
 



Voorwoord 
 

Het nieuwe scoutsjaar is bijna begonnen! De leiding heeft er alvast zin in, 

hopelijk jullie ook! We zetten het jaar goed in met een zalige zomerbar, 

onze ongelooflijke overgang en een buitengewone BBQ. Daarna kunnen 

we ons elke zondag weer amuseren op de vergaderingen. Wat we juist 

gaan doen, lees je hier in Het Spoor! 

 

VERKOOPACTIES 
 

Verkenners 

De gidsen en verkenners verwelkomen jullie graag 16 september, de avond 

voor de overgang, op hun gezellige zomerbar. Jullie kunnen je 

verwachten aan verfrissende zomerse dranken en versnaperingen aan 

onze prachtig gesjorde bar met uitzicht op de toren.  

Meer info vind je hier. 

 

Jins 

De jins zullen een heerlijke kaas-en-wijn afhaal organiseren om thuis 

van te genieten. Verder organiseren ze ook een kerstbomenverkoop, 

wacht dus zeker met je kerstboom te kopen tot dan! 

 

Daarnaast staan de jins nog steeds paraat om allerlei klusjes uit te voeren 

zoals tuinwerken, opdienen, verhuizen, schilderen, hout zagen, zagen over 

hun leiding, …  

Wilt u meer weten of hen contacteren? Surf dan naar hun facebookpagina 

of stuur hen een mailtje via het email adres jins@scoutsedegem.be. 

  

https://www.facebook.com/events/372572234886670
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Rent-A-Jin-1646266418983658/
mailto:jins@scoutsedegem.be


 



Spoor welpen 

                

 

                 



         

 

 

 



WOLVEN 







Stappenplan voor de verkenners 
 

  
Bent jij een 

verkenner? 

Dan hebt je hier 

niets te zoeken, 

scrol maar terug 

Ja 

Nee 

Heb jij zin om het 

nieuwe scoutsjaar 

goed te starten? 
Nee 

Toch wel 

Ja 

16/9: Giverbar, 

meer info volgt 

Eet jij graag? 

Ja 

17/9: Overgang, 

meer info volgt 

Nee 

Geen probleem dan leren 

we dat 9/10 met Fight the 

fridge vergadering 

Heb jij wat 

energie op 

overschot? 

Ja 

Ja voor 

meerdere 

dagen 

Max  voor 

2,5 uur 

eigenlijk 

Nee maar ik 

wil er wel 

één worden 

Voor 1 dag 

ongeveer 

Veel 

energie? 

25/9: Dagtocht, 

kom met de fiets 

14-16/10: Weekend, 

meer info volgt 

6/11: Boss-

vergadering 

Ben jij 

een baas? 

2/10: Bi ba boss 

beekslingervergadering 

Ja 

Nee 

Ga dan maar 

naar de 

volgende pagina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van jullie 

leiding! 

Graag een beetje 

griezelen? Nee 

Is het al 

november en dus 

tijd voor een 

goei feestje? 

10/11: 

Bazingaaaa! 

Ja 

29/10: Geen 

vergadering: 

Leidingsweekend 

Ja 

22/10: 

Halloweenvergadering 

Nee 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  



  



  



 


