
Woordje van de groepsleiding 

 
Het nieuwe scoutsjaar gaat terug beginnen en dat betekent dat jullie weer elke zondag 

welkom zijn om te komen ravotten en spelen met je vrienden. We vliegen er meteen goed 

in met een opendeurdag op zaterdag 24/09, waar we de nieuwe leiding bekend maken en al 

een paar inleidende spelletjes spelen!  

De week erop (zondag 2/10) is het ook meteen overgang. Wat is de overgang? Overgang is 

altijd in het begin van het jaar voor de leden die overgaan naar een hogere tak. Dus 

bijvoorbeeld van kapoenen naar welpen, welpen naar JVK enzovoort. Hierbij vragen wij om 

slechte kleren aan te doen die je daarna in de vuilbak mag gooien. Wat je ook zal nodig 

hebben zijn reserve kledij en een handdoek. Zeker niet vergeten! 

Vanaf de week erna beginnen we terug met de gewone vergaderingen. 

 

Voor de rest wensen wij jullie een top scoutsjaar toe! 

Een stevige linker! Jullie groepsleiding  

Ignace De Roeck en Lennert Smout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapoenen 

Dag liefste kapoentjes, het is weer een nieuw jaar met hopelijk tal van nieuwe kapoenen. 

Jullie zijn misschien wel de jongste van de scouts maar hopelijk laten jullie zien dat jullie 

zeker niet moeten onderdoen voor de andere groepen. Vergeet jullie zeker niet op tijd in te 

schrijven voor de scouts! Wij zijn er alvast van overtuigd dat dit een super jaar wordt en 

hebben er alvast veel zin in!! Hopelijk zijn jullie ook even enthousiast voor dit jaar! Verder 

willen wij ook nog meedelen dat we dit jaar werken met een minimum aanwezigheid van 

60% voor alle leden om mee te mogen op kamp. De leiding zal dit bijhouden. We doen dit 

zodat zeker iedereen goed in de groep ligt bij het kamp en we als een hechte groep op kamp 

kunnen gaan. 

Vele groetjes  

 

Jullie leiding  

(om te zien wie jullie leiding is dit jaar moet je zeker naar de opendeurdag komen) 

 

WEEST PARAAT 

 

Zaterdag 25/09 14u-17u: opendeurdag 

Vandaag is het de eerste vergadering van het jaar. Voor sommige van 

jullie misschien ook de allereerste keer ooit op de scouts! Vandaag 

laten we jullie kennis maken met wat wij zoal elke zondag doen op 

de scouts en natuurlijk ook een beetje kennismaken met de andere 

leden in de groep en jullie nieuwe leiding natuurlijk ook. Voor de 

ouders is tijdens en na de scouts ook een bar open en na de scouts 

een BBQ dus voel u zeker vrij om even langer te blijven en kennis te 

maken met de leiding van uw zoon. 

 

Zondag 02/10 14u-17u: overgang  

Vandaag gaan zoals elk jaar alle lede over van tak. Maar omdat jullie kapoenen zijn moeten 

jullie dit natuurlijk niet doen. In plaats hiervan gaan wij ervoor zorgen dat de andere 

groepen zeker vuil genoeg zullen worden tijdens hun overgang. Doe dus zeker maar botten 

aan want er zal wel wat modder aan te pas komen. 

 

 

 



Zondag 09/10 14u-17u: 1 tegen allen 

Kennen jullie 1 tegen allen? Wel vandaag zullen jullie het leren kennen. Al de kapoenen 

nemen het samen op tegen de leiding vandaag. Als jullie alle opdrachten binnen de tijd 

kunnen voltooien staat daar misschien wel een leuke verassing tegenover. 

 

Zondag 16/10 14u-17u: torenspel 

Waarschijnlijk zal er bij jullie geen belletje rinkelen bij de naam “torenspel”. Het torenspel 

een groots spel wat gekend staat bij alle leden van scouts Perk en zeer geliefd is. Deze 

namiddag zullen we eek jullie hiermee laten kennismaken en zal er een epische strijd 

plaatsvinden tussen de kapoenen. 

 

Zondag 23/10 14u-17u: gezelschapsspelen 

Omdat we de afgelopen weken zeer actief zijn geweest zullen 

we dit weekend een kleine pauze nemen. Vandaag gaan we 

op het gemakje gezelschapsspelletjes spelen. Je mag zeker 

zelf een spelletje meenemen als je dat wil maar op de scouts 

zelf hebben we er ook al veel liggen. 

 

Zaterdag 29/10 18u-20u: Halloween 

Het is weer griezeltijd!!! Trek vandaag jullie engste kleren aan 

en neem een zaklampje mee want deze nacht gaan we 

griezelen door de bossen van Perk. Wees dus op je hoede! 

 

Zondag 06/11 14u17u: bosspel 

Trek u stevige schoenen al maar aan want deze namiddag trekken we den bos in. Hier zullen 

2 teams van dappere kapoenen strijden voor de plek als ultieme winnaar van de perkse 

bossen. 

 

Zondag 13/11 14u-17u: balspelen 

Balsporten zijn jullie ongetwijfeld wel gekend: voetbal, 

baseball, handbal,… Ze zullen allemaal aan bod komen 

maar ook de minder gekende balsporten zullen we eens 

uitproberen vandaag. Zet dus zeker je beste beentje 

ervoor vandaag. 

 



Zondag 20/11 14u-17u: alles op wieltjes 

Zoals de naam al zegt is alles op wieltjes welkom vandaag! Of het nu 

een fiets of step is, of iets origineler zoals rolschaatsen. Neem het 

zeker mee! Een helm dragen is verplicht zodat er geen ongelukjes 

gebeuren.  

 

Zaterdag 26/11 18u-20u: feestjeee 

Omdat wij nu al weten dat jullie allemaal kapoenen zijn met een overmaat aan energie en 

plezier is het deze avond tijd voor een feestjee! Wij voorzien snacks en een drankje dus kom 

zeker naar de scouts deze zondag want iedereen weet natuurlijk: hoe meer kapoenen hoe 

meer vreugd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandschors welpen 

Za 24/09 opendeurdag 

Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur, we starten 

dan ook met de opendeurdag. Dat betekent dat 

iedereen mag komen proeven van wat de scouts 

juist inhoudt. Jullie zijn allemaal welkom van 14 tot 

17 uur. Om 17 uur start onze traditionele barbecue. 

Uiteraard kan je ook gewoon iets blijven drinken en 

familie en vrienden zijn ook altijd welkom.  

 

 

Zo 2/10 overgang 

Net als vorige week is dit ook geen gewone scoutsvergadering, het is namelijk overgang. Voor de 

eerstejaars en nieuwe leden: pak jullie slechtste kleren mee want het zou wel eens kunnen dat ze 

voor de vuilbak zijn na vandaag. Ook een handdoek en reservekledij kan van pas komen. 

 

Zo 9/10 van a naar b  

Ooit al de youtube video’s van StukTV gezien? Wij gaan hen nadoen 

door van punt a naar punt b te wandelen in een rechte lijn. We zullen 

velden, bossen, hekken, leeuwen, oceanen, bergtoppen, cruiseschepen 

en nog zo veel meer trotseren, zonder ook maar 1 bocht te nemen. 

 

Zo 16/10 laddercompetitie 

Vandaag testen we wie de meest veelzijdige welp is. Sterk zijn is niet voldoende, snelheid en brains 

zullen zeker ook van pas komen. 

 

Zo 23/10 star wars 

We trekken het dorp in met een themaspel, het is niet verboden om je te verkleden als Luke 

skywalker of als Darth Vader. Meer kunnen we over dit spel nog niet prijsgeven, kom zeker af want 

het belooft plezant te worden. 

 

Za 29/10 Halloween 18u – 20u (niet zoals bij de jvks en verkenners!!) 

MUHAHAHAHAAAAAAAAAAAA, vandaag is het halloween, dit 

betekent verkleden en veel snoep. We spelen een spel met die 

griezels van de chiro. OPGELET: deze vergadering vindt zaterdagavond 

plaats van 18 tot 20 uur.  

 

 



Zo 6/11 Nerfbattle  

Als je nerfgeweren en pijltjes hebt, neem deze 

zeker mee, want anders gaan we vandaag met 

onze vingers moeten draaien. Het wordt een 

epische strijd, ook jullie leiding doet mee en wees 

maar zeker dat we er niet voor terugdeinzen om 

jullie onder vuur te nemen xxx 

(Ps: het is natuurlijk niet de bedoeling dat jullie speciaal naar de winkel zouden gaan om een nerf-

geweer te kopen als je dit niet zou hebben) 

 

Zo 13/11 bolleke pijl 

Jullie kennen het wel, die ene tocht met bollekes en pijltjes. Jullie zoeken in groepjes de weg en de 

groep die het eerst terug op de scouts is wint. Dit is een klassieker van scouts perk dus wees zeker 

aanwezig. 

 

Zo 20/11 torenspel superdeluxe 

Vandaag bekogelen we de jvk’s met plastieken balletjes. Iedereen kent het vierkantige veld van het 

torenspel, maar vandaag zal het niet in een vierkant te doen zijn. Het is namelijk torenspel 

superdeluxe. 

 

Zo 27/11 WK-vergadering 

Vandaag spelen de rode duivels hun 2e match op het WK tegen Marokko, we zullen deze match 

volgen op tv en er zal een extra touch zijn. Draag zo veel mogelijk de belgische driekleur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel liefs, 

je nietkapoenmaarwelp L,L,L,J,M 



MAANDSCHORS 

JVK’s 
 

 

Dag liefste jongeverkenners, 

Dit is de maandschors waarop jullie te weten kunnen komen welke bijzonder leuke 

activiteiten er voor jullie te wachten staan.  

Bekijk dit regelmatig aangezien de vergaderingen soms op andere dagen doorgaan.  

Wij hebben er alvast veel zin in, tot snel !!! 

Gert-Jan, Sander, Brecht, Fred en Nathan. 

Eerst even wat belangrijke info: 

Iedereen moet verplicht een groene broek dragen dit mag een short of een lange broek zijn 

en hoeft niet van de hopper te komen. MAAR dit mag geen jogging zijn. 

Ook mogen enkel de leden die minstens 60% van de vergaderingen aanwezig waren, 

meegaan op kamp. Dit doen we zodat iedereen dan goed in de groepssfeer zit. 

 

De scoutsvergaderingen gaan gewoonlijk door op zondag van 14u-17u tenzij het anders 

staat genoteerd. Dus let daar goed op. 

 

Zaterdag 24 september (14u-17u):  

SMOKKELSPEL + BBQ 

Om 13u openen wij de bar en om 14u begint de 

scoutsvergadering. Deze sluiten we af om 17u met een 

overheerlijke BBQ. 

We vliegen er meteen in want we beginnen met een 

smokkelspel. Trek je stevige schoenen al maar aan en maak 

je klaar om zoveel mogelijk geld door het bos te smokkelen, 

maar pas op voor de douane!!! 

!!!Als je graag wilt meesmullen op onze BBQ, vergeet je dan 

zeker niet in te schrijven voor 20 september via 

onderstaande link!!! 

!!!KLIK HIER OM JE IN TE SCHRIJVEN VOOR DE BBQ!!! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8AoIftirFC_LXF7MmM0GEd7ibI71PXLHyyYqekOJYy35P8A/viewform


Zondag 2 oktober: 

OVERGANG 

Neem alvast jullie slechte kleren mee want wij gaan van onze 

eerstejaars (en JVK’s die hun overgang gemist hebben) echte jong 

verkenners maken! 

 

 

Zondag 9 oktober: 

POKEMON STRATEGO 

Dit is niet jullie alledaagse stratego. Vandaag gaan jullie het 

zoals echte pokemontrainers tegen elkaar opnemen. 

Trek je stevige schoenen aan en maak je klaar om in het bos de 

vijand te overwinnen. 

 

 

 

Zondag 16 oktober: 

LOKAAL PIMPEN 

Onze lokalen staan er maar wat saai bij. Maar met jullie hulp 

gaan we deze omtoveren tot een echte mancave! 

Neem jullie oude verf, spuitbussen en decoratie maar mee en 

laat de Picasso in jullie naar boven komen. 

 

 

 

Zondag 23 oktober: 

DORPSPEL 

Nu dat jullie lokalen helemaal zijn afgewerkt, zijn jullie klaar om Perk te 

verkennen aan de hand van een dorpsspel. 

Het traditionele bolleke pijl staat namelijk 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. 



Zaterdag 29 oktober(20u-22u): 

HALLOWEEN 

Meer info volgt 

 

Zondag 6 november: 

1 TEGEN ALLEN 

Of moeten we zeggen “leiding tegen leden” 

We weten allemaal al dat de leiding gaat winnen. Maar 

moest de wind toch verkeerd zitten, staat er misschien wel een beloning te wachten! 

 

Zondag 13 november: 

MINIGAMES 

Wie van jullie zal de meeste punten halen en dit sportief toernooi winnen?  

Haal je balgevoel en sportbenen al maar boven! 

 

Zondag 20 november: 

TORENSPEL MET DE WELPEN 

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 deathmatch is wat we gaan doen 

met balletjes in het afgebakend terrein vol obstakels.  

 

Zondag 27 november: 

ALPHA JVK CONTEST 

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 ervoor eens en altijd zich de 

sterkste JVK mag noemen. Doe zeker niet je allerbeste kleren 

aan want er zal geravot worden!  

 

 

 



Maandschors Verkenners 
Zaterdag 24/09: 14u-17u en BBQ start 17u30 

Opendeurdag + dorpsspel + BBQ. Kom zeker kennismaken met jullie nieuwe leiding! Daarna 

vliegen we er meteen in met een klassiek dorpsspel. Om 17u sluiten we en om 17u30 

mogen jullie komen smullen van onze BBQ als je je daarvoor hebt ingeschreven. 

Zondag 2/10: 14u-17u 

OVERGANG. We verwelkomen de laatstejaars JVK van vorig jaar in de groep. Wat heb je 

hiervoor nodig? SLECHTE KLEREN + reserve kledij en handdoek! De leden die niet overgaan 

zijn ook zeker welkom bij de overgang. 

Zondag 9/10: 14u-17u 

STRAVA-spel. Neem je opgeladen telefoon mee en installeer alvast thuis de app van Strava. 

Het gaat een actieve vergadering worden dus trek zeker je snelste en creatiefste flitsers aan! 

Zondag 16/10: 14u-17u 

JACKASS. Een klassieker onder de verkenners.  

Zondag 23/10: 14u-17u 

Nostalgische vergadering. We duiken nog eens dieper onder het stof en gaan spelen met 

BEYBLADES, Nerf, Gogo’s, Bakugans, Pokemon, Nintendo, Wii en PS2. Moest je zelf thuis nog 

Bakugans, Nerfs of Beyblades hebben, neem ze zeker mee voor een epische nostalgische 

strijd. 

Zaterdag 29/10: 20u-22u 

HALLOWEEN. We organiseren samen met de Chiro een avondactiviteit in thema. Ambiance 

gegarandeerd. Muhahahahaaa…. 

Zondag 6/11: 14u-17u 

VK BAKE-OFF. De strijd tussen twee ploegen om het beste gerecht te maken begint. Elke 

ploeg krijgt een budget en zal hiermee naar de winkel gaan, daarna zal het koken en bakken 

beginnen. De leiding zal jullie jury zijn. 

Zondag 13/11: 14u-17u 

Spill your guts or fill your guts. De week voor deze vergadering gaan we jullie een google 

form laten invullen die het begin van dit spel zal mogelijk maken. Stay tuned… 

 

 

 

 



Zondag 20/11: 14u-17u 

De VK Factor. Iedereen kent de bekende talentenshow X Factor wel maar wij gaan erachter 

komen wie onder ons de gekste en coolste talenten heeft. Begin alvast eens na te denken!  

Zondag 27/11: 14u-17u 

Tour de Perk. Een epische race doorheen de straten en velden van het mooie Perk. Maar 

niet alleen snelheid op de fiets zal doorslaggevend zijn. Onderweg zullen er nog enkele 

andere opdrachten te vervullen zijn. Wat breng je mee? Je stalen ros AKA vélo, helm en 

vooral je goede benen. 

 


