
Woordje van de hoofdleiding 

 

Hier zijn we weer met een nieuwe maandschors voor de komende 2 maanden! 
Er staan heel wat leuke vergaderingen op de planning dus vergeet er zeker niet 
bij te zijn! 

 

Ook dit jaar gaan we opnieuw schaatsen in Mechelen! Wat je zeker niet mag 
vergeten: 

1. Handschoenen zijn verplicht! 
2. Het adres is Spuibeekstraat 1 in Mechelen 
3. Als je niet aanwezig was tijdens driekoningen, neem je zelf 5 euro mee 

 

Jullie worden verwacht om 13u30 aan de schaatsbaan zodat we op tijd op het 
ijs kunnen. En jullie kunnen terug om 16u30 worden afgehaald na het 
schaatsen. Dus we spreken niet af op de scouts maar gewoon rechtsreeks aan 
de schaatsbaan!  

Veel plezier en Weest Paraat! 

Een stevige linker, 

Hoofdleiding, Ignace en Lennert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

KAPOENEN 
 
 
 

ZONDAG 5 
FEBRUARI 
14u-17u 

QuIz 
We spelen een leuke quiz, maar kan jij alle vragen juist 

beantwoorden? 

 

ZONDAG 12 
FEBRUARI 
13u30-16u30 

 

ZONDAG 19 
FEBRUARI 
14u-17u 

 

ZONDAG 26 
FEBRUARI 
14u-17u 

 

ZONDAG 5 
MAART 
14u-17u 

scHaaTsen 
Handschoenen verplicht!! 

Ouders zetten kind af aan de schaatsbaan in Mechelen en halen die daar 

ook op. (leden dat niet mee driekoningen gaan zingen zijn betalen 5 euro) 

LaddeRcomPeTITIe 
Smeer je spieren al maar eens in, we houden een 

laddercompetitie! Laat maar zien wat jullie kunnen! 

 

HIgHLandgames 
Ben jij sterk genoeg om mee te doen met de 

HighlandGames? Kom dan naar de scouts en laat zien wat 

je kan! 

eTen Raden 
Er is veel lekker eten in de wereld, maar kan jij raden wat 

je eet? 

 

ZONDAG 19 
MAART 
14u-17u 

doRPssPeL 
Ken jij Perk wel genoeg? Bewijs het maar. 

 

VRIJDAG 24 & 
ZATERDAG 25 
MAART 

 
ZONDAG 26 
MAART 
14u-17u 

scouTs PeRk FeesT 
Er wordt een feest door de leiding georganiseerd, kom zeker maar 

eens af. 

De eerste dag is er een quiz in de avond en de volgende dag torenspel. 

LenTescHoonmaak 
We gaan de scouts opruimen vandaag. Het moet wel eens 

gedaan worden, dus skip deze vergadering niet!! 



WELPEN Maandschors februari - maart 

 

13u30 – 16u30

Iedereen die op 7 januari mee driekoningen is gaan 
zingen, mag vandaag gratis mee gaan schaatsen. 
Uiteraard mogen ook de leden die niet gaan zingen 
zijn mee, maar zij moeten 5 euro meenemen voor 
de inkom. We zouden aan de ouders willen vragen 
of zij jullie willen vervoeren naar de schaatsbaan. 
Iedereen verzamelt aan de schaatsbaan om 
13u30 en om 16u30 worden jullie opgehaald aan 
de schaatsbaan. Het exacte adres vinden jullie 
bovenaan in “het woordje van de hoofdleiding”. 

 

Vandaag gaan jullie het opnemen 
tegen elkaar in een levensechte 
Stratego. Het thema gaan we voor 
jullie geheimhouden, maar wees 
maar gerust dat het een hevige strijd 
gaat worden tussen blauw en rood.  

Een echte scout weet hoe hij moet sjorren of hoe je een vuur moet 
aanmaken met alleen maar hout, en daar horen jullie dus ook bij! 
Vandaag leren we jullie enkele basistechnieken, maar als je denkt aan 
vuur denk je uiteraard ook aan koken op vuur, daarom gaan we de 
Jeroen Meus in ons naar boven halen en zien we er de beste kok is.  

Benodigdheden die je van thuis mag meenemen: 1 appelsien en 1 ei 



Vandaag gaan we de namiddag gevuld krijgen met een verscheidenheid aan spelletjes. 
Baseball, volleybal, basketbal, pingpongbal, botsbal, muureke sjot …… en uiteraard ook 
voetbal. Sportschoenen zouden deze vergadering wel eens handig kunnen zijn.  

 

 

 

Dit weekend is jullie leiding op leidingsweekend in de ardennen om al enkele 
voorbereidingen te treffen voor het legendarische scoutskamp. Hierdoor is er geen 
vergadering dit weekend. Volgende week zijn we wel weer van de partij! 

 

Jullie vroegen erom en wij luisteren. 

Pak je beste wapens uit de kast , oefen hiermee , zorg dat je heel goed kan mikken en maak 
je klaar want hier is Nerf Battle DEEL 2 

En deze keer wordt het NOG beter. Dus als je vorige keer niet aanwezig was heb je nog een 
kans om het nu zeker niet te missen! Je mag eigen pijltjes mee brengen maar dit hoeft niet 
sinds wij al veel standaard nerf pijltjes op de scouts hebben liggen 

 

 

 

 

 

 



Dit weekend barst van de activiteiten! Ten eerste organiseren we 
vrijdagavond een quiz voor de ouders, zaterdag staat er een groot 
torenspeltornooi op de planning en heel wat andere randanimatie. 
Dit evenement is een nieuw concept dat de vroegere eetdag van 
de scouts zal vervangen. Dit betekent dat wij jullie en heel jullie 
familie en vrienden met veel plezier ontvangen om te genieten 
van echte kampmaaltijden bereidt op scoutskampwijze. Meer info 
vinden jullie op de site en op facebook. 

 

Als echte scouts zijn wij natuurlijk ook vrienden van de natuur. 
Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid om de straten 
van Perk te laten blinken. Geen enkel vuiltje zal aan ons 
kunnen ontsnappen! We hopen dat jullie talrijk aanwezig zullen 
zijn zoals altijd. Wie weet wacht er wel een beloning achteraf.  

 

 

Een stevige linker en veel liefs x 

Smarty, Kesse, Poortmans, Lonnie, en Blou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandschors JVK’S 
Verassingsvergadering-Zondag 5 Februari 14u-17u 

Verassinggg, vandaag gaan we iets superleuk doen, maar ja jullie 
weten natuurlijk nog niet wat muhahaha. Wil je de verassing toch te 
weten komen, moet je het maar komen ontdekkenѧѨѩѪѫѬ  

Schaatsen-Zondag 12 Februari 13u30-16u30 

Eindelijk is het zover!! We gaan schaatsen met heel de scouts!! 
Wie weet ben jij wel de Bart Swings of de Loena Hendrickx van 
de scouts? De mensen die luidkeels drie koningen zijn komen 
zingen, mogen gratis mee. Als je hier niet bij was vragen we je om 5 
euro mee te nemen zodat je op de schaatsbaan kan. Vergeet ook zeker 
geen handschoenen!! GEEN HANDSCHOENEN = NIET SCHAATSEN 
Verder vragen we ook aan de ouders om jullie scoutsmannen af te 
zetten en op te halen aan de Ice Skating Center in Mechelen. 
Bovenaan vind je het aders van de schaatsbaan. 

Casino day-Zondag 19 Februari 14u-17u 

Wie o wie wordt de rijkste JVK? We toveren 
ons lokaal om tot een luxe casino. We gaan er 
van alle kansspelletjes spelen en hopelijk 
zwemmen in het geld. OPGEPAST: bij een 
casino hoort natuurlijk ook een grote 

beveiliging en een dresscode. Als je thuis casino kleren hebt liggen 
waarmee je denkt binnen te komen kan je dit aandoen. Word jij de 
koning van de casino of de boer?  

Dorpsspel-Zondag 26 Februari 14u-17u 

We hebben op de quiz gemerkt dat jullie de hoofdstad Perk nog niet 
zo goed kennen…Daarom gaan we samen Perk verkennen met een 
authentiek en fameus dorpsspel. Als ik van jou was zou ik al maar eens 



met de fiets een verkenning doen op voorhand dat je alle 
monumenten en sightseeings weten staan. 

Jackass-Zondag 5 Maart 14u-17u 

Vandaag wordt de zotste en gekste vergadering van ze 
allemaal. Bereid je maar voor op de gekste stunten die 
je u kan inbeelden, we gaan ons helemaal laten gaan 
vandaag! Als je hier nu al goesting in hebt, kan je al de 
Jackass films kijken en weet je wat je te wachten staat. 

Geen vergadering-Zondag 12 Maart 14u-17u 

Deze week is er geen scouts. Jullie leiding is namelijk heel weekend 
weg om aan teambuilding te doen. We zien jullie graag volgend 
weekend terug! 

Opleiding tot Master Chef -Zondag 19 Maart 14u-17u 

Haal je innerlijke Gordon Ramsey maar al naar boven, 
want jaja we gaan koken! We gaan verschillende 
gerechtjes maken, maar deze blijven nog even geheim. 
Of toch niet… We zouden jullie graag willen vragen om 
1 sinaasappel en 1 ei mee te nemen. Rarara wat zou dit 
gerecht zijn. 

Scouts Perk Feest!-24 en 25 Maart (geen verplichting) 

Kom dat zien kom dat zien, Scouts Perk Feest! Maak jullie klaar voor 
heeeeeeeeeeeeeeeel leuk weekend op de scouts! Vrijdag zal er een 
quiz plaatsvinden en zaterdag zullen er verschillende leuke activiteiten 
en gerechten zijn! Hiervoor zal nog meer info volgen de komende 
weken, dus stay tuned!! 

 

 

 



Lenteschoonmaak -Zondag 26 Maart 14u-17u 

Wat is ons dorp Perk toch o zo mooi <3 Maar wij kunnen ons dorpje 
nog mooier maken! Hoe doen we dit? Alle scoutsen en Chiro’s van de 
gemeente Steenokkerzeel gaan afval rapen in hun eigen dorp om het 
zo veel properder te maken! Laten we allemaal samen afval rappen, 
zodat we fier kunnen zijn wat op onszelf en wat we doen voor het dorp  

 

 

 

 

 

 

 

Dankjewel boys om altijd talrijk aanwezig te zijn! Blijf zo verder doen! 
Een stevig scoutshand 

Jullie leiding, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

Zondag 5/02 Dropping 14.00-17.00: 

Vandaag trekken we de wijde wereld in en verlaten we het vertrouwde Perk. Waar jullie 
juist naartoe trekken, is nog een raadsel. Wie van jullie heeft het beste oriëntatiegevoel en 
weet zijn groep zo snel mogelijk tot in Perk te loodsen? Uiteraard wordt dit niet zomaar een 
dropping, maar eentje met de nodige verrassingen en onverwachte wendingen.   

Zondag 12/02 Schaatsen 13.30-16.30 in Mechelen: 

Vandaag gaan we met heel de groep schaatsen in Mechelen. Doe dus alvast warme kleren 
aan en vergeet zeker geen handschoenen en dikke kousen (Handschoenen zijn verplicht!). 
OPGELET: We spreken rechtstreeks af aan de schaatsbaan, en dus niet op de scouts. Spreek 
dus onderling af om samen te rijden. Voor de verkenners die aanwezig waren op het 
driekoningen zingen is het schaatsen gratis. Voor de leden die niet aanwezig waren moeten 
jullie zelf nog een bedrag van 5 euro betalen aan de hoofdleiding. Het adres van de 
schaatsbaan vind je bovenaan! 

Zondag 19/02 techniekenvergadering, 14.00u-17.00u: 

Dit mag geen verrassing zijn voor jullie, aangezien het voorbereiden van winterfeest rampzalig 
verliep op vlak van jullie sjorkunsten is dit zeer zorgwekkend voor kamp. Vandaag gaan we 
dus nog eens de basics van het sjorren en de knopen overlopen. We verwachten een stevige 
opkomst want hoe meer leden er aanwezig zijn, hoe zotter onze constructie kan worden op 
kamp en hoe groter de voordelen voor jullie avonden aan het kampvuur ѧѨѩѪѫѬ.  

Zondag 26/02 verkenner VS verkenner, 14.00u-17.00u 

Vandaag komen we erachter wie de sterkste, snelste en slimste verkenner is. Vandaag nemen 
jullie het dus op tegen elkaar. De opdrachten en testen die jullie zullen uitvoeren blijven 
geheim.  

Zondag 05/03 stadspel, 14.00u-17.00u: 

Vandaag trekken we naart’ stad. Waar we naartoe gaan blijft nog geheim. Neem dus zeker 
jullie fiets en buzzypas mee naar de scouts en dan zullen we de knappe kopjes van Perk 
centraal eens laten zien aan de wereld.  

Zondag 12/03 géén vergadering: 

Jullie leiding is op weekend en dus is er geen vergadering. Geniet dus maar van jullie zondag 
namiddag en jullie zaterdagavond, want dan moeten jullie eens niet op tijd gaan slapen.  

(Er zal wel een taak moeten gemaakt worden zie bijlage) 

Zondag 19/03 zeepkistenvergadering, 14.00u-17.00u: 

Vandaag maken we zeepkisten en zullen we deze natuurlijk ook uittesten. Neem dus allemaal 
wat oude spullen op wieltjes en materiaal mee om jullie zeepkist te kunnen maken. We zijn 



geen kapoentjes meer maar neem voor zekerheid allemaal toch een helm mee want als jullie 
praktische kunnen op eenzelfde niveau als jullie sjorren ligt dan kan deze vergadering nog wel 
eens speciaal worden.  

Zondag 26/03 lenteschoonmaak, 14.00u-17.00u: 

Vandaag ruimen we als groep het pittoreske Perk op. Voor de loverboys gaan we speciaal 
samen op pad met de Chiro. Poets jullie tanden dus alvast en haal die openingszinnen maar 
boven en dan zien we jullie zondag.  

 


