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Voorwoord 

  
Beste ouders, leden, sympathisanten 
 
We zijn weeral bij het laatste Maasterke van het jaar aanbeland, een drukke 
periode op de scouts met het beste nog in aankomst; het kamp! De laatste 
hand wordt momenteel gelegd aan de kampboeken zodat we weer top kampen 
kunnen geven. 
 
Zoals jullie al gemerkt hebben zijn ze begonnen aan het bouwen van een 
nieuw materiaalkot en de afbraak van het dak. Hopelijk vorderen die 
verbouwingen snel en kunnen we rap weer in een ordelijk en proper lokaal 
ravotten. 
 
Zaterdag 30 april organiseert de CLUB een fantastische familiequiz. Vergeet 
zeker niet in te schrijven via club@den62.be indien je deze avond wilt 
bijwonen. Het belooft een leerzame en toffe avond te worden! 
 
 
Een stevige linker, 
Maarten, Bjorn en Ruben 
groepsleiding@den62.be 
 

 
 www.den62.be  
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KAPOENEN 

Dag allerliefste schatten van ons, zijn jullie klaar 

voor weer twee supertoffe zonnige maanden met 

vele toffe activiteiten? Wij al wel hoor! 

Dit is spijtig genoeg het laatste maasterke met jullie 

allerleukste leiding ooit… Maar niet getreurd! Er staat nog een heus 

programma voor de boeg! Wij kijken er alvast naar uit!!! 

 

Zondag 1 mei 14.00-17.00 

 
Dag lieve kapoentjes!!!  
 
We hebben vreselijk nieuws. Alle dieren uit de dierentuin zijn ontsnapt 
en er is maar één manier om ze terug te vinden. Daarvoor hebben we 
jullie hulp nodig! Trek dus je leukste dierenoutfit aan en sta ons te hulp! 

 

Zondag 8 mei 14.00-17.00 

 

Vandaag eens een keertje geen Tita, Borik, Nala, 
Asjra, Snol of Kea om mee te spelen maar 5 nieuwe 
mega toffe leiding!! Maar geen zorgen lieve 
kapoentjes, wij kunnen ook heeeeeel goed spelen 

 
Er is alleen 1 klein probleempje: onze lekkere 
vieruur is gestolen!!!! Oh neeee!! Het enige wat 
wel nog op de scouts lag, was een gescheurde schatkaart. Zou onze 
vieruur misschien verstopt zijn? Om hem te vinden hebben we dus 
goede speurneuzen nodig! Komen jullie helpen? 
 

 

 

 

 



Zondag 15 mei 14.00-17.00 

Rollerblades, step, skateboard, … Doet dit jullie 
aan iets denken? 
 
Jajaa, vandaag hebben we nog eens een 
knotsgekke wieltjesvergadering JIPPIEE! Kom dus 
allemaal met wieltjes naar de scouts zodat we 
onze rij skills nog eens kunnen uittesten. De 
leiding heeft er alvast mega veel zin in!  

 

Zondag 22 mei FAMILIEZONDAG 

 
Lieve kapoentjes, vandaag is het tijd om nog eens héééél lang uit te 
slapen en een bezoekje te brengen aan jullie lieve grootouders. Geef ze 
een dikke knuffel van ons! Tot volgende week deugnieten! 
 

 

Zondag 29 mei 14.00-17.00 

Hopelijke schijnt het zonnetje 
vandaag extra hard, want dat gaan 
jullie zeker nodig hebben! Vandaag 
spelen we …. WATERSPELLETJESSS 
jippieeee!!  
Vergeet zeker geen droge kleren mee 
te nemen lieve waterratjes. 
 
PS: je mag je eigen waterpistooltjes, ballonnen,… zeker meenemen om 

je te kunnen verdedigen tegen de leiding        
 
 

 

  



Zondag 5 juni 14.00-17.00 

 

HIPPERDEPIEPERDEPIE… HOERAAA!!!  
 
Vandaag lieve kapoentjes is iemand van 
de leiding jarig jeeeej, maar wie? Dat gaan 
jullie uitzoeken!!!  
 
PS: Het feestvarken voorziet nog een hele 
leuk verrassing voor jullie, dus zeker 
komen!!! 
 
 

 

Vrijdag 10 juni 18.00-20.00 

De leiding heeft gehoord dat de kapoenen 
hun ouders veel helpen met koken. Sterker 
nog, het zijn echte chef-koks en dat willen wij 
wel is zien! Wat we gaan klaarmaken blijft 
nog een verrassing maar we zijn er zeker van 
dat het heel lekker zal worden! Smullen 
maar!!! 
 
PS: het wordt geen volledig avondmaal dus eet iets op voorhand, maar 
laat zeker een plekje over. 
 

 

Zondag 19 juni FAMILIEZONDAG 

 

Ooooooh is het nu weer familiezondag, Sorry lieve sloebers! Uitslapen, 
naar de zee, naar de Efteling, … allemaal leuke dingen om deze zondag 
door te worstelen. Maak er een leuke dag van, we zien jullie snel terug! 
 

 

  



Zondag 26 juni           MINI-MAXIVERGADERING                14.00-17.00 

 

Dag deugnieten, vandaag is het mini-maxi vergadering JEEEEEJ. Dat is 
een vergadering met alle takken samen! Supertof eeeh, vééél spelen en 
vooral véééél givers plagen hihi. Dat kunnen jullie goed he sjoekes! 
Zeker komen!!! 
 

 

Voila knorretjes. Het zit erop! Nu gaan we op een 
SUPERDEMAXMEGACOOL kamp vertrekken. Yes yes yeeees 8 daagjes 
op kamp, het ga suuuper leuk worden! Wij hebben onze porties plezier 
alvast klaar gepakt, jullie komen toch ook mee?! 
 
Tot dan kapoentjes!  
 
Héél véél Kusjes en knuffels van jullie lieve leiding Nala, Tita, Borik, Snol, 
Asjra en Kea!!! 

 



  

 
WELPEN 

WELPENNNN!!! 

Klaar voor weer 2 maanden plezier? We hebben weer heel 

wat gepland voor jullie.  

Wij hebben er al vast zin in!!!!        

 

Zondag 1 mei 14.00-17.00 

Ruiken jullie de natuur al? Zijn jullie klaar voor een superleuk spel? 
Want we gaan vandaag naar het bos. Zeker komen allemaal het wordt 
een superspel! Tot zondag!  
 

 

Zondag 8 mei 14.00-17.00 

 
Ja ja, het is weer die vergadering. De vergadering wanneer jullie leiding 
wordt vervangen door andere leiding, willen jullie weten door wie? Zeker 
komen dan! Jullie vervangleiding heeft er alvast super veel zin in!! 

 

Zondag 15 mei 10.00-17.00 

Genoeg energie vandaag? Jullie kunnen al je energie kwijt.  
We gaan namelijk naar het park.  
We spelen hier heel de dag leuke spelletjes en  
we nemen de speeltuin over.  

 

Zondag 22 mei FAMILIEZONDAG 

We moeten jullie helaas missen deze zondag. We vliegen er volgende 
zondag terug in! Tot dan.  

 

Zondag 29 mei 14.00-17.00 

Hangen jullie liever als aapjes in een speeltuig of als een vogel hoog op 
de schommel? We gaan vandaag naar de speeltuin. We doen allemaal 
leuke spelletjes. Dus houd jullie klaar!!! 

 



 

 

Zondag 5 juni 14.00-17.00 

SKRRTTTT!!!! Vandaag rollen we op wieltjes door Schoten.  
Neem allemaal iets op wieltjes mee, om zo jezelf te verplaatsen. 
We maken de straten onveilig met al onze rolkunsten. 

We zien jullie wel binnenrollen        

Tot dan! 
 

 

Zondag 12 juni 14.00-17.00 

                      Het is tijd voor een typische scoutsdag. We spelen    
vandaag heel wat echte scoutsspelletjes. Als het zonnetje  
durft schijnen kan het wel is uitlopen in een watergevecht.  

                        SPANNEND! Tot zondag!  
 
 
 

 

Zondag 19 juni FAMILIEZONDAG 

Nog een familiezondag??? We worden er een beetje droevig van       

Hopelijk zijn jullie dan zeker goed uitgerust voor volgende week! Tot dan. 

 

Zondag 26 juni           MINI-MAXIVERGADERING                14.00-17.00 

Vandaag is het Mini-Maxivergadering. We spelen vandaag spelletjes met 
de allergrootste kinderen van de scouts. Be ready! 

 

Het is zover!!! Na dit superleuke jaar is het eindelijk tijd om op kamp te 
vertrekken. JOEPIEEE!!! 
We kijken er heel erg naar uit om 8 dagen met jullie supertoffe dingen te 
doen.  
XOXO  
Jullie supertoffe welpenleiding  

 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

WAT VERWACHTEN WIJ 
 

• Vanaf jonggiver: scoutshemd met de tekens op de juiste positie (zie 
foto). Alle kentekens zijn bij ons te verkrijgen in de shop of in de 
scoutswinkels (Hopper) waar eveneens scoutshemden te verkrijgen 
zijn. 

• Iedereen: groene broek of rok, hier doen we niet moeilijk. Lang of kort, 
licht- of donkergroen, maakt niet uit: groen is groen. 

• Iedereen: T-shirt van onze scouts, op vergaderingen op zondag is een 
oude kamptshirt of T-shirt van Scouts en Gidsen Vlaanderen ook zeker 
goed. 

• Trui aan = trui van onze scouts of trui van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen 

• Das altijd aan en altijd bij 
 
 

En tussen 3 en 4 komt nog 
het teken van de provincie 
Antwerpen en het teken van 
Schoten 

 



Belangrijke data 2021-2022 
 

• 24 april: Soepverkoop van de Jonggivers 
 

De jonggivers verkopen soep ten voordele van hun kamp en 
andere leuke activiteiten. 
 

• 30 april: Quiz 
 
Goesting om jezelf eens te testen op algemene kennis en 
allerlei weetjes? En dat met een gezellige scoutssfeer? Dan 
moet u 30 april aanwezig zijn op de quiz van de Club! 
 

• 28-29 mei: Stoofvleesavond Givers 
 
Stijlvol dineren en toch op de scouts zijn, gaat dat wel samen? 
Jazeker, op 16 mei presenteren de givers u weer de beste 
stoofvlees! Wij zien jullie dan! 
 

• 3 juni: kampavond + zomerbar 
 
Op vrijdag 3 juni op 20u gaat de kampavond door waar we het 
kamp uitleggen en alle info geven aan de ouders. Wees daarbij 
ook welkom om iets te komen drinken! 
 

• 26 juni: MiniMaxi vergadering 
 
Om het jaar af te sluiten een vergadering met heel de scouts 
gevolgd door een ‘breng-je-eigen-vleesje-mee-barbecue’.  
 

• Kampdata: 
 

➢ Kapoenen + Welpen: 3-10 juli 
➢ Jonggivers + Givers: 4-15 juli 
➢ Derdejaars givers: 1-15 juli 
 

• 10 september: overgang 
 

Startschot van het nieuwe scoutsjaar.  
 
 



JONGGIVERS 

Hey allerliefste jogitjes, de lente is begonnen en dat wil 

zeggeeeennn… buitenspelennnn! En genieten van het 

zonnetje natuurlijk. 

 

 

Zondag 1 mei 14.00-17.00 

KLI KLA KLAKKEBUIZENNN, goei schoeisel is een must. 
 

 

Zondag 8 mei 14.00-17.00 

Dag jogi’s!  
 

Zijn jullie jullie leiding een beetje beu? Dat begrijpen we zeker      . Kom 

vandaag dan maar zeker naar de scouts, want jullie hebben geluk! 5 
andere knotsgekke leiding staat vandaag voor jullie paraat!  
 
Oh ja, en we gaan op verplaatsing. Vergeet dus zeker je fiets niet! 

 

Zondag 15 mei 10.00-17.00 

Hup de fiets op, vergeet ook geen koeken(stad) en ne schoofzak (brooddoos) 
mee te nemen!   
 

 

Zondag 22 mei FAMILIEZONDAG 

Da moet jammergenoeg ook wel eens gebeuren hé, geniet maar van het 
mooie weer met je familie! 
 

 

Zondag 29 mei 14.00-17.00 

Oewoewoewoewoe! Rooksignalen en hoefgetrappel, 
jullie voelen de bui al wel hangen… Wij verwachten jullie 
met je beste Cowboy en Indianen kledij op de scouts 

vandaag.  
Yiihaw 

 



 

 

Zondag 5 juni 14.00-17.00 

Hoor ik nu een spa dagje aankomen? Ja hoor! Maskertjes 
en rustige spelletjes mag je meenemen. Vandaag gaan we 

genieten!  
 
 

 

Vrijdag 10 juni 19.00-21.00 

Smeer jullie benen maar al in want vandaag gaan we jullie sluip-
vaardigheden eens op de proef stellen.  
 

 

Zondag 19 juni FAMILIEZONDAG 

Vandaag kan je nog eens extra lang in je bed blijven liggen, tot volgende 
week kindjes ☺  
 

 

Zondag 26 juni           MINI-MAXIVERGADERING                14.00-17.00 

Voor spelletjes met groot en klein moet je op de mini maxi zijn! 
Vandaag spelen we allemaal samen jeejjj 

 

Helaas maar jammer is er weer een einde gekomen aan dit maasterke 
maar niet getreurd nu kunnen we beginnen aftellen naar ons kamp!!!! 
Vergeet zeker je goed humeur niet in te pakken. Wij kijken er alvast héél 
erg naar uit!  
Stevige linker,  
Jullie favoriete jogileiding  



GIVERS 

Het ALLERLAATSTE Maasterke van dit jaar     . We gaan deze 

laatste 2 maanden nog veel leuke dingen doen! Nog leuker dan 

de afgelopen maanden! Kom dus zeker allemaal naar de scouts 

aangezien er ook een zeer belangrijke vergadering tussen zit, de 

stoofvleesavond!!! 

 

Zondag 1 mei 14.00-17.00 

So you think you can dance ? Vandaag gaan we één van de klassiekers 
van de vroegere Giver vergaderingen bovenhalen. Binnen zitten met nen 
tv en onze beste dans moves boven halen. Dus doe maar uw beste 
dansschoenen aan en zorg dat je uw ritme bij hebt ! 
 

 

Zondag 8 mei 14.00-17.00 

Vandaag is 't zover. Een dag waarbij jullie leiding vervangen wordt door 
andere leiding. Bereid u maar voor op deze dag, want het zal nen dag 
worden dat u lang zal bij blijven. 

 

Zondag 15 mei 10.00-17.00 

Onze laatste trip naar het stad was zeker een succes. Daarom zullen we 
voor deze zondag nog eens onze sterke beentje boven halen en 
helemaal naar het stad fietsen. Dus kom allemaal met de fiets ! 

 

Zondag 22 mei FAMILIEZONDAG 

Oh nee familie zondag, life is sad maar niet getreurd volgend weekend 
zal druk genoeg zijn dus jullie kunnen de rust gebruiken.  
 

 

Zaterdag 28 mei 09.00 – 24.00 

Stoofvleesavond van de Givers is onze meest belangrijke geldactiviteit 
van het jaar. Daarom verwachten we jullie allemaal in perfect uniform en 
met veel goesting want het zal een zware werkdag worden, maar 
uiteraard ook met veel plezier. We starten zaterdag al om 10 uur zodat 
we alles kunnen klaar zetten in de zaal en ons voorbereiden op een 
drukke avond !  

 



Zondag 5 juni 14.00-17.00 

Eindelijk is het een beetje warmer, daarom zullen we vandaag op het 
lokaal blijven en volledig opgaan in leuke waterspelletjes. Zorg dus maar 
dat je vandaag geen probleem hebt om nat te worden en leg die 
zonnecrème al maar klaar !! (zal worden omgewisseld met de 
vergadering van de week erna als het te slecht weer is !) 

 

Zondag 12 juni 14.00-17.00 

Omdat de iedereen zo goed mee deed tijdens de vorige 
sportvergadering hebben we beslist om het nog maar eens te doen! 
Basketbal, voetbal MAAR VOORAL FRISBEE. Ik denk dat we allemaal 1 
ding hopen. Dat Axl in ons team zit!! 

 

Zondag 19 juni FAMILIEZONDAG 

Familie zondagen zijn stom ! Maar we zijn bijna bij het kamp dus neem 
nu maar jullie rust en we zien jullie volgende week !  

 

Zondag 26 juni           MINI-MAXIVERGADERING                14.00-17.00 

 
De Mini-maxivergadering is een namiddag waarbij we met de gehele 
scouts leuke scoutsspelletjes spelen samen met al de andere groepen. 
Daarna zal er een super gezellig bbq zijn dus blijf allemaal maar plakken 
zodat we er een leuke avond van kunnen maken !  

 

Dit is al het einde van deze 2 geweldig leuke maanden. Maar wees niet 
getreurd we gaan er met ons allen een geweldig kamp van maken, 
hopelijk kijken jullie er even veel naar uit als ons! 
 
XOXO de Giverleiding 

 


