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Voorwoord 
 
Beste ouders, leden, sympathisanten 
 
 
2022 is nu officieel afgerond, waardoor wij ons verder klaarstomen om in 2023 een 
even succesvol scoutsjaar te creëren. Wij zetten ons de komende twee maanden 
dan ook weer enorm hard in. Wij zetten ons klaar voor de verkopen, leefweken, 
weekends met het district en natuurlijk de leuke zondagse vergaderingen. 
 
Uiteraard blijft onze materiaalploeg ook enorm hard bezig om onze 
bovenverdieping en elektriciteit in orde te krijgen. Hier verzetten ze schitterend 
werk en krijgt ons lokaal meer en meer vorm. Nogmaals een dikke merci aan alle 
helpende handen daar! 
 
Uiteraard wensen wij jullie allemaal een schitterend 2023. Dat alle dromen en 
wensen mogen uitkomen. En vooral dat we allemaal weer volop mogen genieten! 
 
 
  
 
 
 
 

 
 www.den62.be  
 

     
 Scouts 62e Master Van Bladel 
 
 

Scoutsden62 
 

 
Een stevige linker, 
Willem, Bjorn, Leen en Kevin 
groepsleiding@den62.be 
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Familiezondagen 2022-2023 (onder voorbehoud) 
 

▪ 1 januari 

▪ 8 januari 

▪ 12 februari 

▪ 12 maart 

▪ 9 april 

▪ 28 mei 

▪ 18 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAPOENEN 

Hallooo daar lieve kapoentjes. Er staan weer twee 

maanden vol met leuke spelletjes en activiteiten te 

wachten! Wij hebben er alvast heeeel veel zin in, jullie 

toch ook? 

 

 

 

Zondag 1 januari FAMILIEZONDAG 

Nadat jullie gisteren nog eens goed uit jullie dak zijn kunnen gaan, geven 
we jullie vandaag een rustdagje. 
 
Gelukkig nieuwjaar lieve kapoenen!! 

 

Zondag 8 januari FAMILIEZONDAG 

Beste kapoenen,  
Omdat we nog een beetje moe zijn van al de feestdagen mogen jullie 
vandaag nog is een dagje uitrusten! 
Maar niet getreurd, volgende week kunnen we terug samen spelen. 
Rust goed uit, dan kunnen we er weer goed tegenaan in het nieuwe jaar. 

 

Vrijdag 13 januari 18.00-20.00 

Liefste kapoenen, 
Het nieuwe jaar invliegen kan natuurlijk niet zonder een super leuk 
nieuwjaarsfeestje. 
Trek jullie dansschoentjes al maar aan en laat die 
muziek maar komen!! 
 
 

 

 



Vrijdag 20 januari 18.00-20.00 

Van al dat studeren is jullie leiding wel wat aan ontspanning toe. 
We houden het vandaag dan ook rustig en nestelen ons onder een 
dekentje voor de tv. Pak de popcorn er ook bij want vanavond kijken we 
een super leuke film. 
Benieuwd welke film? Kom dan zeker naar de scouts. 
 

 

Zondag 29 januari 14:00-17:00 

Vandaag is het tijd om jullie wildste fantasie te laten 
werken, want vandaag gaan we knutselen. Breng wat 
extra knutselmateriaal mee zodat we super coole 
dingen kunnen maken. 
 
 

 

Zondag 5 februari 14:00-17:00 

Eindelijk zullen we ons nog eens gaan uitleven! 
Maar waar gaan we dit doen? In het bos natuurlijk! 
Wat zullen we deze keer doen? Zijn jullie al benieuwd? 

 

Zondag 12 februari 14.00-17.00 

Vandaag willen alle slimme kapoenen zien. En aangezien dat er enkel 
slimme kapoenen zijn, willen we jullie allemaal zien! 
Het is tijd om te bewijzen hoe slim jullie echt zijn in een super leuke quiz! 

 

Zondag 19 februari 14.00-17.00 

Beste kapoenen, het is heel belangrijk om gezond te 
eten, niet te veel te snoepen, maar ook om veel te 
sporten. 
Haal je sportieve kledij maar uit de kast want vandaag 
doen we een vergadering vol met leuke sporten! 
 

 

 



Zondag 26 februari 14.00-17.00 

Hebben jullie veel honger? Wij wel! 
Trek jullie koksmuts maar aan want vandaag gaan we iets super lekkers 
maken tijdens een super leuke kookvergadering. 
Al benieuwd wat jullie gaan maken? Zeker komen dan! 

 

Zo dat was het weer voor dit Maasterke. We hopen dat jullie jullie wat 
geamuseerd hebben. Wij vonden het sowieso een geslaagde 2 
maanden. 
Op naar de volgende! 
 
Dikke knuffel  
jullie kapoenenleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vrijdag 6 januari is weer iedereen heel welkom om mee te komen wandelen met 

onze jaarlijkse fakkeltocht. We zorgen weer voor een leuke route en een 

schitterende bar achteraf! Iedereen is welkom vanaf 17u om al iets te komen eten 

en/of drinken. Om 19u30 beginnen we met de wandeling en bij terugkomst gaat 

de bar gewoon verder.  

Onze leden mogen natuurlijk helemaal gratis meewandelen en voor de niet-leden 

vragen wij een klein prijsje van 1 euro per persoon. Indien je graag wil 

meewandelen, kan je je makkelijk inschrijven door een mailtje te sturen naar 

groepsleiding@den62.be. In het mailtje vermeld je simpelweg met hoeveel jullie 

komen meewandelen en hoeveel daarvan niet-leden zijn. 

Hopelijk tot dan! 

mailto:groepsleiding@den62.be


WELPEN 

Hey hoi welpjes. Hopelijk hebben jullie er zin in want wij 
hebben er alvast weer ontzettend veel zin in!! Buiten is het nog 
wat koud maar wij zullen genoeg spelletjes en activiteiten 
organiseren om jullie warm te houden! 3… 2… 1… GOOO!  

 

Zondag 1 januari FAMILIEZONDAG 

GELUKKIG NIEUWJAAR *kus*, *kus*, *kus*! Vandaag is het vooral 
belangrijk om het nieuwe jaar in te zetten met de familie en/of vrienden! 
Daarom is het jammer genoeg vandaag geen scouts. Maar geniet van 
het samen zijn! 

 

Zondag 8 januari FAMILIEZONDAG 

WAT?! 2 keer achter elkaar geen scouts?! Wie doet er nu zoiets?? Ja, 
jammer genoeg is het inderdaad vandaag ook geen scouts. Maar 
misschien hebben jullie nog wat tijd nodig om uit te rusten na al dat 
gefeest! Volgende week geven we er weer een lap op!!!  

 

Vrijdag 13 januari  18:00-20:00 

Opgelet vandaag is het scouts op vrijdag! Waarom? Awel, omdat 
sommige leiding nog examens heeft en dus heel veel moet studeren, 
maar wij kunnen jullie niet missen! Vandaag zorgen wij voor een mega 
rustgevende avond! Even ontspannen na al dat gefeest!  

 

Vrijdag 20 januari 18:00-20:00 

Ook vandaag is het weer scouts op vrijdag! Vandaag zorgen we ervoor 
dat jullie alle zintuigen goed gaan mogen gebruiken, buiten 1! Zien… We 
gaan al jullie andere zintuigen eens goed op de proef stellen! 

 

Zondag 29 januari 14:00-17:00 

Eindelijk terug scouts op zondag! Om dat te vieren trekken we vandaag 
naar het bos! Kleed jullie dus zeker warm aan en komen is de 
boodschap!  

 



Zondag 5 februari 14:00-17:00 

Het is heel lang geleden dat wij nog eens hebben geknutseld! Laten we 
daar verandering in brengen! Kleuren, knippen, lijmen en plakken. Dat 
wordt sowieso weer super leuk! 

 

Zondag 12 februari 14:00-17:00 

Het is bijna carnaval! We zullen al eens een beetje in de spirit komen hè! 
Verkleed jullie maar allemaal in iets speciaals. Een clown, een fee, een 
ridder, alles is welkom!  We zijn al benieuwd naar wat we allemaal te zijn 
zullen krijgen!  

 

Zondag 19 februari 10:00-17:00 

SNOEPJESSS! HEERLIJKE SNOEPJESSSS! Vandaag gaan we er met 
zijn allen voor zorgen dat wij op kamp kunnen gaan! Wij gaan dus 
overheerlijke snoepjes verkopen vandaag! Komen is de boodschap want 
alle centjes die we vandaag verdienen gaan rechtstreeks naar alle toffe, 
coole, leuke en spannende dingen die wij gaan doen op kamp! Vergeet 
zeker jullie boterhammetjes en jullie dikke jas niet! 

 

Zondag 26 februari 14.00-17.00 

Vandaag is het de laatste vergadering van het maasterke maar niet 
getreurd! We zorgen ervoor dat wij afsluiten met een knaller van formaat! 
Maar wat we gaan doen houden we nog even geheim! Tot straks!   

 

Ziezo dat was het al weer… de eerste 2 maanden van het jaar zijn al 
voorbij… de tijd vliegt! Niet getreurd er kom een nieuw maasterke aan 
vol met minstens even leuke vergaderingen! Dikke kussen van de 
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 

 



Belangrijke data 2022-2023 (alles onder voorbehoud…) 
 
 

▪ 6 januari: Fakkeltocht + winterbar 
 

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

▪ 12-17 februari: Giverleefweek 
 
De givers brengen een volledige week op de scouts door. Alle 
informatie volgt hierover via de giverleiding. 
 

▪ 17-19 februari: Duodagen 
 
De derdejaars jonggivers krijgen de kans om samen met alle 
andere derdejaars van het district op weekend te gaan. De ideale 
kans om de andere scoutsen eens te verkennen. Verdere info volgt 
hierover. 

 
▪ 3-5 maart: Groepsweekend 

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

 
▪ 26 maart: Kapoenendag 

 
Alle kapoenen van heel het district spelen een hele dag samen 
spelletjes! Een heel leuke dag in thema die enorm veel nieuwe 
vriendjes verzekert. Verdere info hierover wordt nog doorgegeven. 
 

▪ 26 maart: Welpendag 
 

Net zoals bij kapoenendag, gaan alle welpen van het district samen 

een dag spelen. Veel plezier en veel vriendjes te maken! Verdere 

info wordt hierover nog doorgeven. 

 

 



▪ 26 maart: Jin-giverdag 
 
De derdejaar givers krijgen de kans om al eens te gaan proeven 
van het leven als jin. De jins van het district voorzien een hele leuke 
vergadering als extra oefening om volgend jaar leiding te worden!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JONGGIVERS 

Dag lieve jogi’s!  

Wij zijn er alweer helemaal klaar voor, jullie toch ook mogen we 

hopen?? Hou je vast want we maken er samen twee spetterende 

maanden van! Zijn jullie ook benieuwd wat wij voor jullie nog in 

petto hebben? Lees het Maasterke en allemaal komen is de 

boodschap! 

Zondag 1 januari FAMILIEZONDAG 

Deze zondag is het feest!!! Jammer genoeg geen feest 
op de scouts. Treur niet, nieuwjaarsbrieven voorlezen 
voor familieleden is ook wel best oké. Veel succes 
allemaal met de start van een nieuw jaar vol goede 
voornemens! xxx 

 

Zondag 8 januari FAMILIEZONDAG 

Deze dag lassen we in als een rustdag. Jullie hebben wel een dagje vrij 
verdiend om te kunnen bekomen van de afgelopen, vermoeiende 
feestdagen. 
 
Tot volgende vergadering! 

 

Zaterdag 14 januari  Avondvergadering 20u – 22u 

Joehoeee, dat is lang geleden! Er staat nog eens 
een avondvergadering op het programma! 
Vanavond is het een echte casinoavond! Oefen 
alvast jullie pokerface en kaarttrucjes. Zijn jullie er 
klaar voor om STINKEND rijk te worden?  

 

 



Zaterdag 21 januari Avondvergadering 20u – 22u 

Ja, ja, jullie lezen het goed! Doe jullie camouflagekledij aan maar vooral 
een lekker warme jas! Het wordt weer een echte scoutsklassieker, 
dussss super megaveel plezier verzekerd! 

 

Zaterdag 28 januari  Avondvergadering 20u – 22u 

Ge – Ge – Ge – Gezelschapspelletjesssss. GiGa Gezellig dus Gewoon 
hè! Gewoon allemaal afkomen met je favoriete Gezelschapspel. 
Genieten doen we Gegarandeerd! 

 

Zondag 5 februari 14:00-17:00 

Balken, koorden, veel geklungel en veel plezier… Ja ja, 
jullie horen het goed. Vandaag gaan we SJORREN!!!!!!  
Wij zijn vooral heel benieuw in wat jullie allemaal in jullie 
mars hebben! Klaar om jullie leiding versteld te doen 
staan?  

 

Zondag 12 februari 14:00-17:00 

Wie is de snelste jogi? Wie de sterkste, wie de slimste, wie de sluwste, 
wie de vinnigste…. Vandaag kan je de titel SUPERjogi verdienen.  
Stap 1: Naar de scouts komen. 
Stap 2: Geen enkele uitdaging uit de weg gaan. 
Stap 3: WINNEN! 

 

Vrijdag 17 – zondag 19 februari DUODAGEN 

Dit weekend is het Duodagen. Dit is een weekend voor de 3e jaar 
jonggivers van het hele district. Zo leren jullie de andere scoutsen wat 
kennen door super leuke spelletjes te spelen! Haal jullie sociale skills al 
maar naar boven! Spijtig genoeg betekent dit dat de 1e en 2e jaars het 

een weekendje zonder ons moeten doen     . 

 

 

 



Zondag 26 februari 14.00-17.00 

Vandaag is het vergadering op wieltjes. Neem dus allemaal 
een step, skateboard of iets anders op wieltjes mee! En dan 
maken we er samen weer een topdag van. Voor degenen die 
weleens durven vallen, vergeet je bescherming niet!  

 

Dit was het weer voor dit Maasterke. Wat vliegt de tijd toch als je plezier 
maakt! Bedankt voor jullie fijne aanwezigheden! Wij kijken alvast uit naar 
de komende vergaderingen!  
Stevige linker, 
Tommeke, Keanu-ah-ah, Sepson en Sillebil 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GIVERS 

Joow Giverss, scoutsjaar 2023 begint hier. Nog een half jaar vol 

zotte en plezante vergaderingen!!! Hierbij het maasterke voor 

januari en februari. Zeker allemaal komen want het wordt 

goeeeeee…  

 

 

Zondag 1 januari FAMILIEZONDAG 

Vandaag spreken we extra vroeg om 09:00u af op het lokaal. Neem 
zeker middageten en je fiets mee. 
Praaank, slaap vandaag maar lekker lang uit, want we hebben geen 
vergadering. Gelukkig Nieuwjaar allemaal! 

 

Zondag 8 januari FAMILIEZONDAG 

Voor wie nog steeds moet bekomen van nieuwjaar, hebben we nog een 
extra rustdag voorzien deze week. Het is geen vergadering, ga eens 
langs bij oma en opa voor een stukje taart en wie weet nog een 
nieuwjaarsbrief. Veel plezier terug op school morgen!!! 

 

Vrijdag 13 januari  20.00 – 22.00 

Omdat de leiding in januari examens heeft plannen we opnieuw een 
avondvergadering. Deadline: vrijdag 13 januari, 20u op het lokaal. Neem 
voor je vertrekt zeker nog een bezoekje aan het toilet. :-) 

 

Vrijdag 20 januari 20.00 – 22.00 

Jazeker, de leiding zit nog steeds achter die stomme boeken :-(, 
opnieuw een avondvergadering dus. Vanavond trekken we naar het bos, 
spannennddd! 
 

 

 

 



Zondag 29 januari 14.00 – 17.00 

Vandaag een super leuke vergadering. Iedereen om 14u op de scouts. 
Benodigdheden: Neem allemaal dingen mee die kapot mogen. 
Bijvoorbeeld: computer die kapot is, printer die niet meer werkt, stoelen 
die voor de vuilbak zijn, …  
 

 

Zondag 5 februari 14.00-17.00 

Het technisch gedeelte van de scouts mogen we natuurlijk niet vergeten. 
Vandaag controleren we jullie op alle kneepjes van het vak en leren we 
jullie bij waar nodig. Tot straks !!! 
 

 

Zondag 12 – vrijdag 17 februari LEEFWEEK 

Leukste week van het schooljaar begint vandaag: DE LEEFWEEK!!! 
Jullie krijgen nog een brief doorgestuurd met alle informatie, er zal ook 
een infoavond zijn voor jullie ouders waarbij alle uitleg gegeven wordt. 
Allemaal komen want het wordt een topweek! 
 

 

Zondag 19 februari FAMILIEZONDAG9 

Na een leefweek is iedereen even voldaan van de scouts. Dit weekend 
is het familiezondag. Slaap maar goed uit, want het zal een vermoeiende 
week geweest zijn. Tot volgende week!! 

 

Zondag 26 februari 14.00-17.00 

Tijd voor een groot spel, hebben we allemaal zin in! Vandaag hebben we 
ook een special guest! Om te weten wie, moet je maar afkomen. 
 

 

Zo dat was het dan alweer, 
Tot de volgende keer. 
Afgelopen twee maanden waren fantastisch plezant 
Zo zijn we alweer in maart beland. 
 
Stevige linker- De Giverleiding 



 

Website: www.den62.be 
 

Facebook: Scouts 62e Master Van Bladel 
 

Instagram: scoutsden62 

 


