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VOORWOORD
Hallo scouties, hallo ouders, hallo andere lezers,
We zijn alweer aan het laatste boekje van het jaar gekomen. In een aantal aspecten
ook wel een speciaal boekje. De voorbije drie jaar hebben Kristof, Lander en ik (Lore)
ons best gedaan om onze scouts in goede banen te leiden. Het eerste jaar werden
we nog bijgestaan door Robbe, maar daarna hebben we het op eigen houtje
geregeld. Een engagement met een heleboel boeiende momenten, met heel veel
voldoening en vooral een engagement waarvan we alledrie op geen moment spijt
van hebben gehad.
Ondertussen is het tijd geworden om de fakkel door te geven. Volgend jaar zal de
groepsleidingsploeg er heel wat anders uitzien. We verwelkomen graag Ward en
Sebastien. Zij zullen vanaf volgend jaar de touwtjes in handen nemen, maar dat doen
ze niet alleen. Om onze ervaring door te geven, zullen Kristof en Lander volgend jaar
als “anciens” nog een tijdje mee blijven draaien.
Maar even terug naar nu, het laatste boekje en het zomers weer. Daar horen knallers
van activiteiten bij. We zullen op zaterdag 18 mei onze jaarlijkse kampinfodag
houden, hier kunnen jullie je komen inschrijven om mee op kamp te gaan of eens
een babbeltje doen over wat het kamp juist is. Ook zullen de jins voor een heerlijke
spaghetti zorgen, waarmee jullie een kleine bijdrage doen voor hun jinreis naar
Slovenië. Als laatste activiteit, zullen we op zaterdag 29 juni met de hele scouts naar
de Lilse Bergen trekken. Ideaal om het scoutsjaar in stijl af te sluiten en de vakantie
in te zetten.
Tussen al de scouts en kampvoorbereidingen is, zal jullie scoutsleiding op 10 mei de
jaarlijkse voetbalmatch spelen tegen de leidingsploeg van Chiro Waks. Iedereen is
hierop uitgenodigd om te komen supporteren voor jullie favoriete leiding. Meer info
zal op de site te vinden zijn.
Zo, dit was alweer het laatste boekje van het jaar. Het was een plezier om de
voorbije drie jaar voor jullie geschreven te hebben. Graag geef ik hierbij de fakkel
door naar onze nieuwe groepsleidingsploeg om vanaf september 2013 deze pagina
te vullen!
Een stevige linker,
Lore, Sebastien, Ward, Kristof en Lander

SPAGHETTIDAG

SPAGHETTIDAG
Ten voordele van de jinreis
De Jins Scouts Zoersel heten u welkom op
zaterdag 18 mei (16u tot 20u)
--------------------------------------------------------------------------Wij (familienaam:……..……………………….) zullen met …….. personen spaghetti komen eten:

Spaghetti Bolognaise:

Spaghetti Vegetarisch:

Groot

………X €8*

Groot

………X €8*

Klein

………X €6*

Klein

………X €6*

* 1 drankje inbegrepen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U kan dit inschrijvingspapier ingevuld aan de leiding afgeven, inschrijven kan ook via mail naar:
scoutszoersel@gmail.com
Alvast bedankt en hopelijk tot dan!

KAPOENEN

Zondag 5 mei

Zondag 12 mei

Zondag 19 mei

Zondag 26 mei

Zaterdag 1 juni
(van 18u tot 20u)

Zaterdag 8 juni
(van 18u tot 20u)

Zondag 16 juni

Zaterdag 21 juni
(van 18u tot 20u)

Zondag 29 juni
(meer info volgt nog)

Breng allemaal jullie beste groepsgevoel
mee en maak je klaar om de leiding
eindelijk te verslaan. U had het vast al
geraden, vandaag is het EEN TEGEN
ALLEN!
Hopelijk is het met de conditie van de
kapoenen beter gesteld dan met die van
de leiding, want vandaag zal er hard
gestreden moeten worden, moge het
beste kapoenenteam winnen bij onze
jaarlijkse ESTAFETTES!
Jammer genoeg zal er deze zondag
GEEN VERGADERING zijn omdat de
leiding het te druk heeft met de info-, en
spaghettidag.
Zoersel kan zich maar beter goed
voorbereiden tegen een horde
doelgerichte kapoenen! Beken zullen
overgestoken worden, bergen
beklommen, zeeën doorzwommen, u
raadt het al, vandaag gaan we nog eens
stevig BUNKEN.
Breng allemaal jullie leukste,
spannendste en populairste
gezelschapsspelletjes mee, want ze
zullen zeker gespeeld worden op deze
ouderwetse SPELLETJESAVOND.
Lichten uit, popcorn in de hand, frisdrank
in de buurt eeeeeeeeennnn actie! Breng
allemaal je favoriete dvds mee, en
genoeg snoep en frisdrank om jezelf én
de ongetwijfeld uitgehongerde leiding te
voederen, vandaag kijken we FILM.
Leider Jeroen viert vandaag zijn
verjaardag en om dat te vieren is er een
groot snoepfestijn, maar jammer genoeg
niet voor de kapoenen want zij hebben
vandaag GEEN VERGADERING.
Trek allemaal je beste kostuum en je
comfortabelste dansschoenen aan want
vandaag gaan we zingen, gaan we
swingen en op de tafels springen, het is
namelijk weer tijd voor het evenement
van het jaar, de enige echte
KAPOENENFUIF!
Om het schooljaar letterlijk spetterend af
te sluiten, gaan we elkaar
onderspetteren in de LILSE BERGEN.
Vergeet zeker je hipste badkostuum niet!

Stevige linker van de geweldige leiding: Sander, Jeroen, Lode en Florian!

WELPEN

Hallo welpen hier is spijtig genoeg het laatste boekje van het scoutsjaar. Maar het staat weer eens
boordevol plezante gebeurtenissen. 't Zal weer mega plezant gaan worden.

Zondag 5 mei
13.30 - 16.30

Omdat onze vorige sjorvergadering niet doorging, doen we het
gewoon vandaag. Als je een leuk idee hebt om iets te maken, kom
het dan zeker aan ons vertellen.

Zondag 12 mei
13.30 - 16.30

Vandaag gaan de welpen geschiedenis schrijven. Het is
recordvergadering. Probeer bij allerlei opdrachten zo goed
mogelijk te scoren.

Zaterdag 18 mei
16.00 - ...

Naar jaarlijkse gewoonte serveren onze jins een overheerlijke
spaghetti. Dit alles ten voordele van onze jinreis naar Slovenië.
Het is spaghettidag. Het is geen Scouts voor de welpen, maar je
kan altijd met de mama en de papa een spaghetti komen eten.

Zondag 19 mei

Omdat de jins nog opruimwerk hebben van gisteren, is het vandaag
geen Scouts. Spijtig, spijtig, spijtig, maar volgende week wordt het
spetterend leuk.

Zondag 26 mei
13.30 - 16.30

Doe vandaag maar zeker slechte kleren en schoenen aan. Het is
spetterbekentocht. We zullen eens zien hoe 't hier zit met die
beken in Zoersel. Hopelijk is het goed weer, dan kunnen we ook
zonnen aan den oever van de beek.

Zaterdag 1 juni
18.30 - 21.00

Omdat de leiding stapels boeken moet verorberen en in 't school
veel te veel papieren moet gaan volkladden, is 't vandaag 's avonds
vergadering. Breng allen knikkers mee want we gaan supervette
knikkerbanen maken.

Zaterdag 8 juni
18.30 - 21.00

Dezer avond gaan we op stap zonder kaart. 't Is te zeggen we
stappen gewoon rechtdoor. Het is bunken en hopelijk zijn er een
paar ouders die ons willen droppen op plaats X.

Zaterdag 15 juni
18.30 - 21.00

Vandaag gaan we een casino houden. Kom allen strak in pak. De
leiding zal ook trakteren met een hapje en een drankje.

Zondag 23 juni
11.00 - 15.00

Neem een rugzakje mee met bokes en drinken voor op de middag.
Het is survivalvergadering. Kom en ge zult zien. Verkleed je wel
als een echte survivalman.

Zaterdag 29 juni
11.00 - 16.30

Omdat dit de laatste vergadering is van het jaar, gaan we met z'n
allen zwemmen in de Lilse bergen. Omdat dit op een afstandje is
van ons lokaal, verwachten we jullie ginder ter plekke om 11.00
uur en je mag ons komen halen om 16.30 uur. Best spreek je af
om ook andere kindjes mee te nemen.

Tot slot oefen je de volgende eeuwenoude slogan van Scouts Zoersel maar in.

Holleke bolleke rebesolleke,
holleke bolleke knol hey, ingerukt
mars hey.

JONG – GIVERS

Programma Jongverkenners
28/04
13.30 – 16.30

Drink zaterdag avond al ma nen goeie trappist me een rauw ei
er in en eet ook ma ne goeie spaghette op voorhand. Want we
gaan vandaag crossen in de bossen. Neem dus allemaal elle
stalen ros mee (iet ofwa in orde graag). Wie in wieleroutfit
komt krijgt misschien een verassing….

05/05
13.30 – 16.30

We zullen jullie is ne keer laten afzien en het zal aan jullie
zijn om te late zien wie hier de stoere jongens/meisjes van
jullie zijn. Het is legervergadering

Zat 11/05
13.00-17.30

Vandaag gaan we eens een festivalleke doen, maar niet zomaar
een festival. Namelijk een festival met een groene
voetafdruk. Mano Mundo dus. Graag hadden we beroep gedaan
op een paar vrijwillige ouders die willen rijden naar de
Schorre in Boom. Info over het festival vind je op
www.manomundo.be

18/05-19/05
19.30-16.30

Omdat we geen echt weekendje meer kunne plannen willen we
toch graag een half weekendje voor jullie plannen. Denk eraan
dat het vandaag ook kampinschrijvingen zijn en de
spaghettidag van de jins. Hierna zullen we ons weekendje
beginnen. Meer info volgt nog.

26/05
11.00-16.30

Jaja manne, vandaag gaan we eens vlotten!!! Het zal natuurlijk
van jullie sjorkunsten afhangen hoe nat of droog we de rivier
kunnen trotseren.

02/05
13.30-16.30

Petatte me sossise… neem allemaal iets van petatten of
groenten mee.

Zat 08/06
19.00-21.00

Filmke.

Zat 15/06
19.00-21.00

Simpel maar leuk, sluipspel dus

Zat 22/06
19.00-21.00

Eens een in team momentje met ons allen. We gaan eens een
kampvuur houden met misschien wel iets lekkers

Zat 29/o6
11.30 – 17.00

Vandaag gaan we met heel de scouts naar de Lilse bergen. Kom
zeker met de vlo en neem uw bammekes mee en 4 euro voor
den inkom.
Nog een stevige linker van jullie leiding.
Lander, Sebba, Silke en jente

GIVERS

Ahoi Givers!
Ziehier, twee maanden vol plezier.
Nee, maak jullie geen zorgen, we gaan niet rijmen.
Dat is zó Maart-April, daar doen wij niet meer aan mee.
Mei-Juni is all about KERNWOORDEN!
Zondag 5 Mei
11.00 – 16.30

VLOTTENTOCHT – picknick – zwembroek – bikini – zonnecrème –
parasol – spierkracht – bootliederen

Zaterdag 11 Mei
13.00 - 17.30

MANO MUNDO – feestje bouwen – zonnebril
- We hopen op een aantal bereidwillige ouders die ons heen en
terug kunnen voeren. 

Zaterdag 18 Mei
16.00 – 20.00

KAMPINFONAMIDDAG – SPAGHETTIDAG – kampboekje inschrijven – info vooraan – eten – fun fun fun

Zondag 26 Mei
13.30 – 16.30

MEGAGIVERACTIVITEIT – fiets – eten – lekker – dozen – ijzertjes –
papieren flappen – suiker

Zaterdag 1 Juni
19.30 – 21.30

OPENLUCHTCINEMA – fiets/wandel drive in – food & drinks to
bring – eigen films – vleermuizen afwezig

Zaterdag 8 Juni
19.30 – 22.00

AVONDWANDELING EXTREME – kaart – dropping – fluovestje
meenemen – geen teenslippers – oriëntatievermogen (beter als op
weekend )

Zaterdag 15 Juni
19.30 – 21.30

GEZELSCHAPSPELEN – examentussendoortje – eigen leuke
spelletjes welkom – levensvreugde

Zaterdag 22 Juni
19.30 – 21.30

SAUNA – stoom afblazen – zwembroek – bikini – handdoek
meenemen

Zaterdag 29 –
zondag 30 Juni

SLEEPOVER + LILSE BERGEN – afsluiten scoutsjaar – in stijl –
giverBBQ – blijven slapen mogelijk – fiets nodig – zaterdag = lilse
bergen – hele scouts – kostprijs €10 – inclusief BBQ, ontbijt, inkom
lilsebergen – Zaterdag 11.00u @ Scouts
Kort en krachtig!
We zien jullie graag zondag!
Uw kernleiding Lien, Kristof en Lore

Graag sluiten we af met een
aantal random feiten waar jullie
absoluuut niets aan hebben
(bron: www.froot.nl)

(P.S. 1 US quart = 946.352946
milliliters = 94.6352946
centiliters = 9.46352946
deciliters = 0.946352946 liters)

