
Gegroet verkenners! 
 

Klaar voor het nieuwe scoutsjaar? Voor weer elke zondagmiddag uw dag te verschijten op de scouts?  

Jullie gloednieuwe leiding alvast wel! 

Even een korte voorstelling van de verkennerleiding: 

 

Timon Hooft:  

Na een lange zoektocht in de wilde Papegemse bossen, is men op 

deze Rambo terechtgekomen. 

 

Gaat zoals een echte man voor niets opzij en werpt maar een kwade 

blik bij het woord ‘angst’. 

 

 

 

 

Emiel Matton: 

Zoals een echte scout hoor te zijn, elke vergadering staat hij 

plichtsbewust klaar in perfect uniform! 

 

Net als Timon slechts 19 lentes jong maar geeft de indruk hiervan al 

10 jaar in leiding te staan. 

Hij schijnt nog maar enkele maanden terug te zijn van een met 

uitsterven bedreigde Aboriginalcultuur te redden van de ondergang. 

 

 

 

Andy Van Cauter: 
 

Geruchten gaan de ronde dat deze kanjer de 

bovenstaande rekruten eigenhandig heeft opgeleid en 

evenveel scoutsjaren telt als hun leeftijd. 

 

Keek de dood als eens recht in de ogen maar koos toch 

opnieuw voor het  stoffelijk leven omdat hij de scouts 

nog niet vaarwel kon zeggen. 

 

 



Voilà, uw leiding kent ge al! Maar wat gaan we nu zoal doen in september en oktober? 

 

Zondag 23/09    Leidingsvoetbal! 

     Voetbaltalenten mogen zich aansluiten bij het   

      leidingsteam. Minder grote talenten mogen hun  

     enthousiasme aan de zijlijn duidelijk maken. 

     Match: 10u – 11u45 aan de ommegang 

Vrijdag 28/09    Kampvuuravond! Gezellige avond om het scoutsjaar te 

     starten met een hapje, een drankje en een live optredentje 

     Vanaf 21u @ ID 

Zaterdag 29/09    Overgang! Oude vrienden stijgen op, nieuwe landen in de 

     groep. Een dag vol niet te missen plezier en avontuur! 

     10u  - 17u MET lunchpakket @ ID 

 

Zondag 07/10    De grote wie-is-die-knap-geklede-kerel-naast-mij-vergadering

     14u – 17u @ ID       

Zondag 14/10    De grote veertienoktobervergadering   

     14u – 17u @ ID 

Vrijdag 19/10    Dag van de jeugdbeweging! Met z’n allen in uniform naar 

     school! 

Zaterdag 20/10    Dag mevrouw, wij zijn van de scouts van Lede en verkopen 

     ooooooverheerlijke mattentaarten.. Jaja, het is weer zover, 

     ze zijn terug in ‘t land! 

     Met de haren gekamd en tandjes gepoetst worden jullie 

     verwacht van 10u – 17u @ ID 

Zaterdag 27/10    Osspel, osspel, osspel, vandaag doen we een… 

     Heksentocht! 

     Afspraak om 19u @ ID 

 

Hoe hou ik mijn leiding tevree? 

• Ik kom steeds in p-e-r-f-e-c-t uniform! (incl. korte broek en das) 

• Ik neem steeds mijn euro mee! 

• Ik kom wekelijks mooi op tijd met de fiets naar de scouts! 

 

Stevige scoutslinker, 

De verkennerleiding 


