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Voorwoord
EINDELIJK IS HET DAAR! Het nieuwe scoutsjaar!
Ja, daar hebben we lang op gewacht. Na een scoutsloze augustus (waarin ongetwijfeld veel
is teruggedacht aan de leuke scoutskampen en menige traantjes van heimwee gelaten zijn)
staat de start van het scoutsjaar dan toch eindelijk voor de deur!
We beginnen het jaar traditiegetrouw met Den Overgang. Deze valt dit jaar op zaterdag 15
september, hopelijk nog vroeg genoeg in de maand dus, om de laatste zonnestraaltjes van
het jaar mee te pikken. Vorig jaar ging deze door op de Fruithof (de 27ste), dit jaar
verwelkomen we jullie dus graag op den 28. Er zal zoals altijd weer een heerlijke barbecue
aangestoken worden, waarvoor je je kan inschrijven op de website van den 28. Doe dit best
voor 10 september, dan krijg je een early bird-korting van 2 euro! Verdere informatie over
de dagplanning, welke schotels we aanbieden et cetera kan je op het Facebookevenement
terugvinden.
De tweedejaars kapoenen, derdejaars welpen, derdejaars jongverkenners, derdejaars
verkenners en jins die dit jaar leiding worden, gaan over. Dit wil echter niet zeggen dat zij die
van de glijbaan willen, dat niet mogen!
Tenslotte nog een paar korte mededelingen:
-

Bazinga, onze befaamde scoutsfuif, valt dit jaar niet op 10, maar op 16 november.
Save the date!

-

Zoals de vorige jaren, zullen ook dit jaar onze jins de handen uit de mouwen steken
om centjes bijeen te sparen voor hun kamp. Aarzel niet om hen te contacteren!

-

De leiding heeft ENORM VEEL ZIN IN HET KOMENDE JAAR!!!!!

Scouteske groetjes,
De leiding van de 27ste
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Welpen
Yoowww welpen, we gaan er een super jaar van maken en hier is alvast een voorproefje van
onze coole vergaderingen!
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Narwhal – Hathi – Tabaqui - Saki - Chilkai - Phaona
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Zaterdag 15 september

Zondag 23 september

Overgang

Dagtocht, een mailtje met
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verdere info volgt

Zondag 30 september

Zondag 7 oktober

Maffia-spel: leer

Superheldenvergadering:

onderhandelen als een
echte gangster
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Kom verkleed in je
favoriete superheld of
verzin er zelf een!
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12-13-14 oktober

Zondag 28 oktober

Joepie, we gaan op

Sportvergadering: maak

weekend!!!!!!

jullie klaar om lekker te
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zweten

Verdere info volgt via mail

Zondag 4 november

Zondag 11 november

Klaar om tegen de klok te
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Wapenstilstand, daarom

strijden om van de leiding
te winnen?????
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Dorpsspel: Laat zien hoe

Alles op wieltjes: kom met
je origineelste ‘wieltjes’

LEGERvergadering

Zondag 25/11

Zondag 18 november
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doen we een toepasselijke

11

goed je Edegem écht kent

naar de scouts
En als je goed heb opgelet, heb je gemerkt dat kaartje nummer 6 verdwenen is… 21/10 is het dan ook
GEEN vergadering, want de leiding is op leidingsweekend.

6

Jongverkenners
23/9: Dagtocht. Mee te nemen: lunchpakket, drinken,
een appel en goeie stapschoenen
30/9: Guerrilla.
Maak je klaar voor een achterbaks gevecht in de
brousse
07/10: DIKKE DIKKE BDAY ELEPHAS

14/10-16/10: Belofteweekend. extra info volgt nog

21/10: leidingsweekend (geen vergadering)
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28/10: Apocalypse. NEEM VOOR DE LAATSTE KEER
AFSCHEID VAN OUDERS EN VRIENDEN WANT HET
EINDE NADERT
04/11: Echte mannen vergadering. É stoer doen ofwa?
komt dan,komt af hé makker. En regelt een echtemannen-outfit ofzo

11/11: Verdeel en heers. Basiscursus oorlogvoeren
voor dummies

18/11: Parcour. Pak wieltjes mee: fiets, step,
skateboard, …
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25/11: Wachten op Godot. Hij komt vandaag, we zijn
er zeker van, of dat is toch tegen ons vertelt ten minste

Groetjes van jullie leiding:
Mpango

Mees Spitsvogel Condor Elephas

9

Verkenners
Elke vergadering gaat door op zondag van 10-12.30u tenzij anders vermeld.
Dit kan best handig zijn om het spoor te ontcijferen. Veel succes! XXX

15/09 (zaterdag)
--- ...- . .-. --. .- -. --.
23/09
-.- . -. -. .. ... -- .- -.- .. -. --. ... ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --.
28/09 (Vrijdag)
..-. . . ... - / ...- .- -. / -.. . / ..-. . -.. . .-. .- - .. . / .-- .- .-.. .-.. --- -. .. # -....- -... .-. ..- ... ... . .-.. / ...- . .-.
--. .- -.. . .-. .. -. --.
7/10
... - .- .- -.- ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --.
12/10-14/10
.-- . . -.- . -. -..
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21/10
--. . . -. / ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --. .-.-.- / -.. . / .-.. . .. -.. .. -. --. / .. ... / --- .--. / .-.. . .. -.. .. -. --. ...
.-- . . -.- . -. -..
28/10
. -..- .--. . -.. .. - .. . / .-. --- -... .. -. ... --- -. / ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --.
4/11
.-- . . -.- / ...- --- --- .-. / ... .. -. - -....- -- .- .- .-. - . -. / ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --.
11/11
--. . . -. / ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --.
16/11 (vrijdag)
-... .- --.. .. -. --. .25/11
-.. .-. ..- --. ... ... .--. . .-..

-.- ..- ... .--- . ... / ...- .- -. / .--- ..- .-.. .-.. .. . / .-.. .. . ...- . .-.. .. -. --. ... .-.. . .. -.. .. -. --.!!!!!!
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Jins
4-6 oktober:
JINWEEKEND, joepie!
Meer info volgt nog (:

29 september:
Één tegen allen
(met kei leuke
opdrachten!)

13 oktober 20u-22u:
Vergadering op wieltjes!
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19-20-21 oktober:
leidingsweekend

27 oktober 20u-22u:
jullie mogen jullie
jinvergadering zelf
maken! Meer info
hierover volgt nog (:

3 november 20u-22u:
Kamertocht!
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10 november 20u22u: are u the onevergadering!

Die rare
griet al
zeker niet

En winter
BBQ!
Vrijdag 16

Mmmm

november 19u22u:
BAZINGA
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24 november
20u-22u:
Pisquiz!
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