Voorwoord
Beste ouders & leden
De zomer is gedaan, oftewel het scoutsjaar gaat weer beginnen. We beginnen eraan op den
overgang op 17 september. Vanaf dan zullen spectaculaire vergaderingen elkaar in sneltempo
opvolgen. De leidingsploeg heeft er alvast zin in om 110 stoere bonken een topjaar te bezorgen! Wil
je weten wat er op jouw programma staat? Blader dan snel door!
Geldjes
Voor welpen, jongverkenners en verkenners bedraagt het totale lidgeld 75 euro, jins betalen 85 euro.
Van deze centjes gaat er 32 euro naar scouts en gidsen vlaanderen voor verzekeringen, 18 euro naar
de lokalenspaarpot van de 27ste en 25, (35 voor jins) naar de takkassen om de activiteiten doorheen
het jaar te bekostigen. Gelieve het juiste bedrag te storten met de mededeling
‘’NAAM+TAK+lidgeld/jaargeld”op de groepskas van de 27ste , en dit voor 8 oktober. Het
rekeningnummer is BE20 7895 3632 6556.
Het spoor
Het boekje dat je vasthoudt is het spoor, ons programmaboekje waarin alle praktische info over de
vergaderingen staat. Deze eerste editie komt nog op papier. De volgende uitgaves vind je op onze
site www.scoutsedegem.be.
Een stevige linker en tot op den overgang!
De Groepies,
An-Katrien, David en Loewies

De Vrienden
De Vrienden van de Scouts VZW is een vereniging van oudleiding en sympathisanten die
instaat voor het beheer en onderhoud van de terreinen.
Wanneer we niet bezig zijn met het grasmaaien, organiseren wij nog geregeld activiteiten
zoals de BBQ op de overgang, de wafelverkoop en een heus bal voor de leiding.
Momenteel zijn we vooral bezig aan acties die geld in het laatje moeten brengen voor
hoognodige nieuwe lokalen, en zitten geregeld met de gemeente rond te tafel om de
toekomst van ons terrein en de lokalen te verzekeren!
Wat op korte termijn op onze planning staat is allereerst de barbecue op de overgang op 17
september! Wij hopen jullie daar massaal te mogen verwelkomen. Mocht u zin hebben om
zelf ook vlees te bakken, pintjes te tappen of groentjes te snijden mag u ons dat altijd laten
weten, alle hulp is welkom! (vrienden@scoutsedegem.be of 0484/99.23.26 [Sara])
Verder mag u binnenkort ook nog een uitnodiging verwachten voor onze Quiz, die normaal
gesproken in het najaar zal doorgaan.
Groeten!
De Vrienden
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WELPen

Welpen :
Dag welpen,
Welkom en gegroet, de leiding heeft erg veel zin in dit jaar, lees snel verder om
te weten te komen welke knotsgekke, hippe vergaderingen er op jullie programma
staan! Kom elke week in volledig welpenuniform: dat wil zeggen een hemd, een
das, een welpenpet en een broek in boskleuren. Laat het ons zeker weten als
jullie is niet kunnen komen: welpen@scoutsedegem.be
Knuffels van de leiding
De wet
De welp volgt de oude wolf
De welp is moedig en houdt het vol
Zaterdag 17 september :Den overgang
Het is weer zover ‘’ Den overgang “.
Jullie worden allemaal verwacht om 13u30 voor de start
van de overgang.
Voor zij die mogen overgaan vergeet zeker niet kleren mee te nemen die vuil
mogen worden. Voor zij die niet mogen overgaan, kom zeker ook, ook voor jullie is
er van alles voorzien.
Zondag 25 september :Dagtocht
Gesp je rugzak om !
Trek je wandelschoenen aan !
Neem je goed humeur uit de kast !
Je hebt het al goed geraden, we openen het jaar met een
dagtocht!
Uur ? van 10u tot 16u
Wat neem je mee ? rugzak met: lunchpakket , regenjas en
een drinkbus. (bij goed weer zonnecrème)
Wat trek je aan ? comfortabele kleren ,das ,hemd ,welpen pet en stapschoenen

Zondag 2 oktober (van 10u tot 12u30): Detective vergadering
Vandaag spelen we ons eerste spel van het jaar.
We spelen een groot detective spel.
“Wie heeft het gedaan?’’
Tip: het moordwapen is niet ‘’den akela’’.
Kom allemaal in uniform.
Vrijdag 9 oktober (Van 18u tot 20u) : Kookvergadering
Kan jij ook helemaal niet koken?
Geen nood! Vandaag koken we ons eigen avondeten op
welpenmaat.
Wat nemen je mee ? keukenhanddoek , aardappelmesje en
een snijplankje .
LET OP ! Deze vergadering is vrijdagavond .
Weekend van 14 tot 16 oktober: Belofteweekend
Dit weekend gaan we op weekend !
We vertrekken vrijdagavond en komen zondagmiddag terug.
Hard samenspelen, hard scouten! That’s how we roll
Extra info volgt
Zondag 23 oktober: Geen vergadering
De leiding is op weekend, we zien jullie volgende week!
Slaap maar is lekker uit. ;)
Zondag 30 oktober (van 10u tot 12u30): Halloween vergadering
Klaar om te bibberen en beven?
Het is weer zover Halloweenvergadering !
Zij die niet verkleed komen kunnen misschien worden opgegeten
door het Halloweenmonster.
Dat willen jullie toch niet ?

Zondag 6 november (van 10u tot 12u30): Superhelden
Vergadering
Vandaag redden we de wereld in superhelden stijl!
Kom allemaal verkleed als je favoriete superheld.
zondag 13 november (van 10u tot 12u30) : De
paralympische spelen
Smeer je kuiten maar in. Vandaag doen we allemaal mee aan de paralympische
spelen. Verwacht jullie aan een hele hoop sporten met een twist.
Kom allemaal zeker in uniform.
Zondag 20 november (van 10u tot 12u30): Dorpsspel
We zetten Edegem op het spel!
Duistere krachten bedreigen Edegem, kom met zijn allen, alleen zo maken we
kans om onze topgemeente te redden.
Maak jullie dus maar klaar voor het spannendste dorpsspel dat jullie ooit hebben
gespeeld.
Kom allemaal in perfect uniform.
Zondag 27 november (van 10u tot 12u30): Glijbaan vergadering
Vandaag is het grote glijbaan spel .
Wie glijd er het verst, met de meeste moves en swag?
Kom allemaal in perfect uniform.

Een stevige linker
Jullie leiding
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JONG-VERKENNERS

EERSTE VERGADERING///25 SEPTEMBER///HARD
GAAN///WOOPWOOP///PAKT UWE VELO MEE///EN WA FRET///EN
MISSCHIEN WA DRINKEN VOOR ALS GE DORST ZOU KRIJGEN///TIS
DUS DAGTOCHT///YOLO ZOT DOEN IN
SPEELTUINEN///WOOPWOOP///INEENS VAN 10.00U TOT 16U HARD
GAAN///

Dit weekend mogen jullie uitrusten...(23/10)...

SWITCHOVER NAAR EEN DUITS SPOOR
6/11: Bill Naai, De Science Gaai (wetenschapsvergadering)
+++> DAS IST DEN WESSENSCHAFTSVERGATERUNG. KOMMEN SIE SICHER ABER MAN BRAUCHT NIKS
MIT ZU PACKEN NACH DER SCOUTING BUITEN DEIN GÜTES GEMÜT!

SWITCHOVER NAAR EEN VERGADERING
UITGELEGD DOOR NE SCREENSHOT

(vergeidering 13/11 10.00u op scouts)

SWITCHOVER NAAR EEN
VERGADERING UITGELEGD DOOR
TWEE GOOGLE AFBEELDINGEN

20/11

AGAME AKA JE BOY
AGAMEMNON

SIFAKA AKA WITPELSAAP
PANDAPANDAPANDA

PERRI AKA STILLE KILLER FROM ABOVE
ELEPHAS AKA OLIFANT VAN LORD OF THE
RINGS VETTE FILM BRO

VERKENNERS

Schrijf je zeker in
voor de BBQ!

25 September

NEEM LUNCHPAKKET
MEE

Real Life

Op 16 Oktober gaan we pokémons vangen

Trek uw Pokémon trainer uitrusting aan
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Strategisch bekomen van
Bazinga op 20 November
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Jins

Hey Penny! Moet ge nu is wa weten, van 23/9 – 25/9
gaan we mee op JinPonyweekend! Meer info volgt.

JOEPIE! En de week
Alle Ponylessen zijn van 20u tot 22u, tenzij
anders wordt meegedeeld.
Weet je al op wie we best
inzetten bij de

daarna, 1/10 gaan
we op stallentocht!

Oe? Ik
dacht
dat we
goudviss
ensoep
gingen
maken?
Anders
zet ik in
op de
mijne
ze!

goudvissenrace van 8/10 ?

Aaaaah! Kom, we zijn weg, de
leiding is er toch ni hehe, die

Ma neeee, daar maken we
toch geen soep van!

15/10 is het Chille Willie
vergadering
Amai seg, op dit water wil ik
wel is ne vuurzeeslag spelen,
maja das pas voor 5/11..

zijn weg 22/10, dan moeten
wij hier ook ni zijn

Ja, ma we moeten op tijd
terug zijn want 29/10 is het
Soep-maken-voor-Soepslag!
Oh nee! Straks komen we nog te
laat voor ons etentje: 12/11

Hooo, gij moet toch nog wa beter leren
discoschaatsen ze Penny, ga maar mee op les

25/11!

Oh God! Help! Ik wil
zo graag mee op
adventvergadering
kunnen 19/11.

Makers: Ganker, Anki, Loe en Ari

