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Uniformen 
Slaapzakken 

Tenten 
Rugzakken 

Ons groepsnummer is  
A2362G 



 



Voorwoord 
 
Beste ouders, leden, sympathisanten 
 
Nu we terug in september zitten is het eindelijk weer tijd om het scoutsjaar 
in gang te zetten. Dit wordt weer een jaar vol plezier, leuke activiteiten en 
veel zin in leuke dingen. De leiding is dan ook heel enthousiast om alles te 
geven dit scoutsjaar. 
 
Na twee moeilijkere jaren met vele maatregelen kunnen we nu het scoutsjaar 
nog eens op een normale manier beginnen. Vanuit Scouts & Gidsen 
Vlaanderen is er dan ook als jaarthema ‘Das Goesting’ gekozen, want terug 
kunnen doen wat we voordien deden, das goesting in scouting. 
 
Aan zij die voor het eerst een Maasterke vasthebben; het Maasterke is ons 
tweemaandelijks blad waarin je de planning kan terugvinden voor de 
komende twee maanden. Je kan deze terugvinden op onze site: 
www.den62.be. Als u nog vragen, opmerkingen of dergelijke heeft, kan u 
altijd achteraan onze contactgegevens terugvinden.  
 
Omdat ouders ook graag eens op weekend of uitstap gaan met hun 
oogappeltjes en hun oogappeltjes absoluut geen enkele vergadering willen 
missen, hebben we in het vervolg van het Maasterke al de familiezondagen 
en enkele belangrijke data opgelijst.  
 

 
 www.den62.be  
 

     
 Scouts 62e Master Van Bladel 
 
 

Scoutsden62 
 

 
Een stevige linker, 
Willem, Bjorn, Leen en Kevin 
groepsleiding@den62.be 

mailto:groepsleiding@den62.be


Familiezondagen 2022-2023 (onder voorbehoud) 
 

▪ 16 oktober 

▪ 20 november 

▪ 25 december 

▪ 1 januari 

▪ 8 januari 

▪ 12 februari 

▪ 26 maart 

▪ 9 april 

▪ 28 mei 

▪ 18 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAPOENEN 

Dag lieve kapoentjes. Hier zijn we weer met de 

start van het nieuwe scoutsjaar JOEPPPIEEE!!!! 

De leiding heeft er alvast heel veel zin in om 

jullie terug te zien. We gaan er weer een super 

leuk scoutsjaar van maken. 

 

Zondag 18 september 14.00-17.00 

Vandaag is het de dag waar we heel de 
zomer hebben naar uitgekeken, want het is 
terug scouts, JEEEJJ!! Vandaag gaan we 

allemaal nieuwe en oude vriendjes en 
vriendinnetjes terugzien. We gaan elkaar 
leren kennen door spelletjes te spelen. 
Komen dus! 
 

 

Zondag 25 september 14.00-17.00 

Trek maar jullie avontuurlijke kleren aan want vandaag gaan we naar het 
bos! We gaan er een groot spel spelen. We gaan in teams het tegen 
elkaar opnemen in de ultieme battle.  
 

 

Zondag 2 oktober 14.00-17.00 

Vandaag hebben de jonggivers en de givers vlottentocht. We gaan dus 
leuke spandoeken en andere attributen maken om de jonggivers en de 
givers aan te moedigen. Zorg maar dat je je stem opwarmt om goed te 
kunnen supporteren. Tot dan supportertjes!! 
 

 

 



Zondag 9 oktober 14.00-17.00 

Neem vandaag maar jullie coole step, rollerblades, 
skateboard, … mee. Waaant het is alles op wieltjes!! 

We gaan leuke spelletjes spelen tegen elkaar, 
maaaaar dan op wieltjes hehe. Allemaal komen dus!! 
 

 

Zondag 16 oktober FAMILIEZONDAG 

Vandaag is het jammer genoeg geen scouts . Het is familiezondag, 
tijd om naar de bomma en bompa te gaan of om met vriendjes en 
vriendinnetjes buiten te spelen. Volgende week staan we er weer om 
plezier te hebben met jullie.  
 

 

Vrijdag 21 oktober DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

OOOOOH, vandaag is het de leukste van het jaar!! JOEPPIEE, het is 
DE DAG van de jeugdbeweging. Trek dus allemaal jullie uniform aan 
naar school en laat zien hoe cool het is om van de scouts te zijn.  
 

 
 

Zondag 23 oktober 14.00-17.00 

Het 4 uurtje van de kapoenen is gestolen 
door Egmond de piraat. Hij heeft het 
verstopt en wilt het pas teruggeven als we 
genoeg spelletjes spelen. Als we spelletjes 
spelen krijgen we stukjes van de schatkaart. 
Met deze kaart moeten we op zoek naar het 
4 uurtje. Allemaal komen dus zodat we het 4 
uurtje kunnen terugvinden. 
 

 



Zondag 30 oktober 14.00-17.00 

Vandaag mogen jullie zo eng mogelijk naar de scouts komen waaaant 
het is HALLOWEEEEN!! Mwahaha. Wat we gaan doen is nog een 
verrassing  
 

 

Oh, de eerste 2 maanden van het scoutsjaar zitten er al op. Het is 
voorbij gevlogen. We hebben ons weer goed geamuseerd en het jaar 
goed ingezet. Maar niet getreurd, er komen nog vele andere leuke 
vergaderingen aan dit scoutsjaar! Veel kusjes van jullie nieuwe 
kapoenenleiding!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WELPEN 

JOEPIEEEE!!! Eindelijk start het nieuwe scoutsjaar vol 

fantastische activiteiten! Na een lange vakantie heb je 

ongetwijfeld terug mega veel zin om er weer super hard 

tegenaan te gaan! Iedere zondag staat jullie nieuwe 

leiding opnieuw paraat! Jullie ook? Wij hebben er alvast 

kei veel zin in!!!!  

Zondag 18 september 14.00-17.00 

 
Hoe begin je een nieuw scoutsjaar het beste? Met elkaar goed te leren 
kennen natuurlijk! Maak jullie allemaal maar klaar om een heleboel 
vriendjes en vriendinnetjes te maken. 
 

 

Zondag 25 september 14.00-17.00 

 
Oh neeeee, ons vieruurtje is verdwenen???!!! Wat moeten we nu eten? 
Geen stress!! Vandaag toveren we onszelf helemaal om tot SHERLOCK 
WELP! Wie van de welpen heeft hier de grootste speurneus?  
 

 

Zondag 2 oktober 14.00-17.00 

 
Vandaag zullen onze jonggivers en givers strijden 
tegen andere jeugdbewegingen in de grote, befaamde 
vlottentocht. Natuurlijk willen we dat ze winnen! Smeer 
dus jullie stembanden maar goed in, want we zullen ze 
via de zijlijn zo goed mogelijk proberen aanmoedigen. 
Je mag zo hard juichen als je kan!  
 
GO 62, GO 62, GO 62!!!!!!  
 

 

 



Zondag 9 oktober 14.00-17.00 

 
Een echte scout is niet bang van eens goed te ravotten in het bos. Rollen, 
springen, lopen, tikken, … Het mag allemaal! Wat er precies op de 
planning staat is een verrassing, benieuwd wat het is?  
  

 

Zondag 16 oktober FAMILIEZONDAG 

 
Snik, snik! De allereerste zondag zonder onze allerliefste welpen Ga 
vandaag maar eens langs bij je bomma, bompa, tante, nonkel, oma, 
opa,… want die hebben jullie ook al laaaaang niet meer gezien! Tot 
volgende week! 
 

 

Vrijdag 21 oktober DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

 
Vandaag is het DE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING. Dé dag 
om aan iedereen te laten zien dat JIJ één van die 260 000 
jongeren in Vlaanderen bent die elke week naar de 
jeugdbeweging gaat! Trek jij vandaag ook je uniform aan om naar 
school te gaan? De leiding in ieder geval wel! 
 

 

Zondag 23 oktober 14.00-17.00 

 
Sporten, buitenspelen en ravotten dat zijn allemaal dingen waar de scouts 
bekend voor staat. Daarom zullen we op deze dag onze enige echte 
sportvergadering hebben. Neem dus allemaal je coolste en leukste 
sportkleren mee. We gaan er een zotte, sportieve namiddag van maken 
met véééél verschillende sporten zodat er voor iedereen zeker iets 

suuuper leuk tussen zit, ook al weten we dat alles leuk is op de scouts       

 

 

 



Zondag 30 oktober 10.00-17.00 

 
Het is een heel belangrijke dag… Tum tum tuuum….. We gaan 
jullie namelijk verdelen in patrouilles en jullie mogen je eigen 
kreet verzinnen!!!  
 
Maar morgen is het Halloween en dat kunnen we natuurlijk ook niet 
zomaar laten voorbij gaan. Verkleed jullie vandaag zo eng mogelijk, want 
het wordt bibberen en beven! Brrrrrr  
 

 

De eerste twee maanden zitten erop. Maar geen nood! Er volgen er nog 
heel wat hoor! Wij hebben ons in ieder geval al fantastisch geamuseerd. 
Groetjes, knuffels, kusjes en veel liefs van jullie mysterieuze leiding! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

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 

 



o Belangrijke data 2022-2023 (alles onder voorbehoud…) 
 

▪ 30 september: Ouderinfomoment 
 

Avond waarbij ouders leren kennis maken met de leiding 
van hun kinderen. Verdere informatie wordt gegeven via 
mail. 
 

▪ 2 oktober: vlottentocht 
 
Dag waarop alle jeugdbewegingen van Schoten vlotten 
maken en wedstrijden hebben op de vaart. Jonggivers en 
givers nemen deel en kapoenen en welpen komen 
supporteren. 
 

▪ 5-6 november: Marsepeinweekend 
 

Weekend waarop we weer volop marsepein zullen 
verkopen. 

 
▪ 6 januari: Fakkeltocht + winterbar 
 

Traditiegewijs houden wij de eerste vrijdag na 
nieuwjaarsdag onze fakkeltocht/ nieuwjaarsreceptie. 

 
▪ 3-5 maart: Groepsweekend 

 
Met heel den 62 op weekend. Verdere info volgt nog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JONGGIVERS 

Eindelijk terug scouts! Na een lange en welverdiende 

vakantie vliegen we er samen terug in. Jullie leiding heeft 

er alvast heel veel zin in en hopelijk jullie ook. Elke 

zondag weer een nieuw avontuur!   

 

 

Zondag 18 september 14.00-17.00 

Vandaag Gaan we elkaar allemaal wat beter leren kennen. Bereid jullie 

dus maar voor om echt in teamverband te leren werken, het belooft een 

intensieve vergadering te worden voor zowel de geest als de fysiek! 

 

Zondag 25 september 14.00-17.00 

Vandaag gaan we de spieren nog eens goed gebruiken en laten zien in 

welke sporten we het beste zijn, trek je sportiefste schoenen maar aan. 

Vergeet je fiets niet mee te nemen! 

 

Zondag 2 oktober 10.00-17.00 

Hoor ik daar WATER? Ja zeneee tis weer tijd voor 

de jaarlijkse vlottentocht!!! Trek die zwembroek 

maar al aan en zet die hersens maar aan het werk 

want we moeten weer winnen!        

 

 



Zondag 9 oktober 14.00-17.00 

ANTWERPEN ist stad en de rest is parking! Vergeet je fiets niet mee te 

nemen. 

 

Zondag 16 oktober FAMILIEZONDAG 

We moeten jullie helaas missen deze zondag. We vliegen er volgende 

zondag terug in! Tot dan.  

 

 

Vrijdag 21 oktober DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Trek vandaag zeker jullie uniform aan en laat zien dat we de grootste, 

beste en meest awesome scouts van het land en omstreken zijn! 

 

 

Zondag 23 oktober 14.00-17.00 

Wat kwam er eerst de kip of het ei, de appel of de boom? Dat alles 

komen jullie vandaag te weten. Vandaag gaan jullie je beste beentje 

moeten voorzetten, om een heerlijke maaltijd te voorzien.  

 

 



Vrijdag 28 oktober 19.00-21.00 

 

We hopen dat jullie niet te bang zijn in het donker 

want het belooft een enge vergadering te worden. 

Trek jullie engste kostuum maar aan en kom mee 

griezelen met ons!  

 

Hiermee zit het eerste Maasterke der al weer op, wij kijken al uit naar het 

volgende!  

 

kusjes, 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



GIVERS 

Yoooooooooo givers 

September = nieuw lit scoutsjaar = nieuwe (super)chille 

leiding = veel meeeega vette vergaderingen! Wij hebben er 

alvast veel zin in, hopelijk jullie ook! Let’s gooooooo 

 

 

Zondag 18 september 14.00-17.00 

Na maanden uitkijken is het zover: vergadering 1 (we weten wel dat jullie 

een aftelkalender hiervoor hadden hoor      ). Naar jaarlijkse gewoonte 

leren we elkaar vandaag dus wat beter kennen. Deze keer niet via de 
normale spelletjes maar met een fameuse pisquiz (kwestie van het jaar 
gezond te beginnen want always stay hydrated!!!) See you there xxx 

 

Zondag 25 september 14.00-17.00 

Het is nog maar de tweede vergadering van het jaar en we moeten al 
afscheid nemen van iemand in onze groep. XXX (naam onbekend) gaat 
namelijk voor een half jaartje naar het buitenland. Maaaar dit laten we niet 
voorbij gaan zonder een nice afscheidsfeestje. 
 
PS: Dresscode = feestelijke/deftige kleding, uniform hoeft dus niet (wél 
jullie das) 

 

Zondag 2 oktober 10.00-17.00 

“Ik heb een vloooot, ik heb een heel mooi splinternieuw vlooooot.. Haar 
naam is (vul zelf in) en ze ligt hier in de sloot. En we gaan varen op de 
vaaaaart. Het is het allermooiste vlot van allemaal!!” Als er dit jaar geen 
blauwalgen of te koude temperatuur ons in de weg staan, is het vandaag 
dus eindelijk nog eens vlottentocht! Zwemgerief, handdoek, 
reservekleren en middageten is een must! Indien de vlottentocht toch 

niet doorgaat, voorzien we een alternatieve vergadering       

 



Zondag 9 oktober 14.00-17.00 

 
 

 

Zondag 16 oktober FAMILIEZONDAG 

Lap, het jaar is nog maar net begonnen en jullie moeten ons al missen. 
Don’t worry lieve givers, jullie gaan ons nog veeeeel zien (tot dat jullie ons 

beu zijn)!       

 

 

Vrijdag 21 oktober DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

Jaaaa zenne, de belangrijkste feestdag van het jaar is aangebroken: dag 
van de jeugdbeweging. Ga vandaag trots in jullie uniform naar school en 
toon welke jeugdbeweging vanboven aan de piramide staat!!! Het ontbijt 
aan het Astridplein is ook zeker aan te raden, maar wij zijn niet 
verantwoordelijk voor jullie strafstudie door het skippen van lessen he  

 

Zondag 23 oktober 14.00-17.00 

Vandaag spelen we nog is een goeie klassieke paintball in het bos met 
klakkebuizen. Lekker nat wc-papier van anderen aan ons kleren hebben 
hangen, wat wil een mens nog meer? 

 

Zondag 30 oktober 10.00-17.00 

Eerste keer dit jaar dat we ons geliefde stadje Antwerpen bezoeken. <3 
 
Fiets en middageten zijn verplicht voor jullie. Het leuke spel zullen wij 
als leiding voorzien, lief he? 

 



Hupsaaa het eerste Maasterke zit er weeral op! Time flies when you’re 

having fun       

 
Dikke smakkerds, de giverleiding 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Website: www.den62.be 
 

Facebook: Scouts 62e Master Van Bladel 
 

Instagram: scoutsden62 

 


