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Voorwoord 



Beste leden en ouders, 
 
We naderen het einde van het jaar. 
 
De laatste scoutsmaanden komen er weer aan, en daar hoort natuurlijk een laatste spoor bij! 
Voor we de Patronaatstraat (en vooral madame 15) laten genieten van een welverdiende rustige 
zomervakantie, gaan we er nog eens vollenbak invliegen. 
 
Hopelijk zijn jullie allemaal klaar om die laatste maanden elke zondag in jullie uniform paraat te 
staan om te ontdekken wat de leiding allemaal voor jullie in petto heeft. 
Tal van verfrissende watergevechten, bos-spelletjes en relaxe vergaderingen om de 
examenstress even te vergeten zullen er niet aan ontbreken. 
 
Binnenkort komt ook iedereen te weten waar de fantastisch leuke kampen doorgaan. Spannend! 
Vergeet dus vooral niet om zaterdag 5 mei om: |19u30: welpen | 20u: jvk’s | 20u30: verkenners | 
21u: jins | langs te komen voor meer informatie. We zullen de laatste twijfelaars gegarandeerd 
overhalen om alsnog te kiezen voor een bangelijk avontuur met hun vriendjes. De oudsten 
maken een onvergetelijke reis, en de jongsten gaan zich rot amuseren in de bossen. De ouders 
daarentegen kunnen genieten van een weekje rust, zonder al te veel deugenieterij in huis ;-).  
 
De leiding kijkt er alvast naar uit! 
 
Groetjes, 
 
Sofie Cocquyt, Yarik Haazen, Manon Rottiers en Tias Verhezen 

 



 

 

 

WELPEN 



 

Mmm, 6/5 is het wafelvergadering. 

Ik begin al te watertanden. 

Waarom is de 

lucht blauw? 

Geen idee, maar misschien leer je dat wel 

op de wetenschapsvergadering van 13/5. 

Penny, je stinkt een 

beetje. 

Dat maakt niet uit. Op 20/5  is 

het toch vettige vergadering. 

Ik zie er echt goed uit! Helemaal 

klaar om op zaterdag 26/5 van 19u 

tot 21u naar het casino te gaan. 

Ju Penny, we gaan een wandeling maken. De leiding 

heeft examens, dus op 3/6 is het geen vergadering. 

Zouden er nog pony’s verjaren op mijn 
verjaardag? Op 10/6 zal ik het ontdekken 

tijdens de verjaardagsvergadering. 

Help! Ik zit vast! Gelukkig is er op 17/6 geen 

vergadering. 

Kom Penny, we moeten naar de laatste 

vergadering van het jaar. Het is 

kookvergadering op 24/6. Of ben je te dik? 



 

 

 

Jong-verkenners 



 

 

 

verkenners 



VERKENNERS 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

16/06 BBQ-POOL PARTY (Episch genoeg zonder comic) 

 

 

 

 

 


