
Woordje van de groepsleiding 

 

Beste ouders, leden en vrienden, 

 

De komende maanden staan weer vol zondagse activiteiten. Enkele groepsactiviteiten of 

uitzonderingen in februari en maart zijn het schaatsen, het springkastelenfestival, de eetdag en 

eventuele weekends per tak. 

- Zondag 2 februari gaan we met iedereen schaatsen in Mechelen. Om heen en terug te 

geraken vragen wij de hulp van ouders. Na de opening worden de leden verdeeld over de 

beschikbare auto’s. Ouders kunnen dan ook onderling afspreken wie heen en/of terugrijdt. 

Verdere info is te vinden in de maanschors. 

 

- Het springkastelenfestival is een initiatief van de gemeente Steenokkerzeel en Kampenhout. 

De Scouts van Perk wil deze kans niet missen. De kapoenen en welpen zullen zich samen 

kunnen uitleven. Daarna de jongverkenners en verkenners. Let dus goed op de uren in de 

maanschors. Uiteraard zal de leiding zich ook eens uitleven. 😉  

 

- Op 29 maart gaat onze jaarlijkse eetdag door in Teniers. Hiervoor 

nodigen we jullie graag uit. We beginnen eraan om 11u.  

 

- Elke tak gaat minstens 1x op weekend tijdens het scoutsjaar. Let 

daarvoor goed op de maandschorsen per tak. 

 

We zouden graag nogmaals meedelen dat de data van het kamp vast staan. 

Het kamp start op donderdag 30 juli. De bezoekdag valt op zondag 2 augustus. 

Het einde van het kamp is zaterdag 8 augustus. Er zijn 2 uitzonderingen. Het 

kamp van de verkenners start al op 29 juli. Zij gaan naar jaarlijkse gewoonte 

met de fiets en vertrekken daarom een dag vroeger. Het kamp voor de 

kapoenen begint met de bezoekdag. 

 

Een stevige linker van de groepsleiding, 

Sam, Nikolaas en Cobus 

 

P.S.: Heb je vragen, opmerkingen, … kan je ons altijd bereiken op het volgende mailadres. 

grl@scoutsperk.be  

  

mailto:grl@scoutsperk.be


Kapoenen 

 

Zondag 2/02 13u30-17u schaatsen 

Vandaag is het tijd om jullie kunsten op het ijs te 

ontdekken. We gaan met heel de scouts gaan 

schaatsen in Mechelen. Vergeet zeker je 

handschoenen niet want dit is verplicht en kleed je 

zeker warm genoeg aan. Als je mee driekoningen 

bent gaan zitten is dit gratis en anders vragen we je 

5euro te betalen. Mochten er ouders zijn die zouden 

willen rijden naar of terug van de schaatsbaan zou 

dit zeer handig zijn. 

 

Zondag 9/02 14u-17u de sterkste kapoen 

Wie is de sterkste kapoen? Dit is een vraag waar we 

deze vergadering een antwoord op zullen vinden met 

een laddercompetitie. Bereid jullie dus maar voor op 

een spannende strijd. 

 

Zondag 16/02 14u-17u bosspel 

het is tijd dat we de bossen van Perk nog eens 

gaan verkennen. Trek dus zeker stevige schoenen 

aan dat je je goed een weg kunt banen door het 

bos. En kan meedoen met een geweldig bosspel 

 

Zondag 23/02 14u-17u quiz 

Deze vergadering zal je je hersenen op scherp moeten zetten 

voor onze kapoenenquiz want je verstand zal zeker van pas 

komen om de quiz tot een goed einde te kunnen brengen. 

 

 

 



Zondag 01/03 14u-16u springkastelenfestival 

De gemeente organiseert een super gek 

springkastelenfestival en wij zijn daar zeker van de partij. 

We verzamelen hiervoor aan de sporthal hertblock en 

daar eindigen we ook een uurtje vroeger. Om 16u dus!! 

Voor deze activiteit vragen wij ook 3 euro per lid! 

 

Zondag 08/03 13u45-17u15 witlovedag  

Vandaag gaan we kennis maken met andere scoutsen van het district in 

het domen van Sport Vlaanderen in Hofstade. De uren zullen dus anders 

zijn vandaag. We verzamelen om 13u45 aan de ingang van het 

Sport Vlaanderen domein in Hofstade. Hier zal het ook eindigen 

om 17u15. 

 

Zondag 15/03 14u-17u vriendjesdag 

Deze week kunnen jullie een vriendje meebrengen naar de scouts, dan 

kan hij de scouts eens leren kennen en kunnen wij hun laten zien wat wij 

elke zondag op de scouts doen. 

 

Zondag 22/03 14u-17u alles op wieltjes  

Neem vandaag allemaal je éénwieler, tweewieler, 

driewieler, vierwieler enzovoort maar mee want vandaag is 

het alles op wieltjes en ontdekken we hoe goed jij jou fiets 

of wat je ook meebrengt kan besturen. 

 

Zondag 29/03 14u-17u eetdag 

Vandaag is het naar jaarlijkse gewoonte onze eetdag 

in teniers. Iedereen is zeker welkom om een lekker 

hapje te komen eten aan democratische prijzen. Het is 

dus geen vergadering deze week. 

  



WELPEN 
Zondag 9 februari: Torenspel met een twist (14:00-17:00) 

Wie ken het nu niet, torenspel? Eerst gaan we onze eigen kampen bouwen om daarna te 

zien welke het beste is. Denk al maar eens na over hoe je kamp er gaat uitzien. 

Zondag 16 februari: Paralympische spelen (14:00-17:00) 

We gaan is zien hoe goed jullie nog kunnen presteren met een 

paar beperkingen. Wie haalt vandaag de gouden medaille? 

Zondag 23 februari: Balspelen (14:00-17:00) 

Er zijn super veel balsporten. Daar gaan we er vandaag er een 

paar van uittesten. Zie dat je genoeg energie hebt want dat ga je 

kunnen gebruiken vandaag. 

 Zondag 1 maart: springkastelenfestival (14:00-16:00) 

De gemeente organiseert een mega leuk 

springkasteelfestival vandaag, dat is dus plezier 

gegarandeerd. We spreken aan de sporthal in 

Steenokkerzeel af om 14:00. Vandaag duurt de 

vergadering ook maar tot 16:00. Gelieve ook €3 mee te 

nemen voor de inkom. Tot dan!  

Zondag 8 maart: Witlovedag (13:45-17:15) 

Vandaag gaan we kennismaken met de andere scouts & gidsen uit het gewest. Dit doen we 

in het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade. We spreken om 13:45 af aan de ingang bij 

het kruispunt. Daar kunnen jullie terug afgehaald worden om 17:15.  

Zondag  15 maart: woudloperskeuken (14:00-17:00) 

Vandaag leren we zoals echte scouts koken op houtvuur. We gaan een paar recepten 

uitproberen. Hopelijk is het eetbaar 😉   

Zondag 22 maart: Bosspel (14:00-17:00) 

Deze zondag gaan we ons amuseren in de bossen met een tof bosspel. Zie maar dat je niet je 

beste kleren aan hebt.  

Zondag 29 maart: Eetdag 

Vandaag kan je komen eten in Teniers op onze eetdag. Lekker eten verzekerd! Maar dit wil 

zeggen dat het jammer genoeg geen vergadering is. Tot op de eetdag. 

  



JONGVERKENNERS 

Vul de kruiswoordpuzzel aan om erachter te komen wat we voor jullie in 

petto hebben! Lukt het niet? Gewoon komen en ondervinden wat het 

antwoord was. (let op de data en uren want deze zijn niet altijd zoals we 

gewoon zijn) 

!8/03: (13u15 – 17u30) Witlove Dag District. Allen aanwezig om 13u15 op de scouts met FIETS! 

Stevige linker 

Yannis, Lekke, Aeck, Lars  



Verkenners 

02/02. 13u30-17u. Schaatsen 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar weer schaatsen met zen allen. Vergeet je muts, sjaal, 

handschoenen en jas niet. Vergeet ook je 5 euro niet als je niet bent komen mee zingen met 

driekoningen. Let op om 13u30 spreken we af op de scouts, tot dan! 

 

09/02. 14u-17u: Verkenners Quiz 

Wie van jullie weet wat het snelste zeedier is, wanneer het Atomium gebouwd is en welk land de 

meeste inwoners heeft? Vandaag komen we te weten wat de antwoorden zijn op deze vragen en 

veel meer! 

 

16/02. 14u-17u: Torenspel 

Jullie hebben hier al lang op moeten wachten, maar vandaag is het eindelijk zover. Het epische 

verkenners torenspel! Oefen thuis maar goed, want je wilt niet dat je voor de rest van het jaar wordt 

herkent als “de verliezer van het epische VK torenspel”. 

 

23/02. Geen vergadering vandaag!!! 

 

01/03. 16u30-18u30: Springkastelenfestival  

Ook wij gaan naar dit geweldige Sprinkastelenfestival, let goed op want we spreken om 16u30 af aan 

de sporthal in Steenokkerzeel (Orchideeënlaan 18, 1820 Steenokkerzeel). Be there!!! 

 

08/03. 13u30-17u30: Withlovedag 

Vandaag worden jullie allemaal om 13u30 stipt op de scouts verwacht en neem ook jullie fiets mee 

want we gaan vandaag een leuke namiddag tegemoet, wat we vandaag precies gaan doen komen 

jullie dan pas te weten. Tot dan!  

 

15/03. 14u-17u: Olympische VK’s 

Vandaag komen we te weten wie van jullie het snelste is, wie het sterkste is maar ook wie het beste 

kan samenwerken. Laat vandaag maar eens zien wat jouw talenten zijn! 

 

22/03. 12u45-17u: King of Brussel 

Vandaag gaan we eens wat verder weg dan ons klein dorpje (Perk). We gaan eens kijken wie onze 

prachtige hoofdstad al een beetje kent. Want vandaag komen jullie alles te weten over Brussel! Let 

op, we spreken om 12u45 af aan onze scoutslokalen om daarna met de fiets naar vilvoorde station te 

fietsen. Dus vergeet zeker je fiets niet! (Het zou kunnen dat we pas na 17u terug in Perk zijn.) 

 



29/03. Eetdag 

Vandaag is het onze jaarlijkse eetdag, nodig zeker al je kennissen, familie en vrienden uit en kom 

natuurlijk zelf ook genieten van onze overheerlijke gerechten. 

 

Sem, Sam en Arne 

 

 


