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VOORWOORD 

 

Wauwww de tijd vliegt! We zijn alweer aan het 2de boekje van het scoutsjaar aanbeland, opnieuw vol toffe 

vergaderingen. 

Jullie vinden hier alle vergaderingen tot en met 9 februari. Op 30 november starten de avondvergaderingen,                

omdat wij dan beginnen te blokken voor de examens… Heel jammer, wij zouden het ook liever niet doen! De                   

vergaderingen nemen vanaf dan slechts twee uur in, en gaan door op ons scoutsterrein zaterdag (tenzij wij                 

anders vermelden op het prikbordblaadje) van 17:00u-19:00u.  

Dit jaar vinden er ook opnieuw een aantal kasacties plaats. 

Onze eerste kassactie is de soepverkoop (Warmste week), deze keer steunen we VZW Den Dries. Het draait                 

hier nu dus niet om onze eigen winst. Deze zal plaatsvinden op 7 december maar de plaats is nog nader te                     

bepalen (waarschijnlijk toch het scoutslokaal). Verdere informatie volgt zeker nog, maar het wordt de beste               

soep die jullie al ooit hebben gegeten dus mis dit zeker niet! 

Vergeet ook niet dat volgende vergadering de laatste kans is om je formulieren voor cuberdons in te dienen!                  

Wie hier nog niet mee begonnen is, deze werden in bijlage verstuurd per mail met meer info. Degenen die                   

cuberdons hebben besteld mogen deze komen afhalen op het scoutsterrein, in het weekend van 23-24               

november, meer informatie over het uur volgt nog. 

Voor wie graag frietjes eet, hebben we nog een boodschap van algemeen nut van onze JIN! Op zondag 9                   

februari gaat hun welbekende frietenbak door op de scouts. Hiermee kunnen jullie hun reis sponsoren               

waarvoor ze jullie zeer dankbaar zouden zijn, spread the word :) 

Nog meer nuttige informatie is dat het kamp deze zomer zal plaatsvinden van 3-10 juli. De locatie (in België)                   

blijft nog even geheim. We kunnen wel al zeggen dat we met de trein gaan zodat jullie geen 2 dagen verlof                     

moeten nemen ;-) 

Ziezo dat is dan ook weer eens gezegd.  

Hopelijk kijken jullie er opnieuw even hard naar uit als wij! 

XXX jullie leiding  
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VERGADERINGEN 

 

10/11 De-slimste-welp-ter-wereld-vergadering  

Vandaag zullen we te weten komen wie onder de welpen het grootste brein heeft. 

Werk bij waar nodig en zorg dat je uitgerust paraat staat voor een vergadering onder bollebozen.  

17/11 Probeer-niet-te-vallen-vergadering  

Vandaag kunnen jullie je kunsten op de ijsbaan laten zien. Jullie hoeven ook geen geld mee te brengen. Eens 

benieuwd wie het eerst het ijs zal kussen ;)  

24/11 Vuurvergadering  

Vandaag doen we wat we anders thuis niet mogen; namelijk met vuur spelen, maarrrr wel op een veilige 

manier onder toezicht van de leiding 😉  

30/11 Sinterklaas-vergadering ( OPGELET! eerste avondvergadering) 

De sint is weer in het land. Hopelijk zijn jullie ook dit jaar flink geweest en krijgen jullie een hoop lekkers. 

07/12 Filmvergadering  

Lekker gezellig chillen in je slaapzak met wat popcorn in de hand, wat wil je nog meer? 

14/12 Mysterieuze-vergadering 

Deze vergadering hult zich in een sluier van mist en mysterie. Wees allemaal op tijd, wie weet wat we zullen 

uitspoken! 

20/12: Kerstfeestje/Finn & Lode zijn jarig 😊 

Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria, in de gloriaaaaaaa…. 

Op een verjaardag mag ook geen lekker dessert ontbreken: neem allemaal iets lekker zoet mee (taart, cake, 

brownies, …) 

HO HO HO ook een kerstfeestje slaan we niet over ( 2 in 1 ) ! Vandaag maken we het ons gezellig: een                       

kerstboom, cadeautjes, mooie kleren, lekker eten, muziek… En natuurlijk een goede portie scoutsplezier! Wat              

de cadeautjes betreft: iedereen wordt gevraagd om er eentje mee te nemen en in te pakken, met een waarde                   

van max €3. Aan wie ze gegeven zullen worden blijft één grote verrassing…  

Er wordt ook een kerstbuffet voorzien waarvoor wij vragen om graag €3 gepast mee te nemen op de                  

vergadering. 

! Opgelet: vergadering op vrijdag en tot 19u30 ! 

 

4 

 



 

28/12 Geen vergadering! 

Jammer genoeg moet jullie leiding vandaag achter de boeken ☹ studeren studeren studeren. Dat die examens 

maar snel voorbij vliegen! 

04/01 Pisquiz  

Begin jullie blaas maar al te trainen, want het is weer tijd voor de pisquiz! Een spannende quiz met heel wat                     

bekers water... 

11/01 GOUWFILM  

Tijd voor de jaarlijkse gouwfilm, hét evenement van de winter om gezellig naar een film te kijken en andere                   

scoutsen te ontmoeten. Verdere info wordt nog meegedeeld. 

18/01 Casino  

Trek jullie chicste kleren aan en bereid jullie voor op een avond vol gokken, inzetten, verliezen en hopelijk ook                   

eens winnen. Wie zal al zijn geld kwijt raken en wie wint de grote pot? 

25/01 We-hopen-op-sneeuw-vergadering 

Vandaag hopen we dat de sneeuwgoden goedgezind zijn, zodat het grootste sneeuwballengevecht aller tijden              

kan doorgaan! 

01/02 Geen vergadering! 

Helaas geen vergadering vandaag want jullie leiding geniet van een week vakantie in de bergen. Jullie zullen                 

deze middag zelf moeten vullen ;-)  

09/02 Rechtendoortocht  

Bochten zijn vandaag niet toegestaan. Geen obstakel is te groot om over of onder te kruipen, dus wat houdt 

ons tegen om de kortste weg te nemen? Altijd rechtdoor dus is de boodschap! 
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PRIKBORDBLAADJE  

Wanneer Wat Uur Waar Extra 

zon 

10/11 

De-slimste-welp-ter-wer
eld-vergadering 

14u-17u Scouts Je hersenen ☺ 

zon 

17/11 

probeer-niet-te-vallen-v
ergadering 

14u-17u Kristallijn Gent warm gekleed: 
handschoenen, 

sjaal, muts,... 

zon 

24/11 

Vuurvergadering 14u-17u Scouts / 

za 

30/11 

Sinterklaasvergadering 

 

17u-19u Scouts  / 

za 

7/12 

Filmvergadering 

 

17u-19u Scouts (Slaapzak, 
kussen) 

za 

14/12 

Mysterieuze-vergaderin
g 

17u-19u Scouts / 

vrij 

20/12 

Kerstfeestje/ Finn & 
Lode zijn jarig ☺  

17u-19u30 Scouts  Cadeautje (€3) + 
€3 + dessert 

za 

28/12 

Geen vergadering / / / 

za 

04/01 

Pisquiz 17u-19u Scouts  / 

za 

11/01 

Gouwfilm Verdere 
info volgt 

Verdere info 
volgt 

Verdere info 
volgt 

za 

18/01 

Casino 17u-19u Scouts  / 

za 

25/01 

We-hopen-op-sneeuw-v
ergadering 

17u-19u Scouts  / 

za 

01/02 

Geen vergadering / / / 

zon 

09/02 

Rechtendoortocht  14u-17u Scouts  / 
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CONTACTEN  

Naam Telefoonnummer Adres 

Casper Dobbels 
+32 491 74 30 04 Everparkstraat 60 

9940 Evergem 

Lode Bral +32 485 73 91 56  Weidestraat 33 

9940 Evergem 

Chiara Deneckere 
+32 477 03 71 66 Tervenen 102 

9940 Ertvelde 

Mara De Wispelaere 
+32 475 31 59 37 Veldeken 30 

9940 Evergem 

Finn Vanacker 
+32 495 92 48 92 Venhoute 9 

9940 Evergem 

Yaris Vereecken  
+32 468 14 05 24 Vierlindenstraatje 12A 

9940 Evergem 
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ONTSPANNING: 
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