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Voorwoord

Beste ouders, leden, sympathisanten

We zijn weeral bij het laatste Maasterke van het jaar aanbeland, een drukke
periode op de scouts met het beste nog in aankomst; het groepskamp! De
laatste hand wordt momenteel gelegd aan de kampboeken, de verbouwingen
draaien op volle toeren en de grootste voorbereidingen voor het jubileumjaar
zijn ook reeds achter de rug. Weer veel om naar uit te kijken!
Voor het kamp zijn wij nog op zoek naar iemand met een C-rijbewijs voor met
de vrachtwagen naar het kampterrein te rijden tussen 27 juni en 1 juli en terug
op 15 juli. Bent u of kent u iemand met een C-rijbewijs laat dan zeker iets
alstublieft. Alle hulp is welkom!
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

Halloooooo allerliefste kapoenen van de hele
wereld! De afgelopen twee maanden zijn weer
voorbij gevlogen hé, vinden jullie ook niet??
Maaaar geen zorgen lieverds, er zijn nog 2
laatste maanden vol met leuke spelletjes en
veeeeeeeeeeel plezier!

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. Alle info staat op de website en
is terug te vinden in de mailbox.
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.
Zondag 12 mei

14.00-17.00
Omdat het al zo lang geleden is dat we lekker eten hebben
gemaakt, gaan we daar vandaag nog eens een keertje
verandering in brengen. Geen cake, taart of brownies, nee
hoor! Vandaag kiezen we voor GEZOND! We gaan lekker
smullen van al die lekkere stukjes fruit 😊

Zondag 19 mei

FAMILIEZONDAG

Helaas lieve kapoentjes, vandaag is het geen scouts ☹☹☹ misschien is het
wel een leuk ideetje om vandaag allemaal nog eens op bezoek te gaan bij jullie
lieve oma en opa, want wij zijn er zeker van dat ze jullie kleine snoetjes maar al
te graag zien komen!!
Zondag 26 mei

14.00-17.00

Wat weten kapoenen over sport? En over muziek? En over de aarde?
Vandaag testen we de kennis van onze lieve kapoenen door het spelen van
een grote quiz!! Let allemaal de komende weken nog maar goed op op school,
want wie weet kan het nog wel van pas komen vandaag! 😉
Zondag 2 juni

14.00-17.00

Laddercompetitie? Wat is dat voor een raar woord? We spelen vandaag
allemaal spelletjes tegen elkaar om zo om ter hoogst op de ladder te komen
staan (niet echt natuurlijk, dat is een beetje te gevaarlijk en we willen niet dat
jullie iets overkomt 😉). Of je nu sterk of slim bent, dat maakt allemaal niet uit,
er zullen spelletjes zijn voor ieeeedereen.
Zondag 9 juni

FAMILIEZONDAG

“Mamaa, wat gaan we vandaag doen op de scouts?” “Sorry schat het is geen
scouts” wat? Nu wééééral geen scouts?? Vandaag kunnen jullie nog even
goed uitrusten tot volgende week, want dan wordt het keeeei tof!
Zondag 16 juni
Spitter…. Spetter…. Spat…. Plons…. Weten
jullie wat deze woorden kunnen betekenen?
Inderdaad, WATERSPELLETJES!! Breng
vandaag allemaal een handdoek en/of extra
kleren mee, want we houden het niet droog! 😊

14.00-17.00

Zondag 23 juni

MINI-MAXIVERGADERING

14.00-17.00

De laatste vergadering van het jaar, dat moet toch wel een super speciale zijn
zeker? Natuurlijk moet dat! En daar gaan we ook voor zorgen. We spelen
vandaag spelletjes met iedereen tegelijk: van de allerkleinste kapoenen, tot de
allergrootste givers en zelfs ook de leiding. Dit is jullie kans om te laten zien
aan de grote dat de kapoenen de allerbeste zijn van allemaal!
Ziezo lieve kapoenen, de laatste 2 maanden van het jaar zitten er weer op. Nu
is het nog enkele dagen aftellen tot ons
SUPERGEWELDIGFANTASTISCHONGELOFELIJKLEUKE kamp!!!! Jullie
leiding heeft er alvast zin in, hopelijk jullie ook want het wordt
keeeeeeeeeeeeeeeeei leuk!

Dikke smakkerds,
de kapoenenleiding

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

Het laatste Maasterke van het jaar. Wat ging dat jaar toch
snel en wat hebben wij ervan genoten!
Toch is het scoutsjaar nog niet voorbij, JEEJ! Eerst nog deze
vergaderingen en dan het kamp met ONVERGETELIJKE
momenten!!

Woensdag 1 mei

SCHERPENHEUVEL

Tijd voor onze jaarlijkse wandeling naar Scherpenheuvel. We gaan geen 10,
geen 15, maar wel 20 km wandelen! Smeer je beentjes maar al in. Alle info
staat op de website en is terug te vinden in de mailbox.
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 zonnevergadering!

Zondag 12 mei

10.00-17.00

Vandaag gaan we nog eens naar het bos want dat is lang geleden. Wie weet is
er wel een schat te vinden…
Het is een hele dag scouts dus vergeet zeker je lunchpakket niet!
Zondag 19 mei
GEEN SCOUTS?! Nee hoor, af en toe moet de leiding
een beetje rusten, anders houden wij het niet vol om
week na week voor jullie klaar te staan… Maar we zien
jullie graag he!

FAMILIEZONDAG

Zondag 26 mei

14.00-17.00

Vandaag proberen we zoveel mogelijk mensen
en dieren van een brandend gebouw te redden.
Zeker komen dus want de brandweer (wij)
hebben jullie nodig!

Zondag 2 juni

14.00-17.00

Tabaqui en Mysa willen eindelijk eens uitmaken wie van de twee de slimste,
beste en dapperste is. Daarvoor hebben Tabaqui en Mysa jullie hulp nodig.
Welk team is het beste en sterkste team?
Zondag 9 juni

FAMILIEZONDAG

Geen scouts vandaag. De leiding moet studeren want zij hebben de komende
maand examens. Geen nood, want volgende week zijn we er weer met een
extra leuke en vettige vergadering!
Zondag 16 juni

14.00-17.00
Hoe vettiger, hoe prettiger! Ja hoor, ’t is
VETZAKKENDAG! Hoe zalig is dat?! Doe je slechtste
kleren aan want je gaat zéééker vuil en nat worden!

Zondag 23 juni

MINI-MAXIVERGADERING

14.00-17.00

Het is zover, de laatste vergadering van het jaar. Naar jaarlijkse gewoonte
spelen we vandaag spelletjes met de hele groep. Niet te missen dus!
Vraag ook nog eens allemaal aan de mama en de papa of je zeker mag blijven
bij de breng-je-eigen-vleesje-mee-BBQ! Heel plezant!

Dit was het laatste Maasterke van het jaar… OOOHH!! Wij verwachten jullie
allemaal op 8 juli op kamp, en oh ja, ‘t is in tenten te doen dit jaar en ’t is met
heel de groep! Wordt mega tof dus!
Dikke kussen,

Belangrijke data 2018-2019

•

1 mei: Scherpenheuvel
Zoals elk jaar wandelen we weer met een hele troep naar
Scherpenheuvel, alle info op de website en via mail.

•

24 mei: kampavond + ouderbar
Op vrijdag 24 mei op 20u gaat de kampavond door waar we
het kamp uitleggen en alle info geven aan de ouders.

•

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!

Zo beste Jonggivers,
Het laatste maasterke van het jaar. Zijn jullie al benieuwd naar
wat we allemaal gaan doen. Lees dan vlug verder.

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! Alle info staat
op de website en is terug te vinden in de mailbox.
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 en neem je fiets ook maar mee!

Zondag 12 mei

10.00-17.00

Vandaag hebben we een leuke actieve activiteit in petto. Hoe meer
pannenkoeken jullie verkocht hebben, hoe leuker het zal worden! Kom zeker
ook met de fiets!
Zondag 19 mei

FAMILIEZONDAG
Oh nee vandaag is het jammer genoeg geen scouts.
Amuseer jullie met jullie huiswerk.

Zondag 26 mei

14.00-17.00

Vandaag gaan we nog meer dan anders het zwijn uithanen.
Doe zeker kleren aan die heel vuil mogen worden. Nota voor
mama’s en papa’s: sorry voor de vuile wasmachines.
Zondag 2 juni

14.00-17.00

We gaan naar een plek waar er veel bomen staan, volgens de kapoenen
wolven leven, het heel eng is en waar elfen leven. Jajaja we gaan inderdaad
naar het ()
Zondag 9 juni

FAMILIEZONDAG

Pfff het is weer de tijd van het maand. Deze keer valt de familiezondag niet op
de derde zondag van de maand, maar op de tweede omdat sommigen
examens hebben.
Zondag 16 juni

14.00-17.00
Voor vandaag hebben we goed weer gereserveerd. Maak
jullie borst maar nat en vergeet geen handdoek want er zal
water aanwezig zijn.

Zondag 23 juni

MINI-MAXIVERGADERING

14.00-17.00

De mini’s spelen vandaag samen met de maxi’s. We spelen dus met allemaal
samen vandaag. De laatste vergadering sluiten we in stijl af met een neem-jeeigen-vleesjebbq. Tot dan!

Dit was het dan voor de laatste 2 maanden. We zullen jullie missen voor de 10
dagen dat we jullie niet zien. Hopelijk komen jullie allemaal naar ons
superdeluxefantastastisch kamp!

Groetjes,
Jullie kapoentjes

Het is weer zover het laatste Maasterke van het jaar se.
Voor sommigen onder jullie zal dit jullie allerlaatste Maasterke
ooit zijn als lid dus geniet er maar van ;D

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. Alle info staat op de
website en is terug te vinden in de mailbox.

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 !!!
Zondag 12 mei

FAMILIEZONDAG

Wat? Dachten jullie nude leefweek is juist gedaan, blijf eens thuis en ga even
uitrusten da gaan wij ook doen !!!!
Zondag 19 mei

FAMILIEZONDAG

Yo Givers we weten dat het vorige week ook familiezondag was maar Jullie
hebben ons zo uitgeput, weer 10X Respect voor jullie ouders :D Wij hebben
nog een dagje pauze nodig.

Zondag 26 mei

14.00-17.00

Wat we vandaag gaan doen blijft nog een geheim. En we gaan dat niet
verklappen. Kusjes van jullie lieve leiding.
Zondag 2 juni

10.00-17.00

Kom vandaag maar met de fiets, ja met de fiets het is eender wat jullie zeggen.
We gaan nog eens met de fiets naar Antwerpen en we zullen hem daar nodig
hebben en neem zeker een goed slot mee!!!!
Zondag 9 juni

FAMILIEZONDAG

Goh wat doen we zoal op een familie
familie bezoeken geitjes eten geven in
vanalles zijn.
Zondag 16 juni

14.00-17.00

OOH ja Deze vergadering moet
komen wat we gaan doen is wel een
maar wij zijn alvast zeker dat dit een
momenten zal worden !!!!!

Zondag 23 juni

zondag …. TV zien
Oostmalle kan

MINI-MAXIVERGADERING

komen en zal
verassing
van de top

14.00-17.00

Dees kennen jullie zeker al vandaag gaan we eens leuk met iedereen
spelletjes spelen en erna neem je eigen vleesje mee BBQ

Dit Was het dan weer het laatste maasterke van dit jaar vergeet jullie niet in te
smeren voor een fantastisch kamp en we gaan het afsluiten met een knaller e
!!!!

