Beste leden en ouders,
Na een zomer vol heerlijke kampen, breekt het nieuwe scoutsjaar weer aan. Tijd om vol
spanning de huisbezoeken van de nieuwe leiding af te wachten, je uniform weer
vanonder het stof te halen, lekker vuil te worden op den Overgang en eindelijk je
scoutsmakkers terug te zien. De kersverse welpen-, jong-verkenner-, verkenner-, en
jinleiding staan te popelen om hun ideeën op jullie los te laten. De stille
zondagvoormiddagen op de 27ste zijn eindelijk voorbij (maar thuis zullen jullie ouders er
weer van kunnen genieten ;-)). De eerste vergadering vindt dit jaar plaats op 24/9, we
vliegen er meteen in met de dagtochten!
Het begin van het scoutsjaar is jammer genoeg ook een moment om afscheid te nemen
van enkele oude getrouwen. We zullen deze leiders missen na hun jarenlange inzet! Den
Overgang is het uitgelezen moment om ze nog een laatste keer in de bloemetjes te
zetten en afscheid te nemen. Ook de groepsleiding geeft na twee jaar de staf door, met
z’n vieren nemen we het dit jaar over, en we zien het helemaal zitten.
In de infobrochure vinden jullie alle info over lidgeld en dergelijke, we herinneren jullie
er graag even aan om dit zeker op tijd in orde te brengen. Het Spoor komt elk trimester
online op de site. Aarzel bij vragen zeker niet om de communicatieverantwoordelijke
van je tak (of ons) te contacteren.
We wensen jullie een jaar vol plezier met elkaar en de leiding, toffe vergaderingen en
veel deugnieterij toe! Zeker dat laatste zal geen probleem vormen…
Groetjes,
Manon Rottiers, Sofie Cocquyt, Yarik Haazen en Tias Verhezen

Under construction
Bent u ook benieuwd naar onze bouwplannen?

Spring dan zeker binnen op ons infostandje op Den Overgang en kom luisteren naar onze presentatie
om 17:00u.
Groetjes
Het bouwteam

LOL LOLLIGER LOLLIGST

16/9: Overgang (zie uitnodiging)

1/10: Superheldenvergadering

24/9: Dagtocht

8/10: Uitslapen
(geen vergadering)

15/10: Tegen de tijdvergadering 22/10:
centjesvergadering

29/10: Riddervergadering

12/11: Racevergadering

5/11: Boerderijvergadering

17-19/11: Belofteweekend
(informatie volgt nog)

26/11: Mission imposible

Jongverkenners
Zaterdag 16 september
O wat is het fijn,
Een jongverkenner te zijn!
Wees heel blij, maar ook een beetje bang,
Want sommigen moeten nog van de glijbaan op den overgang!

Zondag 24 september (10u-16u)
Huppakee, de eerste vergadering,
Hét moment om elkaar wat beter te leren kennen
Hoe beter dit te doen
Dan door Edegem en omstreken te verkennen!
We zijn heel de dag op schok,
Pak dus zeker voldoende eten in een rugzak mee; dan eet de leiding den helft op ;-)

Zondag 1 oktober (10u-12u30)
Zondagochtend, da’s ravotten geblazen,
Ook 1 oktober is geen uitzondering,
Ja, het klopt wat jullie hier lazen,
Na het spel van vandaag heb je vast een leuke herinnering!

Zondag 8 oktober
Helaas, de leiding is op weekend,
De gevolgen zijn jullie vast bekend,
Vandaag wat uitslapen,
Wij zullen er volgende week dan een dubbel zo leuke vergadering van maken!

13-15 oktober
Samen op belofteweekend, joehoe!
Meer info volgt nog, we guarantee you

Zondag 22 oktober (10u-12u30)
Vandaag hebben we iedereen nodig,
We gaan dan ook samen met de welpz van deur tot deur,
Je uniform is zeker niet overbodig,
Want de centjes die we vandaag verdienen hebben we broodnodig,
Bijvoorbeeld voor het betalen van de conducteur!

Zaterdag 28 oktober (19u-21u)
Bijna Halloween…
“Night of the Dead”…
Toch gaan we geen enge film zien;
Dat bleek vorig jaar een domme zet

5 november
Met de herfstvakantie en het verlengd weekend geen scouts,
Maar volgende week zijn we weer terug als vanouds!

Zondag 12 november (10u-12u30)
Pak voor deze vergadering zeker iets mee op wieltjes,
Een fiets, een skateboard, een step, of alle drie,
We zweren dat het leuk wordt, op onze communiezieltjes,
Alleen kan het wel eens goed zijn dat je weer thuiskomt met een geschaafde knie

Zondag 19 november (9u-11u)
Naar deze vergadering kom je best met een lege maag,
Samen ontbijten en een filmpje kijken,

Dat doen we supergraag
Pak allemaal iets mee om te eten, anders gaan we van den honger bezwijken!

Zondag 26 november (10u-12u30)
Alweer de laatste vergadering van dit spoor,
En het wordt weer goed hoor,
Op de scouts staan we stipt om 10,
En vanaf dan zal je wel zien!

Hopelijk hebben jullie genoten van deze gedichtjes,
En toverde we een glimlach op jullie gezichtjes,
Tot snel!
-

De jongverkennerleiding (en wie dat zijn, dat ontdek je binnenkort wel)

Verkenner Spoor 2017-2018
24/9 Darwin:
Survival of
the fittest

24/9 Dagtocht
8/10 Geen
vergadering…
NOOOOOOOO!!!!

14/10 Levensloop

Weekend 20 - 21 - 22 oktober

12/11
26/11Secret
Hitler
vergadering

5/11 Counter
Strike vergadering

19/11
Sunday

???
???

???

???

29/10 Te veel tijd
vergadering

Whatup awesome jins!
Het eerste spoor van jullie laatste jaar als lid op deze scouts! Geniet
er dus maar van   

22-23-24 september :
JINWEEKEND
(meer info volgt via onze
Facebookgroep!)

Zaterdag 30 september: Room
Raiders vergadering
Kom met de fiets!
(20u00 – 22u00)

Zaterdag 7 oktober: GEEN
vergadering!
De beste leiding ter wereld is
op weekend 
PS: alternatief, zoek de
kraslot-hint

Zaterdag 14 oktober:
RentAjin-vergadering
Dit weekend gaan we werken
voor ons kamp (zie
Facebookgroep)

Zaterdag 21 oktober:
Frituurvergadering!
(20u00 – 22u00)

Zaterdag 28 oktober:
Het sterkste netwerk vergadering
(20u00 – 22u00)
Een opgeladen gsm
kan handig zijn deze
avond!

Zaterdag 4 november: JIN-quiz
(20u00 – 22u00)
PS: Breng jullie brein best ook
mee..

Vrijdag 10 november: BAZINGA!
Tijd: zo vroeg mogelijk – een kot
in de nacht
Alle helpende handen zullen
nodig zijn deze avond!

Zaterdag 18 november:
Groep-1 vergadering
(20u00 – 22u00)
Meer info volgt nog via –
guess what - Facebook

Zaterdag 25
november:
Museumvergad
ering
(20u00 – 22u00)

Tot zover ons eerste spoor! Het tweede wordt ongetwijfeld nog
beter! Peace out
Jullie megasuperchillefantastische leiding
Mathilde, Ninke, Simon, Erno en Jan

