Tweemaandelijks blad van Scouts Egmont-Orion Wemmel
51ste jaargang
SEPTEMBER – OKTOBER 2016

Info

LEIDING
Pieter Verspecht
Onah Thomas
Kato Verhas
Ira Stevaert
Liesbeth Coeckelbergh
Carl Balcaen
Zoë Engels
Stan De Keersmaeker
Lien leemans
Charlotte Potemans
Kato Verhas
Anton Potemans
Emma Verhas
Evelien Smets
Tanguy Vanden Berghen
Arwen Greeve
Nicolas Toussaint

0479/66.12.70
0473/67.61.37
0478/74.35.15
0485/20.23.61
0472/27.00.81
0492/77.81.09
0478/04.23.46
0472/67.55.24
0486/39.59.42
0497/28.74.71
0478/74.35.15
0497/28.74.82
0477/03.62.21
0488/26.55.60
0477/05.98.68
0479/08.16.24
0472/93.87.54

Groepsleiding
Brian Verspecht
Pieter Verspecht
Kato Verhas
Lien Leemans

Bezoek nu ook onze webstek en voor
inschrijvingen:

www.scoutswemmel.be
Of vind ons op facebook als ‘EgmontOrion’

Jongens en meisjes van 6 tot 8 kunnen lid worden
van onze jongste tak: de kapoenen. Als je bij de
kabouters (meisjes) en welpen (jongens) wil
komen, moet je tussen 8 en 10 jaar oud zijn. Ben
je tussen 10 en 12 jaar, dan ben je welkom bij de
Pioniers. Als je tussen de 12 en 14 jaar oud bent
ben je welkom bij onze jongverkenners en
jonggidsen. Verder zijn er ook nog de verkenners
en gidsen (14-16) en eventueel de Jin's (17-18).
Hoewel al onze takken gemengd werken, bestaat
de Scouts van Wemmel strikt gezien nog steeds
uit twee groepen: Egmont is de naam van onze
Wemmelse jongensgroep, Orion die van de
meisjes.
Iedere zondag (behalve de eerste zondag van de
maand) vergaderen we meestal van 14u tot 17u.
Er zijn regelmatig vergaderingen van september
tot mei, buiten deze periode is het wat kalmer
op zondagnamiddag.
Ieder jaar gaan we de laatste week van juli (van
20 tot 30) op kamp, vaak naar de Ardennen.
Onze lokalen zijn gelegen naast de Mater Dei
school, Zalighedenlaan 26 te Wemmel.
Scouts Wemmel ligt in het district Wolvendael,
en de gouw Webra, heeft nummer B1708G.
Onze groepskleuren zijn zwart en geel. Het
verplicht uniform bestaat uit een beige
scoutshemd, een scoutsdas en een korte groene
broek/rok. Voor kapoenen is enkel de das
verplicht.
Het lidgeld voor één lid voor één jaar bedraagt
40 euro, voor andere kinderen 35 euro. Hierin
is inbegrepen: verzekering + het abonnement
voor de Distel.
Ons rekeningnummer is 436-2133341-79.

Vragen of opmerkingen:

Info@scoutswemmel.be
Verantwoordelijke uitgever Distel
Ira Stevaert
J. de Ridderlaan 132
1780 Wemmel
0485/20.23.61

VOORWOORD
Beste leden, ouders en symphatisanten,
Nu de mooie zomer met een schitterend scoutskamp en een onvergetelijk
buitenlands kamp op zijn einde loopt, maken we ons stilaan klaar voor het begin
van het nieuwe scoutsjaar. In dit nieuwe scoutsjaar nemen we spijtig genoeg
afscheid van kawellenleider Bert Coppens, pioniersleidster Anouk Lemm en
groepsleidster Margot Lemm. We bedanken hen voor hun inzet, enthousiasme en
hun aangenaam gezelschap! Margot willen we nog even extra in de bloemetjes
zetten voor alle bergen die ze verzet heeft als groepsleidster. Dankzij haar is scouts
Wemmel uitgegroeid tot de goed georganiseerde en dynamische jeugdbeweging die
ze nu is. Dikke merci daarvoor! Aangezien elk einde ook een nieuw begin is,
verwelkomen we een nieuwe leidster en twee nieuwe leiders: Arwen Greeve,
Nicolas Toussaint en Tanguy Vanden Berghe. Wij kunnen alvast niet wachten om
samen met hen aan het nieuwe scoutsjaar te beginnen!
Om alles vlot te laten verlopen, zouden wij graag nog even een aantal afspraken
willen herhalen:
1. Als scout/ gids kom je elke vergadering in uniform. Voor kapoenen is dit
enkel de das, voor andere leden is dat das en scoutshemd.
2. Als scout/gids draag ik elke vergadering een korte broek/rok van maart
tot december.
3. Als scout/gids span ik me in om er elke vergadering bij te zijn en als dit
toch niet zou kunnen laat ik dit op voorhand aan mijn leiding weten.
4. Als scout/gids kom ik op tijd naar vergaderingen.
5. Om mee te kunnen op weekend en kamp moet je voldoende komen,
enkel de 25 leden van elke tak die het meest gekomen zijn gedurende het
jaar kunnen mee. Dit wordt van in het begin van het jaar bijgehouden.
Scouting is een engagement, zowel voor de leden en de leiding als voor de ouders.
Wij hopen dan ook dat we de inzet die wij tonen als leiding dubbel en dik
terugkrijgen van de ouders en de leden!
Een nieuw jaar betekent natuurlijk ook een nieuwe leidingsverdeling. Deze
verdeling blijft nog even geheim tot aan de overgang, maar ze zal zeker niet
teleurstellen! Hierbij willen we ook nog even vermelden dat de groepsverdeling
hetzelfde blijft als vorig jaar. Hoewel er dus een aantal geruchten de ronde gingen
dat er een generatieshift zou plaatsvinden bij de pioniers, is dit niet het geval.
Wij staan alvast te popelen om er in te vliegen en er weer een fantastisch jaar van
te maken vol vriendschap, plezier en avontuur! We zien jullie terug op 18
september om het nieuwe scoutsjaar in te luiden!
Een stevige linker,
Ira Stevaert vanwege de hele leidingsploeg

VASTE ACTIVITEITEN
De start van het nieuwe jaar gaat natuurlijk gepaard met een aantal vaste
activiteiten en data die je vast mag prikken in je agenda!
18 september: KENNISMAKING, AUTOLOZE ZONDAG + START INSCHRIJVINGEN
25 september: OVERGANG
Een nieuw scoutsjaar betekent natuurlijk ook OVERGANG! Wat wil dit zeggen? Het
is de officiële start van het nieuwe scoutsjaar, met het nieuwe jaarthema en de
leidingsverdeling die bekend worden gemaakt. Dit wordt door ons feestelijk ingezet
door het beglijden van een reuze MODDERGLIJBAAN en een overgang over touw
voor diegenen die van tak veranderen! Je neemt dus mee; lunchpakket voor de
dag, Reservekledij en schoenen, handdoek, plastieken zak
en zeker niet te
vergeten je goed humeur! Wij verwachten jullie om 9u aan de parking van 3
FONTEINEN in Vilvoorde tot 17u waar jullie daar ook worden opgehaald!
2 oktober: BLOSO-SPORTDAG voor de Pioniers, Jonggivers en Givers
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we weer allerlei sporten uittesten en ons amuseren
op de blososportdag in Hofstade!
We spreken om 9u af aan de parking voor het politiekantoor en de bus zet ons
daar terug af om 18u.
Vrijdag 21 oktober: Dag van de Jeugdbeweging
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging en wordt er in heel Vlaanderen vanalles
georganiseerd voor de leden en leiding van jeugdbewegingen. Toon dat je een fiere
scouts of gids bent en ga in je uniform naar school!
23 oktober: JEUGDACTIEDAG voor Kapoenen, Kawellen en Pioniers
De jeugdraad steekt voor ons weer een dag vol met leuke workshops en activiteiten
in elkaar. Om 13u afspraak aan de Zandloper in Wemmel en het is daar weer
afgelopen om 17u.

Info verzekeringen en inschrijvingen
Het lidgeld bij Scouts Wemmel bedraagt, voor één scoutsjaar:
• 40 euro voor het eerste kind,
• 35 euro voor andere kinderen
Hierin is inbegrepen:
• Verzekering
• Uitbreiding op de verzekering tov vorig jaar: invaliditeitsverzekering
• Abonnement op distel, één per familie
Dit kan door dit bedrag gepast mee te brengen naar de scouts tijdens een
van de eerste vergaderingen.
Hieronder vind je meer informatie over de verzekering die wij afsluiten bij het
verbond Scouts en Gidsen Vlaanderen voor elk ingeschreven lid. Wie meer
uitgebreide info wenst, kan deze raadplegen op http://
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/secretariaat/verzekering2.asp
WIE IS VERZEKERD, WANNEER BEN JE VERZEKERD?
• Elke persoon die het lidgeld van Scouts en Gidsen Vlaanderen betaalde vóór 31
december van het werkjaar en op de ledenlijst van zijn/haar groep staat, is
verzekerd. De minimumleeftijd: 6 jaar (kapoenen) worden vóór 1 januari van het
lopende werkjaar of in het 1e leerjaar zitten.
• Foeriers en medewerkers die voor een specifieke periode verzekeringsgeld
betaalden.
WANNEER BEN JE VERZEKERD?
• Tijdens alle toegelaten scouts- en gidsenactiviteiten die gebeuren in aanwezigheid
of in opdracht van de leiding.
• Op weg van en naar het lokaal of de plaats van bijeenkomst.
• Zowel bij een verblijf in België als in het buitenland.
WAT IS VERZEKERD?
A. Lichamelijke letsels:
Alle lichamelijke letsels aan leden en leiding als gevolg van een ongeval, tijdens
en op weg naar een Scouts en Gidsen Vlaanderen -activiteit in binnen- of
buitenland. Dit omvat de medische kosten, tijdelijke arbeidsongeschiktheid
(loonverlies) en blijvende invaliditeit.
B. Burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) en rechtsbijstand:
•
•
•
•

(stééds aangifte bij Ethias)
van Scouts en Gidsen Vlaanderen tegenover derden
van Scouts en Gidsen Vlaanderen en leiding tegenover derden
van Scouts en Gidsen Vlaanderen en leden tegenover derden
van leden tegenover leden

VB: SCHADE AAN DERDEN: door vuur, tijdens tocht, op weg van en naar het
lokaal, bij het gebruik van boten (tot een maximum lengte van 20 m), fietsen,
karren.
C. Schade aan lokalen en groepsmateriaal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LOKALEN (zowel in eigendom als in huur) EN GROEPSMATERIAAL (ook bij
transporten en verplaatsing), voor onderstaande risico’s:
BRAND (dit omvat o.m. brand, bliksem, ontploffingen, elektriciteitsschade,
arbeidsconflicten en aanslagen, rook- en roetschade,...)
STORM- EN HAGELSCHADE (eveneens voor de opgestelde tenten)
WATERSCHADE
GLASVERZEKERING
SCHADE T.G.V. DIEFSTAL NA INBRAAK (vanaf 100.000 BEF of € 2478,93 )
RECHTSBIJSTAND (tot maximaal 500.000 BEF of € 12394,68 per schadegeval)
Waarborg voor kosten gemaakt om schadevergoeding te bekomen voor schade
veroorzaakt door derden, niet-leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Waarborg voor kosten gemaakt voor strafrechtelijke verdediging (advocaat),
enkel indien reeds een verzekeringsdossier werd geopend.

Zoekertje
Wij zoeken tafels en stoelen om onze infrastructuur beter te kunnen inrichten.
Kan u ons helpen? Laat het ons dan weten via info@scoutswemmel.be!

!

Kapoenen
Liefste kapoentjes, het scoutsjaar staat weer voor de deur en ook dit jaar gaat een topjaar
worden! Wij kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te leren kennen ☺

September
18/09 De eerste vergadering, eindelijk!! Vandaag gaan jullie elkaar wat beter leren kennen
en afscheid nemen van de kapoentjes die naar een hogere groep gaan en jullie oude leiding
🙁 maar niet getreurd! Er komen ook nog veel nieuwe kapoentjes 😁 we zien jullie aan de
lokalen van 14u tot 17u.
25/09 Overgang vandaag! We gaan ons een hele dag amuseren met iedereen, en zeer
belangrijk, jullie gaan jullie nieuwe leiding leren kennen yesyesyes!! Het is een hele dag
scouts, van 9u tot 17u aan de Drie Fonteinen in Vilvoorde. Neem dus zeker allemaal jullie
lunchpakket, reservekledij, handdoek, reserveschoenen,… mee! We spreken rechtstreeks af
aan de Drie Fonteinen en daar mogen jullie mama’s en papa’s jullie ook weer komen halen.
😉
Oktober
02/10 Woehoe, jullie eerste vergadering met jullie nieuwe leiding! Omdat we elkaar (nog) niet
zo goed kennen, gaan we daar vandaag wat aan
veranderen 😉 wees dus allemaal paraat om er van 14u tot
17u je rot te amuseren!
09/10 Edele jonkvrouwen en stoere ridders, Wemmel heeft
jullie hulp dringend nodig! Er iets iets mysterieus ontsnapt
en we hebben jullie hulp dringend nodig! Kom maar
verkleed naar de lokalen en ga samen met ons de strijd aan
om Wemmel te redden! We zien elkaar van 14u tot 17u aan
de lokalen.

16/10 Tijdens het wandelen kwam jullie leiding iets heel raars tegen.. een
puzzelstukje! Zouden er nog meer puzzel stukjes verborgen zijn in Wemmel?
En wat zouden de puzzel stukjes vormen als we ze allemaal hebben? Kom van
14u tot 17u haar de scouts om het met ons te ontdekken!
21/10 dag van de jeugdbeweging! Voor 1 keer mogen jullie met jullie

scoutskleren naar school! Doe dus allemaal je das aan, maak er een mooie foto van
eventueel, en stuur hem door naar ons zodat we mee kunnen genieten!
23/10 Jeugdactiedag! Vandaag gaan we ons amuseren in de Zandloper, waar er allemaal
workshops zijn! We spreken daar al af om 13u zodat we ons kunnen inschrijven voor
workshops, en om 17u mogen jullie mama’s en papa’s jullie daar komen halen! Je kan ook
een centje meenemen om daar iets te drinken of zelf je vieruurtje meenemen. 😉
30/10 Halloween is weer daar! Kom allemaal naar de scouts van 14u tot 17u voor een
griezelige vergadering aan de lokalen en wie weet, misschien n is er ook wel iets lekkers…

Zo dit was het weer voor de komende maanden! Wij kijken er al naar uit, hopelijk jullie ook!
Vele groetjes van jullie supermegacoolefantastische nieuwe leiding! Xxxxx

KAWELLEN
Zondag 18 september: autoloze zondag
Dag kawellen! De vakantie is gedaan en het nieuwe
scoutsjaar gaat van start.Vandaag is het autoloze
zondag! Neem daarom je fiets, step, rolschaatsen... mee
naar de lokalen. Ook gaan we de nieuwe kawellen een
hartelijk welkom heten!! We spreken af van 14u tot
17u aan de lokalen! Jammer genoeg is het wel de
laatste vergadering met jullie oude leiding. OOUUUH!
Maar niet getreurd, want volgende week leren jullie
jullie nieuwe (bijna even leuke) leiding kennen, SPANNEND !!!

Zondag 25 september: overgang
De overgang is de dag waarop jullie EINDELIJK te weten komen wie jullie
nieuwe leiding wordt! De oudste kawellen gaan vandaag op de traditionele
wijze over naar de pioniers en ook de jaarlijkse modderglijbaan zal weer
van de partij zijn! We spreken af om 9u aan de parking van het
restaurant van De Drie Fonteinen in Vilvoorde. Jullie ouders kunnen
jullie daar dan ook weer komen ophalen om 17u!

VERGEET ZEKER NIET:
- reserve kledij (reserve kousen, onderbroek, broek en t-shirt)
-waterschoenen of reserve schoenen
- lunchpakket
- Jouw goed humeur ☺

Zondag 2 oktober: kennismakingsvergadering
Jullie nieuwe, leuke, super coole leiding is bekend! Alleen kent de nieuwe
leiding jullie nog niet zo goed. Daarom spelen we deze zondag aan de
lokalen kennismakingspelletjes van 14u tot 17u!

zondag 9 oktober: Croque Monsieur
Zo’n 3000j geleden werd de ‘Croque Monsieur’
uitgevonden door 4 wijze mensen: Poria Nostra,
Geladius Frescus, Hustia Kaelopia en Larmona
Utopia. Zij hebben een recept samengesteld om de
beste ‘Croque Monsieurs’ van de wereld te maken!
Wij hebben het recept, maar het staat vol raadsels
en opdrachten! We hebben jullie hulp, kracht en moed nodig om de
raadsels op te lossen en opdrachten te voltooien! Alleen zo kunnen we het
recept ontcijferen om de beste ‘Croque Monsieur’ van de wereld te maken!
Afspraak van 11u tot 14u aan de lokalen! Vandaag is het ook paskoffer!

Zondag 16 oktober: Mission Moon
Jullie zijn aliens van de planeet Baroïus. Deze zondag heeft koning
Platonium een missie voor jullie. Jullie worden namelijk
naar de maan gestuurd en het is jullie taak om de schat
der alieneten te zoeken en te vinden! De raket wordt
afgevuurd om 14u en om 17u mogen jullie terugkeren naar
jullie planeet! Hopelijk lukt het jullie de schat te pakken
te krijgen en terug te keren als echte alienhelden!!! (Van
14u tot 17u aan de lokalen)

Vrijdag 21 oktober:dag ven de jeugdbeweging
De dag is eindelijk aangebroken dat jullie in uniform naar school mogen
gaan ! Vandaag is het namelijk de dag van de jeugdbeweging. Proud to be
scout!

Zondag 23 oktober:jeugdactiedag
Vandaag is het jeugdactiedag in de Zandloper. Het wordt een creatieve
namiddag waar je je kan inschrijven voor allerlei workshops zoals dans,
cupcakes versieren en nog zo veel meer! We verwachten jullie deze keer
van 13u tot 17u aan de Zandloper.

Zondag 30 oktober:Halloween
BOEHOEHOEHOE!!! Morgen in het Halloween, maar wij gaan vandaag al in
onze engste, griezeligste verkleedkledij de straat op! Met
onze kostuums gaan we dan griezelen in Wemmel en een hele
boel mensen de stuipen op het lijf jagen! Kom van 18u tot
21u
naar de scouts in je engste Halloweenkostuum, als je
durft!!! Ook zal er dan een kleine, misschien ook wel enge
verrassing zijn?!?

Groetjes van jullie oude leiding; Anton, Bert, Liesbeth en Lien
Ps: We gaan jullie missen!

Groetjes van jullie nieuwe leiding: Poria Nostra, Geladius Frescus, Hustia
Kaelopia en Larmona Utopia!XXX

PIONIERS
Beste Pioniers,
Het nieuwe scoutsjaar begint (eindelijk) weer eens. HOERA!
Na een zeer fijn kamp is jullie leiding/nieuwe leiding weer
klaar om er tegenaan te vliegen! Hieronder een overzichtje voor de
maand september en oktober:
Zondag 18/09
Autoloze zondag: vandaag hebben jullie voor de laatste maal vergadering met jullie
oude leiding, dus geniet er nog van en zeg jullie vaarwels maar… (snif). Voor deze
laatste zondag gaan we de straten nog eens onveilig maken op gepaste wijze.
Afspraak aan de lokalen zoals gewoonlijk en vergeet natuurlijk niet me de fiets of
ander niet-gemotoriseerd voertuig te komen! (duh) x
Zondag 25/09
Vandaag afspraak om 9u aan de speeltuin/parking van de Drie Fonteinen in
Vilvoorde om de jaarlijkse overgang te “vieren” en jullie nieuwe takgenoten te
verwelkomen. Bovendien komen jullie vandaag te weten wie jullie nieuwe leiding zal
zijn voor het komende jaar! Iedereen neemt best reserve kledij mee + zwemgerief +
handdoek, daar het er wel eens vuil aan toe kan gaan (ouders u bent
gewaarschuwd!). Vergeet ook zeker geen middageten en vieruurtje te prepareren!
De dag eindigt om 17u, zelfde locatie. Tot dan!
Zondag 2/10
De Pioniers gaan vandaag, samen met de JG & G, naar de Bloso- sportdag in
Hofstade om het daar zoals elk jaar weer eens goed uit te hangen. Bereid jullie voor
op een knaldag vol sport, avontuur, vriendschap en muziek! We spreken af op de
parking van het politiebureau om 9u en komen ’s avond op dezelfde plaats terug aan
rond 18u. Vergeet weerom niet jullie lunchpakket en eventueel zwemkledij en wat
zakgeld om daar iets te kopen. BE THERE, BE AWESOME!
Zondag 9/10
Vandaag worden jullie ondergedompeld in de wereld van GOIV ! Voor de jongelingen
onder jullie die dit niet zouden kennen: zoek het op! Of zoek het niet op en laat u
verrassen ☺
Tot dan en be prepared! (14-17u)
Zondag 16/10

Vandaag spelen we een heus dorpsspel in eigen stad! Aan jullie om te bewijzen hoe
goed jullie ons geliefde Wemmel wel niet kennen! (14-17u)
Vrijdag 21/10 Dag van de jeugdbeweging (allemaal Scoutskleren aandoen op
school!!!)

Zondag 23/10
Vandaag is het Jeugdactiedag! Verdere informatie volgt te vinden in het voorwoord.

Zondag 30/10
Morgen is het Halloween!!! Dus bereid jullie voor op een griezelige vergadering,
brrrrr. Allen verplicht verkleed te komen in jullie favoriete griezelkostuum. Van 14u tot
17u aan de lokalen!

Groetjes jullie nog voorlopig geheime Leiding xxx

JONGGIVERS

18 september: AUTOLOZE ZONDAG: De eerste vergadering van het jaar is een feit. Er rijden
geen auto’s in ’t stad rond, dus we gaan Brussel zelf onveilig gaan maken met de fiets. Van
13u tot 17u aan de lokalen, MET DE FIETS (of iets anders dat goed rolt ☺ ).
25 september: OVERGANG: SPAAAANNEEEEEEEND, vandaag komen jullie ein-de-lijk te
weten wie jullie super-awesome nieuwe leiding is (én jullie zullen niet teleurgesteld zijn
hehe ☺ ). Jullie worden om 9u verwacht aan domein 3 fonteinen. Vergeet zeker geen
reserve-kledij en een lunchpakket! Om 17u mogen jullie ouders jullie terug komen halen.
2 oktober: BLOSO-SPORTDAG: De eerste vergadering met jullie kersverse leiding is meteen
een voltreffer, we gaan naar de bloso-sportdag woehoew!!! Neem €5 mee voor de ingang te
betalen! Als jullie daar iets willen kopen, mag dat. Neem dan een beetje extra geld mee.
Afspraak om 9u aan het politiekantoor, om 18u zijn jullie terug.
9 oktober: METROSPEL: Deze zondag gaan jullie racen in de metro tegen de tijd en de
leiding! We zien jullie aan de lokalen en gaan zo samen naar de eerste halte. De
vergadering is van 14u tot 17u.
16 oktober: JOBKESDAG: Tijd om geld te verdienen. We houden vandaag jobkesdag! Met
het geld gaan we uiteraard iets leuks doen, maar dat zal voor de volgende distel zijn. Van
14u tot 17u aan de lokalen!
23 oktober: MAMA MIAAAAA, vandaag maken we PIZZAAAAAA! Wij voorzien deeg en
tomatensaus voor op de pizza, jullie nemen wat olijfjes, kaas, hesp enz.. mee voor op
jullie zelfgemaakte pizza ☺ . Van 14u tot 17u aan de lokalen!
Vrijdag 28 oktober: HALLOWEEN: We gaan een avondje griezelen vanavond!!! We gaan
samen gezellig een enge (of niet enge) film kijken. Nemen jullie een film mee en wij
zorgen voor de snacks! We spreken af aan de lokalen van 20u tot 22u.

GIVERS
Hallo, gieeeeverssssss! Na het geweldige buitenlands kamp is het
weer tijd voor een scoutsjaar waarin het niet allemaal draait om
poen scheppen hehe! Hopelijk hebben jullie er al even veel zin in
als onsssss – wie wij zijn dat ontdekken jullie opppppp 25/09,
spannend!Zondag 18/09 – Autoloze zondag
Afspraak van 13u tot 17u aan de lokalen! We gaan samen met onze fiets Brussel
onveilig maken. NOTE1: Zie dat uw fiets in orde is(banden opgeblazen, werkende
remmen,…) NOTE2: Pak een beetje geld mee om ter plekke iets te versnaperen.

Zondag 25/09 – Overgang
Afspraak aan de parking van het restaurant van de drie fonteinen. Van 9u tot 17u!
NOTE1: Neem VOLLEDIGE reserve kledij mee. NOTE2: Neem genoeg voedsel en
drank mee voor heel de dag.

Zondag 2/10 – Blozo sportdag
Doe al jullie strakke trainingspakjes maar aan want vandaag is het sporten
geblazennnnn. Afspraak aan de parking van het politiekantoor van 9u tot 18u
NOTE1: Neem een centje mee voor een frietje of neem je eigen lunchpakket mee.
NOTE2: Bij warme temperaturen is een bikini, zwembroek ten zeerste welkom!

Zondag 9/10 – MAMA MIA, WAT EEN PIZZA
Wij zorgen voor deeg en saus, jullie voor de toppings en samen maken we een
prachtpizza. Van 14u tot 17u aan de lokalen deuuuuuh.

Zondag 16/10 – Metrospel
Van 14u tot 17u afspraak aan METRO Koning Boudewijn (De halte bovenaan bij
Modelwijk met het rode afdak). NOTE1: Als je een metro-abonnement hebt, pak
het dan zeker mee! NOTE2: Pak ook wat geld mee voor als jullie honger of dorst
krijgen!

Vrijdag 21/10 – Dag van de jeugdbeweging
Vandaag is het dag van de jeugdbeweging! Doe ZEEEEEKER je hemd aan naar
school, ‘cuz we’re proud to be scout!

Zondag 23/10 – Verrassingsspel
Afspraak van 14u tot 17u aan de lokalen voor een megasupercool verrassingspel!

Vrijdag 28/10 – Halloween
Van 20u tot 22u aan de lokalen om een griezelfilm te kijken. Wij zorgen voor
bloederige drankjes en slijmerige hapjes. NOTE1: Als je thuis een goeie griezelfilm
hebt feel free to take it with you.
ZO DAT WAS HET, OKE DOEI!!!!!

