
Woordje van de groepsleiding 
De koude wintermaanden komen er weer aan, de leiding en de oudere 

groepen hebben binnenkort examens. Maar wees maar gerust want dit 

houd ons allemaal niet tegen om elke week weer top activiteiten te 

voorzien voor alle leden.  

Houd de maandschors goed in de gaten want de dagen en uren kunnen 

hierdoor afwijken de komende 2 maanden. Beginnen doen we deze 

maand met niemand minder dan de sint doe op bezoek komt bij ons op 5 

december. Hopelijk zijn jullie dan allemaal braaf geweest en dan krijgen 

jullie zeker wat lekkers…  

Verder zijn er ook jammer genoeg nieuwe coronaregels      

- Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen vanaf de welpen 

- De activiteiten worden georganiseerd zodat intens fysiek contact 

zoveel mogelijk vermeden word 

- Indien je ziek bent of een hoog risico contact bent blijf dan zeker 

thuis! 

Er zijn ook enkele belangrijke data en informatie dat je zeker moet 

onthouden! 

- We hebben weer onze jaarlijkse kerstbomenverkoop op 11 en 12 

december 

 

Je kan je boom online bestellen en afhalen op de scouts. Meer info 

hierover kan je vinden op de hoofdpagina van onze site!  

 

- Dit jaar wordt onze scouts 80jaar!! Dit zullen we stevig vieren met 

tal van activiteiten op 29, 30 april en 1 mei, zet deze zeker vast 

in de agenda. Meer info hierover volgt nog! 

 

 

 

 



Kapoenen 

 
Zondag 5 december (14:00-16:00) - Sinterklaas 

Wie hebben we daar? Een oude man met grote baard, rode keep en een gouden 

staaf? Het is de Sint wat bij ons op bezoek is! Wie weet heeft hij wat lekkers voor je 

mee. Kom het deze zondag te weten. 

Zondag 12 december (14:00-17:00) - Kookvergadering 

Wie kan er hier een beetje koken? Vandaag ge we jullie omtoveren tot echte chef-koks.  

Zaterdag 19 december (19:00-21:00) - Kerstfeestje 

Jaja de feestdagen zijn bijna in aantocht. Daarom gaan we met onze groep een klein kerstfeestje 

houden met wat gezellig spelletjes.  Ook gaan we een pakjes ronde doen. Zie dus dat je een pakje 

mee hebt van max €5. Tot dan! 

Zondag 26 december – geen vergadering 

Prettige kerst. We hebben gisteren allemaal Kerst gevierd. Daarom gaan we vandaag even uitrusten 

zodat we klaar zijn voor Nieuwjaar. 

Zondag 2 januari – geen vergadering 

Ook vandaag gaan we terug recupereren van het afgelopen feest. Hopelijk 

hebben jullie een goed nieuwjaar gevierd en zien we jullie volgende week 

terug. 

Zaterdag 8 januari (14:00-17:00) – Driekoningen 

Kennen jullie het driekoningen lied nog? Warm alvast jullie stembanden op 

want we gaan op pad door Perk om iedereen gelukkig te maken met ons mooi gezang.  

Zaterdag 15 januari (19:00 - 21:00) – gezelschapsspellen avond 

De leiding heeft binnenkort examens. Daardoor gaat de vergadering door op zaterdag avond. Maar 

daarom gaat het niet minder leuk zijn! Heb je een leuk gezelschapsspelletje wat je graag zou spelen? 

Neem het mee en we zullen het samen spelen. 

Zaterdag 22 januari (19:00-21:00) – filmavond    →afgelast!!! 

Wat zal het zijn? Een actie film, horror of eerder een comedy? Dit kom je deze 

zaterdag te weten met een lekkere snack. 

Zaterdag 29 januari (19:00-21:00) -Sluipvergadering  

De leiding is vandaag niet je vriend maar de vijand. Probeer ongezien in ons kamp 

te komen en ons te overmeesteren. We kijken al uit naar dit duel. 



Welpen  

Zondag 5 december(Sinterklaas): 14u-16u  
Zijn alle welpen braaf geweest dit jaar? Wij hopen van wel, want 
dit jaar komen de Sint en zijn pieten terug langs in ons dorp! Wie 
braaf is geweest kan zich aan een grote lading snoep 
verwachten en wie stout is geweest zou zomaar is in de zak van 
de pieten kunnen belanden… Let op de vergadering duurt maar 
tot 16u!  

 
Zondag 12 december(Elementen spel): 14u-17u  
Vandaag is het zover…het legendarische elementen 
spel! Haal je innerlijke avatar naar boven en maak je 
klaar voor de epische battle met water, vuur , aarde en 
lucht. Welke welp kroont zich tot de beste avatar?  

 
Zaterdag 18 december(Secret Santa): 19u-21u  
KERSTFEESTJEEE!!! Jaja je leest het goed, we gaan een welpenkerstfeestje doen. 
We gaan gezellige spelletjes spelen en een Secret Santa doen! Een Secret Santa 
houdt in dit iedereen een cadeautje koopt van max 10 euro en we dan een 
pakjesronde gaan doen. Dit feest wil je zeker niet missen!  

Zondag 26 december: geen vergadering  
HO HO HO! Een vrolijk kerstfeest aan al de welpen!! Aangezien 

het vandaag de tweede kerstdag is hebben we besloten om vandaag geen 
vergadering te doen vandaag.  

 
Zondag 2 januari: geen vergadering   
Liefste welpjes,  
Het jaar is weer voorbij, gelukkig staat er al weer een 
nieuw jaar in de rij. We wensen jullie het allerbeste 
voor het nieuwe jaar, met veel plezier en een gekke 
frats hier en daar. Jammer genoeg geen vergadering 
vandaag, maar weet we zien jullie zielsgraag.   

 
 
 
 
 



Zaterdag 8 januari(Drie Koningen): 14u-17u  
“Drie koningen, Drie koningen, geef mij een nieuwe…scoutsvergadering!” Het is 
weer zover ons jaarlijks drie koningen zingen. Jullie worden allemaal zaterdag 
om 14u verwacht op de scouts verkleed in één van de 3 koningen.  

Zaterdag 15 januari(boys/movie night): 19u-21u  
Vandaag doen we een echte boys avond! We gaan 
een film kijken, snacks eten en over de meisjes 
praten       We gaan nog niet verklappen welke film 
we gaan kijken, maar we kunnen wel verklappen 
dat het één van de leiding hun lievelingsfilm is…  

  
 
Zaterdag 22 januari(game night): 19u-
21u  →afgelast!!! 

Een goede ouderwetse game avond! We horen wel vaker dat jullie allemaal 
goed kunnen gamen, maar is dat wel zo? Wij zijn benieuwd of jullie ons wel 
aankunnen in een potje FIFA of een andere game. Kennen jullie de playstation 2 

of de WII? Want daar hebben ze namelijk ook heel 
leuke games op! Het is niet de bedoeling dat jullie 
een gsm meebrengen, maar iets anders waarop 
gegamed kan worden is 
altijd welkom(switch, nitendo, psp,..) Aangezien de 

leiding nog steeds examens heeft, gaat deze 
vergadering ook door op zaterdag!  

 
Zondag 30 januari: geen vergadering   
Vandaag geen vergadering! De leiding moet hun laatste examens afwerken en 
moet dus studeren. We zien jullie volgende week allemaal graag terug        

Lonnie, Sakke, Leli, Seppie x  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Maandschors JVK’s 

Zondag 5 december: 14u-16u  
Zie ginds komt de uit Spanje weer aan. Hij brengt ons sint-Nicolaas ik zie hem al staan. Hoe huppelt 
zijn paardje het dek op en neer, hoe waaien de wimpers al heen en al weer… . de goede heilige man 
is weer in het dorp en als jullie braaf zijn geweest brengt hij misschien iets mee. Zeker komen dus!  

  
 
Zondag 12 december: 14u-17u  

Laddercompetitie  
Een laddercompetitie is een competitie die georganiseerd kan worden voor allerlei 1v1 opdrachten. 
Alhoewel de naam ladder suggereert dat er gebruikgemaakt wordt van een laddervorm waarbij 
deelnemers individueel onder elkaar staan, is er ook een piramidevorm mogelijk. Doel is om zo hoog 
mogelijk te eindigen op de ladder/piramide.  

  
Zaterdag 18 december: 19u-22u  
Kan je niet meer wachten tot de 25ste december? Geen paniek, wij ook niet! 
Daarom vieren wij kerstmis nu al. Neem allemaal een cadeautje mee ter 
waarde van 5 euro! Uiteraard mogen jullie ook verkleed komen als kerstman. 
Opgelet: deze vergadering vindt plaats op een zaterdagavond van 19u tot 22u!  
  
 
Zondag 26 december: 14u-17u  
De leiding is een beetje moe van al dat feesten de voorbije maand. Vandaag houden we ons dus 
rustig bezig met een gezelschapspelletjesnamiddag. Wordt jij stratego-king, risk-legend of 
monopoly-owner? De leiding is natuurlijk onverslaanbaar, of toch niet?  
  

Zondag 2 januari: 14u-17u  → AFGELAST 

Liefste JVK’s,  
Aan het begin  

van elk nieuw jaar  
word ik even echt waar  

een echte goochelaar.  

Eén dagje maar  

een nieuwjaarsgoochelaar  

Dan zing ik "kwil kwens kwou"  

een jaar vol lachjes uit mijn mouw  
En dat allemaal voor jou!  
Je kapoenen Pino, Smout en Blou  

Vandaag gaan we eens goed bewegen om al 
die chips die jullie afgelopen dagen gegeten 
hebben eraf te krijgen.   Door de oploop van de feestdagen en een beetje examenstress bij de JVK 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Competitie


leiding zal jammer genoeg de vergadering van zondag 2 januari niet doorgaan. Hopelijk zien we 
elkaar allemaal terug volgende week voor drie koningen!  
 

Zaterdag 8 januari: 14u-17u  
De jaarlijkse traditie van het drie koningen zingen staat weer voor de 
deur. Jullie worden allemaal verwacht om 14u uur op de scouts en een 
koningenoutfit is zeker een aanrader. Kleed je maar lekker warm aan! 
  
Zondag 16 januari: geen vergadering  
Vandaag is er geen vergadering. De leiding heeft examens en moet dus 
studeren.  
  
Zondag 23 januari: geen vergadering  
Jullie leiding heeft alle 3 een zwaar examen na dit weekend, met als gevolg dat er helaas geen 
vergadering is. Een kaarsje branden mag altijd, want we gaan het nodig hebben.  
  
Zaterdag 29 januari: 19u-21  
Begin je al gewend te geraken aan scouts op zaterdag? 
Vandaag trekken jullie best jullie chiqueste kleren aan. Je wilt toch 
niet geweigerd worden aan de ingang van het royal casino 
zeker?! Sommigen van jullie zullen als losers te voet naar huis gaan, 
anderen als miljonairs in een Bugatti La Voiture Noire.  
  
  
  
Hopelijk hebben jullie in deze drukke periode nog tijd om naar de scouts te komen. Hou jullie goed! 
X  
Pino, Smout en Blou  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VERKENNERS  

Kijk goed naar de dagen  

 
Zondag 05/12 Sinterklaasvergadering 14u-16u  
Het is weer de tijd van het jaar dat de oude man uit Spanje naar Perk komt. Is 
iedereen wel braaf geweest? We zullen het zien…  

 
Zaterdag 11/12 Filmavond 19u-einde (+-21:30)  
Neem wat snacks mee en wat je nodig hebt om in alle comfort een film te zien. Een 
verse onderbroek kan ook eventueel van pas komen.  

 
Zaterdag 8/12 Kerstfeestje + Secret Santa 19u-21u30 

De jaarlijkse boit op de scouts!! Neem wat frisdrank en eten mee. Dit jaar doen we 
ook een secret santa, dus je koopt een cadeau van 5euro voor iemand anders van 
de groep. Voor wie, zullen we zondag 05/12 verdelen. Het is heel belangrijk om niet 
te vertellen wie je hebt.  

 
Zondag 26/12 geen vergadering  
Met al die feesten en examens heeft jullie leiding het zeer druk nu dus zullen we 
deze week geen vergadering hebben. 

 
Zondag 02/01 Geen vergadering  
Even een dagje er tussen uit. Een beetje bekomen van al de feestdagen. 

(jullie leiding moet soms ook nog leren      )  

 
Zaterdag 08/01 Driekoningen 14u-17u  
Warm jullie stem maar goed op want we gaan door heel Perk Driekoningen zingen. 
(Iedereen die aanwezig is op deze vergadering mag gratis mee gaan schaatsen)  

 
Zaterdag 15/01 Quiz 19u-21u  
Haal die encyclopedieën maar boven en begin alvast te leren. We zullen is zien wie 
de echte quizers zijn onder de verkenners.  

 
Zaterdag 22/01 Woudloperskeuken 18u-21u    →afgelast!!! 

Wie is de Gordan Ramsey onder jullie? Wie is er lomp en snijdt er in zijn vingers? 
Wie is de vuurmeester? We gaan er allemaal achterkomen want we gaan natuurlijk 
eens oefenen voor kamp. We gaan lekker samen koken zoals we op kamp als echte 
verkenners doen.   

  
Zaterdag 29/01 Tryhard Verstoppertje 19u-21u  
Dit wordt een epische versie van verstoppertje, we brengen het naar het next level 
door het in het donker en in het bos te doen. Doe dus allemaal 



donkere/camo kleding aan. Neem best ook een zaklamp mee. Er hangen ook 
verschillende challenges aan vast dus best word je niet als eerste gevonden…  
  
We wensen jullie veel succes met de examens en hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig 
want we hebben veel van de vergaderingen naar zaterdag verplaatst.  
Een stevige linker van jullie leiding!  
Brecht, Dean en Ignace xxx  
 


