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VOORWOORD
Beste leden, ouders, sympathisanten en andere belanghebbenden,
We zijn alweer acht weken verder. acht weken waarin de leiding en leden elkaar
beter hebben leren kennen. Vergaderingen, kampen, beloftes, we hebben
ondertussen wel al wat achter de rug. December luidt gewoontegetrouw het
tweede semester van het scoutsjaar in. Net als de examens voor de leiding. Er
zullen dus ongetwijfeld weer vergaderingen op vrijdag of zaterdag zijn. Er staat
zoals altijd weer interessante informatie in het voorwoord, vergeet dit dus zeker
niet te lezen!

Soepverkoop
Het is ondertussen een traditie, onze soepverkoop ten voordele van 11.11.11.
Al was het dit jaar geen al te groot succes, we hebben toch een (kleine) winst
geboekt. Het bracht dit jaar 78,42 euro op. Dit bedrag zal integraal doorgestort
worden naar het goede doel. We zouden graag iedereen bedanken die een tas
soep is komen drinken, of een kommetje heeft afgehaald. Het Zuiden is jullie
dankbaar!

Kippenfestijn
Over tradities gesproken, al jaar en dag organiseren we de eerste week van
december ons kippenfestijn. Langs deze weg willen wij dan ook iedereen die is
komen eten bedanken, net als alle helpers. Aan alle ouders, oud-leiding, givers,
Jins en anderen, dikke merci!! Dit organiseren zonder jullie zou gewoonweg
onmogelijk zijn.

Kastrolleken XXL - 10 jaar!
Traditie drie, onze legendarische fuif. 16 maart in de parochiezaal, pin dat maar
alvast in jullie agenda’s. We nemen het woord fabelachtig niet graag in de mond,
maar het belooft werkelijk fabelachtig te worden. Het is namelijk de 10de editie
van ons dansfestijn. En dat laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. Ook dit jaar
kunnen jullie weer losgaan op de zwoelste plaatjes in de parochiezaal. Maar
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evengoed bijpraten in alle gezelligheid in de polyvalente zaal ernaast. Voor ieder
wat wils dus. Like zeker het evenement op Facebook om op de hoogte te blijven!
Ook zij die nog net niet oud genoeg zijn voor de ‘grote fuif’ kunnen bij ons terecht.
Om 14.30 uur start de kinderfuif met als thema Bob de Bouwer. Iedereen
welkom, ook vriendjes en vriendinnetjes die niet bij de scouts zitten.

Bouw
Zoals jullie ondertussen ongetwijfeld weten zijn wij een nieuw lokaal aan het
bouwen. De afbraak van ons oud lokaal is reeds achter de rug. We beginnen nu
aan de eerste fase van het bouwproces met wat achterstand op het schema.
Hindernissen als een slechte staalstructuur en zwakke funderingen kosten ons
onvoorzien geld en tijd. Zulke kosten worden gedekt met de opbrengst van onze
vele evenementen. We hopen dan ook met z’n allen op een mooie opkomst,
alvast bedankt!

En dan nog dit
© Zoals u al las heeft de leiding examens tijdens de overgang van oud naar
nieuw. Daarom zullen de vergaderingen gedurende die weken vaak op
vrijdag- of zaterdagavond doorgaan. Het is dus echt belangrijk om het
maandprogramma wekelijks te lezen.
© Voor de meeste leden is het ondertussen al een sinecure, voor andere is
het soms nog wat nieuw. Vergaderingen beginnen om twee uur (tenzij
anders vermeld) in perfect uniform (das, groene broek/rok en hemd
met jaarteken). Vergeet ook zeker jullie 50 cent niet!
© Voor de givers en jonggivers is er ook nog een winterkamp, dit gaat door
van 26 tot 29 december. Voor vragen kunnen jullie altijd terecht bij de
(jong)giverleiding.
© Dit geldt trouwens voor alle groepen, wanneer jullie een vraag hebben
kunnen jullie altijd een berichtje of mail sturen naar de leiding in kwestie!

Om af te sluiten
De feesten komen er weer aan, tijd dus voor goede voornemens, wensen en
mooie woorden. Wij, de leiding van Scouts Baardegem wenst jullie allemaal een
zalige kerst en fantastisch nieuwjaar! Ook in 2019 zullen we ons inzetten om er
iedere week iets leuks van te maken. Hopelijk zien we jullie dan ook massaal
terug op onze evenementen. Zo werken we ook in 2019 samen aan de beste
scoutservaring.
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Voila, dat was dat!
Een stevige linker en tot over twee maand.

KAPOENEN
Liefste kapoenen,
Nu de Sint gepasseerd is, is het wachten op de Kerstman! HO
HO HO! In december en januari zullen jullie op vrijdag of op
zaterdag scouts hebben, jullie geliefde leiding gaat een
donkere periode tegemoet. Maar niet getreurd, we doen onze
uiterste best om iedere week paraat te staan! (We kunnen
jullie niet missen…)
Een stevige linker en tot snel!
De kapoenenleiding
8/12: Sluipspel
Trek jullie beste camouflagekledij aan (&
liefst ook kledij die een beetje vuil mag
worden aan), vanavond gaan we sluipen als
echte soldaten. We verwachten onze
troepen om 19 uur op de militaire basis te
Baardegem. Rond 21 uur mogen de soldaten de basis verlaten
en gaat hun weekenddienst in. Op jullie plaats rust!
14/12: Casinovergadering
Gelukkig zijn we vandaag niet vrijdag de
dertiende, want tijdens deze vergadering
wordt er heel wat op het spel gezet. Waag
je kans om schatrijk te worden op onze
casinovergadering! Kom in je mooiste
galakledij naar de scoutslokalen van 19-21
uur en wie weet keer jij wel terug naar huis als miljonair!!!
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21/12: Grote Kerstboomspel
Vandaag spelen we ladderspel verpakt in een
kerstig jasje! Wie gaat lopen met de eer om de
mooiste kerstbal van 2018 te zijn? Jullie
kunnen van 19-21 uur duelleren tegen jullie
medekapoenen aan de hand van kleine maar
uitdagende spelletjes!

28/12: Nieuwjaarsreceptie
We zijn nog vier dagen te vroeg, maar we konden
het niet laten om al eens te klinken op het nieuwe
jaar! Trek jullie mooi(st)e feestkledij maar aan en
voorzie een klein cadeautje van rond de 2-3€! Jullie
kunnen genieten van een hapje en een drankje
tussen 19-21 uur.
4/01: Ganzenbord
Deze vrijdag is het spelletjesavond! En we nemen het tegen
elkaar op in een race op ons groot ganzenbord. Maar pas op
dat je niet in de put valt! We verwachten jullie van 19-21
uur aan de lokalen.
11/01: Leiding VS Leden
Zoals de naam van de vergadering al doet vermoeden, vandaag
zal het er hard gestreden worden! Wie is de sterkste, de
slimste, de snelste of misschien zelfs de mooiste? Zijn het de
leiding of de leden? Kom om 19 uur (tot 21 uur) naar de lokalen,
als jullie nog durven……en maak jullie borst maar al nat!
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Wouters
Liefste wouters,
De eerste maanden van het nieuwe scoutsjaar zitten er alweer op.
Het eerste weekend zit er ook op. Wij kijken alvast uit naar de
maanden die er aan komen. Misschien even melden dat de meeste
vergaderingen van december en januari doorgaan op vrijdag wegens
schoolgerelateerde zaken.
Vrijdag 07/12/2018:
Wij kijken een film vanavond! Kom gerust
meekijken! Je bent welkom van 19-21 uur.

Vrijdag 14/12/2018:
Niets is leuker dan samen met vrienden eens goed
gaan eten. Daarom zijn jullie bij deze uitgenodigd op
ons ‘Diner’. Er zal een heerlijke maaltijd bereid
worden, die jullie mogen opsmikkelen! Wij
verwachten jullie van 19-21 uur aan onze lokalen.
Een vraagje: ‘Waarom kun je schimmelkaas wel eten,
maar een beschimmelde kaas die te lang heeft
gelegen niet?’
Antwoord: Sommige schimmelzwammen produceren giftife stoffen,
maar bij de productie van schimmelkaas selecteert men zwammen
die alleen ongevaarlijke stoffen afscheiden.
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Vrijdag 21/12/2018:
Laten we besluiten dat Kerstmis de tofste periode is van
het hele jaar, maar wisten jullie dat de kerstman 822
huizen per seconde bezoekt? Dat de kerstman op
kerstavond heel de wereld rondgaat om kerstcadeautjes
af te leveren, wisten jullie natuurlijk al. Maar wisten
jullie dat hij, om alle huizen te kunnen bezoeken, maar
liefst 822 huizen per seconde bezoekt? Dat betekent dat
hij zich moet voortbewegen met een snelheid van 1046
kilometer per seconde. Snelle gast, die kerstman! Zijn
jullie ook zo’n fan van Kerstmis? Kom dan gewoon naar
onze lokalen van 19-21 uur!
Vrijdag 28/12/2018:
Opgelet, vandaag is het geen vergadering. Niet
getreurd, de vergaderingen die volgen worden extra
lit! Een leuk weetje zal jullie misschien wat
opvrolijken: Hoe heet de McDonald’s in het Chinees?
Antwoord: Maidanglao

Vrijdag 04/01/2019:
We laten de start van het nieuwe jaar niet
zomaar voorbij gaan.. Wil je graag met ons
meevieren? Kom dan gewoon naar onze
lokalen van 19-21 uur!
* Chinezen vieren Nieuwjaar met Chinees
Nieuwjaar
(januari/februari).
* Moslims vieren Nieuwjaar op de eerste
dag
van
de
maand
Muharram.
* Joden vieren Nieuwjaar op Rosj Hasjana (eind september).
* Hindoes vieren Nieuwjaar tijdens Holi (februari/maart).
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Vrijdag 11/01/2019:
De vroegste bordspelen zijn al 5500 jaar oud,
aangetroffen in graven van het pre-dynastieke
Egypte. Het oudste bordspel waarvan het bestaan
bekend is, Senet, is onder meer afgebeeld op een
fresco gevonden in het graf van Merknera (3300–
2700 voor onze jaartelling). Ook speelde men in
Egypte een spel genaamd Mehen. Jullie zijn welkom van 19-21 uur
aan de lokalen!
Vrijdag 18/01/2019:
Hoe komt het dat nachtdieren ’s nachts beter zien dan ons? In ogen
zitten twee typen cellen: staafjes en kegeltjes. De staafjes nemen het
licht op dat in je ogen komt, zodat je kunt zien. De kegeltjes zorgen
ervoor dat je verschillende kleuren ziet. Een
dagdier heeft van beide cellen ongeveer evenveel.
Maar voor een nachtdier is het vooral belangrijk
dat hij goed kan zien in het donker. Kleuren zijn
voor hem niet zo belangrijk. Het oog van een
nachtdier heeft daarom meer staafjes, en minder
kegeltjes. Daardoor ziet het weinig kleur. Vanavond spelen wij een
nachtspel. Van 19-21 uur op de scouts!
Zondag 27/01/2019:
Voetbal, rugby, tsjoekbal, …. Vandaag spelen
we
het
allemaal,
want
het
is
veldspelenvergadering. Afspraak van 14-17
uur op de scouts.
Zondag 03/02/2019:
Vandaag gaan we testen wie het sterkste is: de
leiding of de leden… De vergadering zal
doorgaan van 14-17 uur.
Moge de beste winnen.
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Vele kusjes en knuffels,
Yarne, Joran, Gust, Wouter en Elisabeth
xxxxxx
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JONGGIVERS
B 1 en 2 december: kippenfestijn
Vandaag geen vergadering, maar iedereen welkom om te
komen smullen op het eetfestijn.
Ps. Aangezien jullie deze maand examens hebben en jullie
allerliefste leiding examens heeft in januari, gaan vanaf
volgende
week de vergaderingen door op vrijdagavond, telkens van 19
tot 21 uur.

B 7 december: Jacky geeft een feest vergadering
Gezien Jacky een alpaca is en dus niet gebonden is aan het
christendom en niet gekend is met het concept van kerst en de
geboorte van Jezus, en we ook niet weten wanneer Jacky jarig
is, geven we een zomaar feest vandaag! Wat we wel weten, is dat
Jacky graag eet! Daarom organiseert de leiding samen met jullie
favoriete alpaca een heuse winterbarbecue!
Om in te schatten hoeveel eten we moeten voorzien, vragen we
voor een keertje om de leiding te verwittigen of jullie komen of
niet. Dit kan door een mailtje te sturen naar:
jonggivers@scoutsbaardegem.be. En aangezien alpaca’s legaal gezien niet
gemachtigd zijn om een bankrekening te openen in België, vragen we jullie om 5
eurotjes mee te brengen om Jacky zijn feestje te kunnen bekostigen.
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B 14 december: wereldrecord vergadering
Gaan we vandaag zelf wereldrecords proberen verbreken, naar
filmpjes van wereldrecords kijken, in wereldrecordboeken lezen
OF DIT GEWOONWEG ALLEMAAL DOEN????!!! Maar één manier
om hier achter te komen (spannend hé): van 19 tot 21 uur
aanwezig zijn op de scouts.

B 23 december: geen vergadering
Vandaag geen vergadering, dit geeft jullie allemaal uitgebreid de
tijd om jullie voor te bereiden op de feestdagen EN op
winterkamp, joepie!

B 26-29 december: winterkamp
Wat we jullie alvast kunnen meegeven is dat we woensdagavond
26 december vertrekken op winterkamp, dit zal doorgaan tot
zaterdagmiddag 29 december. De rest van de info zal ergens
komende weken worden meegedeelt via e-mail en via een briefje
dat jullie zullen krijgen op een van de volgende vergaderingen.
Jacky geeft jullie alvast een tip in verband met het kampthema:
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B 4 januari: nieuwjaarsreceptie
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… GELUKKIG NIEUWJAAR! Het
nieuwe jaar is nu wel al 4 dagen oud maar toch vinden we
dat we de start van 2019 toch nog eens goed mogen vieren.
Daarmee geven we een heuse echte niet valse
nieuwjaarsreceptie! Wat is een feestje zonder cadeaus?
NIETS! Daarom vragen we jullie om een cadeautje van
maximum €2,83 mee te brengen (geen snoepjes, deze zijn
slecht voor de lijn en de tandjes). Allemaal welkom van 19
tot 21 uur!

B 11 januari: Anna & Wout zijn jarig vergadering
HIP HIP HOERA… jullie 2 favoriete leiders zijn jarig!
Moesten jullie nog niet weten wie ze zijn: Wout & Anna, ze
trakteren dan ook voor hun verjaardag en daarom vragen we
jullie om nog niet te eten! Allemaal welkom van 19 tot 21
uur! (Al moeten we in alle eerlijkheid toegeven dat Stef en
Tom ook best wel oké zijn.)
B 18 januari: filmvergadering
We gaan een filmpje kijken, niet meer niet minder. Als jullie
zelf een voorstel hebben of een leuke film thuis hebben
liggen mogen jullie die altijd meenemen! Dvd’s, USB’s of
diskettes alles past in ons hightech cinemasysteem.
Allemaal welkom van 19 tot 21 uur!
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25 januari: gezelschapsspelletjes vergadering
Gezelschapspelletjes spelen op een koude winteravond, niets
leuker dan dat. We hebben al een hele berg leuke spelletjes
staan op de scouts maar als jullie de laatste nieuwe hippe
spelletjes thuis hebben, breng ze dan maar gerust mee!
Allemaal welkom van 19 tot 21 uur!

Kusjes van jullie kapoenen,
1 januari 2019,
Tom, Stef, Wout, Anna
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Givers
Hey, De eerste maanden zijn reeds voorbij, niet getreurd, de
maanden die komen worden NOG litter! 🔥🔥🔥
Vrijdag 7 december 2018: Karaoke
Niels Destadsbader, Clouseau, Zwangere
Guy, Stikstof, K3, Spring, ABBA, The
Chainsmokers,… Kortom, voor ieder wat
wils. Vanavond zingen we het allemaal.
Warm jullie stembanden alvast op en schud
jullie beentjes los, want zwengelen wordt
alsook geapprecieerd!
📍Afspraak van 20-22 uur.
Zaterdag 15 december 2018: Schaatsen
Vergeet vanavond geen handschoenen
mee te nemen want het kan al eens koud
worden! Schaats jij ook zo graag? Kom ons
dan gewoon vergezellen!
📍Afspraak van 19u30 -23u30.
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Zaterdag 22 december 2018: Quiz
In 2013 was het Gilles De Coster, in
2014 was het Adil El Arbi, in 2015 was
het Tom Waes, in 2016 was het Gilles
Van Bouwel, in 2017 was het Xavier
Taveirne, maar wie is het slimste mens
van 2018? Dat ontdekken we in onze
quiz. Kom jezelf vanavond bewijzen!
📍Afspraak van 20 uur -22u30.
Vrijdag 4 januari 2019: Après – Nieuwjaar TD
Wij weten dat jullie geen feestje laten
voorbijgaan zonder er geweest te zijn.
Daarom nodigen wij jullie uit om samen met
ons het nieuwe jaar goed in te zetten!
📍Afspraak van 20-22 uur.
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Vrijdag 11 januari 2019: Gezelschapsspelletjes
Leg die gsm’s en andere elektronica vanavond maar aan de kant,
want wij spelen, zoals in de goeien ouwen tijd
gezelschapspelletjes! Neem gerust mee wat je thuis nog liggen
hebt, en wat je deze avond graag zou spelen!
📍Afspraak van 20-22 uur.
Vrijdag 18 januari 2019: Film
Heerlijk om gewoon eens rustig
achterover te leunen en gezellig een film
te kijken met vrienden. In bioscopen
betaal je voor een leuke film al snel €7,
bij ons is het helemaal gratis + leuk
gezelschap erbovenop! Reden te meer
om te komen dus!
📍Afspraak van 20 uur -22u30.
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Vrijdag 25 januari 2019: Avondspel
Traditiegetrouw spelen wij een avondspel
tijdens de vergaderingen op vrijdag.
Benieuwd naar welk spel we gaan spelen?
Kom dan gewoon naar onze lokalen!
📍Afspraak van 20-22 uur.
PS: Wij gaan van 26-29 december op winterkamp! Meer info
volgt nog xd.
Groetjes
Klara, Thomas, Wannes en Jordi x
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