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VOORWOORD 
 
 
Dag ouders, leden, sympathisanten en vrijwillige lezers van ons maandprogramma, 
 
De vakantie is al enkele weken voorbij, het schooljaar is alweer begonnen en wij staan al te 
popelen om jullie van twee tot vijf een stevige portie plezier te schenken. Tijd om jullie 
uniform vanonder het stof te halen en aan een schitterend scoutsjaar te beginnen! In dit 
voorwoord nemen we graag de gelegenheid om heel wat mensen te bedanken en er enkele 
voor te stellen, algemene informatie mee te delen en belangrijke data aan te kondigen. Sla 
deze bladzijden dus niet zomaar over. 
 
 
MERCI LEIDING, MERCI LEIDING, MERCIIIIII! 
 

Het begin van een nieuw scoutsjaar staat synoniem met het verwelkomen van nieuwe leden 
en een nieuwe leidingsploeg, maar helaas ook het afscheid van een aantal mensen die zich 
jarenlang ijverig hebben ingezet voor onze scouts. Allereerst willen we twee mensen 
bedanken. Natan en Dorien: een welgemeende MERCI! Vijf jaar lang hebben jullie alles 
gegeven en tientallen leden de zondagen en kampen van hun leven bezorgd. Plezier, 
amusement en prachtige herinneringen verzekerd, waar ze nog lang over zullen spreken. 
Gelukkige nemen zij nog niet volledig afscheid en blijven zij zich nog steeds inzetten via 
allerlei externe functies. Ook de VZW bedanken we via deze weg graag nog eens. 
 
Een nieuw scoutsjaar betekent eveneens een nieuwe leidingsploeg. Zo hebben we dit jaar niet 
een, niet twee, niet drie, niet vier, maar (goed geteld) VIJF nieuwe leiders! Een warm applaus 
voor Michiel Van Moorter, Tom De Koninck, Joran Ceulebroeck, Yarne Decabooter en 
Wout Timmerman. WELKOM in onze leidingsploeg. Met zen vijftienen zullen wij er een 
gezellige, toffe boel van maken en zorgen we ervoor dat jullie spruiten zich zondag na zondag, 
drie uur ten volle amuseren.   
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GROOT KAMP TE HEIST-OP-DEN-BERG & SLOVENIË! 
 

Allereerst zouden wij willen terugblikken op twee vrij tot wel zéér geslaagde kampen. De 
kapoenen en wouters amuseerden zich in Heist-op-den-Berg, de jonggivers en givers hadden 
de tijd van hun leven in het prachtige Slovenië. BEDANKT aan de omgeving, BEDANKT aan de 
leden, BEDANKT aan de leiding en BEDANKT aan de fourage van beide kampen. Wouter, 
Fien, Sofie, Jordi, Julie, Natan, Jeroen & Jesse, én Nette, Sofie en Jens, een dikke merci 
om te heerlijk voor ons te koken, wij hebben er enorm van genoten! Samen maakten we er 
een onvergetelijk kamp van! 
 
Omdat een throwback (vert. ‘terugblik’) wel op zijn plaats is: enkele leuke foto’s! Zoals steeds 
zijn alle foto’s van weekends, kampen en doordeweekse vergaderingen terug te vinden op 
onze website en Facebookpagina.  
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WIE IS WIE?  

 
 

 
  

Kapoenen  
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JONGGIVERS 

Enthousiaste Bij 

Dromerig Penseelaapje 

Aardige Koelan 

Ondoordachte Kievit 

Zorgeloze  
Kraanvogel 

Charismatische 
Spinaap 

Creatieve 
Roek 

Eerlijke  
Oerang-Oetang 

Gewoon 
Yarne 

Opportunistische 
Fodi 
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ALGEMENE AFSPRAKEN! 
 
Een nieuw scoutsjaar betekent ook enkele algemene afspraken. Normaal gaan de 
vergaderingen door elke zondag van 14 uur tot 17 uur aan onze lokalen in de 
Winningstraat. Soms kan dit echter al eens wijzigen. In de maanden december, januari & juni 
kampen de meesten onder ons met examens waardoor de vergaderingen vaak op vrijdag of 
zaterdag zullen plaatsvinden. Andere voorbeelden zijn ons eetfestijn en onze scoutsfuif, 
carnaval, enzovoort. Raadpleeg dus goed op voorhand ‘het Kastrolleken’ (AKA dit 
maandprogramma), zodat er geen misverstanden ontstaan! 
 
Het lidgeld bedraagt ook dit jaar 35 euro. Dit gaat bijna volledig naar de verzekering van 
Scouts- en Gidsen Vlaanderen, de rest wordt gebruikt om deze maandprogramma’s te 
financieren. Scouts is echter een jeugdbeweging die open staat voor iedereen. Moesten er 
dus problemen zijn om het financiële plaatje te laten kloppen, aarzel dan zeker en vast niet 
om ons te contacteren (zelfs als het lidgeld al betaald is en je deze regeling niet kende)! 
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JINS 

Fiere 
Katfret 

Leergierige  
Torenvalk 

Nieuwsgierige 
Tuimelaar 

Betrouwbare 
Springbok 

Excentrieke  
Jariboe 
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Zonder bewijzen van inkomens of andere administratieve rompslomp, kunnen wij eenvoudig 
de helft van het lidgeld aanrekenen. 
 
Wist-je-datje van de maand: Zowel het inschrijvingsgeld als kampgeld kan deels worden 
terugbetaald door je mutualiteit. Dit gaat over 20 euro per jaar aan lidgeld én 5 euro per 
kampdag. De kamptegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen voor 
openluchtklassen, sportkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar 
terugbetaald. Wat te doen? Download het aanvraagformulier en laat het invullen door de 
jeugdvereniging. Bevestig een gele klever op het formulier. Stuur de ingevulde formulieren 
op en de tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven. Klaar is kees! 
 
Daarnaast vragen we ook iedere week om 50 cent mee te brengen naar de vergaderingen. 
Hiermee wordt materiaal aangekocht voor de vergadering of drinken we al eens een drankje 
of een hapje. Voor alle duidelijkheid: de leden krijgen zeker niet elke week frisdrank van ons. 
Dit verschilt van week tot week en van tak tot tak. 
 
Wie scouts zegt, denkt uiteraard aan dat prachtige uniform. Vanaf de wouters is het perfect 
uniform verplicht. Dit houdt in dat we met élke scoutsactiviteit (dus niet alleen op zondag) 
een groene broek of rok, hemd en een das dragen. Vergeet deze zeker niet te naamtekenen. 
Bij de kapoenen is een das voldoende. Deze das kunnen jullie voor of na de vergaderingen bij 
de leiding verkrijgen. Ook het nieuwe jaarteken ‘Allemaal Abnormaal’ wordt verplicht aan het 
hemd genaaid.  
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Ook dit jaar is er een nieuw jaarthema: ALLEMAAL ABNORMAAL. Wij zijn allemaal unieke 
scouts en gidsen bijeen. Allemaal abnormaal. De verschillen maken onze groep mooier. De zotte 
dozen en stille genieters, de clowns en angsthazen; die kleuren maken onze regenboog. Dit jaar 
roepen we: ‘Weg met de norm!’. We durven anders denken, vanzelfsprekendheden gooien we 
overboord! Elk lid krijgt op de startdag dit nieuwe jaarteken. Het dient dan op het scoutshemd (of 
bij kapoenen op de das) genaaid te worden. 
 
 
BELANGRIJKE DATA! 
 
29 september – 1 oktober: STARTWEEKEND 
Naar jaarlijkse traditie openen de givers het scoutsjaar met een startweekend in onze lokalen. 
Verdere informatie kan je verkrijgen via de giverleiding. 
 
20 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
Het is dé feestdag waarop we gezamenlijk naar buiten komen in uniform. Toon dat je fier bent 
op jouw jeugdbeweging! Ook dit jaar wordt de Dag van de Jeugdbeweging een jeugdige dag 
vol plezier en lekkers. In de grote steden en Aalst wordt vaak een ontbijt georganiseerd: allen 
daarheen. 
 
28 november: BOUWQUIZ 
Na het succes van onze Sloveense Quiz hebben wij een nieuwe quiz klaar: de BOUWQUIZ, 
ditmaal ten voordele van onze nieuwe lokalen. Het concept blijft hetzelfde, wij stellen de 
vragen op en jullie beantwoorden ze. Want zo gaat het al eens bij een quiz. Inschrijven (€20) 
via bouwquiz@hotmail.com! 
 
3-5 november: BELOFTEWEEKEND 
De wouters en jonggivers trekken er voor een weekendje op uit. Hier zullen zij plechtig hun 
belofte afleggen. Verdere informatie volgt zeker. 
 
4-5 november: KAPOENENWEEKEND 
Onze jongsten verblijven één nachtje in onze lokalen te Baardegem onder toeziend oog van 
Bram, Michiel, Fien en Thomas. Verdere informatie volgt. 
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12 november: INTREDE VAN DE SINT & 11-11-11 ACTIE 
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint. Ook dit jaar maakt deze oude man een tussenstop in 
ons dorp tussen 14u en 17u. Nadien doen wij een liefdadigheidsactie en verkopen wij lekkers 
ten voordele van 11-11-11. Iedereen is welkom! 
 
1 december: COCKTAILKASTROLLEKEN 
Elke eerste vrijdag van de maand zetten wij de deuren van het Kastrolleken open voor het 
grote publiek. Telkens aangekleed in een leuk thema kunnen jullie genieten van toffe muziek, 
goeie sfeer en pintjes aan €1! Traditioneel met ons kippenfestijn is het cocktailkastrolleken. 
Allen daarheen! 
 
2-3 december: KIPPENFESTIJN 
Naar jaarlijkse gewoonte vindt dit weekend ons kippenfestijn plaats in de Zaal ons Huis. Wij 
heten jullie dan ook graag welkom om een heerlijke portie vol-au-vent of een lekker kippetje 
op natuurlijke, Provençaalse of Hawaïaanse wijze te verorberen. Op zondag zal er dus geen 
vergadering zijn. 
 

Zo’n groots eetfestijn kunnen we niet enkel met ons leidingteam verwezenlijken. Daarom 
rekenen we elk jaar op een aantal vrijwillige ouders en leden (givers & jins) om ons bij te staan. 
Ziet u het dit jaar wel zitten om ons een handje te helpen, contacteer ons dan zeker! 
 
26-20 december: WINTERKAMP 
Naar jaarlijkse traditie gaan de jonggivers en givers enkele dagen op winterkamp. Verdere 
informatie worden zo snel mogelijk medegedeeld. 
 
3 maart: ‘T KASTROLLEKEN XL 
Na het succes van vorig jaren, is er ook dit jaar weer een ‘Kastrolleken Extra Large’ in de 
Parochiezaal. Kom die beentjes maar eens loszwieren, jong en oud is welkom! In de 
namiddag is er reeds een knallende kinderfuif voor de kleinsten. Thema: SAFARI. Bijgevolg is 
er geen vergadering op zondag. 
 
April: LENTEKAMP 
Kapoenen en wouters gaan in de Paasvakantie enkele dagen op kamp. De ‘Waar?’ en 
‘Wanneer?’ volgt. 
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Mei: TECHNODAG-/WEEKEND 
De jonggivers en givers schaven hun kennis van technieken bij en de jongsten leren van de 
oudsten. Ook hierover volgt later meer. 
 
18/19/22-29 juli: GROOT KAMP 
Hoezee, terug op kamp naar de Ardennen! Met zen allen, van kapoenen tot givers trekken we 
naar het Zuiden van België. Bestemming: to be announced! De jins gaan rond dezelfde 
periode op kamp, meer info volgt. 
 
 
EN DAN NOG DIT! 
 

Scouts Baardegem gaat graag mee met zijn tijd. Sinds vele jaren hebben wij een website, die 
we dikwijls vernieuwen. Hier vind je alle informatie terug met betrekking tot onze scouts, 
waaronder alle maandprogramma’s. Surf dus zeker eens naar 
http://www.scoutsbaardegem.be.  
 
Maar we bieden meer! Sinds dit jaar zijn wij actief op de verschillende sociale media, 
waaronder FACEBOOK, SNAPCHAT & INSTAGRAM. Aarzel dus zeker niet om ons te liken, adden 
& volgen en blijf zo altijd op de hoogte van onze activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voila, dit gezegd zijnde zit ons eerste voorwoord erop. Zijn er toch nog vragen? Wij staan 24 uur 
op 24, 7 dagen op 7 klaar om ze te beantwoorden. Zoals hierboven vermeld, zullen wij dit jaar 
met zen tweeën de groep leiden. Samen doen wij ons best er met de hele leidingsploeg een 
geweldig jaar van te maken! 
 

Een stevige linker, 
Wouter en Klara 
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Dag kapoentjes & mama’s en papa’s van kapoentjes, 
 
Ge-wel-dig: we zijn weer vertrokken! Jullie leiding heeft er zo naar uitgekeken: welkom, welkom!  
Voor het feestje echt begint, nog een paar remindertjes: 
 

- Drie keer naar de vergadering komen zomaar, dat mag. Wil je blijven komen, breng dan het 
inschrijvingsgeld snel in orde. Dat is superbelangrijk voor de verzekering, je weet maar nooit… 
- Draag elke zondag je das, zo horen we écht bij elkaar! 
- Breng 50 centjes mee voor drankje en materiaalkost 
- Start om 14 uur, doodmoe en tijd voor de mamie & papie om 17 uur 
- … en vergeet je goed humeur niet natuurlijk, we zingen ons door de dag! 
 
 
 
1 oktober we starten met het jaarthema: ‘allemaal abnormaal’. Hoezo? Jawel, er mag een hoek af, 
je mag een beetje raar zijn of doen… deze zondagnamiddag kan alles. En zo leren we elkaar op 
een abnormale manier kennen ;-) 
 
8 oktober Robbe, deze is speciaal. Vandaag wagen we ons als echte koeienhoeders in de Far 
West, we springen op ons paard en gooien lasso’s in het rond. Hoera, het is cowboyvergadering!  
 
15 oktober  Heksendrankjes en toverbrij, van een mug een olifant 
maken, niets is onmogelijk op de iedereen-kan-toveren-vergadering. 
Hocus pocus, zorg dat je er bij bent!  
 
 
 
22 oktober Van Afrika tot in Amerika, van de Himalaya tot in de Woestijn. Vandaag nemen we jullie 
mee met de Kapoenen-Airlines op een reis de wereld rond.  
 
29 oktober geen vergadering omdat jullie leiding nog aan het opkuisen is van de kwis 
 
4 & 5 november Dit is het enige, echte, weergaloze, fantastische eerste kapoenen Ridders en 
Prinsessenweekend. Ons eigen lokaal wordt een kasteel, een knecht wordt ridder, een prinses 
verliefd – of wat dacht je ?! 
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We verwachten je om 10 uur aan het lokaal, breng je slaapgerief mee. Dat bestaat uit: veldbed of 
matje, slaapzak en kussen + knuffel en eventueel zaklampje. Pyjama en tandenborstel zijn ook 
handig. Draag speelkleren, prinsessenkleren en ridderoutfit mag natuurlijk ook. 
Zondag om 12 uur is het al weer voorbij, tijd om terug te keren naar de gewone wereld. 
Kostprijs: 20 euro, mag in gewoon geld, hoeft niet in goudstukken. Gewoon afgeven aan de leiding 
aan het begin van het weekend, samen met je KidsID. Vraag je mama of papa om zeker te 
controleren of de medische fiche in orde is en breng de medicamentjes mee die je nodig hebt. De 
leiding zorgt voor je. Voor dit eerste weekend lopen we niet ver, het kasteeldomein blijft beperkt 
tot ons eigen terrein en we smullen van een vers klaargemaakt paleismenu en bokes van bij Eddy 
& Ingrid. 
 
 
12 november Komt hij of komt hij nu niet… de Sint? Met of zonder Piet? We 
zingen, dansen, tekenen en knutselen voor de Heilige Man. Of hij voor ons? 
Kom en doe mee, dan weet je het zeker!  
 
 
 
 
19 november Genderequality euh… watte….? In het Baardegems: jongens tegen 
meisjesvergadering. We zoeken uit wie nu werkelijk het sterke geslacht is. Laat je niets wijsmaken, 
de wonderen zijn de wereld niet uit, wat niet is kan nog komen. Leve de meisjes. Leve de jongens. 
Leve allebei. 
 

 
26 november We gaan op zoek naar de Piratenschat, diep begraven ergens 
in Baardegem. Dit is een dorpsspel. Zorg voor gemakkelijke schoenen en 
draag zeker je das. Piet of niet, alleszins piraat. Ahoy! 
 
 
 

3 december geen vergadering wegens kippenfestijn, waar jullie heel hartelijk welkom zijn. En da 
we vertrokken zijn! Dit was het eerste programma, op naar het volgende! Be there! 

 
 

Scoutslinker van Bram, Michiel, Thomas & Fien 
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Wouters 
	
Dag Wouters, 
Het is weer zover. De eerste maanden van het nieuwe scoutsjaar komen 
eraan. En al zeggen we het zelf, het beloofd fantastisch te worden! Wij 
serveren jullie een woutersmenu om duimen en vingers van af te likken! 
Hieronder vinden jullie ons zorgvuldig samengesteld menu. Dit wordt 
gebracht met een fris trio van leiding, twee sneetjes sappig woutervlees 
op een bedje van avontuur, overgoten met een verse scoutssaus. 
Smakelijk! 
 
> Prijs: 50 cent per vergadering 
> Dresscode: Een feilloos, groene broek en een rood-groene das 
 
 
1/10: Startdag 

 
8/10: Dinovergadering 
 
Het is vandaag precies 66 miljoen jaar 
geleden dat de dinosauriërs uitstierven. Snif 
snif, het waren nochtans zo een toffe gasten! 
Omdat we dit groots verlies maar niet te 
boven komen, herdenken we ze van 2 tot 5 
uur aan de scoutslokalen.  
 

 
15/10: Raketvergadering 
Vandaag gaan we raketten lanceren, zoals ze nog nooit gelanceerd 
zijn! Haal de astronaut, raketbouwer, alien, buitenlandse wezens 
specialist en andere ruimte-achtige beroepen in jullie naar 
boven, en kom van twee tot vijf naar de raketvergadering.  
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22/10: Wereldkampioenschap potteke stamp 
Het is algemeen geweten dat Baardegem al jaar en dag olympisch 
kampioen potteke stamp is. Nogal logisch dus dat het WK bij ons wordt 
georganiseerd. Dus begin alvast te oefenen om de naam van Baardegem 
hoog te houden. Heel het dorp rekent op jullie! 
 
 
29/10: Geen vergadering 
Bouwen aan nieuwe lokalen kost geld. Veel geld. Anders gezegd: ons 
spaarvarken mag wat verdikken. Daarom organiseren wij een Bouwquiz 
op 28 oktober. Iedereen is natuurlijk welkom en meer info vindt u op 
Facebook. Spijtig genoeg betekent dit dat er geen vergadering is op 
zondag. 
 
 
3-5 november: Belofteweekend 
Jochei, jochei, we gaan samen op weekend. Begin alvast jullie belofte 
maar te leren. Meer info volgt later. 
 
 
12/11: Sint-Maarten en 11.11.11 actie 
Onze goede, heilige man is jullie vannacht 
waarschijnlijk weer veel cadeautjes komen 
brengen. En hij is speciaal voor ons nog 
een dagje langer gebleven. Jaja, DE SINT 
KOMT. Hopelijk zijn jullie braaf geweest! 
Sint-Maarten fluisterde ons ook in dat hij 
jullie allemaal verwacht op het soepfestijn 
na de scouts. Dit ten voordele van 
11.11.11. Wie braaf wilt zijn, moet er iets 
voor over hebben he. 
 
 
19/11 Fidgetspinnervergadering 
Er is maar 1 ding leuker dan Fidgetspinnen, en dat is scouts natuurlijk! 
Maar wat zou er gebeuren wanneer we ze combineren? Awel dat vroegen 
wij ons ook af. Laten we het van 2-5 samen ontdekken. Vergeet jullie 
mooiste spinner zeker niet en bewijs dat jij de fidgetmeester bent! 
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26/11: Pensenvergadering 
Rookworst, pepperoni, chipolata, knakworst, grillworst, chorizo, 
leverworst, bierworst, bifiworst, lamsworst, droge worst, kalfworst, 
Frankfurter rindsworst, andouille de Guémené à l'Ancienne. Ze zijn 
allemaal enorm lekker maar Baardegem staat toch nog altijd voor een 
andere worst bekend… Jawel, dat zijn ‘Zjang’s’ witte en zwarte pensen 
natuurlijk! Zo geweldig dat we er een hele vergadering aan wijden. 
 
 
3/12: Geen vergadering 
Kip, kip en nog eens kip. Zoveel kip krijgen we niet op ons eentje op!  
Komen jullie ons helpen samen met mama, papa, meter, peter en 
vrienden? Ons kippenfestijn is zowel op zaterdag als zondag. Dus geen 
vergadering, maar -tok tok tok-, we zien jullie daar! 
 
 
 

Wij hebben er heel veel zin in! Tot volgende week wouters! 
 

Een stevige linker, 
Klara, Tom en Joran 

  



 16 

 

  



 17 

JONGGIVERS 
 
 
Dag jonggivers, 
Hier zijn we weer met HET weekendblad van Baardegem, het kastrolleken! En omdat het weer 
eventjes geleden is, willen we er jullie graag nog eens aan herinneren om elke vergadering 50 
centjes mee te nemen ;) . Wij hebben er alvast zin in om er een spetterend jaar van te maken!! 
Benieuwd wat we komende weken gaan doen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 8 oktober 14-17 uur: Buurtpolitievergadering 
Na een geweldige startdag, zetten we het jaar in met een heus buurtpolitie-
spel. Benieuwd wat het gaat worden? Dan verwachten wij jullie om 14 uur 
op de scoutsterreinen !! 
 
 
 
 
Zondag 15 oktober 10-17uur: Techniekenvergadering 
JOEPIE!!! Vandaag gaan we sjorren en nog meer van die scouteske technieken!  We beginnen 
daarom al om 10 uur, ’s middags zullen we samen eten.  
PS: brengen jullie aub €3 mee voor de maaltijd  
 
 
Zondag 22 oktober 14-17uur: Wereldrecordvergadering 
Welk wereldrecord dat het wordt is nog een verassing. Maar 1 ding is zeker, we zullen het 
verbreken!! We verwachten jullie om 2 uur, klaar om een stukje Baardegemse geschiedenis te 
schrijven.... 
 
 
Zondag 29 oktober 14-17uur: GEEN vergadering 
 
 
3 - 5 november: Belofteweekend 

LEES HET 
HIER!!! 
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Hoe, wat en waar zal jullie nog tijdig worden meegedeeld, maar hou dit weekend zeker maar al 
vrij! Het belooft een fantastisch weekend te worden !!! 
 
 
Zondag 12 november 14-17uur: Sint-Maarten 
Wat we vandaag doen is nog een groot vraagteken.  Maar volgens sommige bronnen zouden we 
bezoek op de scouts krijgen... 

 
 
 
 
 

 
Zondag 19 november 14-17 uur: Ruiltochvergadering 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zondag 26 november 14-17 uur: Chickennuggetvergadering 
Jaja, jullie lezen het goed chickennuggetvergadering!! Voor degene die het niet goed verstaan: 
Een chickennugget, of zoals jullie leider Yarne het noemt ‘een kippet’ is een (heel lekkere) 
frituursnack. Deze is gemaakt van kippenvlees ingewikkeld in een laagje knapperig paneermeel. 
Hmmmmm.... 
 
 
Met deze vergadering sluiten we ook het eerste maandprogramma van het jaar in schoonheid af. 

 
Groetjes, 

Yarne, Wout en Jeroen 
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GIVERS 
 

 
Yes, het is zo ver!! Het eerste maandprogramma van het nieuwe scoutsjaar is een feit. Of om het 
met Wannes zijn woorden te zeggen… 
 

 
Tis verdom patat : 8 oktober 2017 

 
De aardappel kan je onderverdelen in drie soorten: de vastkokende, de bloemige en de extra 
bloemige. Deze kunnen onderling nog eens worden ingedeeld in de Accent, Nicola, Charlotte, 
Rosa, Desire, Eersteling, Bint, Mozart… En deze kunnen elk nog eens gestooft, gekookt, geschild, 
in kwartjes of in schijfjes gesneden, gegratineerd, gefrituurd, gezout of gepureerd worden… Voor 
degene dat eigenlijk niet weten hoe zo een aardappel er nu eigenlijk uitziet, 1 adres! Zondag om 
14u aan de lokalen. We vliegen erin, patat! 
 
 

Tienkamp : 10 oktober 2017 
 
Wist je dat een aardappel bestaat uit zo een 130 kcal per 100g? Maar geen nood want er is goed 
nieuws voor diegenen die vorige week te veel aardappelen hebben gegeten. Vandaag sporten we 
al die caloriëen er gewoon terug af! Zondag om 14u aan de lokalen. 
Ps. Vergeet jullie zweetband niet. 
 
 

Het lichaam van de Givers : 22 oktober 2017 
 

Het Lichaam van de Givers is een televisieprogramma dat sinds 2013 wordt uitgezonden op VTM, 
met de Givers in de hoofdrol. In het programma stellen de jongeren hun lichaam ter beschikking 
om experimenten en opdrachten uit te voeren die een antwoord geven op vragen van kijkers. Dit 
programma is te zien op jullie beeldbuis van 14u tot 17u. 

 
  



 20 

Geen vergadering : 29 oktober 2017 
 
Deze zondag jammer maar helaas geen vergadering. Maar jullie zijn wel van harte welkom op de 
Bouwquiz. Deze gaat door op 28 oktober en start om 19u30. Voor meer info kunnen jullie terecht 
op het facebookevenement. (Beetje reclame maken bij de mama,papie, bomma, liefjes… mag ook 
altijd! Hoe meer teams, hoe meer vreugde!) 
 

 
Make America great again : 5 november 2017 

 
This maandprogramma is all fake news! Stop reading this bullshit and let’s start building a wall! 

Nobody will ever build a greater wall, believe me! It will be a great, great wall on our 
scoutsterrein, and I will make Mexico pay for that wall. Mark my words! 

Let’s build this shit together, sunday 2 pm at the scoutslokalen. 
Oh, and if you are a mexican, please stay home. 

Make america great again!!! 
 
 

Sint + 11.11.11 : 12 november 2017 
 
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint! Dus eet allemaal maar braaf jullie bordje leeg, want wie 
braaf is krijgt lekkers en wie stout is de roe. En kwestie van direct puntjes te scoren bij de Sint, is 
er die dag ook een soepactie ten voordele van 11.11.11. Dus nodig ook zeker jullie verwanten 
uit, want een blije sint staat garant voor meer cadeautjes, joepie! De Sint komt om 14u en vanaf 
16u kan er soep worden gegeten. 
 
 

Zeepkistenrace : 19 november 2017 
 

Een zeepkist is een zelfgemaakt voertuig zonder motor. Regels: 
-De zeepkist moet 3 of 4 wielen hebben die tijdens de race grond moeten raken. 
-De zeepkist mag geen uitsteeksels hebben. 
-De zeepkist moet remmen hebben op beide achterwielen. 
-De zeepkist moet een goed stuur hebben. 
-De racer moet een helm dragen. 

 
De zeepkistenrace zal doorgaan van 14u tot 17u, meer info omtrent materialen en dergelijke volgt 
nog. 
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Narcos-vergadering : 26 november 2017 
 

Pablo Escobar, Gilberto en Miguel Rodriquez Orejuela, José Santacruz Londono, Pacho Herrera. 
Zeggen deze namen jullie niets? Kom dan zeker om 14u naar de lokalen en kom alles te weten 
over de oorlog tussen het Medellin cartel en het cartel de Cali. Viva la Colombia! 
 

 
Kippenfestijn: 2 en 3 december 

 
Speciaal voor onze boys die al eens graag chicks scoren (maar bij wie dat niet altijd evengoed 
lukt tijdens een avondje uit in den Oxy, Factory of de Cirque). Waag dan dit jullie kans om chickies 
te komen scoren! Eentje uit Hawaï, een knappe française, een vegetarische of toch gewoon liever 
eentje au naturel? En dat voor maar 14 euro! Tot dan. 
 
 
 

Dikke kusjes van jullie leiding xxx 
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