
Woordje van de groepsleiding 
De paasvakantie is begonnen en dat betekent dat de paashaas eraan komt en normaal 
gezien ook de lente. Aangezien het de 2 laatste maanden van het jaar zijn zullen het ook 
zeer drukke zijn. Sommige groepen hebben weekend of andere zotte activiteiten. Zoals elke 
maand zijn er ook enkele belangrijke data om rekening mee te houden: 

• Feestweekend 29/04-01/05: omdat onze scouts 80 jaar bestaat moeten we natuurlijk 
een goed feestje bouwen. En wij hebben hier natuurlijk niet genoeg met 1 dag dus 
maken we er direct 3 dagen van. Kom gerust een lang en breng heel de familie mee. 
Een gedetailleerde uitleg van wat we wanneer doen kan u zeker terug vinden op 
onze site. Wat wel heel zeker te onthouden is, is dat we op zaterdag 30/04 om 14u 
en zondag 01/05 om 11u een opening en een sluiten organiseren. Wij hopen dat hier 
zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn in volledig uniform! 

• Groepsdag 22/05: op 22 mei gaan we met heel de scouts naar aqualibi. Hiervoor 
vragen we 5 euro per lid en de rest wordt door de scouts betaald. De uren waarom 
we afspreken zullen we later via mail mededelen en er zullen ook wat ouders nodig 
zijn om alle leden daar te krijgen maar we zullen natuurlijk met zoveel mogelijk leiding 
al rijden. 

 

Hopelijk hebben jullie evenveel zin in de komende maanden als jullie leiding. We zullen jullie 
zondag wel talrijk aanwezig zien hopen we. 

 

Ne stevige linker! 

Van jullie groepsleiding 

Ignace, Sam en Gert-Jan  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapoenen  

 
Zondag 3 april (14u – 17u): Lenteschoonmaak 

Joepie! De lente is daar. Dat wil ook zeggen dat we het dorp nog eens gaan schoon maken. 
Achteraf is er nog een leuke activiteit met de andere jeugdbewegingen van de gemeente 
voorzien. 

 
Zondag 10 april (14u – 17u): Jeugdnamiddag 

Vonden jullie het ook zo fijn om eens iets met de andere scoutsen en chiro’s van de 
gemeente te doen? Dan heb je geluk want we gaan vandaag heel de namiddag samen 
spelletjes spelen met hun. Vergeet wel je fiets niet zodat we naar daar kunnen gaan! 

 
Maandag 18 april: paaseierenraap  

Wie hoor ik daar? Zijn het de paasklokken wat bij de gemeente 
zijn langs geweest? Als je je ingeschreven hebt voor de 
paaseierenraap van de gemeente mag je vandaag chocolade 
eieren gaan rapen. Dit wilt wel zeggen dat het geen activiteit 
op zondag is. 

 
Zondag 24 april (14u – 17u): Alles op wieltjes 

Heb je een tof skateboard of gekke skeelers? Het kan allemaal vandaag want het is alles op 
wieltjes. Neem iets mee met wieltjes waarop je heel de namiddag kan ravotten. Tot dan! 

 

 
Zondag 30 april: Feestweekend 

Feest! Scouts Perk bestaat 80 jaar. Daarom is er heel het weekend 
een mega leuk feestweekend. Kijk eens op onze website voor meer 
info. Zorg wel ervoor dat jullie zaterdag om 14 uur op post staan in 
uniform voor de opening en zondag om 17 uur ook weer voor de 
sluiting!  

 

 

Zaterdag en zondag 7 & 8 mei: Kapoenenweekend 

Dit weekend gaan we samen erop uit! Ben je benieuwd naar waar en wat we gaan doen? Er 
volgt later nog een mail met meer info maar wat we wel al kunnen verklappen is dat we de 
trein nemen. 

 

Zondag 15 mei (14u – 17u): Bloso 

Hopelijk is het mooi weer vandaag want we gaan samen gaan ravotten in het Bloso domein 
in Hofstade. Vergeet zeker je fiets en helm niet zodat we samen naar Bloso kunnen fietsen. 

 



Zondag 22 mei: Groepsdag 

Spijtig genoeg is dit onze laatste scouts zondag ☹ Maar niet getreurd! We gaan samen met 

heel de scouts Naar Aqualibi! Vergeet je zwemgerief en €5 niet en dan gaan we er een 
onvergetelijke dag van maken. 

 

 

Welpen 

 

Zondag 3 april (lenteschoonmaak) 14-17u: 

Vandaag trekken we de straten van Perk op om 
heel het dorp weer pico bello in orde te maken.  

Zondag 10 april (jeugdnamiddag) 14-17u: 

Deze zondag is het de jaarlijkse jeugdnamiddag. 
Zorg dat jullie er allemaal zijn zodat we de andere scouts en chiro’s kunnen 
laten zien wie de baas is! Vergeet zeker je fiets, helm en fluohesje niet om daar 
te geraken. 

Zondag 17 april (bosspel) 14-17u: 

Vandaag trekken we nog eens de Perkse bossen in, we spelen niet zomaar een 
bosspel, maar het ‘Blaaspijp-spel’, zie dus dat je geschikte schoenen aandoet en 
dat je kleren aanhebt die vuil mogen worden. 

Zondag 24 april (kauwgomballenquiz) 14-17u: 

Warm jullie kaakspieren al maar op want vandaag is 
het niet zomaar een quiz, maar de grote 
kauwgomballenquiz!!  

 

 

Vrijdag 29 april – zondag 1 mei (Feestweekend): 

Dit weekend is het langverwachte feestweekend voor 80 jaar 
scouts Perk daar, zorg ervoor dat jullie zaterdag om 14 uur op 
post staan in uniform voor de opening en zondag om 17 uur ook 
weer voor de sluiting!  

 



Zondag 8 mei 14-17u (Alles op wieltjes): 

Neem vandaag jullie fiets, step, skateboard, rolschaatsen of wat je ook maar 
wilt mee, we gaan vandaag testen wie er de behendigste welp is en welke welp 
er best nog op een driewieler zou fietsen! 

Zondag 15 mei 14-17u (Dorpsspel): 

Het einde van het scoutsjaar is jammer genoeg al in zicht, maar niet getreurd 
want vandaag staat er een dorpsspel op het programma.  

Zondag 22 mei (groepsdag):  

Om het scoutsjaar met een knaller af te sluiten gaan we vandaag een speciale 
activiteit doen. We trekken met heel de scouts naar Aqualibi om de boel daar 

op stelten te zetten! Vergeet trouwens geen zwembroek! (een zwemshort mag 
niet) Om daar te geraken zijn we op zoek naar ouders die ons naar daar kunnen 

brengen. Verdere info over het precieze vertrekuur komt er nog. 

 

Maandschors JVK´s 

 
Zo 3 april: 2u tot 5u 

Het is onze jaarlijkse Lenteschoonmaak. We gaan samen met alle jeugdverenigingen van 
Steenokkerzeel de dorpen wat schoner maken. Veel handen maken licht werk dus wees zeker 
aanwezig! 

 
Zo 10 april: 2u tot 5u 

Vandaag gaan we samen naar de allercoolste jeugdnamiddag van 1820. Vergeet zeker je fiets niet!!! 

 
Zo 17 april: 2u tot 5u  

Smokkelspel. Iedereen kent dit beruchte spel wel dus doe je stoute schoenen aan! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 22 tot zaterdag 23 april:  

Jow jow jow, jullie zijn allen welkom op ons super vet JVK weekend!! We gaan samen koken, 
ravotten, eigenlijk alles wat we ook op kamp zouden doen dus kom zeker mee!  

Benodigdheden: Matje, slaapzak, tandenborstel, propere kleren, pyjama, feestkleren en je goed 
humeur.  

Wat ook zeer belangrijk is, is dat je zeker een enveloppe met 15euro meeneemt. Dit is voor het eten 
en de ingang van de kinderfuif van de Chiro op zaterdag. 

Waar? Op de scouts verzamelen om 19u op vrijdag. 

Tot wanneer? Zaterdag om 21u na de afloop van de kinderfuif zullen jullie kunnen opgehaald worden 
op de scouts. 

Verder info zal nog vorderen in de komende weken. 

 
31 april – 1 mei:  

De scouts wordt 80 jaar en dit moet gevierd worden! Op het feestweekend, zaterdag aanwezig om 
14u voor de opening en zondag aanwezig om 11u voor de pannenkoekenslag. Ook voor jullie ouders 
zullen er gedurende heel het weekend activiteiten worden georganiseerd. Voor meer info verwijzen 
we graag door naar de rubriek feestweekend op de site van onze scouts. Vergeet zeker niet je hemd 
volledig in orde te brengen en je groene broek aan te doen! We maken er samen een topweekend 
van! 

 

Zo 8 mei 2u tot 5u:  

Proef-en ruikspel, dit is nog een verrassing… maar het wordt zeker de moeite. 

Zo 15 mei 2u tot 5u: kauwgomballenquiz 

Wij hopen dat jullie kaken goed getraind zijn, maar aan jullie decibels te horen zal dat wel in orde 

zijn. Alleszins, vandaag doen we een heuse kauwgomballenquiz! 

Zo 22 mei: groepsdag 

Vandaag gaan we met heel de scouts naar aqualibi! Meer info zal hier nog tijdig via mail volgen. 

 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

Zondag 03/04 14u-17u: lenteschoonmaak 

Deze zondag trekken we door Perk om de staten weer een beetje properder te maken! 

Samen met andere jeugdbewegingen van de gemeente werken we eens samen om al het 

afval van de staat te halen. 

Zondag 10/04 14u-17u: jeugdnamiddag 

Deze zondag wordt ne namiddag vol zotte activiteiten met alle jeugdbewegingen van heel de 

gemeente! Neem zeker u fiets mee vandaag!! 

 

Maandag 18/04 14u-17u: de opper-verkenner 

Deze week kijken we wie nu eigenlijk de opper-verkenner is. Niet alleen kracht zal u hier de 

overwinning bezorgen maar ook het IQ zal hier een rol spelen… 

 

 

vrijdag 22/04 – zaterdag 23/04: (verkort)weekend 

Omdat jullie leiding het jammer genoeg te druk heeft voor een leefweek gaan we een 

verkort weekend hebben dit weekend. We beginnen vrijdag na jullie school en brengen we 

de nacht door op de scouts. Afsluiten doen we op werffuif de volgende avond. 

 

Vrijdag 29/04 – zondag 01/05: feestweekend 

Dit weekend is het ons groots feestweekend!!! Kom dus zeker af tijdens het weekend (of 

gewoon het hele weekend ;) ). Tijdens het weekend is er een opening en sluiting, dan 

verwachten wij zoveel mogelijk leden in COMPLEET UNIFORM!!! Deze zijn op zaterdag om 

14u en zondag om 11u. Het kan zijn dat we misschien wat hulp kunnen gebruiken voor de 

opbouw maar dan horen jullie wel iets van ons. 

 

Zondag 08/05: klopjacht 14u – 17u 

Deze week gaan we op klopjacht, wel het is te zeggen… De leiding gaat op klopjacht en jullie 

zijn onze prooi. Kunnen jullie heel de vergadering uit onze handen blijven? We zullen het 

vandaag zien maar waarschijnlijk zal de leiding wel winnen 😊  

 

 

 



Zondag 15/05: stadspel 

Deze week gaan we dus echt en stadsspel doen en dus niet meer uitstellen. Neem dus zeker 

uwen buzzypas mee (als ge dat hebt). Naar welke stad we gaan en wat we doen zult ge pas 

weten als ge komt. Meer info volgt via onze whatsapp groep 😉 

 

Zondag 22/05: groepsdag  

Vandaag trekken we met heel de scouts naar aqualibiii!! Neem dus zeker u zwembroek mee. 

We zullen wel wat ouders nodig hebben om  te rijden maar zoveel mogelijk leiding komen 

zeker al met de auto als vervoer. Voor dit uitstap vragen we wel 5 euro te betalen per kind 

en de rest betaald de scouts.  Het is ook verplicht om een zwembroek aan te doen, 

zwemshorts zijn niet toegelaten. Meer info over de uren volgt zeker nog via mail en 

facebook! 

 


