 17:00. Na ons weekje vakantie zijn 
we er weer helemaal klaar voor om de jongverkenners met onze overgebleven 
valentijns-liefde te overladen. 
 

Zondag 24 februari: Evergems kampioenschap sport en spel 

 

Het is tijd om Evergem terug op de wereldkaart te krijgen, of toch ten minste op de 
olympische spelen. Kom naar de scouts van 14:00 tot 17:00 om te bewijzen dat 
Evergem de olympische spelen van 2024 mag organiseren!   
 

Zondag 3 maart: De-jongverkenners-staken-vergadering 

 
De jongverkenners STAKEN voor: het klimaat, voor een loonsverhoging, omdat ze 
later willen gaan slapen, omdat “cornflakes geen avondeten is”, omdat temptation 
island terug begonnen is, enz… .Redenen genoeg om zondag van 14:00 tot 17:00 
een namiddagje te komen staken op de scouts. 
 

Zondag 10 maart: Fortnite-vergadering 

 
Tijd om die leiding nu eens en voor altijd uit te leggen wat dat feitelijk is, zo’n 
“fortnaajt”. 
Jullie kunnen er maar niet over ophouden, dus daarom spelen we het gewoon (in het 
echt, zonder computer) op de scouts van 14:00 tot 17:00. 
 

 

Zaterdag 16 maart: spaghettiavond + groepsfeest 

 

Onze teergeliefde groepsleiding zal jullie hierover nog wel een een e-mailtje sturen! 
Spaghetti eten en kijken naar video’s of live entertainment met uw jongverkenner in 
de hoofdrol, allemaal welkom! 
 

Zondag 17 maart: GEEN-VERGADERING-WANT-HET-WAS-GROEPSFEEST-
VERGADERING 

 
De leidingploeg heeft nog een dagje rust nodig na al die overheerlijke spaghetti van 
gisteren, het is daarom dan ook geen vergadering. 
 

Zondag 24 maart: Zwemmarathon-vergadering en Leander is jarig (huh 
weeral?) 

 
We gaan zwemmen met de jonggidsen! Omdat het nog te vroeg is om nu al een 
zwembad te reserveren, mogen jullie nog een e-mail van ons verwachten! 
 

 

 



Zondag 31 maart: Kamp-voorbereidings-vergadering-vergadering-
vergadering 

 
Nu dat kamp dichter en dichter begint te komen wordt het al eens tijd dat we 
beginnen kijken naar wat jullie allemaal zouden moeten kunnen net voordat het kamp 
begint. We verwachten jullie van 14:00 tot 17:00 op de scouts! 
     

Vrijdag-zaterdag-zondag 5-6-7 april: Buitelingen 

 

Hiervoor zullen jullie een e-mail ontvangen van het buitelingen-comité! 
 

Prikbordblaadje 

Vergadering  Datum Wanneer Waar Wat nodig? 

Wie is de echte cupido-

vergadering 
17/02/2019 14.00 – 17.00 Scouts / 

Evergems kampioenschap 

sport en spel 

24/02/2019 14.00 – 17.00 Scouts Sportkleren 

De-jongverkenners-

staken-vergadering 

3/03/2019 14.00 – 17.00 Scouts / 

Fortnite-vergadering 10/03/2019 14.00 – 17.00 Scouts / 

spaghettiavond + 

groepsfeest 

16/03/2019 Verdere info volgt  

GEEN-VERGADERING-

WANT-HET-WAS-

GROEPSFEEST-

VERGADERING 

17/03/2019 / / / 

Zwemmarathon-

vergadering en Leander is 

jarig (huh weeral?) 

24/03/2019 Verdere info volgt  

Kamp-voorbereidings-

vergadering-vergadering-

vergadering 

31/03/2019 14.00 – 17.00 Scouts / 

Buitelingen 5- 6- 7/04/2019 Verdere info volgt  

 


