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Beste ouder, lid, sympathisant
Zoals het eindeloze spoor op de hoofding is ook de scouts voor velen een oneindige weg die ze
bewandelen, met onderweg een enorm groeiproces. Naast dit groeiproces worden ook tal van
vrienden gemaakt, die vaak meegaan voor de rest van het leven. Het begint bij de welpen, waar
geleerd wordt iedereen te aanvaarden in de groep en waar pesten uit den boze is. Daarna volgen de
jong-verkenners waarbij het zelfstandig en verantwoordelijk omgaan met zaken zoals vuur, bijlen en
zagen centraal staat en waarbij het leren sjorren ook een cruciale noot vormt. Vervolgens komen
onze leden bij de verkenners terecht. Een tak waar ze elkaar vaak nog beter leren kennen en waarbij
ze ieders sterke en iets minder sterke punten stilaan wel kennen. Het is ook bij de verkenners dat ze
hun eerste event (Bazinga) organiseren. Bij de jins tenslotte dienen de leden hun
verantwoordelijkheden nog verder te ontwikkelen. Naast het organiseren van feestjes springen ze
ook in als leiding bij verschillende takken en steken ze zelfs van begin tot einde een weekend in
elkaar voor de jong-verkenners en de jong-gidsen. En niet te vergeten wordt er door onze jins ook
enorm hard gewerkt op de vele Rent-a-Jins. Uiteindelijk wordt deze volleerde jin een pracht van een
leiding die op zijn beurt bijdraagt aan de vele verschillende acties en zo ook aan het voortbestaan van
onze scouts. En ik hoor het u al zeggen, ‘na die enkele jaren leiding geven eindigt het pad toch of
niet’, maar niets is minder waar, want alle die skills die ze door die jaren heen hebben ontwikkeld, de
vele vrienden die ze gemaakt hebben, die blijven. Zo is er in het verleden zelfs de groep ‘Vrienden
van de scouts’ opgericht, waar nu iedereen die wil zich kan aansluiten na het geven van zijn aantal
jaren leiding.
En u heeft dit waarschijnlijk al gehoord, maar ook de weg naar onze nieuwe lokalen is een lange weg
geweest, maar nu komt het einde in zicht! Enkele belangrijke knopen zijn doorgehakt en dit jaar nog
zullen de eerste resultaten zichtbaar worden. Dankzij de vele events en verkoopacties die onze
vrienden van de scouts, leiding en leden door de jaren heen hebben georganiseerd, hebben we al
een mooie spaarpot bij elkaar om een deel van de bouw te bekostigen. Maar zoals velen weet
waarschijnlijk ook u dat het voor een scouts niet eenvoudig is om zoveel geld bijeen te rijven.
Daarom hebben we ook in dit spoor allerlei acties met leiding en leden voorzien. Eerst en vooral is er
de Paella-avond op zaterdag 18 maart, inschrijven kan via de site (zie flyer in het begin van het spoor)
Een volgende activiteit is de fantastische verkennerquiz georganiseerd door onze gemotiveerde
verkenners! Wanneer deze zal doorgaan en hoe u kan inschrijven wordt nog gecommuniceerd.
Hierna organiseren de vrienden van de scouts een heuse wafelverkoop. Op zondag 21 mei kan u een
schattige welp of eerder een gespierde verkenner aan uw deur verwachten die u op zen
allervriendelijkst zal vragen of u een doos wafels wil kopen. Het zal ook mogelijk zijn om een doos
van deze heerlijke wafels in voorverkoop te bestellen. Tot slot organiseren onze verkenners
aansluitend op Rock@Edegem nog een fantastisch gezellig feestje genaamd Catalpa.

Wij hopen dat ook u deze enorme inzet mee wil aanmoedigen en dat wij u mogen ontvangen op een
of meerdere van onze activiteiten!

Vele scoutsgroetjes
An-Katrien, David en Loewies, de groepsleiding

LOL, lolliger, lolligst

27e scouts Edegem presenteert:

Paella-avond

LOL, lolliger, lolligst

WELPEN

Beste welpen,
De laatste loodjes wegen meestal het zwaarst. Maar dat is natuurlijk niet het geval bij de scouts,
waar het altijd leuk is. Helaas kunnen we de data van de vergaderingen in juni nog niet bevestigen
vanwege de examens van de leiding. We zullen tegen de paasvakantie de definitieve data nog
doorgeven.
Groetjes,
Ikki, Badsjoe, Billy, Shere khan, Baloo, Kaa, Phao

9/4: geen vergadering

We vieren de komst van ons nieuw
lokaal met de lokalenvergadering!!

Zondag 5/3 van 10u tot 12u30

Legervergadering
Zondag 12/3, 10u-12u30
Kom verkleed!

Smeer je benen maar al in
want op zondag 2/4 is het
Sportvergadering!!

Zondag 26/3, 10u-12u30
Paella avond Zaterdag 18/3

Geen vergadering, wel lekker eten!

Het grote geld spel

Dan toch nog een schaatsvergadering!
22-23/4, derdejaarsweekend
(Meer info volgt!)
Zondag 23/4 derdejaarsvergadering

Vrijdag 14/4 (uren volgen nog)

Kampenbouw vergadering op zondag
30/4 van 10uur tot 12uur30

Zondag 7/5 Vettige vergadering!!

Het grote Fort V spel op
Zondag 14/5 zoals altijd van
10u tot 12u30

MMMM wafels, lekker!!!!

Kleren aandoen die vuil
mogen worden!!

Zondag 21/5, 10u-12u30

Casinovergadering
Zondag 17/6, 10u-12u30

Technovergadering! Zondag 10/6, 10u-12u30

Ballonnenvergadering
Detective vergadering
Zondag 28/5, 10u-12u30

Zondag 4/6, 10u-12u30

Jong-verkenners

Jongverkenners (nhà thám hiểm trẻ tuổi)
Ditmaal is jullie spoor terug te vinden in volgende 2 puzzels:

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=104ccf717ce2

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0c889822457f

bij problemen met het openen van het online puzzel game of als je liever de
puzzel afdrukt, op de volgende pagina’s staan alle puzzelstukken 

LET OP! SPECIALE MOMENTEN
Lokalenvergadering op 4 maart valt op een ZATERDAG (19-21u)
Paëlla avond op zaterdag 18 maart, de volgende ochtend mag je uitslapen!!!!!
ZATERDAG 1 APRIL (19-21u) is er een verassingsvergadering!!!!!

verkenners

5/3 “a structure with a roof and walls,
such as a house or factory.”-vergadering

30/4=>5/5 “the pursuit of a lifestyle of
the specified type-week”-vergadering
1
4/5 “the central part of a neighbourhood,
with its business or shop^ping area-game”-vergadering

12/3 “a vehicle consisting of two wheels held in a
frame one behind the other, propelled by pedals
andsteered with handlebars attached to the front
wheel.”-vergadering
18/3 ZATERDAG “a Spanish dish of rice,
saffron, chicken, seafood, etc., cooked and served in a
large shallow pan.”-vergadering

25/3 ZATERDAG "small mammals
adapted to a subterranean lifestyle”-vergadering
(HEEL DE DAG)
2/4 GEENVERGADERING
9/4 “The social activities and
entertainment following a day’s skiing.”-vergadering
15/4 ZATERDAG “a public room
or building where gambling games are played.”
-vergadering

21/4 GEEN VERGADERING maar
vrijdag => (”an electromotive force or potential difference expressed in volts”- feestje) voor zij die willen/mogen

21/5 "dish made from leavened
batter”-vergadering
27/5 ZATERDAG “the activity of
searching for something”-vergadering

4/6 “of or for older or more experienced

10/6 ZATERDAG “a thin flexible strip of
plastic or other material coated with light-sensitive
emulsion for exposure in a camera, used to produce
photographs or motion pictures.”-vergadering
17/6 ZATERDAG “a meal or
gathering at which meat, fish, or other food is
cooked out of doors on a rack over an open fire or on
a special appliance”-vergadering

25/6 ”a tree with large
heart-shaped leaves, clusters of trumpet-shaped
flowers, and slender bean-like seed pods, native to
North America and eastern Asia and cultivated as
an ornamental”-vergadering

Jins

