
  ONS SPOOR 
December 2016 - februari 2017  



Beste ouders en leden,  

Het eerste deel van het scoutsjaar is spetterend gestart met een knaller van een overgang,  leuke 

vergaderingen en weekends. Ook mogen we onze soepverkoop niet vergeten, een dikke merci voor 

jullie steun! Wij hopen dat jullie zin hebben in het najaar, want de leiding heeft een ganse winter vol 

knotsgekke vergaderingen op het programma gezet.   

Je kan het programma van december tot en met februari 26 februari wat verder in dit spoor lezen!  

  

Op 18 maart 2017 gaat onze jaarlijkse eetavond door, kom dan lekker gezellig meesmullen.  

  
  

Wat lokalennieuws  

  

In 2016 hebben we de deur van het verkennerlokaal voor het laatst achter ons dichtgedaan. 

Vergaderingen van de jins en de verkenners gaan hier nu al een tijdje niet meer door. Iedereen die wel 

is op de 27ste komt, weet dat ook al onze andere infrastructuur al langer toe is aan vervanging.  

We hopen in 2017 dan ook de volgend stappen te zetten voor de bouw van een nieuw lokaal op ‘t 

Fruithof.   

  

  

Een stevige linker en veel leesplezier!  

  

An-Katrien, David en Loewies  

Groepsleiding van de 27ste  

   



Den Overgang 2016 

 
 

 



Kerstkaart Jins 



Lezen op 1 januari 

 

 

Liefste welp, (jong-), verkenner, jin 

 

Een nieuw jaar, nieuwe dingen 

Een nieuw jaar, jullie leiding staat ook dit jaar weer voor jullie te 

springen 

Een nieuw jaar, boordevol vergaderingen 

Een nieuw jaar dat we op de scouts zullen vullen met allemaal 

mooie herinneringen 

We wensen jullie dan ook allemaal een prettig nieuwjaar en veel 

geluk in 2017 

 

Jullie kapoenen welpen-, JVK-, Verkenner- en Jinleiding!! 

 

 

 

 



LOL  LOLLIGER  LOLLIGST   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Welpen 



Beste welpen,

Tijd voor een nieuw (en alweer ;)) fantastisch spoor! Het wordt kouder en de feestdagen (en 
examens voor de leiding) komen eraan. Er zullen dit spoor dus jammer genoeg enkele 
vergaderingen wegvallen. Samen maken we er weer een feest van!

Groetjes,

Ikki, Badsjoe, Phao, Kaa, Shere Khan, Baloo, Billy

Zondag	4/12
,	10u-12u30:	

Le4erkoeken
vergadering

Vrijdag	16/12,		
19u30-21u:		
kers>eestje

Zondag	11/12,	10u-12u30:	
Johny	en	Marina		
(Kom	verkleed!) 25/12	en	1/1:	geen	vergadering	PreLge	feesten!



Zaterdag	7/1,	19u-21u:		
schaatsen	(meer	info	volgt)

Zaterdag 21/1, 19u-21u: 
Filmavond

29/1, 10u-12u30:
Free podium

15/1, 10-12u30: Minions vergadering

5/2:	geen	vergadering

26/2, 10u-12u30: 

Kom op wieltjes!

19/12, 10u-12u30: 
Dierentuin vergadering12/2

,	10u
-12u

30:		

boog
schu

Ber	v
ergad

ering



 

 

 

JonG-verkenners 



Spoor December- Februari 

Jongverkennerzzzzzzzzzz 

 

Zoek de rode draad in ons spoor… 

4/12: Sintvergadering! We gaan snoep verkopen om ons kamp nog leuker te 

kunnen maken, Joepie! 

 

10/12: Zaterdagavond van 19-21u!!! Casinovergadering! Kom allemaal stijlvols 

verkleed en ontdek welke jongverkenner er deze avond met de jackpot naar huis 

gaat.  

 

 

18/12: Afreageervergadering. Na (of tijdens) een verschrikkelijke examenperiode 

hebben jullie waarschijnlijk zin om helemaal los te gaan.  

 



 

25/12 en 1/1 organiseren we geen vergadering want het zijn de eindejaarsfeesten. 

Tijd voor pakjes en feestjes dus! 

 

7/1: zaterdagavond van 19u tot 21u Gezelschapsspelletjes!! 

15/1: Vergadering op wieltjes… Iedereen pakt iets mee op wieltjes( bv: fiets, 

skateboard, step…) 

 

21/1 Zaterdagavond 19u tot 21u: Museumvergadering…Spannend…. 

 

9/1: middeleeuwenvergadering: We reizen terug naar de donkere middeleeuwen 

  

Deze vergadering is zeker niet de gevreesde techniekenvergadering Shhhttt!! 



5/2: legervergadering 

  

 

12/2: Geen vergadering… Helaas.. Lekker uitslapen dan maar! 

 

 

19/2 Drugsspel: klassieker bij de scouts! Maar wie is er politie en wie is er dealer? 

 

 

26/2: jongverkennervergadering: Alles wat te maken heeft met de jvk’s komt 

vandaag aanbod! Vooral voor de eerstejaars een belangrijk moment! 

DE RODE DRAAD WAS: ZEBRA 

Uw favoriete leiding allertijden wenst u een gelukkig nieuwjaar en fijne kerstdagen 

Sifaka- Agame-Elephas-Perri-Panda-Oeakari  



 

 

 

verkenners 







 

 

 

Jins 

 



Scouting 27
ste

 presents: JINS 

 

Za 3 dec: Rent-a-jin-vergadering 

Za 10 dec: Vijgen na Sinterklaas 

Za 17 dec: Leidingsbal 

Za 24 dec: Kerstmis – geen vergadering 

Za 31 dec: Oudjaar – geen vergadering 

Za 7 jan: Driekoningen 

Za 14 jan: Te rechtstreekse vergadering 

Za 21 jan: Kerstmarkt/winterbar/koud 

festijn/sneeuwwit feest/#IceCold 

Za 28 jan: Komen eten 

Za 4 feb: Hond is jarig 

Za 11 feb: 1 + 1 = 2 

Za 18 feb: Vriendenweekend – geen 

vergadering 

Za 25 feb: België is leuker dan besneeuwde 

bergtoppen 

Za 4 mrt: Museumvergadering speciaal 

voor Lara 

 


