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Voorwoord

Beste ouders, leden, sympathisanten

De eerste twee maanden van 2019 zijn weeral gepasseerd. We hebben het
jaar gestart met een fantastische winterbar en fakkeltocht! Bedankt aan de
VOL voor de uitstekende organisatie!
Hopelijk zien we op onze volgende activiteiten (Familiekwis, Stoofvleesavond,
Pannenkoekenslag, Groepsweekend, Scherpenheuvel, …) ook weer heel veel
volk verschijnen. Wij kijken er al vast naar uit!
Onze mailproblemen zijn nog niet volledig van de baan, als u nog wacht op een
antwoord of de indruk hebt dat u bepaalde mails niet aankrijgt, laat ons dat dan
zeker weten!
Sedert enkele jaren kan je ons ook al terugvinden op het wereldwijde web via
onze site en via facebook. Sinds vorig jaar hebben wij ook een
instagrampagina, zeker de moeite om te volgen!

www.den62.be

Scouts 62e Master Van Bladel

Scoutsden62

Een stevige linker,
Wannes, Vincent en Maarten
groepsleiding@den62.be

Alright kapoentjes, zijn jullie klaar voor weer een
maand vol superdepupper leuke vergaderingen?
Wij alvast wel hoor! Lees maar snel verder als jullie
willen weten wat we weer allemaal in petto hebben
voor jullie deugnieten!!

Zondag 3 maart

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!
We gaan vandaag al die kilo’s van vorige
week weer weg werken door deze leuke, actieve vergadering.

Zondag 10 maart

FAMILIEZONDAG

Na dat zware sporten is de leiding echt doodop! Daarom is er jammer genoeg
deze week geen scouts. Maar misschien kunnen jullie hier wel gebruik van
maken om nog eens een bezoekje te brengen aan de grootouders, of nog eens
goedendag gaan zeggen tegen jullie tantes en nonkels?

Vrijdag 15 maart - zondag 17 maart

GROEPSWEEKEND

Liefste kapoentjes omdat we jullie zo graag zien, en we jullie vorige week
enorm hard hebben gemist, vinden wij 1 zondagnamiddag niet genoeg!
Daarom gaan we gewoon met HEEL DE SCOUTS op weekend, hoe zalig is
dat wel niet? We hopen dat jullie weer talrijk aanwezig zullen zijn! De overige
belangrijke info krijgen jullie nog in een brief!

Zondag 24 maart

10.00-17.00

Vandaag is het kapoenendag, dit houdt in dat we met alle kapoenen van heel
Schoten en Merksem samen gaan spelen! We zullen iedereen eens laten zien
dat de kapoenen van Den 62 super cool zijn! Zeker komen want het wordt echt
geweldig!
Nog iets heel belangrijk: WE SPREKEN NIET AF OP ONS LOKAAL! We
spreken met zijn allen af om 10:00 uur aan de ingang van bouckenborgpark in
Merksem.

Zondag 31 maart

14.00-17.00

We zijn dan wel een dag te vroeg maar toch gaan we alle mensen uit Schoten
eens goed beetnemen. Bedenk thuis al maar wat grapjes die we kunnen
uithalen zodat de mensen klaar zijn voor morgen, de échte 1 april! Ook mogen
jullie vandaag je uniform thuis laten, kom allemaal maar grappig verkleed naar
de scouts. Dan kunnen we de mensen nog harder laten lachen!

Zondag 7 april

14.00-17.00

ONZE 4-UUR?! Ooh nee, ons 4-uurtje is gestolen!
Gisteren lag hij nog in keuken. Het enige wat er nu
ligt is een oude kaart met een route op. Wij denken
dat het soort van schatkaart is… als we de zoektocht
tot een goed einde brengen vinden we het 4-uurtje
wel terug! Zeker komen is de boodschap, we hebben
alle hulp nodig!

Zondag 14 april

14.00-17.00

Vandaag krijgen we versterking in ons leidings-team. Wie dat is houden we
nog eventjes geheim, net zoals wat we gaan doen vandaag… 1 ding kunnen
we al wel zeggen het wordt weer super mega fantastisch leuk!

Zondag 21 april

FAMILIEZONDAG

Kapoentjes, slecht nieuws… Deze week is er geen scouts . Hopelijk zien we
jullie volgende week wel weer allemaal terug!

Zondag 28 april

14.00-17.00

Omdat vorige maand ons bosspel jammer genoeg niet door is kunnen gaan
door het slechte weer willen we dit graag goed maken! We gaan vandaag dus
naar het bos om ons nog eens volledig uit te leven.

Woensdag 1 mei

SCHERPENHEUVEL

Kapoenen, doe al maar jullie beste stapschoenen aan en smeer
jullie beentjes maar in. Waarom? Omdat we vandaag naar
Scherpenheuvel stappen want tradities zijn er om in ere
gehouden te worden. Verdere info zullen de mama en papa ook
nog krijgen in een brief.

Zondag 5 mei

14.00-17.00

Liefste kapoentjes, jullie hebben bij de marsepeinverkoop bewezen dat jullie
met jullie lieve snoetjes enorm goed kunnen verkopen. En we hebben nog wel
wat centjes nodig om er een superleuk kamp van te maken. Daarom gaan we
zakdoekjes verkopen! Vergeet ook zeker niet thuis en in de familie al wat
zakdoekjes te verkopen. Jullie mama’s en papa’s krijgen ook nog een mailtje
van ons waar extra info in staat.

Zo dat was het weer voor dit Maasterke. We hopen dat jullie jullie wat
geamuseerd hebben. Wij vonden het al sowieso een geslaagde 2 maand! Op
naar het volgende (en laatste ) Maasterke, en dan een TOP kamp!!
Dikke smakkers van Xebo, Nala, Rikki en Toto

Familiezondagen 2018-2019

o

16 september

o

21 oktober

o

25 november

o

16 december

o

30 december (scouts op vrijdag 28 december)

o

6 januari

o

13 januari (scouts op vrijdag 11 januari)

o

20 januari (scouts op vrijdag 18 januari)

o

17 februari

o

10 maart

o

21 april

o

19 mei

o

9 juni

o

30 juni

HAAAAALLOOOO stoere welpen van ons! Na al onze leuke
momenten samen is het nu tijd voor…………… NOG MEER
leuke momenten samen!!!! Benieuwd wat we de volgende
vergaderingen gaan doen? Lees dan zeker dit knotsgekke
Maasterke door. Jullie leiding heeft er alvast heel veel zin
in!!!

Zondag 3 maart

14.00-17.00

Techniekenvergadering dat moest er ook eens aankomen! Dus zorg maar dat
je goed voorbereid bent en zin hebt om bij te leren want vandaag staat
helemaal in thema van scoutstechnieken!

Zondag 10 maart

FAMILIEZONDAG

Oooooh, spijtig genoeg is het vandaag geen scouts ☹. Maar gelukkig heb je
nog eens tijd om langs de oma en opa te gaan. Bereid jullie alvast voor op het
spannende groepsweekend van volgende week!!!!

Vrijdag 15 maart - zondag 17 maart

GROEPSWEEKEND

Yes!!! Een weekend met heeeel de scouts. Hebben jullie er zin in? Verdere info
is te vinden in de verzonden mail.

Zondag 24 maart
Vandaag is het een héle speciale dag voor ons, want
het is Welpendag! We gaan kennis maken met alle
welpjes van andere scoutsen. Verdere info volgt nog.

10.00-17.00

Zondag 31 maart

14.00-17.00
De afgelopen 2 weken is er niet één, zijn er niet twee,
maar wel DRIE personen van de leiding een jaartje
ouder geworden! Dit moet natuurlijk gevierd worden.
Daarom is het vandaag de ultieme ‘verwen-de-leidingdag’. Is dat niet suuuuper leuk???!!!

Zondag 7 april

14.00-17.00

Het groepskamp komt alsmaar dichter en dichter bij… Aangezien dat onze
stoere welpen dan ook op tentenkamp gaan en niet in een lokaal slapen is het
weer tijd voor een techniekenvergadering. Laat maar eens zien wat je hebt
onthouden van de vorige techniekenvergadering!

Zondag 14 april

10.00-17.00

JOEPIE!!! Nog eens een vergadering vanaf 10 uur! Omdat jullie altijd
zooooveel energie hebben, gaan we vandaag eens naar het oud stort. Genoeg
plek om al jullie energie kwijt te raken. Tot dan!

Zondag 21 april

FAMILIEZONDAG

Wauuuw, we hebben veel vermoeiende weken achter de rug! Tijd om nog eens
uit te rusten, zodat we de volgende weken terug vol energie zitten!!!! Tot
volgende week lieve welpjes!

Zondag 28 april

14.00-17.00
Heb jij altijd al eens je sterkste kracht
willen laten zien? Of wil jij juist andere
mensen helpen met je wonderlijke kracht?
Laat deze zondag maar eens zien wat
jouw sublieme kracht is en kom verkleed
als SUPERHELD!!!!! (En onthoud: Als er
één ding is waar Mega Mindy niet tegen
kan, zijn het wel superhelden die niet
verkleed zijn 😉)

Woensdag 1 mei

SCHERPENHEUVEL

Tijd voor onze jaarlijkse wandeling naar Scherpenheuvel. We gaan geen 10,
geen 15, maar wel 20 km wandelen! Smeer jullie beentjes maar al in. Verdere
info volgt nog.

Zondag 5 mei

14.00-17.00

Eindelijk begint het terug mooi weer te worden en natuurlijk moeten we daar
ten volste van genieten. Kom zeker naar de scouts voor onze fantastische
zonne-vergadering!

Oh, wat zijn deze twee maanden snel voorbij gevlogen ☹. Maar natuurlijk zijn
er ook positieve dingen aan verbonden, namelijk….: DAT HET GROEPSKAMP
DICHTERBIJ KOMT!!! Gelukkig staan de
twee laatste maanden ook nog volgepland
met vele avonturen en spelletjes.
Veel knuffels en een stevige linker, jullie
(fantastische) Welpenleiding.
Mang, Hathi, Tabaqui, Mysa en Bagheera

Belangrijke data 2018-2019

•

9 maart: stoofvleesavond
De jaarlijkse stoofvleesavond van de givers, dat wordt weer
smullen geblazen!

•

15-17 maart: Groepsweekend
Om ons al voor te bereiden op het groepskamp, gaan we weer
met alle takken samen op weekend. Ouders, opgelet, ook zien
we jullie graag zondagochtend al verschijnen!

•

23 maart: Familiekwis
Onze oudervereniging, de club, organiseert weer de leukste
quiz van het jaar! Tot dan!

•

28 april: Pannenkoekenslag
Als we snoepen, dan snoepen we goed! En goed snoepen kan
op 28 april bij de jonggivers.

•

1 mei: Scherpenheuvel
Zoals elk jaar wandelen we weer met een hele troep naar
Scherpenheuvel, verdere info vlolgt nog

•

23 juni: Mini-maxi vergadering
Zoals elk jaar sluiten we de laatste vergadering af met een
‘breng-je-eigen-vleesje-mee-barbecue’.

•

Kampdata:

➢
➢
➢
➢
➢

Kapoenen: 10-15 juli
Welpen: 8-15 juli
Jonggivers: 4-15 juli
Givers: 4-15 juli
Derdejaars givers: 1-15 juli

•

7 september 2019: Grote overgang
Een datum om met een grote stip in de agenda te zetten, in 20192020 vieren wij ons 75-jaar bestaan en dat zal Schoten en
omstreken geweten hebben!

Heee jonggivers, hier zijn we weer met een nieuw Maasterke!
Wees maar klaar voor maart en april, we hebben weer een
heleboel voor jullie in petto. Lees maar snel verder!

Zondag 3 maart

14.00-17.00

Wat?! Is het nu al maart? De tijd vliegt toch zo snel. We heten jullie allen van
harte welkom op onze is-het-al-maartvergadering! Wie weet wat voor gekke
dingen we allemaal gaan uitspoken. Laat je fantasie de vrije loop, dat zullen wij
zeker ook doen.

Zondag 10 maart

FAMILIEZONDAG

Joepie, volgend weekend is het tijd voor een superleukhupperdepupper
groepsweekend, daarom is het nu een familiezondag om de batterijtjes volledig
op te laden zodat we volgend weekend voldoende energie hebben!

Vrijdag 15 maart - zondag 17 maart

GROEPSWEEKEND

Hier is ie dan eindelijk, batterijen volledig opgeladen? Tijd om een heel
weekend te springen als een duracell konijn! Alle nodige info staat in de
verzonden mail.

Zondag 24 maart

10.00-17.00

Wie herinnert zich de fantastische vergadering in Antwerpen nog? Alle
aanwezigen zullen ook nog wel weten dat het heeeeel koud was, hopelijk is het
weer vandaag beter, want we gaan weer met de fiets naar Antwerpen. Vergeet
geen boterhammetjes en natuurlijk ook je fiets niet.

Vrijdag 29 maart

19.00-21.00

Doordat enkelen van jullie examens hebben, is het nog eens tijd voor een
avondvergadering! Genoeg van al dat studeren en nood aan een fantastische
scoutsactiviteit? Zeker komen dan! Deze zondag is het dus geen scouts. ☹

Zondag 7 april

14.00-17.00
Vandaag is het kamp-op-1-dagvergadering
(omgekeerde dag, tweedaagse, vetzakkendag, ... in één
dag). Benieuwd hoe we dat gaan doen? Zeker komen
dan!

Zondag 14 april

10.00-17.00

Vorige week hebben we al bijna alle cruciale kampelementen gedaan, maar we
zijn er één heel toevallig vergeten. Op kamp zullen jullie ook heel wat mogen
sjorren en af en toe zullen jullie ook eens moeten koken. Tijd om dat te
oefenen! Je hoeft dus geen boterhammetjes mee te nemen.

Zondag 21 april

FAMILIEZONDAG

Pfffff is het nu weeral geen scouts vandaag? Helaas pindakaas. Maarrrr nu
kunnen jullie wel paaseitjes gaan rapen. Vrolijk Pasen!

Zaterdag 27 april - zondag 28 april

PANNENKOEKENSLAG

Zondag gaan we heel veel pannenkoeken
verkopen en daarom gaan we zaterdag ook al
vanalles voorbereiden! Maak zeker veel
reclame bij jullie familie, vrienden, buren,
tandartsen, … Verdere info krijgen jullie zeker
nog!

Woensdag 1 mei

SCHERPENHEUVEL

Jaja, we gaan weer stappen! Dit is de ideale voorbereiding voor tweedaagse
dus wij verwachten jullie (en jullie ouders, broers, zussen, nonkels, tantes, …)
in grote getale! Alle nodige info komt er zo snel mogelijk aan!

Zondag 5 mei

14.00-17.00

Wat?! Is het nu al mei? De tijd vliegt toch zo snel. We heten jullie allen van
harte welkom op onze is-het-al-meivergadering! Wie weet wat voor gekke
dingen we allemaal gaan uitspoken. Laat je fantasie de vrije loop, dat zullen wij
zeker ook doen.

Ziezo het voorlaatste maasterke al (bekijk het positief dan is het kamp niet
meer zo lang wachten), hopelijk zien we jullie weer super vaak verschijnen
deze 2 maanden!
Veel liefs van jullie fantastische, super leuke leiding!

Jooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!

Zondag 3 maart

14.00-17.00

Yo we gaan op trot naa het stort vandaag! Neem allemaal jullie fiets mee en
warme kleren die vuil mogen worden (goed he we zeggen wat jullie moeten
aandoen). We gaan paintballen, let’s go!

Zaterdag 9 maart

STOOFVLEESAVOND

Hier is het dan.. onze legendarische stoofvleesavond!! Hou dit weekend maar
vrij want het zal waarschijnlijk een druk weekend worden! Nodig al je familie en
vrienden uit en hou de facebookgroep goed in het oog! See ya then!

Zondag 10 maart

OPKUIS STOOFVLEES

Dus zoals op voorhand gemeld is vandaag na een hele lange dag gisteren toch
nog scouts we laten jullie nog wel weten vanaf hoe laat. Vandaag gaan we alle
laatste beetjes opruimen ( wij hebben dit de afgelopen 2 jaar alleen gedaan of
met een beetje hulp en is niet echt meer haalbaar)

Vrijdag 15 maart - zondag 17 maart

GROEPSWEEKEND

Dus, dit wordt het super toffe fantastische groepsweekend waar jullie talrijk
aanwezig zullen zijnen enkele dingen zijn al zeker: We gaan een hele hoop
toffe activiteiten doen en één vraag moeten we niet horen “leiding wat gaan we
eten?”

Zondag 24 maart

10.00-17.00

Kom allemaal met de fiets vandaag dan kunnen wij nog een lekker op
verplaatsing gaan. neem zeker ook jullie schoofzak mee want zonder eten zijn
jullie nooit tevree..

Vrijdag 29 maart

19.00-21.00

Een aantal weken geleden hebben jullie Wannes zijn vouwkunsten gezien,
raad eens wat we vanavond gaan doen. We gaan eens zien wat jullie er van
bakken ;D

Zondag 7 april

14.00-17.00

Kom allemaal met de fiets, vandaag gaan we jullie kennis over de buurt nog
eens opfrissen. Onthoud de Schotense bezienswaardigheden al maar.

Zondag 14 april

10.00-17.00

Kookvergadering :D dus vandaag moeten jullie jullie voedsel niet mee pakken,
alleen de laatste nieuwe kookboeken en skills zijn welkom.

Zondag 21 april

FAMILIEZONDAG

Blijf vandaag niet bij de pakken zitten maar ga eens bij de bomma pitten.

Zondag 28 april

14.00-17.00

Wat doen givers zo graag en wat hebben we dit jaar bijna nog nooit gedaan?
Jaja, vandaag is het appel-en-ei-tocht, be prepared voor een geweldige
namiddag.

Woensdag 1 mei

SCHERPENHEUVEL

Zoals elk jaar is dit weer één van de tofste dagen van het jaar! We gaan naar
Scherpenheuvel en HOE! Te voet zekers? Of ga je eerst een stukje met de
bus? Je moet het zelf maar weten, vergeet jullie zeker niet in te schrijven want
de brief is onderweg!

Zondag 5 mei

START LEEFWEEK

Ola pola hier zijn we dan één van de top punten van het jaar, zijn jullie er klaar
voor ?? Ja? Alle info volgt nog via alle mogelijke wegen, hou jullie sociale
media zeker in het oog en vul jullie formulieren ook zeker in. Tot dan !!!

Ik hou van gras
Ik hou van wolken
Ik hou van bergen
En ik hou van rotsen
Maar van jullie moet ik kotsen !
Ps. Ik heb honger

Groetjes jullie liefste leiding!

