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Stam avonturentocht 26/4!
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Redactioneeltje
Gastredacteur: Vladimir Putin
Jullie stomme Europeanen. Waarom bemoeien jullie je toch
met alles wat wij doen? Als wij zin hebben om een stukje
land op te eisen dat langs geen kanten van ons is, dan doen
wij dat toch gewoon? Dat is een recht op vrije
meningsuiting! We leven toch niet meer in de
Middeleeuwen hé. Steek je neus in andermans zaken.
En jullie denken dat jullie zo perfect zijn. Phuh! Jullie culturele activiteiten lijken echt
nergens op. Naar het strand gaan? (welpen en givers 4/5, kapoenen 18/5) Wat is daar
nu zo leuk aan? Al die korrels vliegen in je vodka, je moet je berenmuts afdoen omdat
het veel te warm is en er zijn nergens beren te zien om op te rijden. Siberië, dát is
tenminste genieten. Trek daar maar eens je bikini aan!
Jullie denken een avonturentocht (26/4, iedereen) te doen? Avontuur? Alsjeblieft. Een
beetje rondrijden met je fiets, wat plezierige opdrachtjes doen en ’s avonds een trappist
drinken. Dat is het? Ha! Nee, in Rusland beleef je pas avonturen. Wij worden gedropt in
het midden van een bos, naakt, met enkel een fles vodka en camouflageverf bij.
Opdracht: Overleef. Wij doen dat al vanaf drie jaar, maar als je die activiteit eens aan de
kapoenen geeft zullen ze zich ook gegarandeerd amuseren!
Maar ik heb het nog niet over het meest verderfelijke van alle activiteiten gehad:
minigolven. ( jins, 20/4). Als ik mijn zoon ooit zie minigolven onterf ik hem op staande
voet. Jullie minigolven met kleine plastieken balletjes, wij met zeehondjes. Ik weet
meteen wat ik zou kiezen!
Kijk, ik denk dat ik jullie gewoon nooit zal
begrijpen, en jullie ons ook niet. Geen
probleem. Maar laat ons dan wel voortaan
gerust, oké? Do svidaniya!
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Kapoenen
Snif snif…*prrrrrrrrt* (neus snuiten)… Kapoentjes,… Wij hebben
slecht nieuws. Dit is… Het laatste Keihardje van dit jaar!
Wèèèèhèhèhèèèèèh!
Maar geen nood, want de laatste activiteiten zijn misschien wel de
beste van dit jaar!
ZATERDAG 12 april

PAS OP: activiteit op ZATERDAG
Vandaag gaan we met de volledige scouts meedoen aan Waterfront.
Hiermee herdenken we wat zich precies 100 jaar geleden afspeelde in
onze streek. We spreken af om 12u15 aan het monument van de 4de
legerafdeling te Wulpen in scoutskledij: das, trui, hemd,…. Daar wordt
een fakkel aangestoken en dan wandelen we verder richting Veurne. De
activiteit is gedaan wanneer we om 15u aankomen in Veurne. Daar zijn
nog volksspelen voorzien door de KSA van Veurne, dus wie wil mag
gerust nog even blijven hangen  Meer info vind je in de brief!

Zondag 13 april
Gisteren heeft Sander zich verbrand aan een fakkel en de rest
van de leiding moet hem verzorgen… Geen activiteit dus!
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Zondag 20 april

Jaja zoetekauwtjes, vandaag spelen we een zeer
smakelijk spel… ‘het grote snoepsmokkelspel’, en wie
houdt er nu niet van snoepjes? Wij kijken er alvast naar uit!

Zondag 27 april
De leiding en jullie ouders zijn doodmoe van
de avonturentocht van gisteren en gaan eens
goed uitslapen! Vandaag geen activiteit!
Verlengd weekend van 4 mei
Beste ridders en prinsessen, het werd nog eens tijd dat we een weekend
hielden hé! We keren dit weekend in de tijd terug naar de
middeleeuwen! Haal dus maar jullie harnassen en prinsessenkleedjes
boven! Meer info over het weekend volgt nog in een brief.
Zondag 11 mei
Jullie vragen je waarschijnlijk wel af, ‘welk spel zouden
we spelen vandaag?’. Wel beste kapoenen, we gaan
jullie nog even in het ongewisse laten, want we spelen
‘het grote mysterieuze spel’! We spreken zoals
gewoonlijk af om 14u aan onze lokalen!

5

zondag 18 mei
Kapoentjes, haal maar jullie
zandkasteelbouwkunsten boven, want vandaag gaan
we voor onze laatste activiteit naar het strand! Wie
schopjes en emmers enzo heeft mag deze zeker
meebrengen, en als het mooi weer is mag je zeker je zwemkleren
aandoen! We spreken af om 14u aan de scoutslokalen.

Dat was het dan.. Het gewone scoutsjaar zit erop. Maar daar
eindigt het natuurlijk niet… Want van 27 juli tot 31 juli gaan we
samen op kamp! Waar, dat blijft nog even een geheimpje. Eind
juni/begin juli komen wij eens langs bij jullie thuis om meer uitleg
te geven over het kamp.
Tot dan!

Sander

Jonas

Tim

Seba
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Bourry VS Vandicke VS Crevits
De afgelopen editie van de Kaas &
Wijn avond was opnieuw een groot
succes, waarvoor dank aan alle
aanwezigen! Zij die erbij waren hebben
kunnen genieten van een knap staaltje
filmwerk, onder de titel ‘Bourry Vs
Vandicke Vs Crevits’. Typ dit in op
youtube.com en geniet nog eens na!
Nadien waren er een aantal mensen met vragen over het filmpje. Daarom
zetten we hier even een aantal weetjes op een rijtje:
-

-

-

-

Alles wat in het filmpje getoond werd is wel degelijk
waargebeurd ! Zelfs de crash van Arne was niet georchestreerd.
Het touwtje van zijn sturingssysteem brak plots door waardoor
hij de controle over zijn zeepkist verloor.
Af en toe hebben we wel iets opnieuw moeten filmen omdat het
niet goed in beeld was gebracht. Een voorbeeld daarvan is de
aankondiging van de 2de opdracht, met het kaartenhuisje. Toen
we het voor de 2de keer opnamen wisten we echter al wie
gewonnen had… Daarom dat Jonas er in het filmpje zo’n ’hoe
hevoel’ bij had.
Er is veel meer beeldmateriaal geschoten dan we konden
gebruiken… Namelijk precies 4 uur 32 minuten en 8 seconden.
Bij de laatste opdracht met de fietsrace was het oorspronkelijk de
bedoeling dat we in de scouts de fakkel moesten aansteken door
eerst een kampvuur te maken, maar door het slechte weer die
dag hebben we dat moeten achterwege laten.
De uitspraak van Simon dat hij al 3 jaar niet meer op een fiets
heeft gezeten… Is niet gelogen. Het is niet bepaald zijn favoriete
vervoersmiddel.
Het eerste idee voor het filmpje van dit jaar kwam van Simon die
een eigen versie van ‘Eigen Kweek’ wilde maken. Misschien
volgend jaar …?
Westoek.be, westkustmagazine.be,… Zijn ook fan van het filmpje !
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Spelletjes
In deze woordzoeker vind je allerlei woorden die te maken hebben met
op kamp gaan. Vind jij ze allemaal? Met de 10 letters die overblijven kan
je nog een ander woord vormen. Succes!

AFWASSEN
BOOM
BRIEF
CHOCO
DAGTOCHT
DAS
FOURAGE
GAMEL

T
L
N
O
B
H
K

O
U
E
E
R
E
A
A

HEES
HEIMWEE
HEMD
KAMPVUUR
KNUFFEL
LEIDING
LEVEN
LUID

E
T D
I S
S N
V E
I D
M P
M A
M U
Z P

MATJE
MUGGENMELK
NACHT
SJORRING
SLAAPZAK
TENT
TOTEM
ZON

N
B S
M O F
E W M
A G T
J O R
F T U
N U E
V J B
T N C
F O U
G G E
A A L

A
E
I
O
R
E
T
O
N
R
N
S

C
E
C
I
E
H
O
O
A
M
A

H
H
N
C
R
M
Z
G
E
D

T
G
N
I
D
I
E
L
D

L
E
F
F
U
N
K
E

De oplossing vind je op pagina 21!
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Welpen
Dag allerliefste welpjes,
Dit is alweer het laatste keihardje van dit scoutsjaar :( maar wij kunnen jullie nu al zeggen
dat het een topjaar was met jullie en dat we het in schoonheid zullen afsluiten. De leiding
heeft namelijk nog heel wat spectaculaire activiteiten voor jullie in petto!
ZATERDAG 12 april
OPGELET: ZATERDAG ACTIVITEIT
Vandaag worden wij om 12U verwacht aan het monument van de 4de legerafdeling te
Wulpen. Kom allemaal in perfect uniform. We zullen een fakkeltocht wandelen. Om 15u
ongeveer komen we aan in Veurne en is de activiteit dus gedaan, maar in Veurne worden
er nog volksspelen gehouden. Voel je dus vrij om daar je namiddag verder door te brengen.
Meer info vind je in de brief!

13 april geen activiteit
Omdat we gisteren meegedaan hebben met de
herdenkingsceremonie is er vandaag dus geen activiteit!
Tot volgende week!

20 april
De paashaas heeft het deze tijd van het jaar heel druk, dus wij als
trotse scoutsleden gaan hem een beetje helpen vandaag. Bereid je
dus maar voor op het grote Paasspel!

27 april
Gisteren was er de avonturentocht van de stam, en van al dat avontuur is jullie leiding toch
we behoorlijk moe geworden. Geen activiteit vandaag!
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4 mei
Vandaag gaan we ons gaan uitleven op het strand!
we hopen natuurlijk op zonnig en mooi weer! trek dus
maar allemaal jullie strandkleren aan! We spreken nog
steeds af om 14u aan onze lokalen. ( als het slecht
weer is, wordt er natuurlijk een andere activiteit
voorzien.)

11 mei
Omdat we van onze scouts een hechte groep willen maken, spelen we vandaag een
groepsspel. Kom dus af in je meest sociale bui, want vandaag draait het om nieuwe
vrienden maken.

18 mei
Jammer, maar helaas ... het is alweer tijd voor onze laatste activiteit. Wat het
thema wordt zien jullie de dag zelf wel ;-) maar geloof ons op ons woord dat
het dit de grootste, gekste, coolste en meest chille activiteit van het jaar
wordt!

nu het jaar er op zit kunnen we met groot genot uitkijken naar het kamp van 25 tot 31 juli,
meer informatie daarover volgt nog! de leiding heeft de kampplaats al bezocht en wij mogen
er nog niet veel over zeggen maar wij zijn ze zeker van dat het onvergetelijk zal worden.
Eind juni/begin juli komen wij eens langs om wat meer uitleg te geven. Tot dan!
vele groetjes van jullie leiding
Seppe

Simon

Arne

Jakob
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Kampdata
De kampdata zijn bekend!
Kapoenen:
Welpen:
Jojo’s:
Givers:
Jins:

27 - 31 juli
25 - 31 juli
21 - 31 juli
21 - 31 juli
19 - 29 juli

Kapoenen en welpen zitten opnieuw op dezelfde kampplaats, jojo’s en
givers zitten eveneens samen op een terrein. Waar zeg je? Goh ja… Dat
kom je pas te weten tijdens de kampbezoeken eind juni-begin juli!
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Jojo’s
Allerliefste jojo’s,
Geloof het of niet, maar we zijn al aan het laatste keihardje van het jaar
gekomen! Begin maar al te dromen van het kamp… Wij kijken er alvast
heel hard naar uit!

VRIJDAG 11 april
YES!! Het is eindelijk jojoweekend: Jerengeti
2014! We spreken af om 6u50 STIPT aan het
station van Koksijde. De rest van de info kan je terugvinden op vorige
brieven en/of zullen we je nog meegeven in een laatste brief.
Zondag 20 april
Wat dachten jullie ervan om eens in de huid te
kruipen van een echte stripheld? Laat vandaag je
creatiefste kant zien want we gaan een strip maken,
met jullie in de hoofdrol!

Zondag 27 april
Jullie leiding is helemaal verslaafd aan strips lezen sinds de vorige
activiteit, en we zijn ook zo druk bezig met jullie strip te maken, zodat
we geen tijd hebben vandaag. Geen activiteit dus!
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Zondag 4 mei
Het vliegtuig dat op 8 maart van Maleisië naar
China vertrok, maar nooit is toegekomen, is
nog altijd niet gevonden. De brokstukken die
ze in zee vonden waren van een ander vliegtuig. Ze vragen nu onze hulp
om het terug te vinden! We spreken af om 14 uur aan de lokalen, en we
zullen dan wel zien waar de zoektocht ons brengt…
Zondag 11 mei
Het is nog eens tijd voor groepsspel om te laten zien dat de jojo’s de
beste zijn! Kom dus zeker af!
Zondag 18 mei
Oooooooooooooooooooooooh, het is al de laatste activiteit van het
jaar… Maar niet getreurd, want het kamp komt eraan!
Vandaag doen we een reactietocht. Laat maar eens jullie zotste kant
zien!

Na een supertof jaar kunnen we niet wachten om met jullie op kamp te
vertrekken! Hou dus 21 juli tot en met 31 juli zeker vrij zodat jullie
allemaal meekunnen. En we komen binnenkort dan bij jullie allemaal op
kampbezoek.
Jullie leiding,
Tina & Ruben
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Stam Avonturentocht
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Givers
Beste Givers,
Met spijt in het hart moeten wij u het einde meedelen van alweer
een spetterend jaar. We hebben gelachen, gevochten, gelopen, …
maar, zoals de duitsers zeggen. “Alles hat ein ende, nür die wurst has
zwei”
Maar voor het zover is: eerst nog ons laatste programma!!!
Zaterdag 12 april
Opgelet!! activiteit op zaterdag!!! '14-'18, de
groote oorlog. Duizenden soldaten sneuvelen.
Om hen te eren wandelen we vandaag mee
met waterfront. We spreken daarom om 12u
af aan het monument van de 4de legerafdeling
te Wulpen. Dat is op de baan van wulpen
naar Nieuwpoort. Daarna wandelen we naar
Veurne. Om 15u is de activiteit daar afgelopen. Wie wil kan nog
even daar blijven voor volksspelen , maar vanaf dan zijn jullie vrij.
Meer info vind je in de brief. Zondag is er dan geen activiteit.
Zondag 20 april
“BEDANKT VOOR DIE BLOEMEN” Ge
weet, als de paus dat zegt betekent dit maar 1
ding: PASEN!!! Tijd dus om heel origineel te
doen en een groot kerstspel te spelen ;)

15

Zondag 27 april
Sorry jongens en meisjes, laatste van de maand alreeds. Geen
activiteit dus, maar er komen er nog (een paar).

Zondag 4 mei
' T schoon weer is terug int land ('t is nog nie weg
geweest, maar kom) Tijd dus om eens een dagje
naar het strand te gaan. Pak dus allemaal je schopje,
emmertje, handdoek en zwembroek mee!!!!
zondag 11 mei
De voorlaatste activiteit vant jaar. Maar tzal een goeie worden. We
spelen namelijk ons jaarlijkse groepsspel!! Kom af en toon dat, ook
al zijn we de kleinste, de givers rulen over al de rest!!!
Zondag 18 mei
De laatsten vant jaar. Tijd om afscheid te nemen. Maar niet
vooraleer daw nog eens gezellig samen gekomen zijn. Daarom
verwachten we jullie al om 10u in de lokalen. We gaan namelijk
gezellig samen bbq'en.
Meer info hierover mogen jullie nog verwachten via fb of mail of sms
of postduif of rooksignaal,...
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Voila, Dit was het dan, het einde van een zeer mooi en leuk jaar.
Het schijnt dat er deze zomer nog een kleine activiteit gepland staat,
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maar meer daar over krijgen jullie zeker te horen als wij onszelf eens
bij jullie thuis uitnodigen. Hou zeker en vast 21-31 juli vrij, want et
zou dan wel eens kunnen zijn :)
Groetjes van jullie lieve leidertjes. We gaan jullie missen!!!
jasper

Jeroen
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Beste Jin

Na een tot nu toe al geslaagd jaar (vind ik toch), zijn we alweer aangekomen aan
het laatste keihardje. Niet getreurd mijn lieve kindjes want er wachten ons nog zeer
toffe activiteiten en natuurlijk ook ons machtig buitenlands kamp.

In het vorig keihardje had ik ook iets verteld over de kak die gevonden is in het
leiderslokaal. Niemand van jullie wilt toegeven van wie het is maar na geroken,
geproefd en een diagnose van de stront te hebben genomen is de eigenaar van
het hoopje... zullen we wachten tot keihardje 5? ah ja der komt geen keihardje 5 :).
De kakker is, zie onderaan de jinpagina.

Ook wil ik jullie nu al bedanken voor het heel tof jaar
die jullie mij bezorgd hebben ook al is het nog niet
helemaal gedaan. We hebben veel gewerkt maar ook
veel leute gemaakt, gespeeld, domme dingen
gedaan,... Ik zal dit jaar zeker nooit vergeten, het was
men beste jaar als leiding. Ik kon geen betere groep als jullie veroorloven. Jullie zijn
gewoon de max. Ik verlang al zo naar het kamp en dan ook weer niet echt. Want
dit wordt onze laatste activiteit van het jaar jammer genoeg. Ik zal jullie zo hard
missen. Bedankt

gasten. ps.: Reünieweekends bestaan ook nog :p.
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Zaterdag 12 april
Sommigen van jullie zijn op ski- of snowboardreis, net zoals ik. Maar voor degene
die niet op reis zijn, mogen ze nog eens leider zijn voor de jongere gastjes. Jullie
worden verwacht om 12u aan het monument van de 4de legerafdeling te Wulpen.
Daar wordt de fakkel aangestoken en dan wandelen we verder richting Veurne.
Onderweg geven we de fakkel door aan scouts ODK. We zouden om 15u in Veurne
toekomen. Daar zijn nog volksspelen voorzien. Daarna is de activiteit gedaan maar
is het ook mogelijk om met de leiding nog een terrasje te doen. Meer info vind je
in de brief en op facebook.

Zondag 20 april
Belofte maakt schuld zeggen ze wel eens. Aangezien we 23 maart niet zijn gaan
minigolven, gaan we vandaag. Er is geen enkel excuus meer geldig. Slecht weer, te
moe, niet open,.... allemaal excuses voor de Chiro. Neem allemaal €5 mee en je
fiets.

Zaterdag 26 april
Elk jaar organiseert de stam hun "avonturentocht". Deze dag begint met een tocht
waar verschillende randactiviteiten worden georganiseerd. 's Avonds is er dan een
de trappistenavond en een barbecue of iets anders waar jullie kunnen meesmullen.
Schrijf jullie in bij de stam en maak maar reclame aan ouders en familie dat ze ook
afkomen.
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Weekend 2,3 en 4 mei
Zoals al eerder gezegd wil ik voor jullie jinjaar helemaal af te maken (met
uitzondering op het kamp) nog een weekendje plannen.
Nog eens het klein kind uithangen, in een goeie oude scoutstent slapen en een
bangelijk nachtspel spelen. Jullie zullen meer info krijgen via facebook en/of brief.

Zondag 11 mei
Omdat iedereen van de scouts dezelfde droom heeft, namelijk een echte leider
willen zijn net zoals ik, Joren Levecque,, wordt er nog eens een echt scouts spel
gespeeld om wat inspiratie voor later op te doen. We gaan samen met Kapoenen,
Welpen, Jonggivers, Giver, Jins en Leiding een spel spelen die voor alle leeftijden
gespeeld kan worden. Niet gemakkelijk voor de organisatoren van het spel want
om met iedereen rekening te houden is dit echt een puzzel geworden. Sorry voor
het lullen want ik ben momenteel tv aan het kijken, luisteren naar muziek, bezig op
facebook en dan nog eens het keihardje aan het maken en totaal niet aan het
nadenken wat ik aan het typen ben.

18 mei laatste activiteit
Volgende week staat er een heel belangrijk evenement in de agenda. Onze
strandfeest op zaterdag 24 mei. Er moet nog heel wat gepland worden voor onze
strandfeest. Taken verdelen, laatste loodjes leggen, enzoveel meer. Kom gewoon af
en je zult niet aan de toiletten moeten staan ... :p

En de kakker is.... ----------------------------->
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Oplossing woordzoeker:
BONTE RONDE
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Cartoons

