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VOORWOORD 
 
Wees gegroetje ouders, leden, sympathisanten en vrijwillige lezers van 
ons bescheiden maandprogramma, 
 
Man man man, het is ons toch wat. U zou temidden alle geel-oranje heisa 
nog vergeten dat we de Ardense Taiga anderhalve maand geleden nog 
druk aan het ontdekken waren. Eens het nageslacht wederom naar 
krijtborden en zoom-platformen hoeft te staren en al wat 
scoutsgerelateerd is stof vat, is het weer aan ons. Aan ons om week na 
week het hoofdgerecht van jullie weekmenu te serveren. Bijzondere 
tijden vragen naar bijzondere maatregelen, lees daarom zeker het gehele 
voorwoord met enige grondigheid door.  
 
MERCI  
Ieder begin staat garant voor een nieuw einde. Ook dit jaar is dat spijtig 
genoeg het geval. Met waterige oogjes nemen we afscheid van Klara, 
Wannes, Anna, Thomas en Jeroen. Vijf absolute toppers die Scouts 
Baardegem de voorbije 5 jaar vorm gaven en lieten floreren. Nogmaals 
BEDANKT voor jullie enorme vrijwillige inzet. Tot in de fouragetent 
mannen! Ook de VZW en het bouwteam willen we via deze weg nog eens 
bedanken. 
Onze ervaren rotten maken plaats voor heel wat nieuw geweld. Want we 
verwelkomen maar liefst 9 nieuwe leiding, over een frisse wint gesproken! 
Zoe, Michiel en Staf zullen de Kapoentjes mee helpen animeren, Janne, 
Nicolas en Dries doen hetzelfde bij de Wouters en Kasper, Sofie en Mout 
gaan alles bij de Jonggivers in goede banen leiden. We zijn er gerust in!  
Zo staat onze teller op 19 gemotiveerde leiding. Op de volgende pagina 
vind je nog eens de verdeling over de verschillende takken. 
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ALGEMENE AFSPRAKEN 
 
Nieuw jaar, zelfde afspraken. Tenzij anders gecommuniceerd in het 
maandprogramma of via mail, gaan de vergaderingen nog steeds door op 
zondag van 14-17uur aan onze lokalen in de Winningstraat. In december, 
januari en juni hebben wij examens, waardoor de vergaderingen vaak op 
vrijdag of zaterdag zullen vallen. Ook door ons eetfestijn, bouwquiz, 
feestdagen enzovoort kunnen activiteiten verplaatst of geschrapt worden. 
Vergeet, kwestie van misverstanden te vermijden, het maandprogramma 
dus echt niet wekelijks te checken!! 
 
Het lidgeld bedraagt wederom 35 euro. Dat bedrag storten wij bijna 
integraal door naar de verzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen, een 
klein deel gebruiken we voor printwerk zoals dit maandprogramma. Als 
scouts staan we vanzelfsprekend open voor iedereen. Moest het moeilijk zijn 
om het financiële plaatje rond te krijgen, kunt u ons altijd contacteren (zelfs 
als het lidgeld al betaald is). Wij kunnen via de overheid een vermindering 
van het lidgeld aanvragen. Dit zonder bewijs van inkomen of andere 
administratieve rompslomp. Aarzel dus zeker niet om Tom of 
Joran hierover aan te spreken! 
 
Nog zo’n regel die al sinds jaar en dag bestaat is die van de 50 centjes. Aan 
het begin van elke vergadering vragen we 50 cent. Hiermee kopen we 
materiaal voor die dag aan of kunnen we de leden iets te drinken of eten 
geven. Voor alle duidelijkheid: Er wordt niet elke week iets gegeten of 
frisdrank gedronken. Hoe en wat, hangt zowelvan tak als week af. 
 
En dan nog een klein wist-je-datje omtrent het financiële: Zowel het 
inschrijvingsgeld als kampgeld kan deels worden teruggevorderd via je 
mutualiteit. Dit gaat over 20 euro per jaar aan lidgeld én 5 euro per 
kampdag. De kamptegemoetkoming kan je combineren met een eventuele 
bijstand voor openluchtklassen, sportkampen en speelpleinen. In totaal 
wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. Hoe gaat dat dan in z’n werk? Wel, 
download het aanvraagformulier en laat dat door ons ondertekenen. 
Bevestig een gele klever op het formulier. Stuur de papieren op en de 
tegemoetkoming wordt overgeschreven.  Zo simpel gaat dat tegenwoordig.  
 



UNIFORM 
 
Niets dat de scouts meer kenmerkt dan ons uniform. Vanaf de wouters is 
een perfect uniform verplicht, dit wil zeggen dat we op elke scoutsactiviteit 
een groene broek/rok, scoutshemd en das dragen. Zo’n scoutshemd kunnen 
jullie kopen bij de Hopper. Ook alle tekens moeten, op de juiste plaats zoals 
hieronder aangegeven, aanwezig zijn. De kapoenen hoeven enkel een das 
aan te hebben, deze kunnen jullie enkel bij ons kopen aangezien elke scouts 
z’n eigen, unieke kleurpatroon heeft.  

 
Elk lid krijgt op de startdag een nieuw jaarteken. Dat naaien de leden (of de 
mama’s) (of ja, de papa’s de dag van vandaag…) op hun hemd (of das bij 
de kapoenen) ter hoogte van de rechterborst. Dit jaar luidt het thema ’t Zal 
wel zijn. Hiermee wil Scouts en Gidsen Vlaanderen duidelijk maken dat het 
leven niet altijd van een leien dakje loopt en dat is volkomen normaal. Als 
scouts en gidsen liggen we wel eens in de knoop met onszelf, of ploeteren 
we over hobbelwegen. Samen delen we de mooie momenten, maar bieden 
we ook troost wanneer het even wat minder gaat. Scouting vormt een veilige 
haven, waar elke boot kan aanmeren, ook als hij wat geschaafd is. Leden en 
leiding timmeren samen aanlegsteigers en gooien op tijd een reddingsboei 
naar elkaar. De scouts is een plaats waar we durven vertellen dat het niet 
goed gaat en kunnen aangeven wat onze persoonlijke grenzen zijn. We 
durven onze rugzak even afgeven wanneer hij te zwaar wordt. Want 
scouting, da’s durven! 



GROEPSLEIDING 
 
Vier jaar lang baande Klara haar doorheen de hindernissen van het 
groepsleiding-zijn met ongeziene flair. Zowel voor jullie als voor ons, 
leidingsgroep was ze een aanspreekpunt en zekerheid. Het wordt dan ook 
niet makkelijk haar titanenwerk voort te zetten, maar we gaan ervoor! De 
voorbije twee jaar deden Tom en Joran genoeg ervaring op om de fakkel 
helemaal over te nemen. Wij zijn dus de nieuwe hoofdleiding. Stuur, bel, 
mail, fax of schrijf ons gerust. Of kom na/voor de vergadering (met 
mondmasker) met al jullie vragen bij ons.  
 

CORONA 
 
Hyperactueel maar toch vervelend ouderwets nieuws, ook wij ontsnappen 
niet aan het Covid-beestje. Scouts Nationaal stelt na elke veiligheidsraad de 
regels op voor groepen over het hele land. Zo zijn we nog steeds verplicht 
om te werken in bubbels van 50, ZONDER inmenging van ouders. Dus 
alsjeblieft, probeer ten alle tijden weg te blijven uit de bubbels tussen 2 en 
5. Concreet wil dit zeggen dat jullie de leden nog steeds mogen komen 
halen. Alleen op veilige afstand van elkaar en MET mondmasker. Voorts is 
iedereen van de leidingsploeg voldoende gebriefd om alles corona-vrij te 
laten verlopen. Heeft uw zoon of dochter duidelijke symptomen? Probeer 
dan misschien een weekje thuis te blijven. Zo zorgen we samen voor de 
beste scoutservaring in dit vreemd virusmilieu. 
 

DEN BOUW 
 
Iedereen vraagt het zich af: ‘Hoe ver staat de scouts nu eigenlijk met dienen 
bouw?’. Wel, we gaan stilaan de laatste rechte lijn in! Na de ruwbouw en het 
dak (Bedankt Dakwerken Podevijn) staan nu ook de ramen erin! De houten 
kepers waartussen de isolatie moet komen zijn ondertussen ook geplaatst. 
Wat nog volgt is de isolatie zelf, de elektriciteit en de afwerkingspanelen, en 
dan is het af! Jammer genoeg hebben wij hiervoor wel nog een kleine duit 
nodig. Daarom gaan wij, zelfs in tijden als deze, er alles aan doen om een 
centje binnen te brengen! U toch ook?  
  



BELANGRIJKE DATA 
 
25-27 september: STARTWEEKEND 
Naar jaarlijkse traditie openen de givers het scoutsjaar met een 
startweekend in onze lokalen. Verdere informatie kan je verkrijgen via de 
giverleiding. 
 
23 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! Zelfs Corona kan daar niets 
aan veranderen 
 
31 november: HALLOWEEN TOCHT 
In tijden van Covid moeten ook wij op zoek naar nieuwe manieren om ons 
scoutsjaar te financieren. Onze jaarlijkse bouwquiz verhuizen we naar de 
lente en vervangen we door de allereerste Halloween tocht van Scouts 
Baardegem. Hou zeker jullie mail, facebook en Instagram in de gaten voor 
meer info.  
 
6,7,8 november: BELOFTEWEEKEND 
De  wouters en jonggivers trekken er voor een weekendje op uit. Hier zullen 
zij plechtig hun belofte afleggen. Verdere informatie volgt bij de takleiding.  
 
28-29 november: KAPOENENWEEKEND 
Onze  jongsten verblijven één nachtje in onze lokalen te Baardegem onder 
toeziend oog van Elisabeth, Zoe, Michiel en Staf 
 
4-5 december: EETFESTIJN 
Ook dit jaar zal er een eetfestijn doorgaan. Alleen is het onmogelijk om nu 
al te zeggen wat, waar en hoe. Hoogstwaarschijnlijk zullen we jullie eten aan 
huis leveren. Maar meer info volgt zeker nog via mail, Facebook, Instagram 
en via reclame langs de weg.  Op zondag zal er bijgevolg geen vergadering 
zijn. 
 
18-21 december: WINTERKAMP 
Naar jaarlijkse traditie gaan de jonggivers en givers enkele dagen op 
winterkamp. Verdere informatie wordt zo snel mogelijk medegedeeld. 



April: LENTEKAMP 
Kapoenen en wouters gaan in de Paasvakantie enkele dagen op kamp. De 
‘Waar?’ en ‘Wanneer?’ volgt. 
 
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: Villers-
Sainte-Gertrude! 
 

  



EN DAN NOG DIT: 
 
Ook als scouts gaan we graag mee met onze tijd. Zo is er onze website; 
www.scoutsbaardegem.be. Hier vind je alle informatie terug met 
betrekking tot onze scouts, waaronder alle maandprogramma’s. Maar er is 
meer nodig om tegenwoordig up-to-date te zijn. Zo zijn we actief op 
Facebook, waar we geregeld evenementen, info en foto’s delen. En voor 
de iets modernere mama’s en papa’s is er ondertussen ook een 
instagrampagina en snapchat- account. Volg zeker ons Instagram account, 
en mis niets van de pret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moesten jullie nog vragen hebben, twijfel zeker niet om ons te 
contacteren. Wij beantwoorden graag jullie berichten, telefoontjes, 
facebookberichtjes en mails. Dit gezegd zijnde zit het eerste voorwoord 
erop. We gaan er met de hele leidingsploeg een lap op geven, tot 
zondag! 
 
Een stevige linker, 
Tom en Joran  
  



Kapoenen 
 
Dag kapoenen en mama’s en papa’s van de kapoenen, 
Eindelijk is het nieuwe scoutsjaar begonnen! Wij hebben er superveel zin in om elke zondag 
de zotste avonturen te beleven en spelletjes met jullie te spelen. Vooraleer we aan het 
maandprogramma beginnen, zijn er nog enkele belangrijke puntjes die we graag meedelen 
aan jullie:  
 
Nieuwe leden die nog niet ingeschreven zijn, mogen 3 à 4 keer proberen en kunnen zich 
nadien inschrijven. U kan dan na de vergadering, zo worden onze bijeenkomsten op zondag 
genoemd, bij de leiding van de kapoenen komen en wij zullen u dan verder helpen. Bij de 
kapoenen is een volledig uniform ook nog niet verplicht. Wij verwachten enkel dat de das 
van scouts Baardegem aangekocht wordt. Dit kan bij ons op de scouts en deze kost €8. Ook 
is het belangrijk om telkens €0,50 mee te brengen naar de vergadering. Hiermee kunnen wij 
materiaal aankopen om spelletjes te spelen of om eens iets te drinken. Aan de nieuwe 
leden, vergeet de medische fiches niet in te vullen en zo snel mogelijk te bezorgen aan de 
leiding! 
 
Er zijn waarschijnlijk ook mama’s en papa’s van nieuwe leden die het concept 
‘Maandprogramma’ niet zullen kennen. Het maandprogramma is een boekje waar instaat 
wat onze leden gaan doen op zondag. Het is belangrijk om dit steeds goed na te lezen want 
het kan al eens voorvallen dat er een vergadering op vrijdag/ zaterdag doorgaat door 
omstandigheden. De uren worden steeds vermeld zodat er geen misverstanden ontstaan. U 
kan het ‘Kastrolleken’ ook op onze website www.scoutsbaardegem.be lezen. 
Wanneer jullie met vragen zitten, staan wij ook klaar om deze te beantwoorden.  
 
Zondag 27 september: Startdag 
We starten vandaag officieel het nieuwe scoutsjaar! Huidige leden verwachten wij om 10 
uur. Nieuwe leden zijn welkom vanaf 14 uur! Omdat er voor ons veel nieuwe gezichten 
zullen verschijnen en wij een leuke vriendengroep willen creëren doorheen het hele jaar, is 
het nodig om elkaar van in het begin goed te leren kennen. We spelen deze zondag 
spelletjes om elkaar (vooral elkaars naam, en later ook de persoonlijkheid) te leren kennen.  
 
4 oktober: Pleinspelen 
Vandaag spelen we alle mogelijke spelletjes die maar in jullie hoofdje opkomen! Van Kiekeboe 
tot schipper mag ik overvaren tot voetbal tot verstoppertje, … Noem maar op! We verwachten 
jullie in grote aantallen want leden die mogen kiezen wat we spelen, gebeurt niet vaak ;)!  
Jullie worden verwacht van 14-17uur. 
  



11 oktober: Survivalvergadering 
  

Vandaag bewijzen wij kapoenen dat we een stoere bende 
zijn! We zijn niet bang om onze handen vuil te maken en 
wijken niet voor gevaar. Vandaag gaan we op survival! Als 
echte scouts leren we hoe te overleven in de natuur. Haal 
je vuile kleren en stevig schoeisel maar al boven want van 
14u tot 17u veranderen we in echte rambo’s. Je bent 
gewaarschuwd, dit is niet voor mietjes!  
 

18 oktober: Sprookjesvergaderig 
 
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het 
land? 
Oma wat je zo’n grote ogen? Oma waarom heb je zo’n grote neus? 
Oma waarom heb je zo’n grote oren? Oma waarom heb je zo’n 
grote mond?... 
Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet! 
Sesam open u! 
Weet jij van welke sprookjes deze uitspraken zijn? Kom het deze 
zondag van 2 tot 5 samen met ons ontdekken in de wonderenwereld 
van de sprookjes. ( vergeet zeker niet jullie mooiste kostuum aan te 
trekken) 
 
25 oktober: Dinovergadering 

Van de T-rex tot de Brachiosaurus, van de Stegosaurus 
tot de Triceratops. We reizen vandaag terug in de tijd, 
meer bepaald naar het tijdperk van de dino’s! Ooit 
leefden deze gigantische wezens op onze aardbol en 
vandaag brengen wij ze nog eens een dagje terug naar 
ons scoutsplein. We spelen het grote dino spel! 
Benieuwd of dino’s ook graag tikkertje spelen? Kom 
het ontdekken zondag van 14u tot 17u! 
 

1 november: Geen vergadering ( Halloween tocht) 
Deze zondag is er helaas geen vergadering "#$  
Waarom? Omdat wij nog aan het na-griezelen zijn van onze Halloween tocht natuurlijk! Op 
zaterdag 31 oktober organiseren wij een helse tocht vol spanning en griezel voor de hele 
familie. Zeker komen, als je durft… Verdere info hierrond volgt nog.  
 
8 november: Sintvergadering 



Zie, ginds komt de stoomboot 
Uit Spanje weer aan 
Hij brengt ons Sint Nicolaas 
Ik zie hem al staan. 
Hoe huppelt zijn paardje 
Het dek op en neer 
Hoe waaien de wimpels 
Al heen en al weer 

Zijn knecht staat te lachen 
En roept ons reeds toe 
Wie zoet is krijgt lekkers 
Wie stout is de roe 
Och, lieve Sint Nicolaas 
Och, kom ook bij mij 
En rijd toch niet stilletjes 
Ons huisje voorbij 

Hopelijk klinkt dit jullie bekend in de oren! Vandaag worden de brave kapoenen extra 
verwend. Er komt namelijk een ZEER belangrijke gast op bezoek! Zet jullie schoentjes maar al 
klaar! Jullie worden verwacht van 14-17uur. 
 
15 november: Muziekvergadering 
 
WAAR IS DAT FEESTJEEEU??? HIER IS DAT FEESTJEEUUUU!!!!! 
Jawel, vandaag gaan we helemaal uit de bol! We swingen en 
zingen er op los en dat op de grootste hits! Een muzikale 
zondagnamiddag van 2 tot 5 speciaal voor onze 
muziekliefhebbers. Dus smeer jullie stemmen, schud de 
benen goed los en haast jullie naar de scouts want het 
feestje kan niet snel genoeg beginnen!!!! 
 
22 november: Ladderspel 
 
We spelen vandaag het ladderspel, een echte klassieker. De kapoenen 
nemen het tegen elkaar op in kleine, uiteenlopende duels. De eerste op de 
ladder moet werkelijk een all around winner zijn, al vinden wij dat al onze 
kapoenen winners zijn! Toch benieuwd waar jij zal eindigen op de ladder? 
Kom dan zeker zondag van 14u tot 17u naar de scouts. 
 
28-29 november: Weekend 
 
JOEPIEEEE!!!!! Ons eerste weekend!!!! Zoals je kan zien zijn wij laaiend enthousiast om met 
onze kapoenen op weekend te gaan! We verwachten jullie zaterdag 28 november om 10 uur 
aan ons scoutslokaal te Baardegem. Zondag 29 november om 12 uur mogen jullie ouders jullie 
weer komen ophalen aan onze lokalen.  



Wij geven nog een brief mee aan uw kapoen met extra informatie over het weekend zoals de 
kostprijs, het thema, … Hieronder alvast een voorproevertje of hulpmiddel voor wat uw kind 
nodig heeft voor het kapoenenweekend. 
 
Wat nemen we mee? 
 

• Kids ID  
• Medicatie (Graag ook een briefje met wanneer we deze moeten geven, hoeveel keer 

per dag, …) 
• Matje/ Veldbed 
• Slaapzak 
• Kussen 
• Knuffel 
• Zaklamp 
• Zakdoeken 
• Linnenzak 
• Strips, gezelschapsspelletjes om je ’s ochtends bezig te houden wanneer je al wakker 

bent voor de leiding. 
• Toiletgerief 
• Tandenborstel 
• Tandpasta 
• Kam/ borstel 
• Zeep  
• Washandje + handdoek 
• Kledij (voor 2 dagen) 
• Ondergoed  
• Kousen 
• T-shirts 
• Lange broeken 
• Regenjas 
• Verkleedgerief in thema (Dit wordt later nog meegedeeld want voorlopig blijft dit een 

verrassing!) 
• Pyjama 
• Zwemgerief 
• Schoeisel 
• Stevige schoenen 
• Goed humeur!  

Wat nemen we niet mee? 
 

• GSM en andere elektronica 
• Mama en/of papa 
• Geld 



5 december: Eetfestijn 
Helaas is het vandaag geen vergadering door ons eetfestijn. Verdere info hierover volgt nog!  
 
Vele knuffels en kusjes,  
Jullie lieftallige leiding, 
 
Staf, Zoë, Michiel, Elisabeth 
  



WOUTERS 
 
Dag liefste Woutertjes,  
een nieuw scoutsjaar is aangebroken en wij staan te popelen om jullie te leren 
kennen en elke zondag samen met jullie de leukste drie uurtjes van de week op 
te vullen. Wij hopen dat we dit jaar zo veilig mogelijk kunnen maken en dat we 
zo veel mogelijk scoutse activiteiten kunnen laten doorgaan. Wij hopen op een 
talrijke opkomst zodat we er elke zondag weer een feest van kunnen maken. Als 
er vragen zijn mogen jullie die altijd stellen. 
Veel liefs en hopelijk tot snel, 
jullie (nu al) favoriete leiding xd 
 
ZONDAG 27/09 - STARTDAG 
Dag  Wouters vandaag is het tijd om het scoutsjaar in glorie te starten. In de 
ochtend een super LIT startspel met de kapoentjes. ’s Middags lekkere pensen 
met aardappelen en appelmoes en in de namiddag een leuk spel om elkaar wat 
beter te leren kennen. Van 10 tot 5 een vliegende start van dit scoutsjaar. 
  

 
 

 
 

ZONDAG 04/10 - BOSSPEL 
Zoals de meeste onder jullie wel weten worden de meeste schatten in de bossen 
gevonden, dus daarom gaan wij ook eens ons geluk testen in onze Baardegemse 
bossen.  
Wie weet wie of wat we wel niet tegenkomen! 
Maar misschien moeten we wel een beetje oppassen voor de boze boswachter. 
Onze schattenjacht staat gepland op zondag 4 oktober van 14h-17h aan de 
scoutslokalen. Tot dan! 

 



 
 
ZONDAG 11/10 - PLEINSPELEN 
Vandaag gaan we ons wagen aan  een unieke versie van de alombekende 
PLEINSPELEN 
Van lange frans tot dikke bertha tot het knappe vrouwtje van Nils (Pluto is een 
vrouwtje) we ontdekken ze allemaal van 2 tot 5 
PS: Trek jullie stevige scouts kleren maar aan want het belooft een heuse strijd 
te worden. 
  

 
ZONDAG 18/10  -TIKTOK-VERGADERING 
Tiktok is een van de populairste apps van het moment. Iedereen heeft het en 
iedereen gebruikt het. Als je geen tiktok’s maakt, dan kijk je er naar. In Amerika 
en China zijn ze van plan om tiktok te verbieden. Maar daar willen wij een stokje 
voor steken. We zouden toch niet willen dat al die mensen die ons uren plezier 
bezorgen plots geen filmpjes meer kunnen maken. Stap zondag met je 
dansbenen uit bed en trek jullie dansschoenen aan zodat we er van 2 tot 5 een 
grote danspartij van kunnen maken. 
  



 
 

ZONDAG 25/10 - GEEN VERGADERING 
Deze vrijdag 23/10 is het een van de belangrijkste dagen van het jaar: De dag 
van de jeugdbeweging. Een dag waarop jullie aan iedereen kunnen laten zien 
dat jullie bij de leukste jeugdbeweging zitten die er bestaat. Maar deze week dus 
geen vergadering op zondag. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZATERDAG 31/10 - HALLOWEENTOCHT 
Deze week geen vergadering op zondag maar op zaterdag een super spannende 
halloweentocht waar jullie kunnen komen griezelen samen met jullie ouders en 
familie. Verdere informatie volgt. 

 
 



6-7-8 /11 - BELOFTEWEEKEND 
Verdere info hieromtrent wordt later nog meegedeeld, maar we kunnen alvast 
verklappen dat jullie er ouder en wijzer van gaan worden. 
 
ZONDAG 15/11 – SINTVERGADERING 
Oow neen de Sint heeft last van zijn geheugen en is stukjes uit zijn liedjes 
vergeten… kunnen jullie de Sint  helpen bij het zingen van zijn liedjes kom dan 
zeker naar de vergadering van 2 tot 5. Wie de sint helpt wordt natuurlijk hartelijk 
beloond. Tot dan!! 

 
 
 
ZONDAG 22/11 – VERRASSING 
Allerliefste woutertjes, wij weten als geen ander dat jullie houden van 
verrassingen. Wat er jullie deze vergadering allemaal te wachten staat, is een 
groot vraagteken (Spannend!!!), maar wees zeker: het wordt onvergetelijk! Jullie 
worden van 14u tot 17u, in perfect uniform, aan de lokalen verwacht en 
onthoud: Wie goed oppast, wordt nooit verrast! 

 
 

ZONDAG 29/11 – TRUMPVERGADERING 



De verkiezingen zijn al voorbij maar toch gaan wij naar Amerika om onze eigen 
wouter-presidentskandidaat voor te stellen. Het gaat hoogstwaarschijnlijk een 
lange en vermoeiende reis worden.  
 
Bij nader inzien zou het misschien beter zijn om een klein beetje Amerika naar 
de Baardegemse scoutslokalen te brengen.  
We spreken af aan de scoutslokalen van 14-17h om te zien wie van ons de beste 
president zou zijn.  

 

 
 
 

4-5-6 /12 - EETFESTIJN 
Als alles goed gaat geven wij dit weekend ons eetfestijn! Of het kip zal zijn of 
iets anders is nog niet zeker. Maar houd de datum zeker vrij!  
 

 
Wij hebben er alvast heel veel zin in hopelijk jullie ook!! Tot volgende week 

wouters 
 

Een stevige linker, 
Nils, Stef, Janne, Nicolas en Dries 

 
  



JONGGIVERS 
 
4 oktober: Kennismakingsvergadering 

Liefste jonggivertjes, 
Woehoow, het nieuwe scoutsjaar is aangebroken! Dit gaat natuurlijk 
gepaard met vele nieuwe gezichten. Daarom spelen wij vandaag 
kennismakingsspelletjes!!! Dit is de ultieme kans om elkaar beter te 
leren kennen. Het enige wat je vandaag nodig hebt, is je sociaal kantje 
en een fris geheugen om alle namen te onthouden. Wij kijken er alvast 
naar uit om jullie beter te leren kennen!  
Tot dan! 
 
 
 
11 oktober: Drugsspel 
Miguel Ángel Félix 

Gallardo, Joaquín "El Chapo" Guzmán, Pablo 
Escobar, Ismael Zambada García, José Figueroa 
Agosto. Vraag van vandaag: Wat is het 
gemeenschappelijke kenmerk van deze heren? 
Drugs!  Vandaag komen we erachter wie het in 
zich heeft om te smokkelen als echte 
narcotraficante.  
Que el mejor gane, buena suerte!  
 
18 oktober: Ladderspel 
 
Liefste jonggivertjes, 
Vandaag spelen een ladderspel. Hierin nemen jullie het tegen elkaar op, om zo op de hoogste 
trede te geraken. We hopen dat jullie geen hoogtevrees hebben want dit spel is voor de echte 
waaghalzen. 😉  
Tot dan! 

 
 
 



31 oktober: Halloweentocht 
 
Deze week geen vergadering op zondag omdat wij zaterdag een halloweentocht organiseren! 
Iedereen, jong en oud(ers) zijn welkom om mee te stappen, of om gewoon iets te drinken in 
onze winterbar! En dat voor maar 8 eurokes!  
 
6-7-8 november: Belofteweekend 
 
Meer info coming soon! 
 
15 november: Leiding vs Leden 
 
Vandaag zullen jullie tot het 
uiterste moeten gaan. Jullie 
nemen het op tegen de 
onoverwinnelijke leiding in het 
grote leiding tegen leden spel!  
De leiding zal zeker niet 
onderdoen voor jullie dus zal het 
er deze vergadering hard aan toe 
gaan! Maak jullie borst alvast 
maar nat!  
 
Tot dan!  

 
22 november: Bosspel 
 
Tegen vandaag moet jullie conditie op zijn allerbest zijn! Vergeet 
zeker geen lange ( liefst een groene, maar heb je dit niet in je 
kleerkast koop hiervoor dan GEEN nieuwe! ) broek en vast 
schoeisel, hiermee trotseren we de doornstruiken, tingels en ander 
onaangenaam struikgewas. Benieuwd aan wat jullie zich mogen 
verwachten? Kom dan zeker van 2 tot 5 naar de scouts.  
 
Groetjes, de leiding 
 

 
29 november: First Date 
 
Liefste jonggivertjes, 
Vandaag hebben wij goed nieuws voor jullie. Jullie zijn 
namelijk geselecteerd om mee te doen aan het tv-programma 
First Date. Een team van experten heeft jullie opgedeeld in 
koppeltjes. Jullie worden verwacht om 14 uur in het “First 
Date”- restaurant te Baardegem. We hopen hier de match van 
jullie leven te vinden! 
 
Kusjes de experten  
 
PS. Vergeet je zeker niet mooi aan te kleden voor je date. 



 
  

Vandaag is wereld
dierendag! De ideale
gelegenheid voor
onze geliefde
huisdiertjes, om
elkaar beter te leren
kennen. We spreken
af om 14u aan onze
lokalen met je
trouwste vriend. 
PS: Je huisdier
meebrengen is op
eigen risico. Wij zijn
niet verantwoordelijk
voor mogelijke
ongevallen

Hé, jij, bijt in mij
Eet mij op en je hoort
erbij
Hé, hé, wat een idee
Kom op appels en doe
mee!
Vandaag dus de grote
appelvergadering van
2 tot 5!
Raadselke: Een boer
wil appels plukken in
de winter. Zijn
appelboom staat op
een klein eilandje
midden in het water
de de boer staat aan
de kant. Hoe kan hij
appels gaan plukken?
Ontdek het antwoord
tijdens de vergadering!

Zoals met de gek uit
het grapje
die zich voortdurend
met een hamer op het
hoofd sloeg, en naar
de reden gevraagd,
zei: "Omdat het zo
prettig is, als ik ermee
ophou"- zo is het een
beetje met mij. Ik ben
ermee opgehouden je
te verliezen. Ik ben je
kwijt. Misschien is dat
geluk: een geluk bij
een ongeluk.Misschien
is geluk: Nog een geluk
dat. Dat ik aan jou kan
terugdenken, bv.,in
plaats van aan een
ander. (Dit en nog veel
meer van 2 tot 5!)

Op 31 oktober
organiseren wij een
halloweentocht!
iedereen (ouders en
leden) zijn welkom om
hieraan deel te
nemen. Meer
informatie zal nog
verschijnen op
facebook en op de
site. Maar save the
date!

Nu dat de regen
begint te vallen
kunnen we er niet
vantussen. De
traditionnele
moddervergadering
is een feit! Hou er
rekening mee dat de
kleren vanavond wat
langs de vuile kant
kunnen zijn. Van 2
tot 5 aan de lokalen!







  



  



 
 
 
 


