
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: 
 

 
Jelle Vermoesen: 

Deze ruige kerel staat bekend om niet van zijn pad af te wijken 

voor hij zijn doel heeft bereikt. Als hij even rust nodig heeft dan 

gebruikt hij zijn intelligentie om problemen bij bedrijven, zoals 

Apple en Google, op te lossen. Vele verkenners zijn al gekend 

met zijn harde aanpak, dus ze weten wat hen te wachten staat. 

 
 

 
Freek Lammens: 

Deze bebaarde kerel maakt al jarenlang de straten rond de 

Impse Dam onveilig. Het zijn die jaren die hem hebben 

gesmeed tot de ruwe diamant die hij nu is. Hij was nog niet 

klaar om de scouts te verlaten en heeft ervoor gekozen om 

zijn ervaringen te delen met de volgende generatie aan jonge 

garde.  
 

 
Seppe Eeckhout: 
Deze vurige jongknaap is niet om mee te memen. Er 

wordt gezegd dat hij de brutaalste is van de 

verkennerleiding. In de leidingsgroep krijgt hij ook wel 

de titel ‘het beest dat elke mietenbak met huid en 

haar opeet’ 

 

 

 

Stan Mertens:  
Deze schattige jongen ziet er misschien niet al te ruig uit 

maar laat je niet misleiden.  Scouts loopt door zijn hard 

en nieren.  

Als hem iets niet aanstaat dan zal hij het wel laten 

merken. Deze kanjer geniet er namelijk van om het leven 

van kinderen zo zuur mogelijk te maken.



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

 
Zondag 25/09 We trappen het scoutsjaar natuurlijk af met de schoonste     

match van’t jaar: leiding VS oud-leiding!  Jullie zijn uiteraard 
uitgenodigd om te komen supporteren voor jullie favoriete 
voetbalploeg.  
Match: 10u – 11u45 aan de ommegang 

Vrijdag 30/09 Kampvuuravond! Gezellige avond om het scoutsjaar te 

starten met een hapje, een drankje en een live optredentje 

Vanaf 21u @ ID 

Zaterdag 01/10 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 09/10 De grote wie-is-die-knap-geklede-kerel-naast-mij-vergadering 

14u – 17u @ ID 

Zondag 16/10 De grote zestienoktobervergadering 

14u – 17u @ ID 

Vrijdag 21/10 Dag van de jeugdbeweging! Met z’n allen in uniform naar 

school!  

Zaterdag 22/10 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 29/10 Trick or Treat!  

 We vieren deze vergadering de engste nacht 

van het jaar. Jullie moeten voor één keer niet 

in perfect uniform naar de scouts komen 

maar wel zo goed mogelijk verkleed! 

Afspraak om 19u – 22u@ 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 mijn stalen ros naar de scouts! 

 
 

Stevige scoutslinker, 

De verkennerleiding 
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