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Voorwoord
Dag allemaal, na een geslaagd kamp zijn we hopelijk allemaal klaar voor een nieuw scoutsjaar. Onder het
jaarthema “ ‘t zal wel zijn! ” beginnen we op 13 september weer met onze wekelijkse vergaderingen. Zoals
alles dezer dagen zal ook het hele scoutsgebeuren dit jaar ietwat anders zijn, daarover hieronder meer:
Infodag en overgang
De infodag zoals we hem al jaren kennen zal er dit jaar anders uitzien. Aan zij die al lid waren vorig jaar
vragen we om niet langs te komen, de inschrijvingen gebeuren online dus jullie missen niets. Vragen of
bekommernissen kunnen uiteraard zoals altijd per mail gesteld worden. Om jullie toch een beetje het
infodag gevoel te geven sturen we op 6 september een kleine infobrochure waarin jullie onder andere de
leidingsploeg van dit jaar kunnen ontdekken.
Die dag zullen er wel enkele leid(st)ers op de scouts aanwezig zijn voor nieuwkomers die graag een
woordje uitleg willen of die het terrein al eens willen verkennen. Familie/vrienden/kennissen/buren zijn
dus zeker allemaal méér dan welkom! Om het zo veilig mogelijk te houden vragen we wel om allemaal een
mondmasker te dragen en de nodige afstand te bewaren maar dat is ondertussen al wel ingeburgerd.
Vergaderingen op zondag
Bij het uitwerken van de activiteiten baseren wij ons op de richtlijnen van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Wie deze ook eens wil bekijken kan daarvoor terecht op hun site door te surfen naar volgende link:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-wekelijkse-werking
Om een massale toestroom van ouders en leden bij het begin en einde van de vergaderingen te vermijden,
wordt het begin en einde ietwat gewijzigd in tijd en ruimte. De uren van de jong-givers en de givers worden
met een half uur naar achter geschoven. Zij starten dus om 14u00 en stoppen om 17u00. Bij de kapoenen
en welpen verandert er niets, zij behouden de gekende uren: telkens van 13u30 tot 16u30, tenzij in het
boekske anders vermeldt.
Ook de plaats van afspreken zal niet meer degene zijn die we gewend zijn. De kapoenen en de jong-givers
worden zoals gewoonlijk verwacht op de gewone oprit van de scouts. De welpen en de givers worden
daarentegen opgewacht bij de oprit van het materiaalkot.
Inschrijvingen
Vanaf 1 september starten we met de inschrijvingen, alle nodige info hierover vinden jullie op de site op
het tabblad Inschrijvingen onder Home. Gelieve zo snel mogelijk het lidgeld over te schrijven, op 1 oktober
annuleren we de verzekeringen van iedereen waarvan we niets ontvingen (of niets vernamen).
Ledenstop welpen
Gezien de grote groep kapoenen van vorig jaar die nu aansluit bij de welpen hebben we besloten om voor
deze groep met een ledenstop te werken. Geen paniek: iedereen die al lid was zal zich uiteraard nog steeds
kunnen inschrijven. De inschrijvingen voor de anderen worden pas opengesteld op 8 september, dus tot
dan (maar dus ook niet langer) hebben de de huidige leden het exclusieve recht om zich in te schrijven .
Ook hier de vraag om snel in te schrijven (misschien zelfs nu meteen? ;) ), op die manier weten wij hoeveel
plaatsen er overblijven. Eveneens meer info op tabblad Inschrijvingen onder Home.

Bussen kamp
Voor het kamp van dit jaar legden we bussen in voor het vervoer, omdat dat zeker voor dit jaar een hoop
(bijkomende) voordelen had. Bij onze kampevaluatie waren de meningen verdeeld om dit eventueel
door te trekken naar jaren met normale omstandigheden, daarom dat we graag even snel naar jullie
ervaringen vragen. Via volgend Google formulier (https://forms.gle/sUv6iRjYrmnVFHVx9) kunnen jullie
doorgeven of zulk busvervoer voor jullie een meerwaarde zou zijn voor komende jaren of net niet. Dan
kunnen wij hiermee rekening houden. Het duurt maximaal 1 minuut en het is in jullie eigen belang.
Ne stevige linker,
De groepsleiding

AANKONDIGINGEN
Infodag 6 september:
Enkel voor nieuwe leden!
Inschrijvingen zijn online!
Dag van de jeugdbeweging 23 oktober! (allemaal in
scoutsuniform naar school!!!)

Vind ons op Facebook!
@Scouts Zoersel
Hier kan je ons heel het jaar volgen en altijd op de hoogte blijven
van onze komende evenementen of genieten van enkele
spectaculaire foto’s.

KAPOENEN

Beste ouders en kapoenen,
Eindelijk is het weer zover. Voor sommigen van jullie een nieuwe start, voor anderen een vrolijk
weerzien. Enthousiast dat we zijn hebben we met volle goesting voor jullie het programma opgesteld
voor de komende twee maanden. We hopen alvast op een goed begin en kijken er reikhalzend naar uit!
Het zal deugd doen ;-).
Zondag 6 september: 13u30 – 16u30
Ander jaar, zelfde eerste afspraak: de infodag. Alleen gaat het dit jaar in een ander jasje wegens het nog
steeds aanwezige coronavirus. Deze keer is het de bedoeling dat de inschrijvingen allemaal digitaal
gebeuren (meer informatie is te vinden op de site).
Zondag 13 september: 13u30 – 16u30
Eerste echte activiteit onder de leiding en leden en dat betekend natuurlijk dat we kennis gaan maken
met elkaar. We leren elkaar wat kennen aan de hand van kleine spelletjes en doen wat pleinspelen om
ook ineens wat te kunnen proeven van hoe het er dit jaar in de scouts aan toe zal gaan.
Zondag 20 september: 13u30 – 16u30
Nu we mekaar al wat hebben leren kennen en met de herfst in aantocht, kunnen we beginnen met een
typische scouteske activiteit: een bosspel. De gemeente wil het scoutsbos plat gooien, daarom roepen
wij de hulp in van de kapoenen om ons bos te redden.
Zondag 27 september: 13u30 – 16u30
Tijd om de kunstenaars in ons eens boven te halen. Vandaag laten we onze creatieve geest de vrije loop
en gaan we knutselen. Jullie zijn altijd vrij om zelf iets mee te nemen, maar normaal gezien hebben wij
zelf genoeg materiaal voorzien om van alles en nog wat te creëren.
Zondag 4 oktober: 13u30 – 16u30
Vandaag een speciale vergadering: vriendjes en vriendinnetjesdag. Jullie mogen zelf vrienden en
vriendinnen meenemen van buiten de scouts waarmee we deze namiddag weer enkele typische
scoutsspelletjes gaan spelen. Misschien geraken ze zelfs overtuigd om terug te komen ;-).
Zondag 11 oktober: 13u30 – 16u30
Deze zondag trekken we onze stapschoenen aan en gaan we Sherlock Holmes spelen. Vandaag zijn we
speurneuzen en hebben we een fotozoektocht. Wie weet waar welke foto is getrokken en welke weg we
dan moeten volgen? We zullen het vandaag allemaal ontdekken!
Zondag 18 oktober: 13u30 – 16u30
Haalt die kookboeken maar boven, we zullen zien of er tussen de kapoenen toekomstige Jeroen Meusen
of Piet Huysentruyten zitten. Het is vandaag kookvergadering à la kapoenen. Neem allemaal 3 euro mee
zodat de leiding de beste producten kan kopen.

Zondag 25 oktober: 13u30 – 16u30
Smeert die beentjes al maar in, want vandaag gaan we er een lap op geven. Met trotsen delen wij mee
dat alle kapoenen zijn geselecteerd voor de Olympische Kapoenen Spelen 2020 te Zoersel.
Wie gaat er met goud naar huis? Wie blijft er met niks achter? Dat komen we vandaag te weten.
Een stevige linker,
De kapoenenleiding

Welpen

Heeeeyyy welpeeeuuuhh, het eerste boekske is er! Er staan een hele hoop leuke activiteiten op jullie te
wachten. En hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons want dat thuis zitten is maar niks he
Zondag 6 september: 13u30 – 16u30
Vandaag is het zoals gewoonlijk de infodag. De nieuwe leden zijn welkom op de scouts. De andere
welpen kunnen zich online opnieuw inschrijven.
Zondag 13 september: 11u-16u
De kapoenen die welpen worden, worden volgens traditie uitgedaagd maar uiteraard zijn alle welpen
welkom op de overgang. Vergeet zeker geen reservekleren en boterhammetjes voor ’s middags.
Opgelet: andere uren!
Zondag 20 september: 13u30 – 16u30
Om het echte scoutsleven te ontdekken gaan we vandaag het bos intrekken. Om te weten wat dit
inhoudt, zal je moeten komen
Zondag 27 september: 13u30 – 16u30
Doe jullie sportieve kleren al maar aan en trek je sportschoenen ook aan want wij gaan sporten! Wij
gaan vandaag jullie conditie checken. Hopelijk zijn jullie even uitgerust als wij.
Zondag 4 oktober: 13u30 – 16u30
Om de nieuwe leden te laten kennismaken met wat echt scouts zijn is en om de vaardigheden van de
andere welpen te onderhouden en bij te schaven, gaan we vandaag sjorren.
Zondag 11 oktober: 13u30 – 16u30
Vandaag hebben jullie je fotografische kennis nodig want we gaan op fotozoektocht. Dus hopelijk zijn
jullie goed uitgeslapen zodat jullie goed kunnen zoeken.
Zondag 18 oktober: 13u30 – 16u30
Vandaag willen wij de leden extra uitdagen en daarom gaan we leden tegen leiding doen. Met hoe meer
jullie zijn, hoe groter de kans is dat jullie kunnen winnen tegen ons.
Zondag 25 oktober 13u30 – 16u30
Aangezien het al wat kouder is geworden buiten, gaan we beginnen met wat meer binnen activiteiten.
Breng zeker allemaal €3 mee zodat de leiding veel eten kan gaan kopen dat jullie kunnen klaarmaken.
Zoals jullie waarschijnlijk al door hebben, gaan we vandaag koken.
Vrijdag 30 oktober: 18u30 – 21u
Omdat het bijna Halloween is, gaan we wandelen dus zorg er zeker voor dat je geen kou zal krijgen
onderweg. Breng ook allemaal maar een zaklamp mee en als je verkleed komt, staat er misschien wel
een verrassing te wachten. Opgelet: andere uren!
Ne stevige linker,
De kersverse welpenleiding
Akela, Baloe, King Louis, Bagheera, Chill, Kaa, Ikki

JONG- GIVERS

Beste ouder en liefste jong-givertjes,
Na het super kamp dat we achter de rug hebben zijn wij als leiding heel blij dat we er bijna terug in
kunnen vliegen. Dit is het programma voor de komende 2 maanden. Let goed op de uren; door de
corona-maatregelen veranderen er enkele zaken om alles zo veilig en zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Zondag 6 september: 13u30 – 16u30
Door de huidige omstandigheden is de infodag dit jaar eerder gericht naar nieuwe leden die een kijkje
willen komen nemen. De inschrijvingen voor het nieuwe jaar kunnen via onze website online gebeuren!
Zondag 13 septembr: 14u00 – 17u00
Zoals elk jaar moeten onze nieuwste jong-givers zich bewijzen dat ze de naam jong-giver waard zijn
tijdens de overgang!
Zondag 20 septembr: 14u00 – 17u00
We hebben wel lang genoeg binnen stilgezeten, het is tijd om de spieren nog eens los te maken door te
sporten. Het begin van het jaar wilt ook zeggen dat we ons lokaal nog eens een opknapbeurtje moeten
geven.
Zondag 27 septembr: 14u00 – 17u00
Vandaag gaan we ons als echte scouties gedragen en nog is een stevig bosspel spelen!
Zondag 4 oktober: 14u00 – 17u00
Hoe goed kennen jullie Zoersel eigenlijk? Dat zullen we vandaag ontdekken als jullie de plaatsen
herkennen op onze fotozoektocht.
Zondag 11 oktober: 14u00 – 17u00
Zoals we op kamp gezien hebben kunnen jullie wel nog wat oefening gebruiken in het sjorren, zodat we
helemaal klaar zijn om er volgend jaar iets zot (en stevig ) van te maken.
Zondag 18 oktober: 14u00 – 17u00
Tijd om de kookkunsten boven te halen. Zorg dat er niets aanbrand of er ergens gras tusen zit en dan
wint jouw team zeker deze kookwedstrijd! Neem allemaal €3 mee!
Zondag 25 oktober: 14u00 – 17u00
We gaan vandaag onze jonggiver kas terug proberen te vullen door een verkoopvergadering. Op deze
manier kunnen we doorheen het jaar nog veeeeeeeel leuke dingen doen.
Zaterdag 31 oktober: 19u – 21u
Bereid jullie allemaal maar voor op een avond vol spanning op de Halloweentocht! Neem ook een glazen
bokaal mee!
Wij kijken er alvast naar uit om er weer een top jaar van te maken!
Ne stevige linker,
anoniempjes

GIVERS

Mahow seg,
We kunnen weer hard goan op het komende scoutsjaar. Corona is er nog steeds, booeeeeh! Maar de
leiding gaat jullie veilig laten spelen, eeeuuhhhhjj! Houdt u gereed voor de volgende extreme
vergaderingen ...
Zondag 6 september: 13u30 - 16u30: Infodag
Ten gevolge van de corona is de infodag eerder voor de nieuwe leden. Jullie kunnen de inschrijving
digitaal voltooien via onze hypermoderne website. Nieuwe kentekens en jaartekens worden verkocht en
meegegeven met de eerste vergadering.
Zondag 13 september: 14u00 - 17u00: Givergang
Givers + Overgang = Doodgaan! Grapje … NOT! Uiteraard moeten de eerstejaars nog de nodige rituelen
ondergaan voor ze écht een GIVER zijn. Neem dus wat reservekledij mee en veel ‘valor’!
Zondag 20 september: 14u00 - 17u00: Pimp my CRIBB
Ons lokaal moet nog ONS lokaal worden! Neem dus zeker verf, accessoires, decoratie en je innerlijke
Picasso mee.
Zondag 27 september: 14u00 - 17u00: Landbouw v/d Corona
De boeren hebben schrik van corona, maar wij niet! Ook al staat er geen tent, goudvissen of hooibalen.
Wij gaan toch de landbouw opsporen in ons dorp.
Zondag 4 oktober: 14u00 - 17u00: Bunkt je kapot …
Rechtendeure is rechtendeure. Ni links, ni rechts, ni schuin en zeker ni achteruit. Rakelt die stappers ma
veur, want den deze ga deur!
Zondag 11 oktober: 14u00 - 17u00: Ward goan, hard goan!
Ward zegt dat de givers soaie scouties zijn. Ward zegt dat de givers kleine kapoentjes zijn. Ward zegt dat
de givers een bende blijters zijn. Ma ni me ons ze! GIVERS versus Ward, hard goan!
Zondag 18 oktober: 14u00 - 17u00: Clué-dow
Welke oudleider heeft nu weer moord gepleegd? Het zal toch ni terug gebeurt zijn met de Jelle? Toch ni
tijdens een lockdown-party? Begint ma me te onderzoeken, Sherlock!
Zondag 25 oktober: 14u00 - 17u00: GiKeAs
GiKeAs is een afkorting voor iets, maar de leiding is het vergeten. Désolé … Zoek het zelf maar uit ...
Sorry, not sorry!
Zaterdag 31 oktober: 19u30 - 22u00: Tour d’Anxiété
Ce soir, nous allons de nouveau chasser l'homme d'argent. Veillez à porter le bad-jass. Il peut faire froid.
Pak zeker uwe sourire mee! We kijken er alvast naar uit, jij toch ook?

