
Maandlijst VK: februari - maart - april 
 

Beste verkenners, 

 
Kom steeds met de fiets naar de vergaderingen want we hebben hem bij veel vergaderingen 

nodig. Kom zoveel mogelijk, dit draagt immers bij tot de groepssfeer. 

 
Kan je toch eens een keertje niet komen? 

Laat dit dan weten aan één van ons. 

 
Scoutieve linker,  

Takleiding: Wannes Lagring 0479 54 42 10 

Emiel De Grauwe 0493 05 43 90 

Tim Verbeiren 0491 08 76 88 

Ty De Leeuw (groepsleiding) 0470 80 66 64 

 

 
Zondag 19 februari: Oilsjt Carnaval 

“Oilsjt goi stad van men droeimen 

Oilsjt men stad goi allien 

Hier wil ik altijt woeinen 

Iejn klein pleksken bekliejn” 

 
Deze zondag gaan we ons wagen aan 

Oilsjt Carnaval. Kom dus met de de fiets, 

verkleed je als voil janet en kom naar de 

lokalen van 2 tot 5. 

 

 
Zondag 26 februari: Cryptovergadering 

Vergeet sparen op de bank of investeren in vastgoed, want 

crypto is de toekomst. Probeer dus nog snel een paar bitcoins te 

minen, enkele stocks te traden en hou deze week de koers van 

alle crypto in de gaten. Na deze vergadering van 2 tot 5 zullen 

jullie naar huis gaan als ervaren cryptotraders. 

 
 

 
Zondag 5 maart: Verrassingsvergadering 

De inspiratie van de leiding om voor deze vergadering een tekstje te schrijven is op. Ons vat 

vol met inspiratie is ook niet eindeloos natuurlijk. Wat wel al zeker is, is dat jullie van 2 tot 5 

aan de lokalen worden verwacht om door ons verrast te worden. Spannend! 

 
 
 

 
Zondag 12 maart: GEEN vergadering 



De leiding is op weekend naar een geheime locatie om de vergaderingen van komende 

maanden te plannen. Hierdoor is het dan ook GEEN vergadering dit weekend. 

 
Zaterdag 18 maart: Poulékesfuif van 19u-21u!!! 

Deze avond is het feest in kippenland. De jins organiseren zoals jaarlijkse gewoonte de 

Poulékesfuif. Daarom spreken we met de verkenners af aan hun tent om daar een spel te 

spelen van 19u-21u. Dit gaat door aan de lokalen van chiro Denderleeuw, Thontlaan 51. We 

vragen om €1 mee te nemen voor een hapje en een drankje. Alle verkenners zijn welkom 

om nadien ook op de fuif te blijven. Hiervoor moeten ze wel nog €2,5 inkom betalen. Neem 

dus je beste dansbenen mee en kom de sfeer in de feesttent opsnuiven zoals een echt 

haantje. 
 

Zondag 26 maart: Koersvergadering 
 

 

punten op 

 
Klimmer, sprinter of tijdrijder? Wout Van 

Aert, Eddy Mercx of Johan Museeuw? De 

Koppenberg, De Muur of de Puttenberg 

van Pamel? Deze vergadering mogen jullie 

het beest in jullie op de fiets loslaten en 

tonen dat jij de sterkste benen hebt van 

het hele VK-peleton. Kom meestrijden voor 

de gele trui van 2 tot 5 aan de lokalen met 

de fiets natuurlijk. 

P.S Geschoren benen leveren extra 

 

Zondag 2 april: Slava Oekraïne vergadering 

Мабуть, росія вирішила анексувати громового лева і вторгнутися в наше село в цей день. Ми не можемо цього допустити, тому дамо відсіч від 2 до 

5 у приміщенн і. 

 
Afspraak van 2 tot 5 aan de lokalen met de fiets en neem iets mee om je ogen te 

beschermen zoals een duikbril, skibril of zwembril 

 
Zondag 9 april: Pasen GEEN vergadering 

Deze zondag is het geen vergadering, aangezien jullie druk zullen bezig zijn met het zoeken 

van paaseitjes. 

 
Zondag 16 april: Voorbereiding Stockwood 

Vandaag worden de laatste voorbereidingen getroffen voor Stockwood om er knaleditie van 

te maken, jullie worden dan ook allemaal verwacht met de fiets! Afspraak van 2 tot 5 aan 

de lokalen! 

 
Vrijdag 21 april tot zondag 23 april: STOCKWOOD 

Eindelijk is het zover, we hebben er maandenlang naar uitgekeken en nu is het eindelijk zover: 

Stockwood. We verwachten jullie meteen na school op vrijdag en jullie zullen op de scouts 

blijven tot zondagnamiddag, meer details volgen in de weekendbrief maar maak jullie al maar 

klaar voor een zwaar maar zeer leuk weekend. 


