
HET SPOOR 

FEBRUARI 2022 – APRIL 2022 

 

 



VERKOOPACTIES FEB – APR 

 



 

Verkenners 
De verkenners organiseren weer hun befaamde verkennerquiz en dit op 14 mei. De inschrijvingslink 

voor deze quiz zal op onze site en onze facebook pagina bekend gemaakt worden. 

 

Jins 
De jins organiseren in mei een carwash voor hun kamp te steunen. Een exacte datum zal nog volgen 

op deze site en op onze facebook pagina. 

De jins staan nog steeds paraat voor allerlei klusjes uit te voeren zoals tuinwerken, opdienen, 

verhuizen, hout zagen, zagen over hun leiding, … Wilt u meer weten of hen contacteren? Surf dan 

naar hun facebookpagina of stuur hen een mailtje via het email adres jins@scoutsedegem.be. 

 

 

Verdere verkoopacties zullen hier vermeld staan doorheen de volgende maanden. 

 

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Rent-A-Jin-1646266418983658/
mailto:jins@scoutsedegem.be
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Horizontaal 

2 13/03: de naam van deze vergadering mag dan wel eindigen op "spel", eigenlijk weten 

we allemaal dat verdovende middelen geen lachertje zijn en illegaal bovendien! 

4 17/04: In deze populaire -iedereen beroemd- rubriek gaat Walter Grootaers elke dag 

op zoek naar de meest universele mens. 

6 10/04: Met deze vergadering onderscheiden de wolven zich helemaal van de welpen! 

Bovendien kan deze vergadering altijd nog van pas komen in een verdere 

scoutscarrière 

7 20/03: Deze vergadering gaat over het leveren van goederen of diensten aan derden 

tegen betaling. Het kan plaatsvinden tussen twee bedrijven of tussen een bedrijf en 

een consument 

 

Verticaal 

1 06/03: Verhaal uit de Bijbel waarbij een moedige man samen met zijn gezin en een 

boot vol dieren een zondvloed trotseert. 

3 29/4 - 01/05: Na meer dan 3 jaar uitstel door een niet nader genoemd virus is het 

eindelijk weer zover!! en om dit weekend nog epischer te maken, doen we dit met de 
volledige 27&28 samen! (meer info hierover volgt) 

5 03/04: We zetten de Paasvakantie fit en gezond in met deze vergadering op maat van 

de meest atletische wolf! 

6 24/04: Deze leiding is een onstuimige, vrolijke buffel met gevoel voor humor. Hij 

maakt uitgelaten bokkensprongen en toont zijn strijdlust door met zijn polsen in de 

grond te wroeten. Het is een kuddebeest dat grote afstanden aflegt. Hij is fier en 

temperamentvol. Als hij schrikt, rent hij plotseling weg. Bovendien vieren we vandaag 

de verjaardag van deze wolvenleiding!! 



 

 

 

26/03 (zaterdag!): Het culinaire hoogtepunt van het jaar en bovendien de ideale gelegenheid om de 

27 te steunen:  

 

 



Spoor Jongverkenners 
 

 






