
Woordje van de groepsleiding 

 
Nu alle leiding klaar is met hun examens kunnen wij er weer volop 
tegenaan gaan elke zondag namiddag. Bekijk dus zeker steeds de 

maandschors om te kijken wat voor leuks de leiding nu weer in petto 
heeft!  

 
Verder zijn er ook enkele belangrijke mededelingen deze maand: 

 

→ Op 13 maart gaan we allemaal samen schaatsen en vragen we ook 
of er enkele ouders zijn die heen en/of terug zouden willen rijden 

naar Mechelen. Wie niet mee gaan zingen is bij drie koningen moet 
hier ook 5 euro voor betalen.  

 
→ SAVE THE DATE!!!  Op 29, 30 april en 1mei vieren wij ons 80 jarig 

bestaan! Hou dit weekend zeker vrij want het zal een weekend vol 
leuke activiteiten worden en een echt volksfeest!! Meer info volgt 
nog.  
 

wij wensen iedereen veel plezier op de scouts elke zondag. 
Een stevige linker  

 
De groepsleiding Sam, Gert-Jan en Ignace 

 
 
 
 
 
 
 
 



kapoenen  

  
Zondag  06/02 smokkelspel (14U-17U)   
Vandaag worden we echte ninja’s! Wie slaagt erin om 
geruisloos door de verdediging te sluipen en de buit binnen 
te smokkelen?  
  
Zondag 13/02 Highland games (13U-16U)   
Wat zijn Highland games? Dit zijn typische Schotse spelletjes voor stoere 
gasten. Kunnen jullie dit aan?  
 
Zondag 20/02 Cluedo (14U-17U)  
Wie o wie heeft het gedaan? Deze zondag hebben de leiders jullie speurneuzen 
nodig om een spannend mysterie op te lossen!  

  
Zondag 27/02  Bosspel (14U-17U)  
We gaan de bossen in Perk nog eens gaan onveilig maken. Trek je ravotkleren 
aan en dan zien we je hopelijk deze zondag.  
Zondag 06/03 Verrassingsvergadering (14U-17U)  
Benieuwd wat wij voor jullie in petto hebben? Kom dan zeker naar de scouts!  
  
Zondag 13/03 SCHAATSEN (17U-20U)  
Handschoenen? Check! Dikke jas? Check! 200% goesting? Dubbel check!  
Vandaag gaan we samen schaatsen! Als er enkele ouders zijn die zouden willen 
rijden vandaag naar Mechelen of terug zou dit meer dan welkom zijn. (Wie niet 
mee drie koningen gaan zingen is moet ook 5 euro betalen om te gaan 
schaatsen!!  
  
Zondag 20/03 Superquiz (14u-20u)  
Nee, hoor! Deze zondag spelen we niet zomaar een quiz! Tijdens 
onze SUPERquiz wordt niet alleen je kennis, maar ook je kracht, snelheid en 
doorzettingsvermogen getest.  
  
Zondag 27/03 Eetdag(geen scouts)  
Vandaag is het onze eetdag. Het is dus geen activiteit zoals normaal. Je kan wel 
lekker komen eten bij ons in de parochiezaal. Meer info vindt je op onze 
website.  
 



 
Welpen  

Zondag 6 Februari (Een Jincapabele dag) 14u-17u:  
Aangezien een groot deel van jullie favoriete leiding op dit moment aan het skiën is in hun 
lesvrije week gaan jullie wat tijd doorbrengen met de Jins. Deze jongens zijn jullie leiding 
voor de dag. Wat jullie gaan doen blijft een verassing, zeker komen is de boodschap!  

 
Zondag 13 februari (De scouts spelen) 13u-16u:  
Verschuilt er zich een kampioen onder ons? Wie van de welpen is de sterkste? 
Behoudt Stan de titel van vechtersbaas of gaat Arne ermee lopen. Is Ide nog even 
snel als in september of is hij al wat trager geworden. Om te zien wie de beste Welp 
is, zal je vandaag dus zeker moeten komen.  
 

Zondag 20 februari (Bosspel) 14u-17u:  

Vandaag trekken we “den bos” in. Wat is een maandschors zonder een bosspel. Hier zullen 
we ons vies hard amuseren dus zorg er maar voor dat je je beste kleren thuis laat.     
 

Zondag 27 februari (Smokkelspel) 14u-17u:  
Hoe goed kan jij je snoep mee smokkelen op kamp? Vandaag zal je 
er al zeker eens op mogen oefenen. Zorg er dus zeker voor, dat je al 
wat geheime plaatsen voorziet want de leiding weet al te best hoe 
jullie dit gaan aanpakken.   
 
Zondag 6 maart (Groepstocht) 14u-17u:  
Jullie gaan met heel de scouts op tocht. De activiteit blijft voorlopig 

nog een geheim. Zorg er maar voor dat jullie allemaal aanwezig zijn en samen zullen we er een 
leuke dag van maken.    

Zondag 13 maart (Schaatsen) 14u-17u:  
Vandaag gaat heel de scouts schaatsen. Zorg er dus voor dat je warme 
kleding aanhebt en vergeet zeker je handschoenen niet. De leden 

die aanwezig waren op de drie koningen vergadering mogen gratis mee, de 
andere zullen ? euro moeten meenemen.    

  
Zondag 20 maart (Eén tegen allen) 14u-17u:  

Nu komt het echte werk. Jullie nemen het op tegen de leiding. We weten dat jullie ons niet 
kunnen verslaan maar we geven jullie toch de kans. Als jullie op een magische manier toch 

winnen, kan hier wel eens een beloning aan vasthangen.   
 
Zondag 27 maart (Eetdag) 11u-19u:  
Vandaag moet jullie leiding koken op onze eetdag. Jullie zijn 
allemaal welkom in de zaal van Teniers. Hopelijk zien we jullie 
daar.  
  
 

 



MAANDSCHORS JVK  
6/2: 14u-17u  
Jullie lieftallige leiding is gaan skiën en zal dus niet aanwezig kunnen zijn. 
Daarmee zullen jullie deze zondag leiding krijgen van de AWOE (oud-leiding).   
  
 

13/2: 14u-17u  
Vandaag gaan we eens kijken wie er de sterkste en dapperste JVK is. Door een 
aantal straffe fysieke uitdagingen zullen we er eindelijk achter komen wie er 
voor eens en altijd zich de sterkste JVK mag noemen. Doe zeker niet je 
allerbeste kleren aan want er zal geravot worden!  
  
20/2: 14u-17u  
Deze zondag staat er crosscountry op het programma. Wie heeft er de beste 
conditie en kan er het beste de weg vinden? Vergeet zeker jullie loopschoenen 
(of iets waarmee je goed kan lopen) niet mee te nemen.   
 

27/2: 14u-17u  
Neem deze zondag je step, inline-skates, skateboard, fiets,... mee want het is 
ALLES OP WIELTJES. Vergeet zeker geen helm als je met de fiets komt.   
  
6/3: 14u-17u  
Stadsspel, vandaag gaan we naar Mechelen dus vergeet zeker je 
Busabonnement niet mee te nemen als je dit hebt. Anders neem je een klein 
zakcentje mee.   
  
13/3: 14u-17u  
SCHAATSEN. Ben jij NIET mee gaan zingen voor driekoningen? Dan neem je 5 
euro mee voor de inkom. Wat je ook zeker niet mag vergeten zijn jullie 
handschoenen aangezien dit verplicht is op de schaatsbaan. Kleedt jullie ook 
warm aan want het zal er zeker en vast niet warm zijn.  
  
20/3: 14u-17u  
Bosspel, vandaag spelen we het bekende smokkelspel! Weest paraat en wordt 
de geruchte smokkelaar van Perk.  
  
  
 
27/3: 14u-17u  
Eetdag, hebben je ouders geen zin om vandaag zelf te koken? Kom dan zeker 
langs in Teniers en proef onze overheerlijke kookkunsten.   



Verkenners 
 
Zondag 06/02 BOLLEKE PIJL  
Het traditionele bolleke pijl staat vandaag op de planning, wat wil zeggen dat je je geografische talent 
mag bovenhalen. Doorheen de tocht komen er zeker wat leuke uitdagingen met jullie mee.  
 
Zondag 13/02 KOKEN  
Deze vergadering gaan we zoeken naar in welke verkenners de Jeroen Meus zit en die ons op kamp 
zeker gaan kunnen helpen met het dagelijks koken van ons eten.  
 
Zondag 20/02 TORENSPEL  
Nee geen Clash Royale in real life maar het oude vertrouwde spel dat vele onder jullie zeker kennen. 
De epische strijd voor elkaars vlag of een team death match is wat we gaan doen met balletjes in het 
afgebakend terrein vol obstakels.  
 
Zondag 27/02 BOSSPEL  
Vandaag trekken we het Perkse bos in voor een bosspel, trek dus niet je high heels en je crop topje 
aan want die zouden wel eens kunnen sneuvelen. Met andere woorden doe niet je beste outfit aan.   
 
Zondag 06/03 Verrassingsvergadering  
Verrassingsvergadering jawel, natuurlijk verwacht je aan een verrassing en veel meer gaan we er niet 
over zeggen.  
 
Zondag 13/03 SCHAATSEN  
Eindelijk onze jaarlijkse schaatsvergadering, waarbij we allemaal wel eens met ons gezicht tegen het 
ijs liggen. We zouden ook willen vragen aan jullie liefste ouders om zich eventueel vrij te stellen om 
wat leden mee te vervoeren naar de schaatsbaan. (Als je er niet was met driekoningen moet je wel 
5 euro  betalen.)  
 
Zondag 20/03 STADSSPEL  
Vandaag staat het stadsspel op de planning en dus verplaatsen we ons naar een stad in de buurt voor 
een bangelijk spel. Als je een busabonnement hebt zeker niet vergeten. Het is niet erg dat je geen 
hebt wij zorgen wel voor een oplossing.   
 
Zondag 27/03 Eetdag 
Jullie leiding staat vandaag achter het fornuis voor onze eetdag, geen gewone vergadering dus. Jullie 
zijn wel allemaal welkom tussen 11u en 19u om van onze overheerlijke kookkunsten te komen 
proeven.  
  
Hopelijk blijven jullie talrijk aanwezig op onze leuke vergaderingen!!  
Dean, Ignace en Brecht   
 

 


