
Dag lieve scoutsvrienden!  

Na het grote gemis van de blokkende leiding - maar de fantastische 

vervangingen van Jin en oud-leiding – zijn we weer helemaal opgeladen en 

enthousiast voor het tweede deel van het scoutsjaar. We vliegen erin met 2 

maanden boordevol leuke vergaderingen en evenementen. Hieronder even de 

belangrijkste puntjes op een rij. 	

We beginnen alvast met iets waar Scouts Diependaal goed in is: (lekker) eten 

en een gezellige avond. U hoort (en ruikt het misschien) al, ook dit jaar is er 

weer een culinaire Italiaanse avond. Dit jaar mogen jullie de beentjes onder 

tafel komen schuiven en worden jullie op jullie wenken bediend door de 

leiding op 21 maart. Alle vergaderingen stoppen dan ook uitzonderlijk om 

17u. Voor de jongsten onder ons zal er animatie voorzien worden, zodat 

iedereen zonder zorgen kan genieten. Inschrijven kan vanaf 22 februari via 

de site: www.gulyckers.be. Wij hopen op jullie massale aanwezigheid! 	

Op 29 februari gaat elke tak op verplaatsing. De exacte uren, en plaatsen 

zullen nog worden doorgegeven worden via mail. Gelieve dit goed in het oog 

te houden. 7 maart wordt de leiding zelf nog eens lid, en gaan zij met andere 

scoutsen scouteske spellen spelen! De vergaderingen zullen dan ook 

uitzonderlijk van 10u tot 13u doorgaan.   

Zoals jullie al op de site konden lezen gaan we omwille van ons 50-jarig 

bestaan allemaal samen op groepsweekend. Dat doen we het weekend van 

1-3 mei. Wanneer we allemaal zeggen, bedoelen we dat ook zo! Alle ouders 
zijn dus ook meer dan welkom de avond van 2-3 mei. Meer informatie volgt 

binnenkort. Wij kijken er alvast enorm naar uit. 

Zij die al lekker hun grote vakantie aan het plannen zijn, vragen we zeker de 

kampdata vrij te houden: 	
• Van 13 tot 19 juli: de kabouters en welpen 	
• Van 14 tot 19 juli: de kapoenen 	
• Van 16 tot 26 juli: de jonggidsen en jongverkenners 	
• Van 14 tot 26 juli: de gidsen en verkenners 	
• Van 5 tot 19 juli: de jin  

	



• In de periode van 14 tot 19 juli zullen ook de akabe op kamp gaan. De exacte 

data liggen echter nog niet vast, maar worden zo snel mogelijk meegedeeld. Meer 

informatie over de kampen volgt spoedig.  

 

 

Een stevige linker,  

De Groepsploeg: Emma, Lena, Marie, Samuel en Douwe	
 

 



 

 

 

 

AKABE ORANJE 

 

 

21 maart: Italiaanse avond 

Vandaag reizen we naar het land 
van de pasta en pizza: Italië! 

’s Avonds organiseert de scouts 
ook een heuse Italiaanse avond, 

dus schrijf jullie zeker in! 
 

Noor Verbeke: 0476 03 2802 

Lennart Steenberghs: 0493 64 70 95 

Clara De Vos: 0494 12 14 15 



15/02 : Faraovergadering 

Vandaag gaan we op reis naar het oude Egypte. Verkleed je dus zeker als een echte farao en wees 
paraat om mee te helpen aan de grootste piramide ter wereld.  

  

29/02 : Oktoberfest 

Wohoee, vandaag trekken we naar het grootste festival van Duitsland. Trek jullie leren broek al maar 
aan en bereid je voor op een spetterend festival. 

   

14/03 : USA - vergadering 

Onze wereldreis gaat verder. Deze keer nemen we een kijkje in de Verenigde Staten van Amerika.  
We spelen enkele speciale sporten die er zeer populair zijn en nemen zelfs hun eetgewoonten over. 
Dat wordt smullen! 

 Ken jij deze Amerikaanse sporten? 

   

       ……..….……………………..                           ……….……………………….                   ……………………………… 

 

Veel groetjes van jullie leiding,  

Jojanne Van Maelsaeke (0478 82 27 48) 

Iris Smeuninx (0478 69 27 89)  

Jonas Van Bladel (0491 64 79 47)  

Stan De Vos (0477 39 26 61) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8 februari is het “verloren 
groenten vergadering” maar 
geef mij maar een boterham 

met choco !!! 

15 februari gaan we 
op zoek naar een liefje 

op de 
valentijnsvergadering. 

22 februari is  
het “nic nac” 
vergadering.s 

Douwe Van Gorp
Deugnieten



 

Trek de botinnen maar alvast 
aan want 21 maart zullen we 
naar het bos trekken en ons 

vuil maken. Haal je 
knutselmateriaal 
maar boven want 

14 maart is het 
knutselvergadering. 

Ben jij klaar voor de 
grootte 

verassingvergadering 
op 29 februari? 

Trek je verkleedkleren 
maar nog eens aan voor 
de carnavalvergadering 

op 7 maart. 



Kabouters  

Leila (+32 479 27 56 55) Francesca (+32 475 76 51 77) Simon (+32 489 50 77 11) Sarah (+32 468 29 12 00) Miguel (+32 496 06 08 48) 
Florien (+32 497 74 42 71) 

 

 8/2 informatica vergadering 

07/03 Stoere Kabbie 
vergadering: 

Vandaag ontdekken we wie 
de stoerste Kabbie is, dus 
bereid je maar goed voor! 



Kabouters  

Leila (+32 479 27 56 55) Francesca (+32 475 76 51 77) Simon (+32 489 50 77 11) Sarah (+32 468 29 12 00) Miguel (+32 496 06 08 48) 
Florien (+32 497 74 42 71) 

 

 

14/03 Kookvergadering; 

Welke kabbie wordt 
vandaag bekroond tot 
beste kok? Dat komen 
we vandaag allemaal 

te weten. 

21/03 legervergadering; 

Vandaag gaan we 
ontdekken wie er van jullie 

écht klaar is om bij het 
leger te gaan.  

Het is vandaag ook de 
laatste editie van de 

Italiaanse avond, zeker 
niet te missen! 



welpen

Welpen Diependaal

smurf vergadering

15 Februari 22 Februari

muziek vergadering uitstap /  
verassing

29 Februari

Alien vergadering

7 Maart   10-13u

Film vergadering

14 Maart  

Italiaanse vergadering
21 Maart 

Met daarna de 
Italiaanse Avond

Lukas

Nico

Aart

Gijs

Dj Arne- Groetjes van de Welpenleiding



Heb je je altijd al afgevraagd wat voor een jonggids jij nu echt bent? Doe dan hieronder nu de test! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil jij ons klimaatje zijn?  

Jij bent een milieubewuste jonggids! Kom 
zeker naar de ‘our planet’ vergadering op 8 
februari van 14u tot 17u30 

Hou je van rondwandelen in Leuven met het 
bruisende stadsleven rondom jou? 

Ideaal! Jij bent de perfecte kandidaat om het 
stadsspel te winnen! Afspraak 15 februari om 
14u10 aan ‘in het woud’ en om 17u20 staan 
we daar terug klaar  voor de ouders! 

Droom je er al heel je leven van om even beroemd te zijn als 
Kendall Jenner? Wil je graag in volledige outfit op de catwalk 
naast Cara Delevigne staan? Jij bent een potentiele miss jogi! Miss zeker 

de Miss Diependaal verkiezingen niet op 22 
februari tussen 14u en 17u30 

Hou je van verrassingen op verplaatsing? 

Jij bent een avontuurlijke jonggids! Kom zeker 
naar de uitstap op 29 februari, verdere info 
over uren en plaats volgen via mail 

START 

ja 

ja 

ja 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 



 

 

 

 

 

Wij kijken er alvast mega hard naar uit! Kijk altijd goed de uren van de vergadering na, want er zijn veel speciallekes deze keer!  Dikke kussen xx 
Arthur 0397083046 Fran 0487672332 Helen 0485044242 Marthe 0495519171 Catho 0497885860 Lotte 0483476912 

Hou je van sjorren? Wil jij graag leren hoe je 
een tent moet opzetten? En waar dient de 
Jerome juist voor? 

Jij bent een echte scouteske jonggids! Op 7 
maart leren we van 10u tot 13u alle 
technieken die we nodig hebben op groot 
kamp! 

Weet jij wat ‘Expecto Patronum’ betekent?  

Deze week is het aan jullie! Als een echte 
leiding begeleiden jullie je eigen gemaakte 
scoutsspel tijdens de 3ejaarsvergadering op 
21 maart!! Pas op: de vergadering duurt van 
14u tot 17u, want achteraf is het de laatste 
editie van de Italiaanse avond! 

Jij bent een 1e of 2e jaar jonggids, dat 
betekent dat je op 21 maart extra goed moet 
luisteren naar je oudere medeleden, want het 
is 3ejaarsvergadering! Pas op: de vergadering 
duurt van 14u tot 17u, want achteraf is het de 
laatste editie van de Italiaanse avond! 

Ben je een 3ejaar? 

Jij bent een jonggids met tovenaarskrachten! 
Kom je tovenaarsopleiding volgen op 14 
maart van 14u tot 17u30, vergeet je toverstaf 
niet! 

ja 

ja 

ja 
nee 

nee 

nee 



 

 

 08/02: Rakettenvergadering 

15/02: Fietsvergadering 

22/02: Super Mario vergadering 

29/02: Daguitstap 

07/03: Techniekendag 

14/03: Geldactie 

21/03: Legervergadering 

JONGVERKENNERS 



 

  

08/02: Rakettenvergadering 15/02: Fietsvergadering 22/02: Super Mario vergadering 

29/02: Daguitstap 07/03: Techniekendag 14/03: Geldactie 

21/03: Legervergadering Leiding 

Jongververkenners@gulyckers.be 
Noor: 0478 04 68 59 
Carol: 0499 05 24 62 
Lena: 0487 12 12 15 
Alexander: 0471 44 86 33 
Rob: 0474 41 94 75 
Samuel: 0499 70 34 26 

 

Vandaag berieden we jullie voor 
om met een raket naar de maan 
te vliegen, wejoww  

Jullie worden om 14u verwacht 
en om 17u30 is de rakettraining 
gedaan…  

Vandaag worden jullie om 14u 
verwacht aan de lokalen met 
fiets en helm! We maken een 
gezellig fietstochtje #chill   

We zijn terug aan de lokalen om 
17u30. 

Prinses Peach is weer verdwenen 
en Super Mario heeft jullie hulp 
nodig! Misschien kunnen wat 
loodgieterskills jullie wel helpen… 

Mario verwacht jullie om 14u en 
hopelijk is prinses Peach tegen 
17u30 wel weer terecht.  

We gaan samen op tocht! Wat 
we gaan doen is uiteraard nog 
een verrassing  

Meer info via mail volgt nog!  

Vandaag leren we jullie de echte 
scoutsskills die je zeker nodig 
gaat hebben op kamp!  
#scoutesk 

Van 10u tot 13u aan de lokalen. 

Dat het een fantastisch kamp 
gaat worden kunnen we niet 
ontkennen, maar om het net nog 
ietsje leuker te maken hebben 
we nog een beetje centjes nodig. 
Daarom doen we vandaag een 
geldactiviteit.  

Van 14u tot 17u30. 

Wooow Kamp Waes is zo cool! 
Vandaag leiden wij jullie ook op 
tot soldaten die echt ooit wel bij 
de special forces terecht kunnen 
komen! #droomdieuitkomt 
#wieweetkomttomwaesookwel 

Vergadering uitzonderlijk tot 17u 
door de LAATSTE editie van de 
Italiaanse Avond. 



SJALOOOOM, welkom bij het nieuwe gulyckske van de GIDSEN

08/02: 50+ vergadering

Ga maar eens graven in de kast van je oma, tante, 
buurvrouw,…. En kom in je beste 50+ outfit naar 
de scouts

15/02: WILLEMIJNDAG

Willemijn is back in tooooown en 
dat gaan we vieren!!!!! Dubbelfeest 
want ze is ook nog eens bijna jarig 
:ooo
Haal die feesthoedjes maar boven
xx
(cadeautjes worden altijd geapprecieerd) 22/02: Après-ski

Van de latten naar de bar, that’s 
how we work!!! Een ski-outfit is
uiteraard een must hiervoor.
We zien jullie in de Folie Douce, je 
herkent ons aan de grote zonnebril 
en chique bont skijas xD

29/02: Activiteitendag 

De leiding is best moe van 
inleefweek dus we gaan op stap. De 
activiteit is TBA! Een mail met meer 
info volgt snel!!

07/03: Brunchen van 10-13uur

Breakfast + lunch = brunch! Zorg
voor een lege maag en ook hier 
volgt nog meer infoooo

14/03: KAMP GIDSEKTE

Maak die borst al maar nat want vandaag wordt 
een dag van bloed, zweet en tranen! 
We gaan door tot de limiet!

21/03: What do you meme?

Het enige echte meme-spel wordt
er gespeeld vandaag!! Ben jij up to 
date of loop je eigenlijk gigantisch 
achter??? Dat zullen we hier en nu 
ondervinden
AANSLUITEN LAATSTE EDITIE 
ITALIAANSE AVOND
Meer info over inschrijvingen etc 
volgt later!

Geschreven door: De Gidsenleiding
Justine Davidts: +32 474 18 30 13
Senna Abts: 0470 01 44 11
Manon Vermeersch: 0479 53 73 97
Charlotte Craenen: +32 496 28 28 23
Wilemijn Devillé: +32 483 65 54 59
Lena Pignoloni: 0479685299



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

February and March 

February 8:  

“I don’t know who needs to hear this, but bring your hemd to the formatie.” 
Posted on February 5, 2020 at 6:46 p.m. 

Ellen Vanbrussel  
BuzzFeed Senior Editor  

February 15:  
When the leaders want to start the new year with an old-school 
day trip 

 

February 22:  
friends: wat doe je dan zoal tijdens tamtamvergadering?  
me:  

 

February 29:  
me waiting for the email telling us were we’re going on a trip 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 07 (10am – 1pm):  
Wanneer je op techniekendag een Filipijnse diagonaalsjorring moet maken 

 

March 14:  

 
 

Thuis chillen 

 
 

Op de scouts 
chillen 

March 21 (2pm – 5pm):  

More of this:  
Italian evening: last edition posted on March 21 7:00 pm 



Vragen?  jin@gulyckers.be 

Emma: 0484/065249 

Laura: 0497/134182 

Thomas: 0486/138080 

Victor: 0497/0287327 

 

 




