Woordje van de leiding:
Eerst en vooral willen we iedereen bedanken om steeds zo talrijk aanwezig te zijn! Dit zorgt er voor
dat er zondag namiddag veel leven is in Perk!
De feesten komen er aan, dus mogen de goede voornemens opgesteld worden en mag die riem wat
losser. Deze periode brengt ook toetsen en examens met zich mee! Zowel voor leden als voor leiding.
Hierdoor zijn er de komende maanden regelmatig zaterdag avond vergaderingen (lees maandschors
per tak)! Wij wensen iedereen succes met de examens! Samen komen we deze donkere periode wel
door…
Controleer de maandschors regelmatig, want er kunnen nog dingen veranderen.
Leiding scouts Perk

3 Koningen en Perks Winterfeest /Zaterdag 5 januari 15.00 u – 19.30 u
Naar Jaarlijkse traditie gaan we eerst met zen allen driekoningen zingen in de straten van Perk, kom
verkleed als één van de koningen, herder, os of misschien wel de ezel (verzamelen scoutsterrein
15.00 u). Leden die mee driekoningen gaan zingen, mogen in februari gratis mee gaan schaatsen!
Daarna voorziet de leiding super lekkere hotdogs!! Tenslotte gaan we samen naar het Perks
winterfeest waar we de kers op de feesttaart zetten!
Uurschema:
•
•
•
•

15.00 u verzamelen scoutsterrein (driekoningen zingen)
17.30 u heerlijke hotdogs!
18.30 u Kinderkampvuur op het Perks winterfeest
19.30 u Leiding blijft aanwezig op het winterfeest, maar graag hebben we dat vanaf dit uur
de ouders aanwezig zijn om op hun bengels te letten. Daarnaast is de sfeer op het
winterfeest zeker de moeite waard om op te snuiven!

Gelukkig nieuwjaar! En tot dan!!
Weest Paraat!

Kapoenen
December
Zondag 2 Dec : Sinterklaas

14u – 16u

Vandaag komt sinterklaas langs in Perk!!!!
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar.
Let op!! Vandaag is de scouts gedaan om 16u in de plaats van 17u.

Zondag 9 Dec : Feesten in het bos

14u – 17u

Vandaag trekken we naar het feestbos!! Ben je benieuwd naar dit speciale bos kom
dan zeker een langs!!
Kleed je warm aan want het kan koud zijn in het bos!!

Zondag 16 Dec : kerstspelen

14u – 17u

Kerstmis komt wel heel dichtbij nu!! Daarom gaan we vandaag al een beetje
opwarmen voor de feesten met de kerstspelen.

Zaterdag 22 Dec : Het grote kapoenen kerstfeest
19u

17u30 –

Vandaag is het eindelijk zover Het grote kampoenen kerstfeest zal
vandaag doorgaan in de scoutslokalen. We gaan er een super leuke
kerstavond van maken met Hapjes, drankjes en pakjes!! Hopelijk tot dan
wij hebben er alvast zin in
Let op!! Er word van elke feestvierder verwacht dat hij een pakje van Max. 5 euro
meeneemt.

Zondag 30 Dec : Geen vergadering
Vandaag is het geen vergadering
aangezien dat de leiding het druk
heeft met familiebezoekjes en
studeren voor de examens die
gevaarlijk dichtbij komen.

Januari
Zaterdag 5 Jan : 3 koningen

15.00 u – 19.30 u - … u

We hopen dat 2019 voor iedereen even goed begonnen is!
Vandaag gaan we zoals de traditie al jaren meegaat 3
koningen zingen in Perk. Na het zingen krijgen jullie iets om te
eten en gaan samen gezamenlijk zingen aan het kampvuur op
het Perks winterfeest.
Leden die mee 3 koningen gaan zingen mogen gratis mee gaan
schaatsen in februari!!!
Zondag 13 Jan: de buurtpolitie

14u – 17u

Vandaag trekken we naar de bos om uit te zoeken wie de sluwste
kapoen is. Wil je weten hoe we dit gaan doen? Kom dan in je beste
camouflage outfit naar de scouts deze zondag en dan ontdekken
we het samen. Draag zeker geen kleding die niet vuil of misschien
een beetje kapot kan gaan
Zondag 20 Jan : dorpsspel te Perk

14u – 17u

Vandaag staat er een geweldig dorpsspel op het programma!
Plekjes van perk die je tot nu niet kende, ken je na vandaag
wel….
Zondag 27 Jan : Kampnite

14u – 17u

Fortnite? Dat kennen wij niet, Kampnite daarentegen is ongetwijfeld het coolste spel
dat ooit is uitgevonden. Geloof je ons niet (of wel)? Kom dan maar zeker buiten op
deze prachtige zondag en ondervind het zelf!!

KAMP
Woordje van de leiding:
Om te beginnen wensen we jullie allemaal prettige feesten toe en het allerbeste voor
het nieuwe jaar!!
Bedankt dat jullie elke week zo voltallig aanwezig zijn en zo super leuk meespelen
met alle spelletjes
Feestelijke groetjes van jullie leiding!!!
Klaas, Sem, Ferre, Dean en Sven

Maandschors Welpen December-Januari
Zondag 09/12 Kauwgomballenquiz 14u-17u
Welke welp heeft de meeste kennis over de wereld, fortnite, sport, scouting en andere
onderwerpen? Ben jij klaar om jij te bewijzen? Maak dan zeker dat je vandaag naar de scouts komt
voor deze gekke quiz!

Zondag 16/12 Kerstfeestje 14u-17u
Velen van jullie zullen al stilletjes aan aan het aftellen zijn
tot Kerstmis en de kerstcadeaus van de Kerstman! Breng
wat leuke slingers en kerstballen mee dan maken we in ons
welpenlokaal er een stevig kerstfeest v an. Ps.: er mag altijd
een hapje en een drankje meegenomen worden voor de
groep 😉

23/12 & 30/12 GEEN VERGADERING
Geniet maar van jullie welverdiende Kerstvakantie na jullie zware toetsen met
een glaasje Kidibul en een kerstkalkoen! Deze twee zondagen is er dus geen
scouts

Zaterdag 05/01 Driekoningen & Winterfeest 15u-19.30u - … u
Zie maar dat jullie goed verkleed zijn als een echte koning en oefen al maar op je zangtalenten. Deze
zal je zeker nodig hebben wanneer we rondgaan in Perk en bij het winterfeest nadien! Leden die
vandaag aanwezig zijn mogen in februari gratis mee gaan schaatsen!

Zaterdag 12/01 Gezelschapsavond 18u-20u30
Breng je leukste gezelschapsspel mee! Hopelijk kunnen jullie allemaal tegen jullie verlies 😊

Zondag 20/01 GEEN VERGADERING
Merendeel van de Welpenleiding heeft het heel druk met
het studeren, hierdoor zal er deze week geen vergadering
plaatsvinden

Zondag 27/01 Laddercompetitie
Kom allemaal af om jezelf te bewijzen tegenover de andere Welpen om te zien wie de welp der
welpen wordt!

Groetjes van jullie vrienden,
Seppe, Leli, Yannus & Sam

Maandschors JVK
Zaterdag 08/12 game avond (19u-21u)
Voor alle FIFA, Call Of Duty en Skate 3 kassers onder ons
moet je vandaag zeker aanwezig zijn! Gezellig met zen allen
een beetje de duimen loswerken. We spreken zaterdag af
van 19:00 tot 21:00. Snacks zijn welkom!

Zaterdag 15/12 casino avond (19u-21u)
Vandaag laten we de gokkers in ons naar boven komen. We vullen onze avond met
Blackjack, Poker en andere gokspelen. Jullie mogen verkleed komen als echte gokkers. Geld
voorzien wij en we hopen jullie talrijk aanwezig te zien op deze gezellige zaterdagavond!
Zondag 23/12 geen vergadering
Met het kerstfeest voor de deur nemen we een weekendje vrijaf om ons voor te bereiden op
de mega spetterende feestdagen! Wij wensen jullie alvast een heel fijn kerstfeest! Eet jullie
buikjes goed rond en geniet van de familie/vrienden! Tot snel.
Zondag 30/12 geen vergadering
Jullie buikjes zullen nu nog wel even uitrusten voor we het nieuwe jaar inzetten. Vandaag
geven we jullie rustig de tijd om dit te doen en te zorgen dat jullie op oudejaarsavond
helemaal klaar zijn voor gigantisch veel eten! Gelukkig nieuwjaar kleine spruitjes! We zien
jullie snel.
Zaterdag 05/01 Driekoningen en Winterfeest (15u-19.30u)
Judas, Rudolf en Mario gaven Frodo: zakdoekjes,
fietssloten en een gratis schaatsbeurt! Vandaag eren we
deze geweldige mannen door ons te verkleden in
koningen en van deur tot deur te gaan om zo een centje
te verdienen. Dit centje gebruiken we dan om 1 van de
originele cadeaus voor Jezus aan iedereen die aanwezig
was te geven. Als je aanwezig bent op deze megaleuke
dag mag je gratis mee gaan schaatsen. Na deze lange
toch door de straten van Perk vullen we onze buikjes en
warmen we ons op aan het geweldige kampvuur waar
we onze keelgaten opentrekken om de Chiro nog maar
eens te vernederen! Tot dan!

Zondag 13/01 voorbereiding zeepkistenrace (14u-17u)
Dit is de eerste voorbereiding van onze
eigen heuse zeepkistenrace! Breng al
jullie wieltjes, planken, kisten en
andere objecten maar mee. Laat ons
proberen om een rijwaardig ding te
knutselen en hopelijk ook echt
beneden aan de helling raken als hij af
is!

Zondag 20/01 voorbereiding zeepkistenrace (14u-17u)
Vandaag doen we aan finetuning. We maken onze zeepkist af
en zorgen dat hij er geweldig snel uitziet! Breng maar mee wat
je kwijt wil aan versieringen! De sky (lees: knutselkast) is the
limit! We zien jullie dan en maken er echte hotrods van!

Zondag 27/01 zeepkistenrace (14u-17u)
Dit is hem! Vandaag vechten jullie uit wie de snelste jongverkenner van de hoop is. Wie o wie zal
het zijn? Wie is de Lewis Hamilton van de JVK’s en kan zonder kleerscheuren beneden raken en zo de
S1 cup te winnen? Aanwezig zijn is de boodschap! We zien jullie dan boterklompjes.

Met vriendelijke high-fives van jullie hyperactieve (blokkende) leiding; Aeck, Timo, Lars en Arne.

Verkenners
5/1/19 winterfeest 10u tot ... (24u)
Dag schatteboutjes, bij deze de aller beste wensen en een goede gezondheid voor
het komende jaar. Onze eerste vergadering van het nieuwe jaar is gewoonlijk het
winterfeest we hebben de kans om een centje te verdienen (altijd handig). Dit door
middel van samen met de Chiro de inkom op te bouwen. Wie kan wordt zaterdag
verwacht om 10u aan het lokaal.

13/1/19 vreetwedstrijd -> den big B troffee
Bikke, bikke, bik hop hop hop wie heeft er de grootste
vlees lob. Eten, vreten buikje rond, vandaag gaat alles in
onze mond. Rap, traag alles naar de maag. Hot dog,
negerinnen tet, vandaag wordt er vanalles gefret

20/1/19 Kunst of kunst?
Rappe en alle vormen van Kunst of kunst zullen vandaag
aanbod komen. Bestudeer andachtig de foto…..

27/1/19 Foute vrienden
Jaja, deugenieten zedde gelle allemaal, maar
wie onder de verkenners is de meest foute
vriend. Er zullen genoeg opdrachten zijn om
jullie op de proef te stellen. Wie niet waagt, wie
niet wint.

