Be prepared
Hallo iedereen! Eindelijk is
het zover, hét moment waar
iedereen al sinds de avond
van 31 juli naar uitkijkt: het
nieuwe scoutsjaar is
begonnen!
Vorig jaar hebben we onze
eigen tent vol talenten
gevonden en daarom gaan
we dit jaar al die
verschillende talenten gebruiken om paraat te staat.
Met Be Prepared zetten we dit jaar één van onze rotsvaste
basisprincipes extra in het licht: dienst. “Wees paraat om het
juiste ding te doen op het juiste moment”, waren honderd
jaar geleden de woorden van onze oprichter, Chief Scout of
the World Baden Powell himself. Met zijn legendarische
motto stak hij het vuur aan de lont, want miljoenen scouts en
gidsen over de hele wereld gebruiken Be Prepared nog altijd
als lijfspreuk
‘Dienst’, ‘helpen’ of ‘goede daad’ vinden wij, in vlaanderen, al
snel soft of oubollig. We moeten af van die drempelvrees en
terugkeren naar het vuur in scouting. En hoe kunnen we dat
beter doen dan door een heel jaar paraat te staan voor
elkaar, onze groep en de wereld onder het motto ‘Be
Prepared’?
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Nieuwe groepsploeg
Afgelopen zomer werden na het kamp nieuwe
groepsleidingsverkiezingen gehouden. Jakob en Jonas zeggen
het groepsleidersschap vaarwel maar blijven wel gewoon
leider in de scouts. Jeroen verlaat de scouts om assistent
districtscommissaris te worden bij ons district De Kelle. We
wensen hem daar heel veel geluk bij!
Om die mensen te vervangen moest er dus een nieuwe
groepsploeg verkozen worden. Die nieuwe ploeg bestaat uit
Tina, die voor het tweede jaar op rij de financiën op haar
rekening neemt; Simon, die de jaarverhuur van onze lokalen
zal regelen; Anna, die instaat voor de groepsadministratie; en
ten slotte Seppe, die verantwoordelijk wordt voor de
communicatie binnen en buiten de scouts. Met algemene
vragen over de scouts kan je ook altijd bij hem terecht. Hun
gegevens kan je altijd vinden op de achterflap van het
Keihardje.
We wensen de nieuwe groepsploeg alle succes toe!
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Kapoentjes
Heuj, hier zijn we weer met een nieuw keihardje voor het
nieuwe jaar. Wij hebben er alvast zin in! Voor we de
activiteiten aan beurt laten, stellen wij, leiding, ons graag
even voor:

Orly: Mijn naam is Orly Dolfen maar zeg maar
Orly. Enkele interessante weetjes over mij: ik
ben een jongen (voor moesten jullie dat niet
weten), ik speel pingpong en ik ga graag eens
gaan fietsen. We zullen ons dit jaar goed
amuseren en er samen een super tof jaar van maken. Jullie
(allertofste, enthousiaste, grappigste,...)
leider Orly!
luister ik graag muziek.
Anna: Hey! Ik ben Anna (of Wilskrachtige
Alpaca!!). Ik ben 18 jaar en dit mijn tweede
jaar dat ik leiding ben, en de tweede keer
dat ik bij de kapoenen sta, want geef toe,
de kapoenen zijn gewoon de beste tak hé!
 We gaan er een suuper leuk scoutsjaar van maken!
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Jonathan: Hey Allemaal, Ik ben
Jonathan ook gekend als een
Krachtige Arend. Ik zit al heel
lang in de scouts en dit jaar ben
ik toe aan mijn 2de jaar leiding.
De scouts heeft me altijd
geboeid. Vroeger was mijn
droomjob altijd boswachter,
maar ik heb dan gekozen voor
de scouts, en hier kan ik me uitleven zoals ik een boswachter
zou zijn. Ik probeer het jullie altijd zo aangenaam en leuk
mogelijk te maken. Ik ben nu al overtuigd dat dit dit jaar ook
gaat lukken. We gaan er een indrukwekkend jaar van meken,
dankzij jullie, beste leden en sympathisanten van de scouts!
Wouter: ik ben Wouter maar je mag Dutootje zeggen als je
dat beter uitkomt. Mijn totem is zonnige simia en dat is met
andere woorden een aapje. Ik sport wel graag en ga soms wel
eens gaan lopen of fietsen. Nog een
hobby van me is scouts waar ik altijd
heel graag naar toe ga en met volle zin
daarom gaan we er ook e super tof
jaartje van maken. Ik zie het al volledig
zitten!
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4 oktober:
Omdat het vandaag de eerste dag is, kennen
we elkaar nog niet zo goed en daarom gaan we
supercoolemegafantastischesupermegavette
kennismakingsspelletjes spelen vandaag! De
activiteit begint zoals altijd om 14u en eindigt
om 17u.
11 oktober:
Nadat we elkaar vorige week goed hebben
leren kennen, is het vandaag tijd voor het
eerste spel van dit jaar JOEPIEEE EINDELIJK
SPELLETJES SPELEN !!! Vandaag gaan we
naar de wonderlijke wereld van de magie.
We zullen feeën, heksen, trollen en andere
rare en magische wezens tegenkomen.
18 oktober:
Vandaag gaan we kijken wie de
beste superheld is. Is dit
Superman? of Spiderman? Of zijn
de kapoenen de beste en sterkste
superhelden? Vandaag mogen
jullie verkleed in een superheld
komen en gaan we ontdekken
wie de sterkste is van ons allemaal.
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25 oktober:
NEEEEEEEEEE het is al de laatste zondag van de maand!!!
Vandaag GEEN ACTIVITEIT!! Allemaal wenen 
31 oktober:
Vandaag zullen we een super eng avond spel spelen!!
Verdere uitleg krijgen jullie in de brief.
8 november:
Is Kobe de snelste kapoen? Kan Wouter hoger
springen dan een konijn? Is Anna sterker dan
een aap? Vandaag gaan we deelnemen aan de
olympische spelen voor Kapoenen. Zorg maar
dat jullie allemaal zijn uitgeslapen want het zal
een lastige activiteit worden. ;)
15 november
Kennen jullie vriendjes de scouts
al? Neeee !! Vandaag mogen jullie
allemaal jullie vriendjes en
vriendinnetjes meenemen naar de
scouts, yeaaaahh. We gaan
vandaag allerlei scoutsspelletjes
spelen om te tonen hoe tof het is
in de scouts!!
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21 en 22 november
Joepie het 1ste weekend!!!!  Om het een beetje spannend
te houden vertellen we jullie niks over het thema!! Alle
informatie zal je krijgen in de brief! Hopelijk tot op het
weekend want het zal natuurlijk super tof zijn;
29 november:
Omdat jullie allemaal moe zijn van het super coole weekend
mogen jullie een lekker uitrusten thuis!! Dus jammer maar
helaas pindakaas geen activiteit
vandaag.
6 december:
Zijn jullie brave kindjes? Wie is er
stout geweest dit jaar? Maak maar
allemaal een mooie tekening want
vandaag komt sinterklaas en
zwartepiet op bezoek in de scouts.
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Dat was alweer het eerste keihardje van dit jaar! Hopelijk
hebben jullie je geamuseerd. Vele groetjes en kusjes van
jullie supercoole leiders.
Orly

Anna

Wouter

Jonathan
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Spelletjes

START HIER 
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WELPEN
Dames en heren, appels en peren, welpen en welpinnen, ons
mega-fantastisch-bomme-super-duper-keiwijs-zwaardemaxultrachill-ongelofelijk scoutsjaar kan beginnen!
Hopelijk zijn jullie er volledig klaar voor, want de leiding heeft
alweer zotte plannen met jullie!
De Mount Everest beklimmen, piramides gaan opgraven,
goudzoeken, zombies bestrijden, de wereld redden, je kan
het zo gek niet bedenken, alles kan, koffiekan, theekan!
Wij hebben er zoals je leest al HÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉL
VÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉL zin in,
jullie ook? We zullen hieronder al vast ’t een en ’t ander
verklappen!
—tromgeroffelroffelroffel—
Eerste activiteit: zondag 4 oktober
Ik ben (Vul hier je naam in)!
(naam) is oké!
Vandaag leren jullie elkaar wat
beter kennen aan de hand van
enkel leuke
kennismakingsspelletjes! Zorg
dus maar dat je je naam niet
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vergeet en zorg er zeker ook voor dat je aanwezig bent zodat
je iedereen meteen al kent!
Zondag 11 oktober
Woehoeeee, vandaag kunnen jullie jullie eigen stad bouwen!
Je kan kastelen, verstevigingsmuren, torens, huizen en nog
veel meer bouwen om zo een supersterke stad te bouwen!
Het spel lijkt op Clash of Clans, maar als je dat niet kent: het
wordt weer een topactiviteit!
Zondag 18 oktober
Vandaag spelen we het grote neem-je-vriendje-mee-spel.
Elke welp mag een vriendje/vriendinnetje meenemen naar
de scouts, zodat ze ons beter leren kennen en weten waar
jullie het over hebben als jullie weer stoefen over hoe cool de
scouts is!
Zondag 25 oktober geen
activiteit
Vandaag is er jammer
genoeg geen activiteit!
Lucas en Ruben zitten in
hun bed te wenen omdat
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ze de lieve welpjes zohard missen. Eline en Zohra zijn te hard
bezig met te kijken naar familie, dat ze de tijd vergeten zijn.
En Tina, Sil en Fieke zijn aan het oefenen om de nieuwe K3 te
worden.
Zaterdag 31 oktober halloween-namiddag
Spinnen, slijm, heksen en
pompoenen! We maken er
een superenge, coole,
onvergetlijke namiddag van.
’s Avonds gaan we naar de
halloweenstoet! Brrrr…! De
meest angstaanjagende
welp krijgt een prijs! Afspraak om 16 uur aan de scouts. Er
volgt nog een brief met verdere info!
Zondag 8 november
Joepieeee, vandaag spelen we echte scoutsspelletjes
namelijk dirty en heavy games. Trek dus allemaal jullie vuile
kledij aan die tegen een stootje kan. Zorg ervoor dat je er
zeker bent!
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Zaterdag 14 en zondag 15 november:
Weekend
Kan je maar niet genoeg krijgen van
de scouts, kom dan zeker naar ons
weekend. We kruipen in de huid van
de legendarische, mysterieuze, maar
geliefde bandiet. Hij steelde van de
rijken en gaf dat geld aan de armen: een echte held dus!
Meer info volgt in de brief die jullie opgestuurd krijgen…
Zondag 22 november
Altijd al een zelfportret, watergestuurde raket of boot in een
fles willen maken?
Vandaag steken we de handen uit de mouwen en ontdekken
we wie van jullie het creatiefst uit de hoek kan komen op
onze ultra-deluxe-KNUTSELDAG!

14

Zondag 6 december
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje
weer aan! Hij brengt ons Sint-Nikolaas, ik
zie hem al staan!
Bij de meesten is de goede, oude man
vannacht gekomen met cadeautjes! wat
hebben jullie allemaal gekregen? Omdat
de sint jullie graag nog eens wil zien, komt
hij langs in onze scouts! Wie braaf is geweest dit jaar hoeft
niets te vrezen maar, als je stout bent geweest… 

Oef! Als je dit leest, heb je de voorbije activiteiten overleefd;
zowel onze halloweenactiviteit, de loodzware en vuile ‘dirty
en heavy games’, als ons overgetelijk weekend, en ben je
ontsnapt aan de zak van sinterklaas… dat is toch wel een
echte prestatie! Als beloning krijgen jullie binnenkort het
volgende keihardje opgestuurd, met nóg meer uitdagende
activiteiten in gepland!
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Kusjes van jullie welpenleiding,
Aka de 7 dwergen! (rara, wie is wie?)

16

Tweedehandskledij en
oude slaapzakken +
verloren
voorwerpen!
Terug van weggeweest; de
(ver)koop van tweedehands scoutskledij!
Een volledig nieuw uniform aankopen kost veel, en je kind
groeit er zo uit. Daarom starten we opnieuw met oude
hemden, broeken,… te verkopen die wel al meerdere jaren
scoutsactiviteiten hebben overleefd, maar nog in goede staat
zijn. We hebben er zelf niet zo veel liggen, daarom ook een
oproep aan iedereen die thuis nog enig scoutskledij heeft
liggen die toch niet wordt gedragen, wij kopen het graag
weer over voor een symbolische 5 euro (hemd, korte broek
of trui), en verkopen het ook weer voor 5 euro. Kom gerust
eens langs in de shop voor meer info!
Ook nog een oproep voor iedereen die oude slaapzakken
heeft liggen; wij kunnen er altijd gebruiken als reserve voor
weekends en kampen!
Als laatste nog een herinnering dat er nog heel veel verloren
voorwerpen zijn van het scoutskamp. Als je nog iets kwijt
bent, vraag het dan maar eens aan één van de leiding.
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Jojo’s
4 oktober
Er zijn heel wat nieuwe
gezichtjes/’’smoelwerkjes’’ dus moeten
we elkaar nog wat beter leren kennen.
Wij voorzien vandaag dus een heleboel
leuke kennismakingspelletjes. Leer je
geboortedatum, adres, telefoonnummer, schoenmaat en
aantal broertjes en zusjes alvast vanbuiten!

11 oktober
Ons lokaal is nog helemaal niet gepimpt.. vandaag krijgen
jullie dus de kans om het lokaal helemaal om te vormen naar
jullie eigen goesting. Neem dus maar jullie posters, foto's, ...
mee. Erna zullen we proberen nog wat energie van jullie af te
tappen door jullie te onderwerpen aan de wereldberoemde
heavy-games!
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18 oktober
We hebben gehoord dat jullie graag
spelletjes zoals "Call Of Duty" & "Battlefield" spelen. Vandaag
worden deze games werkelijkheid!! Vergeten jullie zeker niet
om je vuilste kleren aan te doen, want die zal je zeker nodig
hebben.

25 oktober
Ruben Broucke zijn broek is spoorloos verdwenen.. We zijn
met de leiding op een klopjacht vertrokken. Als dat maar
goed komt! We voorzien dus geen activiteit deze zondag.

31 oktober
SUPER TOP SECRET HALLOWEEN MISSIE! To be
continued…Meer info volgt in een brief.
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8 november
Koksijde is niet meer veilig en overal ligt het gevaar op de
loer. We zullen moeten vluchten! Bereid jullie maar voor op
het grote vluchtelingenspel.

15 november
Als jullie een
echte scout willen
worden,
zullen
jullie nog veel
moeten leren. Dit
doen we vandaag.
Trek
maar
allemaal
jullie
stoute schoenen aan en voor degene met een zakmes, neem
hem per uitzondering maar eens mee.

20 - 22 november
OPGEPAST ! Jullie worden vrijdag 20 november al verwacht
in de scouts. Zoals jullie nu wel al doorhebben, gaan we op
weekend! Het thema houden we voor jullie geheim, een
brief volgt snel...
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29 november
Ruben moet gaan werken aan onze staatsveiligheid, Simon
moet de mensen weer gaan voorzien van eten, Izy is weer
ergens gaan bijklussen, Alexandra is te moe van gisteren te
gaan dansen en Jakob zorgt ervoor dat de elektriciteitspanne
in Limburg opgelost geraakt. Jullie mogen dus eens
thuisblijven dit weekend. GEEN ACTIVITEIT

6 december
Vandaag komt onze goede
vriend op bezoek. Wij hebben
uit goede bronnen al vernomen
dat de Sint veel te vertellen
heeft over onze scouts! Dat
belooft!

Groetjes van jullie leiding! xoxoxoxoxo
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Givers
Aaaah de manjes, alles goed ja? Mijn
naam is Gedisciplineerde Saki, maar jullie
mogen me wel Saki noemen. Het is mijn
13e jaar in de scouts en mijn 4e jaar als
leider. Buiten de scouts ben in vooral
bezig met sporten zoals lopen, fietsen,
zwemmen,… noem maar op. Op school
volg ik dan ook een Sportrichting.

Yeetz allemale tis ier spitsvogeltje! Ik zit al 16 jaar in de
scouts, check et ut das gelik massas
lange en kzien nog ni van plan vo te
stoppen. Ik zien ier te fete al 4 jaar
leiding! Buten de scouts oedek me
vooral bezig met pret en rapen.
Peace allemalle en fok al de
haaters!
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de matjeeees! Ik ben Vechtlustige Sifaka,
Sifaka is ook goed. Ik zit 9 jaar in de
scouts. Ik ben gestart in Oostduinkerke en
overgelopen naar hier. ’t is hier veel
chiller ehjaa! ;p Ik begin nu aan mijn
eerste jaar verdere studies in Gent.
Buiten de scouts hang ik meestal rond
aan het strand en ben ik aan het zeilen of
een andere watersport aan het beoefenen. Voor de rest ga ik
graag en veel uit (misschien ietske te veel…) het kan dus zijn
dat je me eens tegenkomt!

Hallowkes! Ik ben Schaarbek, ik ben een
jonge man van 20 jaar. Dit is mijn vierde
jaar leiding en ik heb er weer mega veel
zin in. Verder studeer ik aan de
'Wageningen UR' en dat is in Nederland,
daarom gaan jullie mij dit jaar niet op alle
activiteiten zien. Mijn hobby's zijn: duiken,
gitaar, longboarden en feesten. Hopelijk wordt het een leuk
jaar!
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Zon 4 Okt:
De meeste van jullie kennen mekaar al, maar kennen jullie
ons wel al? Vandaag leren we elkaar dus wat beter kennen,
overlopen we even wat jullie allemaal verwachten van dit
jaar en zullen we ons, nu nog sobere, lokaal wat opfleuren en
inrichten.

Zon 11 Okt:
Wie heeft er hier heel veel geheimen? Wie heeft er wel al is
een spannend verhaal meegemaakt? En komt ons
Spitsvogeltje eindelijk eens uit de kast? Dat komen we
vandaag allemaal te weten want vandaag spelen we het alom
gekende spel ‘De Bloosdoos’.
Zon 18 Okt:
Foooooooooooooooor! Vandaag gaan we
eens gaan golven! Neenee niet zoals al die
snobs. wij doen dit op een alternatief
golfterrein, gewoon ’t stad in! Zet jullie kolletjes van jullie
scoutshemd maar recht wij gaan Citygolven!
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Zon 25 Okt:
Jah lieve boterkoekskes, onze schaarbek heeft wat
problemen daar in Nederland en de andere 3 leiders moeten
hem gaan helpen, dus kunnen we vandaag jammergenoeg
geen activiteit voorzien voor jullie. Maar volgende week zijn
we er weer, met meer weer, euuuh, activiteiten!
Zat 31 Okt + 1 Nov:
Dit weekend wordt het griezelen
geblazen! Whahahaaaa! De leiding van
de Jojo’s, Givers en Jins hebben samen
een mega griezel-dropping uitgestippeld
voor jullie. Na de dropping mogen jullie
allemaal ‘proberen’ wat te slapen in de
scoutslokalen. Meer info over het
weekend vinden jullie later nog in een
volgende brief en op de site van de scouts.
Zon 8 Nov:
11 november 1948: Plots was er deze
ongewone stilte. Geen knal van
schoten die afgevuurd werden, Geen
vliegtuigen meer die bommen naar
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beneden lieten vallen. Geen geschreeuw van sneuvelende
soldaten…
Iedereen van ons weet wellicht wel wat er op deze dag
plaatsvond. Inderdaad, wapenstilstand. Wij leggen onze
wapens pas neer om 17u, want vandaag spelen we scoutspaintbal!
Zon 15 Nov:
Are you ready?! Smeert maar allemaal jullie kuiten maar in
want vandaag gaan we het echte varken uithangen! Zorg dus
maar dat je je zondagse kleren niet aanhebt want jaja t’ zijn
Heavy en dirty games vandaag!!! Nog een bericht aan alle
mietjes onder jullie, vandaag wordt afzien…
Zon 22 Nov:
Hoog bezoek vandaag de Michelincontroleurs komen langs en mogen bij
ons 1 ster uitdelen! Wie verdient deze
ster, dat komen we te weten tijdens het
megaspannende kookduel!! Haal allemaal jullie koksmuts
maar boven en mama’s beste kookboek!
Zon 29 Nov:

26

Sifaka kan het niet aan, ze is mentaal te zwak, wenen wenen,
mama papa wenen, heef haar een koekjeee! Jaja Sifaka heeft
een mental breakdown en heeft een oppeppertje nodig, dus
zit al jullie leiding bij haar thuis met koekjes koffie en veeeel
clinex doosjes. Geen activiteit vandaag!
Zon 6 Dec: De vluchtelingen zijn nog
steeds niet weg uit ons land of komt er
daar al weer een spanjaard ons land
binnen met een rubber bootje. Hmmm
wacht even.. Oke bij nader inzien mag deze wel blijven want
die heeft cadeautjes mee whoehoeeee.

Dit is het dan voor het eerste deel van dit scoutsjaar. Meer
coole, onozele, mega gekke en overdonderende activiteiten
zal je vinden in het volgende keihardje. Lieve groetjes van
jullie lieftallige leiding Sifaka, Schaarbek, Spitsvogeltje en
Saki.
Aka S-S-S-S
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JINS
This is it! Eindelijk is het zover: Jullie jinjaar! Een jaar waarin
je wat meer verantwoordelijkheid krijgt, waarin je hard zal
moeten werken, waarin… Beeuuh, stop met dat gezaag. Het
wordt gewoon een beirechill jaar eja! Serieus, het jinjaar is
het beste jaar van allemaal, met als megazotte afsluiter het
buitenlands kamp deze zomer. Ben je er klaar voor? Wij
alleszins wel!
Maar, wie zijn wij eigenlijk?
Jasper
Jasper is al altijd de primus
van zijn klas geweest. Het is
een verantwoordelijke
jongeman die door veel van
jullie moeders als de ideale
schoonzoon wordt gezien.
Jasper is level 27 op League
of Legends. Alcohol is niet
aan hem besteed, maar
soms durft hij zich eens
helemaal te laten gaan door
een praline met likeur te eten. Heb je tips nodig over hoe je
kleren moet strijken, hoe de Europese vluchtelingencrisis kan
opgelost geraken of in welke gerechten je quinoa best
gebruikt? Jasper is je man.
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Jonas
Jonas is de meest arrogante zak die je ooit zal tegenkomen.
Hij staat iedere vrijdag en zaterdag de zatlap uit te hangen
aan de toog in de scouts of in de viking, en dat doet hij in de
week nog eens losjes over in Gent, Leuven, of een andere
studentenstad waar hij nog niet is buitengesmeten. Hoe hij
telkens thuis is geraakt vragen wij ons nog steeds af. Laten
we hopen dat hij zich op onze jinfeestjes een beetje zal
kunnen inhouden, anders jaagt hij al het volk weg met zijn
marginale dansmoves, of dan slaat hij Joren weer een
bloedneus
(zie foto).

Voila, nu kennen jullie ons vanbinnen en vanbuiten (moest
dat nog niet het geval zijn). Op naar de planning van onze
eerste activiteiten!
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4 oktober
Zoals altijd op de eerste activiteit van het nieuwe scoutsjaar
gaan we eerst wat kennismaken met elkaar. Maar deze keer
gaan we toch nog iets verder, want vandaag gaan we ook al
meteen samenzitten om ons kamp te bespreken, en welke
bijhorende activiteiten we gaan organiseren om geld op te
zamelen. Allen aanwezig dus!

ZATERDAG 10
oktober
We kennen elkaar
nu wel, maar je
kent elkaar pas
écht als je in
mekaars ‘intimate
bubble’ bent
geweest, in die
speciale plaatsen
waar niemand
anders mag
komen. De
slaapkamer
bijvoorbeeld.
Vandaag doen we een slaapkamertour! We beginnen er ’s
morgens vroeg aan en toeren met de fiets langs alle
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slaapkamers. Onderweg zorgen de gastheren voor een hapje
en drankje zodat we geen honger en dorst krijgen. Details
bespreken we op de eerste activiteit!

18 oktober
De Jins. De oudste tak van
de scouts. Waarom doen we
dan niet eens een activiteit
voor heel oude mensen?
Neen, we gaan niet gaan
rolstoelracen, maar we gaan
wel BINGO spelen! Jup, drie
uur lang bingo!
(P.S. het wordt geen
gewone bingo uiteraard, we
zijn nog geen 80 hé. Kom af
en je zal zien wat
we bedoelen!)

25 oktober
Dat er de laatste
zondag van de
maand geen
activiteit is weten
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jullie nu al duusd jaar, maar het is traditie dat we van die
dwaze excusen verzinnen waardoor de leiding er vandaag
niet kan bij zijn. Dus bij deze: Jasper heeft zich verslikt in
bingobal nummer 27, terwijl Jonas paranoia is geworden en
nu nog steeds in de lokalen getalletjes aan het lezen is. Het
laatste getal was 98915. Iemand bingo?

ZATERDAG 31 oktober
Vorig jaar hebben we onze eigen Halloweendropping
georganiseerd, en dat zouden we dit jaar graag opnieuw
doen… met jullie hulp! Jup, jullie mogen de jojo’s en givers
eens goed in hun broek laten kakken van de schrik. Zoek
maar al jullie zotste maskers en kettingzagen uit!

1 november
Aangezien het gisteren een late is geworden, liggen we nu
nog allemaal te maffen en te genieten van een rustige
zondagmiddag zonder scouts. Vergeet niet op te staan om
naar het kerkhof te gaan met je familie!
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8 november
STAGE 1! Zoals jullie weten moeten jullie dit jaar kiezen of je
volgend jaar als leider wil verder gaan in de scouts. Om te
weten welke tak jullie het beste ligt, doen we doorheen het
jaar af en toe eens een stage. De verdeling krijgen jullie later
nog!

15 november
Vandaag gaan we nog eens de serieuze toer op. Tis te
zeggen, we gaan vergaderen over jullie stage, over ons kamp,
en over onze geldactiviteiten, want we wilden er graag
volgende week al eentje doen (zie volgende week!). Maar dat
zal wel geen 3 uur duren, dus kom ook maar af om gewoon
een beetje te chillaxen.

Weekend 21-22 november
Het wordt tijd dat we wat geld beginnen te verzamelen voor
onze übercoole gigacrazy reis die we willen maken deze
zomer! Daarom gaan we dit weekend een inzamelactie doen.
Hoe we dat gaan doen hangt volledig van jullie af: Doen we
een spaghetti-avond, een bingo-avond, een
pannenkoekenbak? Of misschien wel een fuif? We shall see...
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29 november
Jasper is
vergeten dat het
de laatste van de
maand is en staat
daar nu te dutsen
aan de
scoutspoort
(haha, loser) terwijl Jonas Dagobert Duck-gewijs in het geld
aan het duiken is als een dolfijn, er gangen in graaft als een
mol, en het daarna op zijn kop laat kletteren. Money money
money! Geen activiteit.

6 december
Wat, jullie zijn al te oud voor Sinterklaas? Phuh, dat denken
jullie! Sinterklaas is mee met zijn tijd hoor. Check hem maar
eens op facebook, instagram en twitter met hashtag
#MCKlaas. Op snapchat kan je hem vinden onder de naam
Darealsint, waar hij ontelbare selfies pakt met al zijn homies.
Vandaag komt hij echter nog eens met jullie persoonlijk een
babbeltje doen!
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Voila, dat was het voor nu. Deel 1 van het beste scoutsjaar
van jullie leven. Veel succes met de examens!
Peace out

(tip: tis wingdings)
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OVERZICHT ACTIVITEITEN
KAPOENEN

WELPEN

JOJO’S

GIVERS

JINS

Zondag 11
oktober

Wereld vol
magie –
spel (14u)

Bouw en
verstevig je
stad! (14u)

Pimp my
house
(14u)

Bloos-doos
(14u)

zaterdag :
Slaapkame
rtour
(ochtend)

Zondag 18
oktober

Superhelde
nspel (14u)

Neem-eenvriendje
mee spel!
(14u)

Dirty
games
(14u)

City
Golven
(14u)

BINGO
(14u)

Zondag 25
oktober

GEEN
ACTIVITEIT

GEEN
ACTIVITEIT

GEEN
ACTIVITEIT

GEEN
ACTIVITEIT

GEEN
ACTIVITEIT

Zaterdag
31 oktober

Avond spel
(brief)

Halloweennamiddag
(16u-20u)

Halloween
dropping
(Brief)

Halloween
dropping
(brief)

Halloween
Dropping
(avond)

Zondag 8
november

Olympisch
e spelen
(14u)

Dirty &
heavy
games!
(14u)

Vluchteling
enspel
(14u)

Scouts
paintball
(14u)

Eerste
stage (14u)
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Zondag 15
november

Breng je
vriendje
mee! (14u)

WEEKEND!
Brief volgt

Écht scouts
spel (14u)

Heavy &
dirty
games
(14u)

Vergadere
n en
chillaxen
(14u)

Zondag 22
november

21 en
22/11 :
Weekend!
(zie brief)

Ultradeluxe
knutseldag
(14u)

20 tot
22/11:
weekend!
(zie brief)

Kookduel
(14u)

Weekend:
inzamel
actie
(brief)

Zondag 29
november

GEEN
ACTIVITEIT

GEEN
ACTIVITEIT

GEEN
ACTIVITEIT

GEEN
ACTIVITEIT

GEEN
ACTIVITEIT

Zondag 6
december

Sinterklaas
komt op
bezoek!
(14u)

Sinterklaas
komt op
bezoek!
(14u)

Sinterklaas
komt op
bezoek!
(14u)

Sinterklaas
komt op
bezoek!
(14u)

Sinterklaas
komt op
bezoek!
(14u)
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Mopjes en raadsels

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

3 mensen stappen op de trein, ze stappen een na
een in, een uur later stappen ze weer uit. Hoe laat
is het dan?
Het is blauw en niet zwaar?
Lucas zat op de trein met zijn voeten op de zetel,
toen de conducteur dat zag vroeg hij: “Doe je dat
thuis ook?” En Lucas zei: “Neen, thuis hebben we
geen trein.”
Ik heb 568 hoofden, 97553 poten en 45216 ogen,
wat ben ik?
Het is geel en vliegt tegen een lantaarnpaal, het
valt dood neer op de grond maar vliegt even later
weer verder. Wat is het?
Welke salade helpt het beste tegen jeuk?
2 varkens stonden in de wei. Zegt de ene ‘Knorr”,
zegt de andere “Royco”.
2 vogels zitten in een boom te kijken naar een
schildpad die uit een boom springt en met zijn
poten probeert te wapperen. Zegt de ene vogel
tegen de andere: “Schat, ik denk dat het tijd wordt
om hem te vertellen dat
hij geadopteerd is….
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Antwoorden
1. 1u59
2. Lichtblauw
4. Een liegebeest
5. Een reïnkanarie
6. Krabsalade

1.

