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Kapoenen 

Jaja, de tijd gaat toch snel als we ons amuseren. Zo is het al tijd 
geworden voor het laatste maandprogramma van dit scoutsbrief. We 
hopen dat jullie elke vergadering talrijk aanwezig zullen zijn. Wij 
hebben er alvast heel veel zin!      
 

 
Zondag 21 april 2019: geen vergadering  
Met spijt in het hart moeten we meedelen dat het 
vandaag geen vergadering is. :(                                                                                                                 
Maar niet getreurd want het is Pasen en dat betekent 
dat de paashaas is gepasseerd en zeker wat lekkers 
heeft achtergelaten voor alle brave kapoentjes. 
 

 
Zondag 28 april 2019: vriendjesvergadering  
Vandaag is het een speciale dag want jullie 
mogen jullie klasgenootjes, sportvriendjes, 
buurmeisjes, buurjongens uitnodigen om samen 
met jullie naar de scouts te komen. We gaan hun 
samen tonen hoe leuk de scouts is! Nodig hun 
maar uit van 14 tot 17 uur aan de scoutslokalen!  
 
 
Vrijdag 3 mei 2019: kampvoorstelling  

Vandaag is het geen vergadering, maar na 
maandenlange discussie is jullie lieve leiding er 
eindelijk uit en klaar om jullie het kampthema voor 
te stellen. Zijn jullie zo nieuwsgierig als ons? Kom 
maar gauw met jullie ouders naar de scouts om te 
ontdekken wat het thema van ons kamp gaat zijn!!!   

 
 
Vrijdag 5 mei 2019: inschrijvingsdag  
Het is tijd om jullie in te schrijven voor het grote kamp! We kijken er enorm 
naar uit om met jullie allemaal op kamp te vertrekken. Daarom willen we 
jullie ook zo snel mogelijk inschrijven zodat we ons goed kunnen 
voorbereiden en zo een waanzinnig kamp kunnen hebben. Dus kom maar 
zeker met jullie ouders naar de scoutslokalen. 
 
  



Zaterdag 11 mei 2019: balvergadering  
Trek jullie sportschoenen maar aan want vandaag gaan we allerlei 
verschillende balspelletjes spelen. Chinese voetbal, potteke stamp, 
jagerbal.. Laat jullie fantasie maar de vrije loop! We spreken af aan de 
lokalen van 18-20u.  
 
 
Vrijdag 17 mei 2019: gezelschapspelletjes  
Het is vrijdagavond en dat betekent 
spelletjesavond!!! Wie is de beste in monopoly, 
ganzenbord, vier op rij…? Vanavond weten we een 
antwoord op deze vraag. We spreken van 18-20u 
af aan de lokalen. Tot dan. 
 
 
Zondag 26 mei 2019: geen vergadering  
Vandaag is het geen vergadering want sommige van 
onze lieve kapoenen gaan hun communie vieren. 
Natuurlijk gaan wij allemaal duimen voor hun en wie 
weet misschien heeft jullie leiding wel een cadeau 
voor jullie ;)  
 
 
Zondag 2 juni: geen vergadering  
Zucht…. De examens staan weer om de hoek. We hopen dat jullie kunnen 
begrijpen dat de leiding weer een moeilijke tijd tegemoet gaat. Daarmee 
kunnen we vandaag geen vergadering geven. Niet getreurd want volgende 
week zullen we er zeker voor jullie staan! Hopelijk zien we jullie dan! 
 
 
Vrijdag 7 juni: filmvergadering  
Vandaag ploffen we ons neer in onze zetel met een kleine snack en wat 
drinken, en genieten we samen van zeer toffe film. 
Bij mooi weer maken we er open-lucht-cinema van! 
We spreken af aan de beste bioscoop van 
Baardegem namelijk onze eigen wereldberoemde 
scoutslokalen van 18-20u. Natuurlijk wat is een 
film zonder wat bekende personages? Daarom 
mogen jullie verkleed in jullie favoriete 
filmpersonage naar de scouts komen! 
 
 
Vrijdag 16 juni: Geen vergadering  
Helaas zijn de examens nog niet volledig achter de rug en daarom is het 
vandaag geen scouts. Maar we hopen van harten dat jullie je zeker gaan 
amuseren vandaag.  



Vrijdag 21 juni: sluipspel  
Shhht… niet zo luid! Het plan voor vandaag is dat we gaan rondsluipen rond 
de lokalen, dus zorg zeker dat jullie kledij aanhebben dat een beetje vuil 
mag worden. We zien jullie aan onze lokalen van 18-20u. Of misschien niet, 
te zien hoe goed jullie kunnen sluipen…  

 
 
 
 
 

 
 
Zaterdag 29 juni: groepsuitstap  
Vandaag gaan we niet alleen met de kapoenen op pad 
maar met de hele groep. Trek zeker jullie stevige 
sokken en beste wandelschoenen aan want we gaan 
op uitstap. Meer info over wat en hoe kunnen jullie 
lezen in het begin van het maandprogramma!  
 
 
 
Scoutslinker 
Michiel, Victor, Emma, Fien en Nils 
  



Wouters 
 
Vrienden van de wouters,  
 
Ook al plukken ze alle bloemen, de lente nemen ze ons niet 
meer af. Na al dat bibberen op zondag laten we nu de zon is 
ons hart, zoals een wijs man ooit zei. Het is wederom de 
laatste rechte lijn naar het kamp, en of het een epische 
eindsprint zal worden! Kom ons op zondag, of soms vrijdag 
of zaterdag vergezellen in deze sprint. En dan zien we jullie 
hopelijk met z’n allen aan de eindmeet. Met de eindmeet 
bedoelen we natuurlijk het kamp. Voor moesten jullie het nog 
niet gesnapt hebben. Dat heet beeldspraak, stelletje 
cultuurbarbaren. Dat is niet makkelijk hoor, schrijven voor 
leden en ouders tegelijk. Mogen wij woorden als verdorie en 
drugs eigenlijk gebruiken of niet? Ik ben geen papa, ik weet 
het niet. Ik zou ook niet weten hoe je een goede papa moet 
zijn. Iedereen leert ons altijd hoe je kinderen moet maken, 
maar een goede ouder zijn? Vergeet het maar, ze zouden dat 
beter opnemen in het leerplan, in plaats van die overload 
aan seksuele opvoeding. Seksuele opvoeding, nog zo een 
woord. Sorry he, als we soms ongepaste woorden gebruiken. 
Waar waren we nu gebleven? Ah ja, het gaat dus tof worden. 
 
 
Zondag 14/04: geen vergadering  
Wij zijn zo moe van lentekamp dat we zelfs geeuwen 
in onze slaap. De dokter heeft ons dan ook weekje 
verlof voorgeschreven. Mijn oma zou zeggen; pak 
et er maar nekee goe van ze mennekes.  
 
  



Zaterdag 20/4: kinderfuif Hekelgem (3-6)  
Wanneer jullie melktandjes stevige tanden zijn geworden en 
jullie mogen opblijven tot wanneer je wil, gaan jullie samen 
met je leeftijdsgenootjes uit Meldert en Hekelgem naar de 
Jins. Het is dus zeker en vast interessant om al op jonge 
leeftijd contacten te leggen. Wie weet wat komt er ooit van… 
Trek jullie dansschoen en/of stoute schoenen aan want wij 
gaan uit vandaag.  
 
Aan de mama’s en papa’s: Aangezien de wouters het niet zien 
zitten BOB te zijn en nog niet zo goed kunnen rijden, hopen 
wij op enkele bereidwillige ouders te kunnen rekenen om onze 
fuifbeesten naar en van Hekelgem te brengen. Ze krijgen van 
ons een hapje en drankje, maar voor de slokkoppen onder ons 
kan een zakcentje geen kwaad. p.s: verkleden is zeker en 
vast toegestaan. Het thema is fantasiewezens. 
 
 

Zondag 28/04: Rambo vergadering (2-5)  
Hoop is als een wolk, sommige drijven voorbij, 
anderen brengen regen. Laten we hopen dat er 
hopelijk hopen regenwolken passeren. Want wij 
willen modder vandaag! Gelieve dus allemaal 
jullie regendans te oefenen, en je innerlijke 
beest boven te halen. Het zal namelijk nodig 
zijn. Wat niet nodig is vandaag, is jullie 
uniform. De waspoeders wassen tegenwoordig zo 
goed dat het soms de moeite niet meer lijkt je vuil te maken. 
Wel, wij gaan het tegendeel bewijzen. Trek dus je vuilste 
kleren aan! En daarna een goed douchke en een fristi. Een 
bad zou namelijk niet slim zijn. Het is maar een tip aan de 
mama’s en papa’s, maar met de tuinslang krijg je er ook al 
veel af. 
 
 

Vrijdag 03/05: kampvoorstelling  
Elk jaar zijn we met z’n allen gestrest dat het kamp dit 
jaar niet zo leuk wordt als dat van vorig jaar. Maar deze 
keer niet. Kijk, we nemen het woord excellent niet graag in 
de mond, maar het beloofd werkelijk excellent te worden. 
Hoogstwaarschijnlijk, tegen de zekerheid aanleunend 
excellentER dan vorig jaar. Vandaag geven we wat meer info 
over het kamp en onthullen we het kampthema. Het aftellen 
kan beginnen.   



Zondag 05/05: Inschrijvingsdag (2-5) 
Je bent een echte scout, of je bent het niet. En een echte 
scout gaat mee op kamp! Nu jullie wat meer informatie hebben 
en het kampthema kennen, rest er nog één formaliteit, het 
inschrijven. Wees welgekomen tussen twee en vijf aan de 
scoutslokalen. P.s. Een mama en/of papa kan ook al eens van 
pas komen. 
 
 

Zondag 12/05: waterspelletjes (2-5) 
Zon, zon, zon, lieve zon 
Kwou dat ik je pakken kon 
Kzou je dan heel vriendelijk vragen 
Blijf toch schijnen alle dagen 
Zon, zon, zon lieve zon 
Kwou dat ik je pakken kon. 
 
Frank en Sabine pakken niet op, en Jill van Vtm heeft het 
te druk. Het goed weer is dus niet besteld. Daarom lijkt het 
ons geen slecht plan dagelijks dit gedicht op te dragen aan 
de zon. Als het regent, is het dus jullie eigen schuld. En 
waterspelletjes zullen we spelen, zelfs als het vriest. Oke 
nee, als het vriest zullen we schaatsen, doorheen Baardegem. 
Helemaal tot in Bokrijk. En daar drinken in café Het 
Koetshuis een warme chocomelk. “Met of zonder slagroom 
meneer?” Met slagroom en een koekske graag! “oke, dat komt 
eraan”. En net wanneer hij onze chocomelk komt brengen, 
schaatsen we weg, we kennen die meneer toch niet. Wat denkt 
die wel, dat wij gewoon drank aannemen van wildvreemden?! 
De wereld is naar de vaantjes.  
 
 

Vrijdag 17/05: Muziekbingo examen (7-9) 
Het is niet omdat jullie geen examens hebben dat wij er geen 
hebben. Vanaf nu brengen wij onze zondagen liever achter 
onze boeken statistiek door dan met jullie, excuses! En 
trouwens, vanaf nu hebben jullie elke vrijdag examen, het 
is gedaan met al die ongelijkheid. Leidings lifes matter, 
#jesuisleiding. Te beginnen met een examen muziekbingo. 
Allen aanwezig in lokaal D2.125 bij prof Wouter D.K. om stipt 
19 uur. Giscorrectie zal niet toegepast worden, bij spieken 
wordt u meteen van de faculteit gesmeten. Overleg met de 
rector is niet mogelijk.  
 



Vrijdag 24/05: Gezelschapspelletjes examen (7-9) 
Binnen deze strekking van de sociologie wordt u geëxamineerd 
door professor Elisabeth R. Dit is een mondeling examen, 
gepaste outfit (hemd, groene broek, das) is dus verplicht. 
De inschrijving gebeurde al reeds via het studentenportaal. 
U wordt om 19 uur stipt verwacht in lokaal E0.02. Vergeet 
uw eigen gezelschapsspel niet.   
 
 

Vrijdag 31/05: Filmcultuur examen (7-9) 
Voor jullie examen filmcultuur worden jullie wederom om 19 
uur verwacht. Ditmaal in aula Q.C onder toeziend oog van 
Prof Joran C. Gelieve bewijs van participatie mee te brengen, 
evenals jullie essay rond gekozen onderwerp.  
 
 

Vrijdag 07/06: Examen Rustieke Keuken (19-21) 
Aangezien u bij de jonggivers geacht wordt zelf te kunnen 
koken, wordt er op 7 juni een praktisch kookexamen 
georganiseerd. Dit telt mee voor 6 studiepunten, die 
verdubbeld worden indien u slaagt in eerste zit. U zal een 
door ons gekozen gerecht klaarmaken wat daarna voor een jury 
zal verschijnen. Wij verwachten u om 19 uur in de keuken. 
 
  

Vrijdag 14/06: Examen Bewegingswetenschappen (7-9) 
Professor Yarne D. heeft samen met zijn 
faculteitsassistenten een reeks aan sportieve activiteiten 
samengesteld. Hierop zal u dan ook geëxamineerd worden. Bij 
afwezigheid zal een 0 aangerekend worden, aangezien de 
tweede zit voor dit vak afgeschaft is, leidt dit meteen tot 
een verlies van 6 studiepunten. Het examen zal aanvatten 
rond 19 uur, gelieve ook in gepaste outfit te komen (das, 
hemd, groene broek). 
 
 

Vrijdag 21/06: Examen fysica van het voorwerp (7-9) 
Als laatste examen krijgen jullie een praktische proef, 
toegepast op de wet van Newton voorgeschoteld. U dient deze 
fysisch te ontleden en in de praktijk te brengen. Professor 
Gust T. zal dit examen leiden. Veplicht echter is Franse of 
oude mensen kledij. Hierna zal de faculteit nog een drankje 
en versnapering aanbieden naar aanleiding van de laatste 
vergadering.  
 



Zaterdag 29/06: groepsuitstap (10-5) 
Een wijs man zei ooit; “Work hard, play hard”. Wiz Khalifa 
had gelijk, na weken vol vergelijkingen, verbanden en 
multiplechoicevragen is er nu tijd voor ontspanning. En waar 
kan je beter ontspannen dan op een groepsuitstap?! De locatie 
blijft nog een geheim. Misschien gaan we wel naar het 
Ruhrgebied, tussen de Duitsers. Saucissen met zuurkool gaan 
fretten. Of misschien gaan we wel de sfeer in Antwerpen 
opsnuiven. Blijkbaar valt daar wel nog wat meer op te 
snuiven, maar dat hoeven de mama’s en papa’s niet te weten 
he liefste leden. Misschien gaan we wel orthodoxe kerken 
bezoeken in Bulgarije of Royco soep drinken in Benidorm. Het 
ABBA museum gaan we niet bezoeken, dat was te duur. Pinnige 
groepsleiding hebben wij, spijtig. Altijd zagen over dat 
nieuwe lokaal, lokaal hier, lokaal daar. LOK AALtijd maar 
zagen over geld. En ABBA dan??!! Wij hebben ook onze 
gevoelens he groepsleiding. Wisten jullie trouwens dat ABBA 
staat voor Agneta, Bjorn, Benny en Anni. De eerste letters 
van hun naam dus. Dat zou GJEN of JEGN of NGJE zijn geweest 
moesten ze de tweede letter van hun naam gebruikt hebben. 
Of NEORNNI indien ze de derde en vierde letter hadden 
gebruikt. Dan hadden ze het Eurovisiesongfestival heus niet 
gewonnen. Dan zou waarschijnlijk een Duister hebben 
gewonnen, die zong; ‘Das Ruhrgebied ist zo Schôn. En dan 
waren we allemaal op uitstap gegaan naar het Ruhrgebied. 
Volgens mij gaan we daar naartoe. 

 
!!!Tot op kamp!!!! 
 
De wouterleiding  
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TECHNIEKEN-WEEKEND
De eerstejaars maken kennis met het  s jorren,  
maar de anderen worden eveneens op de proef 
gesteld!  Een goede repet i t ie  om de zotste 
construct ies te maken op kamp! Iedereen dus 
zeker aanwezig !  Meer info kr i jgen jul l ie  per mail

PIMP-ONS-JONGIVERLOKAAL 
Vandaag geven we ons prachtige lokaal  een 
vol ledige make-over,  want het  kan hier en daar 
wel  een l ik je  verf  gebruiken. . .  Doe zeker s lechte 
kleren aan en breng jul l ie  art ist ieke zel f  mee!  van 
14u tot  17u.

PASEN -  GEEN VERGADERING
Weeral  zo een saai  famil iefeest  waardoor er geen 
scouts is .  Droefheid alom.

VERASSINGSVERGADERING
Voor vandaag houden we de spanning er nog 
even in.  Om toch al  een t ipje van de s luier op te 
l ichten,  hier al  een t ip:  Indien ze goed weer 
voorzien voor deze dag,  breng dan al le  
waterpistolen,  waterspuiten,  . . .  mee die je  kan 
vinden!  van 14u tot  17u.



  

INSCHRIJVINGSDAG
Vandaag kunnen jul l ie  (en jul l ie  mama's en 
papa's)  terecht op de scouts voor de 
inschri jv ingen voor ons zomerkamp! De givers 
maken van deze gelegenheid gebruik om een BBQ 
te organiseren.  Kom dus zeker een hapje eten of  
iets  drinken.  Tussen 14u en 17u.  

RAMBO-VERGADERING
De befaamde "kom-zo-vui l -mogel i jk-terug-naar-
huis"  vergadering mag niet  ontbreken dit  jaar!  
als  het  weer meezit  spelen we modderspel let jes!  
Van 14u tot  17u.

TECHNIEKENDAG
Een opfr iss ing van al  onze scouteske technieken.  
Hopel i jk  worden hier de laatste onduidel i jkheden 
weggewerkt  en is  iedereen klaar om er deze zomer 
helemaal voor te gaan!

BAARDEGEM'S GOT TALENT
Kan je uitermate veel  wortels  eten binnen een 
minuut? kan je een instrument de baas? Speel  je  
met de Nederlandse taal  als  geen ander? of  kan 
je een dubbele f l ikf lakschroefsalto? Iedereen Kan 
iets .  Jul l ie  mogen al  jul l ie  talenten laten zien.  
OPGEPAST:  vanaf nu op vr i jdag omdat jul l ie  
le iding weer examens hebben.  Van 20u tot  22u!

QUIZ
Je  kennis tonen aan je medeleden,  of  gewoon veel  
nieuwe interessante weetjes opdoen,  het  kan 
al lemaal!  Van 20u tot  22u.



  

BOS-NACHT-SLUIP-SPEL
Breng al lemaal een zaklamp mee.  Het belooft  een 
spannend spel  te  worden.  k leed jul l ie  ook op het 
weer,  want we spelen dus buiten vanavond. van 
20u tot  22u.  

(OPENLUCHT-) CINEMA
We ki jken een f i lm vanavond! En met een beet je 
geluk met de weergoden,  wordt het  een 
openluchtcinema! Een kleine versnapering voor 
t i jdens de f i lm is  toegestaan,  maar dit  wordt 
verdeeld onder iedereen!  van 20u tot  22u.  

KOOKVERGADERING
haal jul l ie  schort  maar al  boven,  want jul l ie  zul len 
ons moeten verbluffen met jul l ie  kooktechnieken!  Wij  
voorzien een recept en de ingrediënten,  jul l ie  zorgen 
voor de uitvoering.  OPGELET:  van 19u tot  21u.  En zorg 
dat er nog plaats is  in jul l ie  buikjes.  

GROEPSUITSTAP
De locatie is  nog een grote verassing,  maar het  
belooft  weer een spetterende uitstap te worden.  
Richtuur:  10u tot  17u (er zal  nog een brief je  
rondgegeven worden in de aanloop naar deze 
dag.  



GIVERS 
 
Zondag 7/4: techniekendag 
Omdat een scout niets is zonder zijn technieken en omdat we op kamp niet voor 
verrassingen willen komen te staan, geven we ook dit jaar weer een 
techniekendag. Dit gaat door aan onze eigen lokalen en begint vanaf 10 uur. Als 
jullie juist nog €5 meenemen dan zien we jullie dan. 

 
Zondag 14/4: fietstocht 
Haal de fietsen maar van onder het stof want vandaag gaan we ze nodig hebben. 
Vergeet zeker jullie fiets niet volledig in orde te zetten en een veilige fietshelm 
mee te nemen. We verwachten jullie aan onze lokalen om 10 uur. 

 
Zondag 21/4: geen vergadering 
Omdat jullie het allemaal vast te druk hebben met paaseitjes rapen is het 
vandaag geen vergadering. We zien jullie graag volgende week terug met dubbel 
zoveel enthousiasme! 
 



Zondag 28/4: derdejaarsvergadering 
Omdat de leiding het er soms ook al een door zit 
worden ze vandaag vervangen door de (hopelijk) 
even competente derdejaars. We verwachten ons 
aan een spel vol spanning en avontuur. We gaan 
het zien van 2 tot 5. 
 
 
Vrijdag 3/5: kampvoorstelling 
Wodee, vandaag komen jullie eindelijk jullie keicoole kampthema te weten 
spannend a’aaaa. Allen aanwezig om 20.00 uur aan onze lokalen. ps. Nadien is 
het Kastrolleken en wij zouden het keitof vinden als jullie zouden afkomen xxx 
 
 
Zondag 5/5: inschrijvingsdag + giverbarbecue 
Omdat we graag al eens zotte dingen doen met 
jullie op kamp geven we met de givers elk jaar 
een giverbarbecue. Wees zeker allen zaterdag al 
aanwezig om alles klaar te zetten en kom dan 
allemaal vanzelfsprekend zondag helpen. Nodig 
ook al jullie vrienden en familie uit om een hapje 
te komen eten. Meer eters = meer geld voor jullie 
kamp! Verdere info volgt zeker nog. 
 
 
Zondag 12/5: bosspel 
Vandaag spelen we een groot bosspel in het Kravaal 
bos. We spreken af aan om half twee aan onze 
scoutslokalen met de velo want wij zijn keisportief en 
gaan naar Meldert fietsen. Tegen vijf uur zijn we wel 
terug hoor! 
 
 
Zondag 19/5: waterspelletjes 
Aangezien het vandaag veel te warm is zoeken we allemaal wat verfrissing op. 
Dus leg de handdoek al klaar want vandaag gaat niemand droog naar huis van 2 
tot 5. 
 
 
 



Vrijdag 24/5: dropping 
Omdat de leiding (sommigen toch) vanaf vandaag 
examens hebben zullen de vergaderingen op vrijdag 
vallen van 20 tot 22. Dit wil zeker niet zeggen dat het 
minder leuk gaat worden. Zo zetten we goed in met 
een stevige dropping. 

 
 
Vrijdag 31/5: buurtpolitievergadering 
Omdat de leiding net als jullie ongetwijfeld grote fan is van het betere speur- en 
acteerwerk is het vandaag buurtpolitievergadering. Nog even staan blijven want 
het is van 20 tot 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 7/6: Bowlen 
Voor de echte bowlkampioenen maar zeker ook voor de 
liefhebbers gaan wij vandaag gaan bowlen. Maar geen 
nood want als je er helemaal niets van bakt zijn er nog altijd 
de vertrouwde hekjes. Allen aanwezig van 19.30 tot 22.30 
uur op de scouts met €5 in de hand. 
 
 

 
 
Vrijdag 14/6: petanque 
Wil je het vandaag wat rustig aan doen of juist helemaal voluit gaan in een 
spelletje petanque. Wel de scouts heeft voor elk wat wils. Dus allen daarheen 
van 20 tot 22. 
 
  



Zondag 23/6: BBQ 
Als de eerste zonnestralen door de bomen komt zijn we er als de kippen bij. 
Vandaag zijn jullie allemaal welkom voor onze bescheiden barbecue van 2 tot 5. 
Jullie hoeven enkel €7,5 mee te brengen en jullie goede humeur natuurlijk. 

 
 
Zaterdag 29/6: groepsuitstap 
Vandaag de laatste vergadering voor kamp. Zorg zeker dat je er bij bent want het 
belooft een dolle boel te worden. Verdere informatie volgt ook hier nog.  
 
 

Ziezo dat was het dan! 
 

Groetjes jullie leuke leiding, 
Klara, Jordi, Wannes en Thomas 

 
  



 
  



 


