
 

 

 

Afgiftekantoor Mollem 

X-VU Saar Junius 



Woordje van de Groepsleiding 

Beste leden en ouders,  

Met de dia-avond van twee weken geleden kunnen we nu echt wel zeggen dat het 

scoutsjaar 2016-2017 achter de rug is. Maar niet getreurd, het nieuwe scoutsjaar staat al 

voor de deur en dat zit opnieuw boordevol spel, plezier en leuke activiteiten. 

Met pijn in het hart nemen we dit jaar afscheid van Max, Arthur, Matthias, Jens, Marthe, 

Casper, Kwinten, Reinout, Arno en Lucas. Zij gaven zeer lange of minder lange tijd het 

beste van zichzelf. Hiervoor nogmaals een dikke merci! Daarnaast verwelkomen we weer 

heel wat nieuwe leiding. Zij zullen ons team versterken zodat we er samen een topjaar van 

kunnen maken. 

Uiteraard willen we ook even een woordje kwijt over de groepsleidings-wijziging dit jaar. 

Reinout stopt met groepsleiding na 4 voldane, maar plezierige jaren. Een mooie prestatie! 

Fien stopt dit jaar met veel pijn in het hart met groepsleiding zijn (na twee jaar). Zij blijft 

in leiding en neemt dit jaar een nieuwe uitdaging aan als districtscommissaris binnen ons 

district van Scouts & Gidsen Vlaanderen. 

Wij zijn Scouts en Gidsen, elk met een eigen verhaal. Soms lijken we alleen maar te 

verschillen. Dit jaar draait het om wie je bent. In scouting mag je zijn wie je wil. Iedereen 

hoort erbij. We zijn tegen pesten en houden van verschillen, van anders en divers. Wij zijn 

ALLEMAAL ABNORMAAL. Wij zijn allemaal Scouts en Gidsen. En laat dit net de focus zijn 

van het nieuwe jaar. Scouting is de plek waar iedereen zichzelf kan zijn, hoe zot of gek je 

ook bent. Het jaarthema van dit jaar luidt dan ook als volgt: Allemaal Abnormaal. 

Ook dit jaar zal de leiding weer van elke zondagnamiddag een fantastische belevenis 

maken. Daarenboven mogen we de takweekends en ook zeker het kamp niet vergeten, we 

kijken er nu al naar uit. 

Ten slotte willen we jullie nog wijzen op enkele belangrijke data. Uiteraard is er de eerste 

vergadering op zondag 17 september, zoals altijd samen met de autoloze zondag. Dit jaar 

organiseren we ervoor een scoutsmarktje dat start omstreeks 11u. Ouders en leden, 

allemaal welkom! Na de vergadering van zondag 1 oktober, organiseren we een 

ouderavond. Hier hebben jullie de mogelijkheid tot inschrijven, nieuwe T-shirt en das te 

kopen of gezellig iets te komen drinken. Ook zeker niet vergeten jullie uniform te dragen 

op vrijdag 20 oktober, want dan is het Dag van de Jeugdbeweging! Last but not least zijn 

jullie zaterdag 4 november van harte uitgenodigd op ons Italiaans etentje. 

Veel leesplezier en een stevige linker, 

Dries en Evert 
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Zondag 17 september  

Vandaag start na lang wachten het nieuwe scoutsjaar. We verwelkomen vandaag de 
nieuwe kapoenen. We leren elkaar, de nieuwe leiding en de lokalen beter kennen. Voor 
de eerste vergadering zijn jullie al welkom op ons scoutsmarktje.  

 

Zondag 24 september  

We vliegen er dit scoutsjaar meteen in met een groot bosspel. Zorg dus zeker voor 
gepaste kledij en schoenen waarmee jullie in het speelbos kunnen spelen.  

 

Zondag 1 oktober  

Vandaag leren we alle typische scoutsspelen aan de kapoenen, zodat ze elk een 
volwaardige scout worden. Dikke bertha, schipper-mag-ik-overvaren, brievenbusje, 
kapiteinbal, zakdoek leggen, tik-tak-boem; ze komen allemaal aan bod. Na deze 
vergadering zijn jullie ouders welkom voor een drankje en een babbel met de leiding. 
Er zal ook een mogelijkheid zijn om t-shirts, dassen en andere scoutsmateriaal te 
kopen.  

 

Zondag 8 oktober  

De leiding gaat dit weekend op verplaatsing om te bespreken wat we dit jaar allemaal 
gaan doen. We gaan spijtig genoeg niet op tijd terug zijn om leiding te geven. Deze 
week dus geen scouts.  

 

Zondag 15 oktober  

Hebben jullie al gehoord van de grote schat van Mollem? Vandaag leren we er meer 
over en gaan we er zelfs naar op zoek. We beklimmen bergen, zwemmen rivieren met 
krokodillen over en trekken door de woestijn om deze schat te vinden.  

 

Zondag 22 oktober  

In onze lokalen is er dit weekend een moord gebeurd. Jullie gaan 
vandaag uitzoeken door wie deze moord gepleegd werd, met welk 
wapen en waar. Breng jullie beste speurneus dus mee.             

                                                                                         



Zondag 29 oktober  

Nu we elkaar al even kennen, testen we eens wie de sterksten zijn: de leiding of de 
kapoenen. Aan de hand van verschillende opdrachten testen we jullie spierballen, 
hersencellen en moed.  

 

Zondag 5 november  

Deze zaterdag (4 november) organiseert de leiding het Italiaans etentje. Jullie zijn allen 
welkom om van onze heerlijke spaghetti te komen proeven. Spijtig genoeg zullen we 
zondag zo moe zijn dat we een hele dag in ons bedje zullen blijven liggen. Geen scouts 
dus vandaag.                                                   

                                                                                                          

Zondag 12 november  

Gisteren, 11 november, was het wapenstilstand. Daarom leren we vandaag iets meer 
over de betekenis van wapenstilstand en knutselen we onder andere een 
vriendschapsbandje voor een andere gekke kapoen.  

 

Zondag 19 november                                          

Deze vergadering draait helemaal rond de bal. We spelen alle mogelijke balspelen 
vandaag: van trefbal tot Chinese voetbal tot baseball. Train thuis dus al een beetje jullie 
balgevoel.     

                                                                                                      

Zondag 26 november  

Vandaag trekken we weer eens naar het speelbos om een groot stratego spel te spelen 
met ridders, prinsessen en koningen. Trek dus goeie schoenen aan. 

 



Kleuren met Hannah 
 
 
  
 
 
 

 



 
Zondag 17 september  Eerste vergadering  

 
Na een super leuk maar toch wel vermoeiend kamp hebben jullie enkele weken tijd 
gehad om te bekomen, zodat jullie er vandaag weer helemaal kunnen invliegen. 
Letterlijk, want de welpen staan erom bekend dat ze wel meters hoog in de lucht 
kunnen vliegen op dat springkasteel. Dat zullen ze toch nog eens moeten bewijzen aan 
de nieuwe welpenleiding. Daarnaast zullen de eerstejaars een extra tandje moeten 
bijsteken bij de legendarische overgang van kapoenen naar welpen. Kortom, het zal er 
stevig aan toe gaan vandaag! 
 

Zondag 24 september  Versier-je-lokaal-vergadering 

 
De lokalen zien er maar stoffig uit na zo'n hele zomer leeg te staan... We gaan samen 
de handen uit de mouwen steken om hier en daar wat af te stoffen, de muur een likje 
verf te geven en alles herin te richten zodat het welpenlokaal weer helemaal klaar is 
voor een stevig scoutsjaar. Het is de bedoeling om ons lokaal om te toveren tot ons 
eigen plekje, dus welpen (indien mogelijk) mogen jullie allemaal zelf iets meenemen 
van thuis, denk aan stickers, slingers, posters of zelfs wat oude verf zodat we ons 
helemaal kunnen uitleven vandaag. Want we willen de prijs winnen voor het mooiste, 
leukste en stoerste lokaal van Scouts Mollem!  
 

Zondag 1 oktober   Schattenjacht-vergadering 

 
Helpppp!!! Er is een dievenbende gesignaleerd in Mollem! 
Hebben die stoute boeven onze schat toch wel gestolen zeker! 
Nu denken jullie: “Hoe komt de welpenleiding aan een schat?” 
Wel, na kamp is de leiding gaan varen over de zeven zeeën om 
wat uit te rusten en onderweg zijn we het schip van kapitein 
Roodbaard tegengekomen. Hij vroeg of we tot 2 oktober op zijn 
schat konden letten. OH MY GOD!!! Dat is morgen al, dus we 
moeten ervoor zorgen dat we vandaag onze schat terugvinden! 

Trek allemaal jullie beste speurneuzenkledij aan (piratenpak, politiepak, Mega Mindy 
pak …) zodat we die schat kunnen heroveren!  
 

Zondag 8 oktober   Geen vergadering  

 
Door een super erge storm zijn alle bomen in Jakkamakka weggewaaid en hebben de 
Jakkamakka’ers gevraagd of de welpenleiding van scouts Mollem nieuwe bomen kan 
komen planten. Aangezien Jakkamakka aan de andere kant van de wereld is, is het 
vandaag jammer genoeg geen vergadering.  
 
 



 
 
 

Zondag 15 oktober   Bosvergadering 

 
We zijn vandaag te weten gekomen dat er iets heel ergs aan 
de hand is in het bos van Mollem. De kaboutertjes zijn heel 
bang en durven niet te zeggen wat er aan de hand is. We 
zullen dus een kijkje gaan nemen in het Kartelobos en dat 
kabouterprobleem eens gaan oplossen! Vergeet zeker niet 
om stevige stapschoenen aan te doen en bij slecht weer 
jullie regenjas. 
 

Zondag 22 oktober  Sportvergadering 

 
Vandaag zijn jullie allemaal uitgenodigd op de super-officiële Olympische spelen van 
Mollem. Wij gaan de welpen klaarstomen voor de eerste plaats in elke discipline. Doe 
zeker jullie sportoutfit, zweetbandje en kniekousen aan, want tijdens deze vergadering 
zal er heel wat gezweet worden!  
 

Vrijdag 27 oktober   Halloweentocht-vergadering 

 
“Halloween is mijn favoriete feest, dan ben ik verkleed in een griezel beest. Met halloween 
ben je welkom in de hel. Je krijgt de kriebels. Je bibbert uit je vel.” Ja, lieve welpjes, jullie 
lezen het goed: vandaag is het de enige echte halloweentocht moehahaha! Vandaag 
gaan wij ontdekken wat voor enge wezens er allemaal in Mollem wonen als de zon niet 
meer schijnt! De leiding heeft gehoord dat als je verkleed gaat, de enge wezens je een 
beetje gerust laten, verkleden is dus de boodschap! Verdere info krijgen jullie nog via 
mail.  
 

Zondag 5 november  Geen vergadering 

 
Vandaag zit de welpenleiding in het verre Italië op zoek naar Casa di 
Mama. Helaas geitenkaas maar vandaag is het dus geen vergadering. 
Jullie zijn wel allemaal welkom op 4 november om te komen 
genieten van onze heerlijke italiaanse specialiteiten. Meer info over 
het Italiaans etentje volgt nog via mail, tot dan! 
 

 
 
 
 
 



Zondag 12 november  Pisquizzzz-vergadering 

 

“OOOOH, IK MOET ZOOOOO DRINGEND PLASSEN” 

 
Beste welpen,  
Begin alvast met het trainen van de bekkenbodemspieren, want vandaag gaan we heel 
veel water drinken. Tenzij je natuurlijk een genie bent in quizen.  
Heel veel successsssssss en tot strakssssssss pssssssss pssssssss psssssss 
 

Zondag 19 november       Cluedo-vergadering 

 
Help! We hebben de welpen-detectives nodig! Thomas is gisteren bewusteloos 
teruggevonden aan de scoutslokalen, en we weten niet wie het gedaan heeft…  
Breng jullie beste speurgerief dus maar mee, want vandaag gaan we op zoek naar de 
dader om hem een verdiende loon te geven! 

 
Zondag 26 november Miss and Mister welp vergadering 

 
Vandaag is het ieder voor zich. We organiseren namelijk een Miss en Mister 
verkiezing. Jullie zullen op de proef gesteld worden door verschillende opdrachten uit 
te voeren. Het welpenmeisje en welpenjongen die deze opdrachten het beste 
uitvoeren, worden tot Miss en Mister Welp 2017 gekroond.  



Sjorren voor dummies – knopen 
Scouting en sjorren, het zijn twee begrippen die niet zonder elkaar 

kunnen. Daarom zullen we dit jaar wat basistechnieken uitleggen. 

Zo kan iedereen zich thuis of op de scouts al eens uitleven. Het 

enige wat je nodig hebt is wat touw en wat takken/balken. Maar 

vooraleer we kunnen beginnen sjorren, moeten we het touw 

natuurlijk aan onze balken kunnen bevestigen. Daarom beginnen 

we bij het begin, en zullen we vandaag enkele handige knopen 

uitleggen. 

1. De Platte Knoop 
De platte knoop is een van de oudste knopen die er 

bestaan. Hij wordt gebruik om twee uiteindes (van 

bijvoorbeeld je das) aan elkaar vast te knopen. Neem 

de twee uiteindes vast en leg het rechteruiteinde 

over het linker. Wikkel dan de twee uiteindes één 

keer rond elkaar. Breng de uiteindes terug bij elkaar, 

maar leg nu het linker over het rechteruiteinde en 

wikkel ze terug één keer om mekaar. Trek alles 

uiteindes nu goed aan en je hebt een stevige platte 

knoop. 

2. De Timmermanssteek 
Deze knoop wordt gebruikt om het touw 

gemakkelijk en snel aan een balk te bevestigen. Hij 

is dus ideaal om een sjorring mee te beginnen. Ga 

met het uiteinde van je touw helemaal rond de balk. 

Keer dan terug met je uiteinde rond het lange eind 

van het touw zodat je een lus krijgt. Hierna wikkel je 

het korte uiteinde een paar keer rond zichzelf om 

daarna het lange eind goed aan te trekken. Zo maak 

je de lus stevig vast. Let wel op, de timmermanssteek 

werkt enkel als de balk niet te glad is. In het geval 

van een gladde balk gebruik je best een mastworp.  

 

 

 

 

 



3. De Mastworp 
De mastworp is een van de bekendste knopen en word vaak gebruikt om een 

sjorring te eindigen. Om deze knoop te leggen ga je met het uiteinde van je touw 

rond de balk en terug over het touw zodat je een kruis krijgt. Daarna ga je nog eens 

rond de balk en maak je opnieuw een kruis maar deze keer ga je onder het vorige 

touw. Trek nu beide uiteinden aan en klaar is kees!  

4. De Paalsteek 
Wanneer je een vaste lus wil maken aan het uiteinde van je touw, dan is de 

paalsteek de knoop die je moet hebben. Maak eerst een kleine cirkel met het touw. 

Als je een grote lus wil dan moet je de cirkel ver weg van het uiteinde van het touw 

maken. Voor een kleinere lus schuif je de cirkel wat op. Neem nu het uiteinde van 

je touw en ga door de cirkel door. Ga daarna rond het andere stuk van je touw en 

keer terug door het cirkeltje. Nu goed aantrekken en je hebt een perfect lus. 

  

Voor we echt met sjorren kunnen beginnen, moeten we natuurlijk deze knopen goed 

kunnen. Oefen dus maar veel, dan kan je in de volgende kramaai leren hoe je een 

driepikkel maakt! 



Bevers 
Zondag 17 september: 1ste vergadering 

We beginnen er weer aan, vandaag start het nieuwe scoutsjaar! En we gaan er 

onmiddellijk goed invliegen. Er staat veel op de planning: met elkaar kennismaken, de 

nieuwe leden overgooien, eventueel een springkasteel… Het wordt een topdag! 

Zondag 24 september: Bosvergadering 

Bevers, vandaag heeft jullie leiding een telefoontje 

gekregen van Ronny de boswachter: hij heeft na 40 jaar 

opnieuw blauwe eenhoorns gespot in ons vertrouwd 

bosje! WOOOOOWWW BLAUWE EENHOORNS ??? Ja, 

jullie lezen het goed bevers, blauwe eenhoorns!!! Dit is 

dus DE kans!! Er is alleen 1 groot probleem: blauwe 

eenhoorns zijn heel sluwe dieren en meesters in zich 

verstoppen onder paddenstoelen: dus trek die laarzen 

maar aan, want wij gaan naar het bos!!! 

WOOEEEEEHHOOEEW!! 

Zondag 1 oktober: Eilandvergadering 

Help, help de  beverleiding is gestrand op een onbewoond eiland. Niet zomaar een 

onbewoond eiland, maar het eiland waar kapitein Zeebaard zijn schatten verborgen 

heeft. Het is dan ook aan de bevers om hun leiding te helpen en de schatten te vinden. 

Ahoi Piraatjes , hijs de zeilen en wees paraat want hier is Piet Piraat! 

 

Zondag 8 oktober: Geen vergadering 

De leiding is later dit jaar uitgenodigd op het 

internationaal tornooi fierljeppen, om in topconditie te 

komen  houden we vandaag een trainingskamp in Den 

Haag. We zullen uitgefierljept zijn, dus vandaag zal er 

spijtig genoeg geen vergadering zijn. 

Zondag 15 oktober: Techniekenvergadering 

Sjorren, hout kappen, vuur maken, ... Dit zijn allemaal vaardigheden die elke bever zou 

moeten hebben. Deze vergadering zullen we deze proberen te ontwikkelen of aan te 

scherpen. Want men kan zichzelf geen echte scout noemen als men niet kan sjorren. 

Zeker komen dus, en vergeet geen stevige schoenen aan te doen! 

 

Evelyn 



Zondag 22 oktober: Muziekvergadering 

Schraap jullie keel al maar, want dat zal zeker nodig zijn deze vergadering. Haal die 

gitaren en drums boven, breng jullie micro mee en vergeet vooral geen gepaste outfit 

te dragen. Jullie leiding kan toevallig suuuuper goed zingen en muziek spelen! Het is 

aan jullie om te bewijzen dat jullie beter zijn dan hen. Laat die muziekbattle maar 

beginnen! 

Zaterdag 28 oktober: Griezeltocht 

Hopelijk zijn jullie klaar om eens goed te griezelen, want het is weer tijd voor de 

halloweentocht! Vampieren zijn op zoek naar vers bloed, heksen vliegen in het rond en 

let vooral goed op voor de zombies. Zij lusten wel een lekker bevertje. Breng jullie 

zaklamp maar mee, want het belooft een heel griezelige tocht te worden. Meer info 

krijgen jullie nog per mail! 

Zaterdag 5 november: Italiaans etentje 

Deze week is het spijtig genoeg geen scouts, aangezien 

jullie leiding de hele zaterdag heeft zitten werken op ons 

Italiaans etentje. Moesten jullie ons toch niet kunnen 

missen, zijn jullie natuurlijk altijd welkom om een lekker 

bord spaghetti of een heerlijk stoofpotje te komen eten! 

Zondag 12 november: Pimp your locals 

Handen, boormachines, voeten, verf, hamers, betonmolens, prachtige selfies… Vinden 

jullie ook niet dat het eens tijd wordt om kleur in ons beverleven te brengen? Vandaag 

is het tijd om ons lokaal helemaal te verbouwen tot ons eigen super mega cool 

beverlokaal! Breng al jullie posters, verf, creativiteit, … zeker mee! 

Zondag 19 november: We missen Jill vergadering! 

Beste bevers, vandaag wordt het een heel aparte vergadering. We komen het gemis van 

onze knapste, sympathiekste leidster Jill niet te boven, daarom proberen we vandaag 

alles uit hoe we hier ooit bovenop geraken. We gaan namelijk ijs eten, liters tranen 

verzamelen, zakdoeken breien, kilo’s chocolade eten… 

Zondag 26 november: Mini spelletjes vergadering 

We spelen een spel vandaag! Niet één groot spel, maar meerde kleine spelletjes! Zoals 

dikke bever, bever mag ik over varen, witte bevers, zwarte bevers, bevers leggen 

niemand zeggen en vuurslag. Deze vergadering wordt zo bevertof! Hohohooho….. 

 

Een stevige linker, 

De beverleiding  



Weetjes met Brecht 

Wist je dat … 

- Wortels vroeger niet oranje waren maar 

varieerden van paars tot wit. Pas in de 

zeventiende eeuw werd de oranje wortel 

ontdekt. In die tijd was Nederland de 

grootste verbouwer van wortels en om 

reclame te maken voor de koningsfamilie 

‘van Oranje’ besloten de wortelboeren om 

alleen nog oranje wortels te gaan 

verbouwen. De oranje wortels smaakten 

beter en zorgden niet voor vlekken en zo veroverde de oranje wortel de 

groentemarkt. 

- Als je een prot zou kunnen laten die 6 jaar en 9 maanden duurt, je genoeg gas 

hebt geproduceerd om de energie van een atoombom te creëren. 

- Koning Filip van België ook in de scouts heeft gezeten. Hij is trouwens niet de 

eerste koning bij de padvinders. Zijn voorgangers Koning Boudewijn en Koning 

Albert II dragen zelfs een totemnaam, respectievelijk Trouwe Eland en Kleine 

Bever. 

- In 2007 Scouting 100 kaarsjes heeft uitgeblazen. 

Om deze speciale verjaardag te vieren kwamen in 

België ongeveer 93.000 scouts samen in Brussel. 

Dit is het op één na grootste scoutsevenement  

ooit ter wereld. Tijdens de slotshow vulden de 

scouts tweemaal het koning Boudewijnstadium. 

- De gemiddelde Belg 8,3 kg chocolade eet per jaar. 

Hiermee staan we op de vijfde plaats in de ranglijst voor 

grootste cacao-eters. De top vier bestaat uit Oostenrijk 

(8,8 kg), Verenigd-Koninkrijk (9,5 kg) , Ierland (9,9 kg) 

en Zwitserland (11,9 kg). 

- Dat scouts kramaai Mollem niet de enige scouts is met de groen-witte 

das. Scouts Boortmeerbeek en gidsen Sint-Godelieve hebben ook 

dezelfde scoutsdas. Wist je trouwens dat de das die door Belgen wordt 

gedragen op internationale evenementen blauw is? Er bestaat 

trouwens ook een das bestaande uit enkel zwart, geel en rood, maar 

die mag slechts gedragen worden door enkele hoge pieten in de 

Belgische scouts. 



 

Zondag 17 september: Eerste vergadering 

Na lang wachten is het eindelijk weer zover! Het zwarte gat waar jullie zijn ingevallen 

na een schitterend kamp deze zomer wordt weer een klein beetje gedicht. Vanaf 

vandaag kunnen jullie weer (bijna) elke zondag genieten van een  gezonde portie 

scouts! 

Dat moet uiteraard gevierd worden en daar zullen we voor zorgen op deze 

legendarische eerste vergadering. 

 

Zondag 24 september: Versier-vergadering 

Omdat ons jong-giverlokaal dit jaar toch ook een beetje onze 

tweede thuis is, gaan we er iets moois van maken. Haal de 

verfborstels maar boven en vergeet jullie artistieke talent zeker 

niet. Vandaag maken we van ons lokaal officieel het mooiste lokaal 

van Mollem.  

 

Zondag 1 oktober: Teambuilding 

Naast een toffe leiding, die jullie de eerste vergadering hebben ontmoet en een 

prachtig lokaal, waar we vorige week voor gezorgd 

hebben, missen we nog maar één ding om er het 

allerbeste jaar ooit van te maken. Het enige wat we nog 

missen is teamspirit! Maar geen probleem, we hebben 

aan alles gedacht. Na vandaag vormen jullie zo’n hechte 

band dat er gevaar is op heimwee als jullie een week 

lang onze scouts moeten missen. Haal jullie beste 

beentje boven, want iedereen zal zijn steentje bijdragen 

vandaag om deze teambuilding tot een goed einde te brengen.  

 

Zondag 8 oktober: Mis-je-leiding-vergadering 

Snik, Snif, Snotter, Snuit… 

Vandaag is het geen vergadering want jullie leiders zijn met de hele ploeg op weekend 

om olifantenpoeder te gaan kopen. Ha, hier zitten geen olifanten? Da’s dankzij dat 

poeder hè! 
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Zondag 15 oktober: Bosspel 

"Want in het bos daar zijn de jaaagers, halli, hallo, de jaaagers en die jagen er op los." 
Wij houden wel van jagers, maar nog veel meer van niet geschoten konijnen en hazen. 
Dus trekken wij met de fanfare van Mollem-Bollebeek het bos in, alle jagers weg en de 
beestjes in hun holleke. Wij hebben dus het bos voor ons alleen en maken er een 
megabosspel van. 

 

Zondag 22 oktober: Sportvergadering 

Sportief als we zijn moeten we niet winnen maar proberen we het wel. 
Kunnen we evengoed naast als op het podium gaan staan.  Maar op heb 
je toch een beter uitzicht. We proberen in ieder geval vandaag een 
toekomstige olympisch kampioen bij de jong-givers te ontdekken. Yes, 
we houden een sportvergadering! Trek je sportschoenen aan!  
 

 

Zaterdag 28 oktober: Halloween-room 

This is halloween, this is halloween, this is halloween , 

woehaahah beste jong-givers, bibber, beef EN DURF want 

dit is niet zomaar een vergadering, dit is een vergadering 

voor de echte durvers onder ons !! Want ik denk niet dat 

jullie ons ( jullie leiding ) ‘s nachts nog herkennen, Robbe 

krijgt dan namelijk verdacht veel haar op zijn lichaam 

woehahah bibber en beef, maar vooral DURF !!! 

 

Zondag 12 november: Ladder-vergadering 

Dag  jong-givers, vandaag worden jullie getest op jullie vaardigheden, maar niet 

tegenover ons, TEGEN OVER ELKAAR!!! Laat ons zien wie de beste is!! Wie bovenaan 

de ladder staat!! Wie wij moeten zien als toekomstige concurrentie!! Wij zijn alvast 

benieuwd 😉  Wie weet staat jou een fantastische verrassing te wachten !! Groetjes, 

jullie suuuuper leiding hehehehehe 

 

 

 

 

 



Zondag 19 november: Mister &  Miss Jong-Giver verkiezing 

Vandaag gaan we de grootste queeste van het jaar houden! De mister en de misses 

jong-giver wordt vandaag verkozen! Bereid je maar voor op allerlei opdrachten! 

Proeven, tasten, oriëntatie, organisatie... alles zal van pas komen! Bereid jullie maar 

goed voor, want op de winnaar wacht een grote verrassing!! 

 

Zondag 26 november: Travestietenvergadering 

Wat tegenwoordig allemaal niet mogelijk is, man transformeert naar 

vrouw, een vrouw transformeert naar een man -> dat wordt een 

transgender genoemd. Maar een man die zich verkleed in een vrouw 

en omgekeerd...... hoe wordt dat genoemd? Dit gaan we deze 

vergadering duidelijk maken! Ps; kom verkleed, het wordt mega-

zalig!!! 
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Interview met oud-leiding 
 

 De eer om als allereerste geïnterviewd te 

worden voor deze rubriek is aan… 

Mattia Balloni! 

Laten we beginnen bij het 

begin: wat is je totem? 

Eigenaardige Pica. 

Hoe lang ben je al uit leiding? 

Goh, nu al 4 jaar aangezien ik toen op 

Erasmus vertrok. 

Wat was jouw grappigste 

scoutsmoment? 

Het grappigste moment was tijdens 

mijn totemisatie. Midden in de nacht 

zag onze groep een eenzame auto op 

een verlaten parkeerplek in een bos. 

Toen we dichter kwamen om een vraag 

te stellen ging een verduisterd raam 

langzaam naar beneden. Wat we nooit 

hadden kunnen voorspellen was een 

Waalse familie tegenkomen met vele 

jonge kinderen op de achterbank die 

naar luide techno muziek aan het 

luisteren waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar wie keek jij op toen je nog 

lid was? 

Ik keek op naar Ken omdat hij het 

unieke aan elk kind koesterde. 

Wat was je favoriete tak? 

De bevers (geen twijfel te bespeuren). 

 

Als laatste nog een 

quote/anekdote die je al die 

jaren is bijgebleven? 

Winter is coming! 

Om helemaal af te sluiten, nog 

een foto uit de oude doos! 

 

Bedankt en stevige linker! 

Door F. Verdoodt 

 

 



 

Zondag 17 september: Eerste Vergadering 

Tadadadaaaa hier zijn we weer, een nieuwe start van het nieuwe jaar. Vandaag houden 

we een heuse scoutsmarkt. Hierna gaan we er terug stevig invliegen en super leuke 

spelletjes spelen.   

 

Zondag 24 september: Teambuilding  

"In the long history of humankind (and animal kind, too) those who learned to 

collaborate and improvise most effectively have prevailed." ~~ Charles Darwin 

 

Zondag 1 oktober: #Socialmediavergadering 

#vandaagspelenweeenspelopsocialmedia 

#snapchatenzoo #jeweet #ookietsmetwikipedia 

#maheuwikipediaistochgeensocialmedia 

#entochgaanwehetdoen 

#hetisookouderavonddusnodiguoudersookuit #wegaandanookwatdrankjesverkopenhe 

 

Zondag 8 oktober: Geen vergadering 

Het is weer zover, de leiding gaat dit weekend op hoogtestage om hun voor te bereiden 

op het nieuwe seizoen fierljeppen. Hierdoor zal het vandaag helaas geen vergadering 

zijn.  

 

Zondag 15 oktober: Pikante vergadering  

Õlas muchachos Hoy va a ser la reunión más emocionante de tu vida. Sisi brengtos 

maar wat melkos meeos want de vergaderingos van vandaagos is muy pikanté come 

merguez ¿ 

  



Zondag 22 oktober: AARRRRRR! 

Vandaag gaan we het ruime sop op, op zoek naar schatten en avontuur. Daarvoor gaan 

jullie bende schavuiten wel nog wat aardige training moeten ondergaan. 

       

 

Zondag 29 oktober: DROPPING 

Dropken hier, dropken daar, ons plannetje steekt al goed in elkaar. Ooit al eens 

gedropt geweest? Nee?... Hmmm, toevallig hebben wij voor vandaag een tochtje 

voorzien zien, welbepaald een dropping. Stapschoenen en een goed humeur zijn zeker 

een aanrader! 

 

Zaterdag 4 november: Italiaans Etentje 

Poepeti papetie lamborgini Ferrari spaghetti. Vandaag is het enige echte Italiaans 

etentje, nodig dus zeker al familie en vrienden uit om te komen eten. Helaas is het 

hierdoor zondag wel geen vergadering.  

 

Zondag 12 november: Eet-vergadering 

Vandaag gaan we niks anders doen dan eten, we gaan onszelf eens goed verwennen 

met een lekkere decadente maaltijd! Kreeft, oesters, kaviaar, langoustines en nog veel 

meer. (Meer info volgt nog) 

  



 

Zondag 19 november: Zeeslag 

Zeeoorlogvoering is het uitvechten van oorlogen op zee. De zeeoorlog is bijna zo oud 

als de scheepvaart zelf. Vandaag gaan we onze eigen supercoole versie spelen van 

levende zeeslag. Spanning alom! 

 

Zondag 26 november: Levende dieren vergadering 

Vandaag mogen jullie voor de eerste keer in jullie scoutscarrière jullie huisdier eens 

meenemen naar de scouts, woehoeeww!! (indien akkoord met de ouders) Ook gaan we 

vandaag opzoek naar slakken, mieren, tijgers en goudvissen voor eventuele races. 



 

Op kamp? Op stap in de natuur? Een grote buitenactiviteit? In de Hopper 

winkels vind je alles wat je nodig hebt om er een geslaagde activiteit van te 

maken. We richten ons tot iedereen die actief op pad wil gaan en hiervoor 

het geschikte materiaal zoekt. De juiste slaapzak, een stevige rugzak, een 

coole zaklamp, een kompas, stafkaart of degelijk schoeisel ? In de Hopper 

winkels vind je al wat je nodig hebt! 


