
Woordje van de groepsleiding 
Jaja, de koude wintermaanden zijn weer daar. Gelukkig houden de lage temperaturen ons 
als echte scouts natuurlijk niet tegen! Ook de komende 2 maanden hebben we weer tal van 
leuke vergaderingen gepland. 

Hou er wel rekening mee dat de oudere takken examens hebben in december en de leiding 
in januari. Hierdoor kunnen sommige vergaderingen op zaterdag of vrijdag avond 
plaatsvinden. Lees dus zeker goed de maandschors na want er kunnen enkele specialere 
uren instaan. 

Verder zijn er ook nog enkele specialere weekends aan zoals: 

 3 en 4 december is het kerstbomenverkoop van 9 tot 18u. Kom dus zeker langs om 
een kerstboom te kopen of om een jenevertje of warme chocomelk te drinken. 

 7 januari gaan wij driekoningen zingen. Natuurlijk moet je dan ook als 1 van de 3 
koningen naar scouts komen. Wie mee komt zingen mag zoals gewoonlijk ook in 
februari gratis mee gaan schaatsen. Deze vergadering duurt ook tot 19u30 ipv tot 
17u omdat wij gezellig samen gaan zingen op het winterfeest in perk om 18u30. De 
ouders zijn dan natuurlijk ook welkom! 

 
 

Hopelijk zien wij alle leden voltallig aanwezig elke week! 
 

Een stevige linker, 

De groepsleiding 
Ignace De Roeck en Lennert Smout 
WEEST PARAAT 



 
 
 
 
 

KAPOENEN 
 
 
 

ZONDAG 4 
DECEMBER 
14u-17u 

SInTeRkLaas 
Sinterklaas komt vandaag naar de scouts. Hij zal met zijn 

pieten een leuke middag voor de kinderen organiseren. 

 
ZONDAG 11 
DECEMBER 
14u-17u 

 

ZATERDAG 17 
DECEMBER 
19u-21u 

 

ZATERDAG 7 
JANUARI 
14u-19u30 

BossPeL 
Vandaag trekken we naar het bos. We gaan allemaal leuke 

spelletjes spelen en hopen naar de weergoden dat het niet 

gaat regenen. 

keRsTFeesTJe 
Ho ho ho. Doe allemaal je meest lelijke kersttrui aan, het 

is christmas time! Laat die bells maar jingelen! 

 
dRIekonIngen 
Drie koningen, drie koningen, geef mij nen nieuwe hoed. 

Mijnen oude is versleten, ons moeder mag 't ni weten... 

 
ZATERDAG 14 
JANUARI 
19u-21u 

FILmaVond 
Breng allemaal een snackje mee, want het is movie night! 

 

ZONDAG 22 
JANUARI 
14u-17u 

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

laddercompetitie! Laat maar zien wat jullie kunnen! 

 

ZONDAG 29 
JANUARI 
14u-17u 

BoLLeke PIJL 
Haal jullie geografisch talent maar naar boven, we gaan 

bolleke pijl doen. 



Maandschors Welpen: december-januari 
Zondag 4/12: Sinterklaas 

Hoera!! De Sint is weer in ons land! Wees vandaag extra 
flink want de Sint komt een bezoekje brengen aan onze 
scouts! En zoals we allemaal weten heeft de sint altijd wel 
iets lekkers bij voor de brave kindjes. 

 
 

Zondag 11/12: kauwgomballenquiz 
 

Vandaag zullen we uitzoeken wie de slimste welpen onder jullie zijn met een super leuke 
kauwgomballenquiz. Train alvast jullie kaken want als je een grote mond hebt kan dit voor één keer 
wel helpen ;)) 

 
 

Zaterdag 17/12: Kerstfeestje  19u-21u 
 

Het is de gezelligste tijd van het jaar, en dat vieren we met ons eigen welpen 
Kerstfeestje. Wij voorzien een klein hapje en een drankje. We zouden willen 
vragen om hiervoor 3 euro mee te nemen. Daarnaast is het ook de bedoeling 
dat iedereen een cadeautje van MAXIMUM 5 euro meeneemt. LET OP, deze 
vergadering vindt zaterdagavond plaats van 19u tot 21u! 

 
 
 
 

Zondag 25/12: geen vergadering 
 

Vandaag is er geen vergadering want jullie moeten feesten en jullie leiding moet studeren… De 
wereld is toch ni eerlijk eh. 

 

 
Zondag 01/01: geen vergadering 

 

GELUKKIGE NIEUWJAAAAAAAR!!!! Door de vele feesten vandaag is er GEEN scoutsvergadering. 



Zaterdag 07/01: 3 koningen + winterfeest  14u - 19u30 
 

3 koeninge, 3 koeninge geeft mij ne nieven hoed. Mijnen ouwe aa versleite, ons ma magget nie weite, 
ons va heget geld op de roester geteild. 

Als het nog niet duidelijk was, we gaan dus drie 
koningen zingen in het dorp en met de centjes zullen we 
later op het jaar gaan schaatsen. Oefen dus al maar op 
jullie dialect! Kom verkleed als de 3 heren op de foto 
hiernaast. Na het zingen verzamelen we met zen allen 
op het Perks Winterfeest waar we scoutsliedjes zullen 
zingen aan het kampvuur met nen hotdog en ne cola. 
Jullie ouders, oma’s en opa’s, en vriendjes zijn uiteraard 
ook welkom op het winterfeest. 

 
 

Zondag 15/01: gezelschapspellekes 

Vandaag zullen we het lekker warm hebben in onze 
lokalen en daar samen gezellig gezelschapspelletjes 
spelen! Voel je vrij om zelf een gezelschapspel mee ne 
nemen. Maar vergeet niet: jullie leiding is in alle 
spelletjes de beste! 

 
 

Zaterdag 21/01: filmavond  19u - 21u30 
 

Vanavond zullen we een gezellige filmavond houden. Er zullen snacks, sfeer zijn en natuurlijk een 
goeie film zijn. Als je iets van thuis meepakt om te snabbelen moet je er rekening mee houden dat 
het gedeeld wordt met heel de groep. Aangezien jullie leiding examens heeft, valt deze vergadering 
op zaterdag! 

 
 

Zondag 29/01: …smokkelspel 
 

Vandaag spelen we een superfantastisch dorpsspel in het thema van een van jullie favoriete 
computerspellen. Als jullie willen ontdekken over welk spel we het hebben, kom dan zeker af!! 
(hint: de verliezer taked de L ;)) 



JVK maandschors december-januari 
 
 

Zondag 4 december: sinterklaas (14u-17u) 

Het is weer de tijd van het jaar dat die oude man uit 
Spanje naar ons kleine Perk komt. Zijn jullie wel braaf 
geweest? We zullen het zien… 

 
 
 
 

Zondag 11 december: bosgolf (14u-17u) 

Het spel gaat exact zoals de naam doet vermoeden, golfen in 
het bos. Misschien hebben we de nieuwe Tiger Woods wel 
rondlopen op onze scouts. Pluspunten voor de leden met een 
polo en petje. 

 
 
 
 
 

Zaterdag 17 december: kerstfeestje 

De mooiste tijd van het jaar komt er weer aan!! Dit jaar zijn we er vroeg 
bij, maar is het ooit te vroeg voor Mariah Carey of Home Alone? Nee 
toch? Meer info volgt nog dus hou jullie whatsapp in de gaten. 

 
 
 
 
 

Zondag 25 december: geen scouts 

Aangezien het een drukke periode is met veel familiefeesten is er jammer genoeg geen scouts. 
 
 
 
 

Zondag 1 januari: geen scouts 

Hopelijk hebben jullie allemaal goed gefeest gisteren. Het enige goede voornemen dat echt telt is 
NOG MEER naar de scouts komen. 



 
 
 
 

Zaterdag 7 januari: driekoningen en winterfeest (14u-19u30) 

Warm jullie stem al maar op want vandaag gaan we door heel Perk driekoningen zingen. Wie het 
best verkleed is krijgt een bonuspunt. De aanwezigen mogen binnenkort gratis mee gaan schaatsen. 
In de avond gaat het jaarlijkse winterfeest door. We zullen de Chiro weer eens tonen wie het luidst 
kan brullen. De vergadering gaat dus een stukje langer door dan normaal. 

 

 
 

Zaterdag 14 januari: game avond 

Vandaag staat er een game avond op het programma. Niet 
die saaie Fortnite, wel veel leukere old-school games op de 
Wii, Nintendo en oude PlayStation. We houden jullie op de 
hoogte van wat je moet meenemen. 

 
 

Zaterdag 21 januari: filmavond 
 

 
 

Een stevige linker 

Jullie leiding x 

 
 

Dit spreekt voor zich. Als jullie leuke voorstellen hebben, laat maar 
weten. 



VERKENNERS 

Kijk goed naar de dagen 

Zondag 04/12 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 10/12 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 17/12 Kerstfeestje 17u-23u 

De jaarlijkse boit op de scouts!! Neem wat frisdrank en snacks mee. Dit jaar doen we 
ook een secret santa, dus je koopt een cadeau van 5euro voor iemand anders van 
de groep. Het is heel belangrijk om niet te vertellen wat je hebt gekocht. 

Zondag 25/12 Geen 

Geen scoutsvergadering, veel kerstplezier met de familie! 

Zondag 01/01 Geen 

Geen scoutsvergadering, gelukkig nieuwjaar! 

Zaterdag 07/01 Driekoningen 14u-19u30 

Warm jullie stem maar goed op want we gaan door heel Perk Driekoningen zingen. ’s 
Avonds is het ook winterfeest in Perk, het zou leuk zijn als jullie hier ook aanwezig 
kunnen zien. Hier wordt er samen gezongen met de chiro rond een vuur. (voor 
iedereen die aanwezig is op deze vergadering mag gratis mee gaan schaatsen) 

Zaterdag 14/01 Quiz 18u-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 Nostalgie avond 18u-21u 

Haal al jullie nintendo’s, gameboys en andere retrospelletjes maar naar boven. Deze 
vergadering gaan we nog is goed gamen om terug pokémon en mario kart nostalgie 
op te doen! 

Zaterdag 29/01 Tryhard Verstoppertje 18u-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! 

Leli, Lennert, Seppe en Pino xxx 


