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Voorwoord 
We zouden dit maandprogramma vervelend kunnen beginnen. Zo’n lange tekst vol 

zelfmedelijden, rancune, rottigheid en rampspoed. Over hoe vreselijk klote de 

situatie voor de leden is, over de ronduit slechte maatregelen voor jeugdbewegingen 

en over het feit dat dit stom virus ons verdomd veel geld kost. Maar zo werkt scouting 

niet. Nee, een scout zoekt altijd en overal het beste in elke situatie. En die doet dat 

samen met de groep. Zelfs wanneer die groep slechts nog een bubbel is. Zolang de 

hoge pieten in Brussel het toelaten, bubbelen wij met heel veel goesting verder. 

Hopelijk jullie ook! 

Het zonnetje is hier en dat doet dromen van hete zondagen en onvergetelijke 

kampen. Als dat geen mooie vooruitzichten zijn! Meer info over die zondagen en 

kampen lezen jullie in dit maandprogramma. Gelieve alles dan ook met enige 

aandachtigheid te lezen.  

 

Werking  
 

Het is de voorbije maanden al vanalles geweest. Bubbels van 10, bubbels van 25 of 

gewoon helemaal niets. Op dit moment mogen alle takken in groepjes van 10 komen 

ravotten MET MONDMASKER. Wij sturen zoals steeds een spreadsheet via mail 

waarop jullie de leden inschrijven. Dat concept verliep naar ons gevoel best goed! 

Was dat volgens u niet het geval? Laat dat dan zeker weten! Zo kunnen wij sleutelen 

aan een al dan niet betere methode.   

 

De oude takken hebben nog steeds scouts van 14u30 tot 17u30. We nemen die 

maatregel om de integriteit van onze bubbels te bewaren. Kom als ouder dus 

alsjeblieft niet op het terrein, anders is die maatregel voor niets.  

 

Daarnaast willen we nog eens duidelijk vragen ons altijd op de hoogte te brengen bij 

symptomen of besmetting van de leden. Eén mailtje van een opmerkzame ouder over 

de corona-uitbraak in de Margriet heeft ons allen veel miserie bespaard. Bedankt 

daarvoor!  
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Weekends kapoenen & wouters 
10 en 11 april beloven voor de kapoenen en de wouters de twee leukste dagen van 

de paasvakantie te worden! Eindelijk zijn zij aan de beurt om naar hun eerste weekend 

van het jaar te komen. Het weekend gaat door van 10-17 uur en is zonder 

overnachting. U hoeft geen lunchpakket te maken, want wij voorzien tweemaal 

middageten en een 4-uurtje voor uw kind. Wij raden aan om uw kind wel elke dag 

een rugzakje mee te geven met regenbestendige kledij, een mondmasker en een 

drinkbus (Wij kunnen de drinkbus bijvullen!). De kostprijs van het weekend bedraagt 

€25. Inschrijven kan via de spreadsheet in de reeds verstuurde mail en is mogelijk tot 

en met zondag 4 april zodat wij ons voldoende kunnen organiseren. Graag vragen 

wij u om bij het afzetten en ophalen van uw kind steeds een mondmasker te dragen.  

Pulls & drinkbussenverkoop 
MERCI MERCI MERCI! Jullie hebben massaal 

pulls en drinkbussen gekocht! Zoveel zelfs dat 

onze leverancier ietsje meer tijd nodig heeft om 

alles te bedrukken. 14 april lijkt de nieuwe 

richtdatum. Zondag 18 april zouden we de 

meeste exemplaren dan al meegeven met de 

leden. De overige leveren we zaterdag 24 april. 

Nog eens allemaal super bedankt voor jullie 

bestellingen! 

Kampvoorstelling + Inschrijving 
Ook onze kampvoorstelling en de inschrijvingen 

zullen er dit jaar weer anders uitzien. De inschrijvingsdag staat gepland op 9 mei, die 

zal volledig online doorgaan. De leiding zal het kampthema per tak voorstellen aan 

de hand van een filmpje. Die filmpjes komen op 9 mei online. We zullen dan ook een 

inschrijvingslink doorgeven. Eén voordeel van de online-inschrijvingen: De scouts op 

zondag 9 mei gaat gewoon door! 
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Den Bouw 
We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal.  De nieuwe kasten staan en 

in de paasvakantie beginnen we aan de verhuis. De gevel mist nog wat details, de 

zijkanten nog wat meer afwerking. Reken daar de lichten en inkleding nog bij en de 

bouwwerken zitten er (EINDELIJK) op. Zo een bouwproject organiseren met 

vrijwilligers is niet evident. Al vijf generaties lang zit scouts Baardegem al met een 

serieuze baksteen in de maag. Maar het lokaal staat er dus bijna. En dat hebben we 

allemaal te danken aan ons geweldig bouwteam. Lien, Griet, Schacht, Klara,Jeroen 

en Jordi, nen dikke merci!!! 

Bier & wijnverkoop 
Die lichten, afwerking en aankleding kosten natuurlijk ook geld. En zonder verhuur, 

fuif, eetfestijn, quiz etc komt er niets binnen! En dat net wanneer we die centen het 

hardst nodig hebben, merci corona! Wat, waar en hoe we dat hopen te compenseren, 

verspreiden we binnenkort. Misschien is het wel een samenwerking met lokale 

handelaars zodat we elkaar allemaal wat steunen in deze barre tijden, we shall see. 

Meer info komt binnenkort op al onze sociale media en in jullie mailbox.  
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Kamp 
Als dat beestje zich wat gedeisd houdt, trekken we ook deze zomer naar de 

Ardennen. Meer bepaald naar Villers-Sainte-Gertrude, zo’n 173 kilometer hier 

vandaan. De givers zullen met andere woorden flink mogen trappen! De 

inschrijvingen en meer info volgen op de kampvoorstelling van 9 mei. De data kunnen 

we jullie wel al meegeven: 

 

● KAPOENEN EN WOUTERS: 22-29 juli  

● JONGGIVERS: 19-29 juli 

● GIVERS: 18-29 juli 

● LEIDING: 15-30 juli 

 

Pssst, onze kampdata zijn al decennia lang dezelfde en zullen dat waarschijnlijk nog 

even blijven. Neem dus gerust jullie agenda's voor de komende 10 jaar er al bij. Meer 

info over de jinreis krijgen jullie dra van de jinleiding zelf.  

 

Zo, dat was het dan. Allemaal super hard bedankt om er samen met de leden het 

beste van te proberen maken. Hopelijk is dat ons ook enigszins gelukt. Jullie zullen 

ongetwijfeld nog enkele mails van ons ontvangen. Dus is het eerder een ‘tot snel’ dan 

een ‘tot op kamp’.  

      Een stevige linker elleboog, 

        Tom en Joran 
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Kapoenen 

!!!!!! Dit maandprogramma kan wijzigen indien de corona-maatregelen verstrengen. 
Wanneer dit gebeurt, zijn wij genoodzaakt de scouts stop te zetten. Wij houden jullie dan 
graag via mail op de hoogte !!!!!!! 

  

Zondag 4 april – Als goi paast da de paas oep aa paast, dan paasde goi faat. De paas paast 
nie oep aa de paas paast oep maa aaa - vergadering 

Ik paas dat het pasen is, wa paasde goi? Als goi paast dat de paashaas paast op de kapoenen 
paas ik dat goi zondag om 14u op het scaatsplaan moe staan. 

 

10-11 april- Weekend 

Zoals we al eerder laten weten hebben doen we deze week niet een maar TWEE dagen 
scouts!! Zowel  zaterdag als zondag zijn jullie welkom op ons weekend met als thema 
FAUBOURG. Door de geliefde coronamaatregelen zullen de activiteiten op ons weekend wel 
doorgaan in bubbels van 10. Dit  houd ons natuurlijk niet tegen om er een geweldig weekend 
van te maken. Voor verdere info, zie mail. 

  

Zondag 18 april -  Wat is een vliegtuig zonder vleugels?- vergadering 

… KAPOT! Zin om in alle coronaellende toch eens te lachen, gieren, brullen dan is onze 
moppenvergadering exact wat jij nodig hebt! Spaar al je beste moppen op voor deze zondag 
en wees klaar om je lachspieren te trainen. Alle Jantjes en domme blondjes worden verwacht 
om 14 uur op de scouts, en dat is geen mop! 

  

25 april - Geen vergadering 

Deze week zal er geen vergadering zijn JAMMER JAMMER JAMMER ☹ Jullie leiding is op 
kampplanningsweekend en dus volop bezig met alle voorbereidingen  voor ons 
megasupergeweldigcoole kamp van deze zomer. 

  

Zondag 2 mei -  Mama gaat niet blij zijn met de vuile was-  vergadering 

Alvast onze excuses aan alle mama’s en papa’s maar vandaag maken wij ons eens goed vuil. 
We laten het varken in ons los en komen niet onbevlekt terug. Laat die wasmachine maar al 
draaien en het bad vollopen. Alle varkentjes worden verwacht om 14u op de scouts ( je 
mooiste zondags kostuum aantrekken wordt ten strengste afgeraden) 
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Zondag 9 mei – Hopelijk ewa chance me het weer- vergadering 

Vandaag zal het weer onze vergadering bepalen. Een stralende zon, frisse lentebui, 
beangstigend onweer , hevige windvlaag of misschien wel een sneeuwtapijt. Of het nu 
waterspelletjes of sneeuwballengevecht zal worden, wij scouts gaan door weer en wind !! 
Onze zonnetjes zijn welkom van 14u tot 17u op de scouts. 

Ps.Kan iemand toch even bellen naar Frank Doboosere voor wat mooi weer… 

 

Vrijdag 14 mei - Kookvergadering 

Dat de kapoenen boordevol talent zitten wisten we al. Maar kunnen  ze ook koken? Vandaag 
gaan we op zoek naar jullie innerlijke Jeroen Meus en kokerellen we er op los. Benieuwd wat 
de pot schaft? Kom dan vrijdag van 17u30 tot 19u30 naar de scouts. 

  

Vrijdag  21 mei – Avondspel 

Vanavond gaan we nog eens een avondspel spelen. Van 18u30u tot 20u30u worden jullie 
verwacht aan de lokalen in camouflagekledij. 

  

Vrijdag 28 mei – Zangstonde/ The voice vergadering 

Smeer jullie prachtige stemmetjes maar al want het is zover. Jawel, de zangstonde en de 
buren zullen het geweten hebben. Samen rond het kampvuur,  ambiance verzekerd! Wees 
klaar voor jullie blind audition vrijdag om 18u30. 

  

Vrijdag 4 juni - Terraskesvergadering 

Niets gezelliger dan een goed terrasje doen bij zonsondergang. Vandaag maken wij ons eigen 
kapoenen café en genieten we samen van een lekker fris drankje.  Wij reserveren al vast het 
beste tafeltje. Jullie zijn welkom om te komen bestellen van 18u30 tot 20u30 op de scouts. 

  

Vrijdag 11 juni – Dropping 

Zoals echte padvinders gaan we vandaag met kaart en kompas op pad om de weg te zoeken 
van een onbekende locatie terug  naar de scoutslokalen. Zullen we de weg terug vinden of 
eindigen we verloren in China? Trek je beste stapschoenen aan en kom  het vrijdag te weten 
van 18u30 tot 20u30. 
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Vrijdag 18 juni – Niet verjaardagsfeest vergadering 

Gelukkige NIET verjaardag!! Wat is er leuker dan verjaren? NIET VERJAREN natuurlijk! We 
vieren vandaag onze niet verjaardag en dat doen we natuurlijk niet alleen. Het wordt een niet 
te missen feest en  niet te vergeten ook meteen het laatste van dit jaar. Kom niet om 19 uur 
maar om 18u30. Niet naar de Chiro maar naar de scouts. Voor wie toevallig wel jarig zou zijn 
maken we er een niet niet verjaardagsfeest van 😉 

  

Vrijdag 26 juni - Groepsuitstap 

Op het einde van het scoutsjaar hebben we de traditie om samen met alle takken op uitstap 
te gaan. Meer informatie over hoe dat allemaal in elkaar zit volgt nog . Alleszins tot dan! 

  

Voila, dit was het dan. Het scoutsjaar zit erop! Wij hebben er alvast  enorm van genoten en 
hopen jullie ook. We zien jullie heel graag op kamp! 

Groetjes, 

Elisabeth, Staf, Michiel en Zoë 
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Wouters 
 
Dag liefste Woutertjes 
Na een paar weken zonder scouts begint jullie leiding wat heimwee te krijgen naar die leuke 
zondagen. Daarom hebben we voor jullie super zotte vergaderingen voorbereid om de schade 
van de voorbije weken voldoende te compenseren. Wij hopen dat jullie opnieuw talrijk aanwezig 
zullen zijn zodat we in aanloop van het kamp een nog hechtere groep worden. De vergaderingen 
zullen opnieuw doorgaan in bubbels van 10. Vergeet jullie dus niet in te schrijven in de 
spreadsheet die iedere week verstuurd wordt. Vergeet ook zeker niet om een mondmasker mee 
te nemen naar de vergaderingen. Nu de cijfers sterk aan het stijgen zijn willen we besmettingen 
absoluut vermijden.  
Let in dit maandprogramma ook heel goed op wanneer de vergaderingen doorgaan.  
Enkele belangrijke data om te onthouden: 

- 10 en 11 april: Lenteweekend 
- Zondag 25 april: geen vergadering 
- Zondag 9 mei: inschrijving voor het kamp 
- Vrijdag 21 mei: start vergaderingen op vrijdag 
- Zaterdag 26 juni: Groepsuitstap 
- 22 tot 29 juli: GROOT KAMP 
 

Heel veel liefs van jullie favoriete leiding 
Nils, Stef, Dries, Nicolas en Janne  
 

Zondag 28 maart – Jongens vs meisjes 

Wie vertegenwoordigt het sterkste geslacht bij de wouters? Zijn het de jongens of de meisjes? 
Het is een vraag die ons al in haar greep houdt en vandaag gaan wij op zoek naar het antwoord. 
Jongens: bereid jullie voor om het op te boksen tegen de overgrote meerderheid meisjes. Meisjes: 
kwaliteit gaat boven kwantiteit, dus onderschat onze jongens niet en warm jullie op voor dé 
beslissende strijd om wie nu hét sterke geslacht is. Deze strijd vindt plaats aan onze lokalen van 
14-17u in perfect uniform! 
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Zondag 4 april - Vaccinatie vergadering 
AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson… Misschien hebben jullie deze namen al eens 
gehoord de afgelopen tijd op de tv of radio. Dit zijn allemaal bedrijven die een coronavaccin 
hebben gemaakt. Maar vandaag is het aan jullie. Welke wouter kan het beste vaccin maken? Om 
dit te weten te komen moeten jullie zeker allemaal komen.  
 
 

Zaterdag 10 en zondag 11 april – Lentekamp  
Bestekes, dit weekend hebben jullie het allombekende lentekamp. Jammer maar helaas kan dit 
enkel overdag doorgaan en missen we enkele dingen zoals een nachtspel en een fuif. Maar niet 
getreurd, er zal veel gefeest worden dit weekend. Alles staat namelijk in het thema van Faubourg. 
Het bekendste weekend voor een echte Baargemenaar. Jullie kregen reeds een mailtje met meer 
info maar hier nog eens de belangrijkste zaken op een rij: 

- Jullie worden zowel zaterdag als zondag van 10u tot 17u op de scouts verwacht 
- Jullie krijgen van ons twee heerlijke maaltijden en 4-uurtjes 
- Dit weekend kost €25, dit mag bij aanvang op zaterdag aan ons betaald worden 
- Duik in jullie verkleedkoffer en doe jullie zotste verkleedkledij aan 
- Inschijven kan via deze link tegen ten laatste woensdag 7 april 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/130fxU0u3RBsxV33RgHJcGPrDSMB2GIcL
kAlgDfb--Sk/edit#gid=0 

 
 

Zondag 18 april - K2 zoekt K3 
Nu we al een tijdje afscheid hebben genomen van Klaasje wordt het hoog tijd dat er een 
plaatsvervanger komt. De leiding heeft met Studio 100 gebeld en een aantal dingen nagevraagd: 
meisjes, jongens,… alles kan en alles mag! Kom dus vandaag naar de scouts met de bedoeling 
de innerlijke Klaasje in jezelf boven te halen! Jullie moeten geen schrik hebben, een Klaasje moet 
veel meer dingen kunnen dan alleen zingen en dansen. Dit is dus zeker geen vereiste. Wij spreken 
af aan de lokalen van 14-17u in perfect uniform! 
 

Zondag 25 april - geen vergadering  
Dit weekend uitzonderlijk geen vergadering. Jullie leiding is volop bezig met de voorbereidingen 
van het groot kamp. Tot volgende week! 
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Zondag 2 mei - Staycation 
Jullie hebben er waarschijnlijk allemaal al van gehoord. Vandaag gaan we op staycation. We 
ontdekken de mooiste plekken van België. We gaan even zwemmen aan de Belgsiche kust om 
daarna manneke pis even dag te gaan zeggen en onze toch verder te zetten met een stevige 
bergwandeling in de Ardennen. Kom dit en nog veel meer allemaal mee met ons ontdekken. 
 

Zondag 9 mei - Ruimtevergadering 
Baardegem wordt sinds kort aangevallen door buitenaardse wezens. Vandaag verlaten we de 
scouts en trekken we de ruimte in om de strijd aan te gaan met de aliens. Kunnen jullie hen 
verslaan en Baardegem bevrijden of zullen wij binnenkort allemaal op mars moeten gaan wonen? 
Kom het allemaal te weten aan onze lokalen van 14-17u in perfect uniform. 
Vandaag kunnen jullie ook inschrijven voor het groot kamp. Meer info volgt nog.  
 
 

Vrijdag 14 mei - The battle of the nesten 
Vandaag komen we te weten welk nest het sterkst is. Jullie nemen het in jullie nesten tegen elkaar 
op tijdens verschillende opdrachten. De nest die het meeste opdrachten kan winnen krijgt dan 
officieel de titel van “beste nest van 2021” en mag zich dus de rest van het jaar het sterkste nest 
noemen. Zorg dus zeker dat jullie allemaal aanwezig zijn zodat jouw nest kan winnen. Afspraak 
aan de scoutslokalen OP VRIJDAG van 18u30-120u30 in perfect uniform. 
 

Vrijdag 21 mei - Casino 
Geluk in het spel, geen geluk in de liefde. Wie niet waagt, niet wint. Allemaal uitspraken die jullie 
vanavond zeker kunnen gebruiken. Wij verwelkomen jullie graag in ons casino, om daar gezellig 
jullie geld uit te geven. Galakleren zijn in ons casino wel overbodig, geef ons maar een chique 
scoutshemd! Van 18u30 tot 20u30 op de scouts.  
 

Vrijdag 28 mei – Wereldreis vergadering   

Wat hebben Cate Blanchett, koala’s, Chris Hemsworth, Kasuarissen, Eric Bana, krokodillen, Hugh 
Jackman, 10 000 spinnen en Heath Ledger allemaal met elkaar gemeen? Wel dit zijn allemaal 
beroemde acteurs of dieren van Australië. Dus in deze wereldreis vergadering reizen we af naar 
Australië, het land waar alle dieren van jullie nachtmerrie werkelijkheid kunnen worden. Tof weetje: 
in 2015 werd er in Australië een spin gevonden van maar liefst 40 cm groot. We zullen jullie dus 
testen hoe goed jullie kunnen “survivallen” in dit prachtparadijs. Heb jij ook zin om samen met 
ons Australië te ontdekken? Kom dan zeker vrijdag om 18u30 tot 20u30 naar de scoutslokalen.  
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Vrijdag 4 juni – Woudloperskeuken 
Haal vandaag jullie kookboeken maar van onder het stof, slijp jullie messen en trek jullie 
kookschorten aan. Want vandaag maken we een heerlijk culinair hoogstaand gerecht. Kom samen 
met jullie koksmuts om 18u30u-20u30 naar de lokalen om een heerlijke maaltijd op jullie bord te 
toveren  
 

Vrijdag 11 juni – Muziekvergadering  
Nu we jullie al echt goed kennen, weten wij als leiding dat er onder jullie hevige muziekfans zitten. 
Zingen, dansen en zelf muziek maken is voor jullie geen enkel probleem. Vanavond één groot 
muziekfeest om 18u30-20u30 aan de scoutslokalen. Jullie stem op voorhand wat opwarmen zal 
jullie vanavond zeker kunnen helpen.  
 

Vrijdag 18 juni – “De laatste vergadering van dit jaar”-vergadering  
Vandaag sluiten we een prachtig scoutsjaar in stijl af. Een hapje, een drankje en een gezellige 
babbel. We blikken terug op een uniek maar fantastisch jaar en bereiden jullie voor op een nog 
formidabeler kamp. Van 18u30-20u30 aan de lokalen in perfect uniform.  
 
 

Zaterdag 26 juni Groepsuitstap 
Vandaag trekken we er samen met de andere takken op uit. Waar we naartoe gaan en hoe deze 
dag zal verlopen laten we jullie later nog weten. We wachten momenteel de maatregelen af. Meer 
info volgt!  
 

Tot op kamp :) 
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JONGGIVERS 
 

DE RONDE VAN VLAANDEREN VERGADERING 
ZONDAG 4 APRIL 14U30-17U30 
De Koppenberg, de Taaienberg, de Nieuwe Kruisberg, de Oude Kwaremont en de 
Paterberg doen bij sommigen onder jullie misschien een belletje rinkelen. In de 
vorige editie werd onze landgenoot Van Aert tweede, met nog geen half wiel geklopt 
door Noorderbuur Mathieu van der Poel. De winnaar van deze koers ontvangt een 
bronzen beeld van vier kilo, gemaakt door de Vlaamse kunstenaar Fernand 
Vanderplancke. Indien jullie na deze tips nog niet weten waarover we praten, moeten 
jullie maar eens raad vragen bij papa of opa! 
Iedereen wordt in zijn mooiste koersoutfit verwacht van 14u30 tot 17u30! Tot dan! 
 

DE MOL VERGADERING   ZONDAG 11 APRIL  14U30-17U30 
Liefste jonggivers, 
Vandaag moeten jullie proberen zoveel mogelijk geld te verdienen aan de hand van 
opdrachten. Hoe 
meer opdrachten jullie tot een goed einde kunnen brengen, hoe meer geld er in jullie 
groepspot 
terecht komt. Maar net zoals in het razend populaire tv programma zit er een Mol in ons 
midden. Dit 
ongedierte zal stiekem proberen de opdrachten te saboteren. Vandaag zal je niemand 
kunnen 
vertrouwen want iedereen kan de Mol zijn. Aan jullie om de saboteur te ontmaskeren. De 
zoektocht 
naar de verrader begint om 14u 30 op de scouts! 
 

 PIS QUIZ  ZONDAG 18 APRIL 14U30 

Best nog even naar het toilet gaan voor de vergadering begint, want het is Pis Quiz!! Fris je 
geheugen ook maar even op, want zelfs wat je leert bij de saaiste vakken op school kan hier 
van pas komen. 
Wat is ten strengste verboden bij deze quiz? 
- een pamper dragen 
- de planten water geven ipv jezelf 
- op het deksel van het toilet plassen 
Tot dan! 
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GEEN VERGADERING ZONDAG 25 APRIL 
Hey jonggivertjes, 
Spijtig genoeg is er vandaag geen vergadering. De leiding is dit weekend druk bezig met het 
plannen van het groot kamp. Jullie zullen zich een zondagnamiddag moeten vervelen. Of 
jullie kunnen een beetje studeren zoals wij dat ook moeten doen binnenkort! Want oo jaa 
jullie horen het goed vanaf volgende week zijn de vergaderingen op de vrijdag, want ja ook 
de leiding heeft examens. We gaan jullie missen, tot snel! 
Groetjes xxx 
 

HET GROTE BOMMEN EN GRANATEN SPEL  VRIJDAG 30 APRIL  

14U30 
Liefste jonggivers, 
Wie kent de scheldkanonnades van kapitein Haddock nu niet? Zijn omgeving wordt steeds 
weer verrast door zijn originele taalgebruik: tapijtenvreter, aapmens, ballenhoofd, Basj-
Bozoek, gladjanus, nogaspeculant, rolstoelterrorist en krulparasiet zijn hier een paar 
voorbeelden van. Stof genoeg om dit taalgebruik eens intensief te onderzoeken op de 
scouts van 14u30 tot 17u30. 

 

TIK TOK VERGADERING: THE BATTLE OF CEMI AND ACID 
VRIJDAG 7 MEI  20U-22U 
Wij willen vandaag onze belofte nakomen. Jullie vragen al een tijdje voor een tik tok 
vergadering, wel vandaag zal deze plaatsvinden. Vandaag zijn slechts een paar dingen 
belangrijk : volgers, likes en populariteit. De laatste tijd zijn er in de media twee grote namen 
vaak te horen. De Media oorlog  werd het genoemd de strijd tussen CEMI en Acid. Deze 
begon nadat CEMI meer volgers kreeg en dus populairder werd dan acid. In dit spel is het 
de bedoeling dat team CEMI hun eerste plek behoud en dat team Acid terugvecht voor zijn 
eerste plaats. THIS IS THE BATTLE OF CEMI AND ACID!!! 
 

GENDERVERGADERING 
VRIJDAG 14 MEI  20U-22U 
Liefste jonggivers, 
“ If I were a boy” is één van de bekendste liedjes van Beyoncé. Ze vraagt zich af hoe het 
voelt om een jongen te zijn. Wel vandaag testen we het uit. De meisjes worden voor één dag 
een jongen. En de jongens worden voor één dag een meisje. Ben je benieuwd hoe dit in zijn 
werk gaat, kom dan zeker naar de vergadering om 20 uur. 
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DROPPING VRIJDAG 21 MEI 20U-22U 
Hey jonggivers,  
Vanavond zullen jullie ergens afgezet worden in het onbekende of beter gezegd in “het hol 
van Pluto”. Test alvast al jullie vaardigheden maar van op de fransen dag, want jullie zullen 
ze vandaag zeker nodig hebben als jullie ooit nog willen thuis geraken! Tijdens deze tocht 
ben je gelukkig niet alleen, maar kan je alle koppen samenleggen en samenwerken zodat 
jullie veilig en heel terugkomen! Willen jullie nog meer weten kom dan zeker om 20u naar de 
scouts! 
Groetjes de leiding xxx 
 

KOOKVERGADERING  VRIJDAG 28 MEI 20U-22U 
Liefste jonggivers,  
Vandaag gaan we als echte chef koks de keuken in en gaan we allemaal lekkere dingen 
klaarmaken (en proeven natuurlijk "#$%.) Wat we precies gaan klaarmaken is nog een 
surprise!!  
En wat hebben we nu na het lezen van dit tekstje geleerd?   ZEKER KOMEN! 
Tot dan x 
 

WIE IS HET LIEF VAN VIKTOR VERHULST-SPEL 
VRIJDAG 4 JUNI 20U-22U 
Vandaag gaan we op zoek naar de dame wiens Vlaanderen meest begeerlijke 
vrijgezel zijn hart heeft kunnen veroveren. Is het Ella Leyers? Is het Bab Buelens? Is 
het Britney van Thuis? Misschien is het wel één van jullie leidsters, wie weet! Ben je 
een nieuwsgierigaard , vergeet deze vergadering dan niet met een grote stip aan te 
duiden in de agenda en vergeet zeker niet de Story’s en Dag Allemaal van de afgelopen 
weken te bestuderen! 
 
  

SWINGPALEIS     VRIJDAG 11 JUNI 20U-22U 

Liefste jonggivertjes, 
Eindelijk spelen we het lievelingsspel van jullie leidsters Mout en Sofie. Jaja, vandaag spelen 

we... Het Swingpaleis! Een razend spannende muziekquiz met alles erop en eraan. Zorg 

maar al dat de stembanden zijn opgewarmd en trek je dancingshoes maar al aan. We zullen 

vandaag jullie muziekkennis testen en jullie dansmoves aanschouwen. Wij hebben er alvast 

héél veel zin in, jullie hopelijk ook! Tot dan! 

 

  



 17 

AFSCHEIDSVERGADERING VRIJDAG 18 JUNI 20U-22U 

Aller liefste jonggivertjes, 

Aan alle mooie liedjes komt een eind, zo ook aan dit scoutsjaar. Dit is alweer de aller laatste 

vergadering “snik”. Niet getreurd want we gaan er nog een echt feestje van maken. We zien 

jullie graag om 20 uur op de scouts. 

Hopelijk tot op kamp, 

Jullie favo leiding  

Mout, Kasper, Gust, Victor & Sofie 

x-x-x 
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GIVERS 
 

- Zondag 4 april 14u30-17u30 BOUWEN AAN HET LOKAAL  

Zoals jullie wel weten zijn we volop bezig aan ons nieuw lokaal. Er moeten nog enkele klusjes 
gebeuren die de aannemer niet gaat doen. Aangezien jullie (hopelijk) als leiding ook veel geniet 
zullen hebben van ons nieuwe stulpje, steken we met de givers een dagje de handen uit de 
mouwen. Want een scout heeft handen aan zijn/haar lijf!  Breng zeker een schop mee, en 
eventueel een kruiwagen.  

- Zondag 11 April  14u30-17U30 RAMBOVERGADERING 

Heeft deze vergadering eigenlijk nog uitleg nodig? Een jaarlijkse traditie, aan jullie om ze eer 
aan te doen. Alvast onze oprechte excuses aan de mama’s en papa’s voor de vuile auto zetels, 
badkamer en was.  

- Zondag 18 april IETS-MET-WATER-VERGADERING 

Iets-met-water-vergadering? Gaan we dan gewoon 
waterspellekes doen? Nee. We laten het aloude concept 
van waterballonnen en dergelijke achter ons en maken 
plaats voor een ongeziene soort waterpret. Nu het 
grondwaterpeil in België lager dan ooit staat, moeten we 
met wat anders op de proppen komen. Van 14u30 tot 
17u30 aan de lokalen!  

- Zondag 25 april GEEN VERGADERING 

Over twee en een halve maand vertrekken we naar de uitgestrekte vlaktes van onze 
Ardennen. Nu, zo’n kamp vraagt toch een bescheiden hoeveelheid aan werk en planning. Dit 
weekend zit iedereen van de leiding samen financiële plannen en raamprogramma’s uit te 
dokteren. Er is daarom uitzonderlijk geen vergadering. Tot volgende week! XO 
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- Zondag 2 mei FIETSTOCHT 

Deze zomer staat ons een mooie 200 kilometer te 
wachten, 200. Dat is een slordige 20 keer van 
Baardegem naar Aalst fietsen. Aangezien dat toch 
een mooi tochtje is, gaan we vandaag eens oefenen. 
Scheer die benen maar al, want we gaan (op het 
gemak) vlammen! Afspraak om 10 uur aan de 
scouts. KOERSBROEK, FIETS IN GOEDE 
STAAT, HELM, DRINKBUS en lunchpakket incluis. 
Vintage koerstruitje, pater noster en wat doping zijn 
optioneel.  

- Zondag 9 mei 10u-17u KASACTIVITEIT 

Als kritische givergroep verwachten jullie uiteraard enkel de beste uitzichten, smaakvolste 
brunches en zotste activiteiten op kamp. Dat spreekt voor zich. Maar om dat te 
bewerkstelligen hebben we centjes nodig. Cashflow, vermogen, monetaire middelen. Met 
andere woorden doekoeee. Dus organiseren we een doekoeactiviteit. Hoe wij gaan hosselen 
om doekoe te innen, bespreken we tesaam.  

- Vrijdag 14 mei  20u-22u WOUDLOPERSKEUKEN 

Vanavond zetten we ons gezellig aan het kampvuur om samen een hapje klaar te maken. 
Hapje hier, hapje daar, jullie maken het allemaal lekker zelf klaar. Vergeet deze week zeker 
niet naar Jeroen Meus video’s te kijken om wat inspiratie op te doen, tot dan x  

- Vrijdag 21 mei 20u-22u DROPPING 

Drop is een snoepgoed dat wordt gemaakt van het wortelsap van de zoethoutplant. Deze 
vergadering heeft echter weinig te maken met het meest vieze snoepgoed ter wereld. Vandaag 
droppen we jullie op een onbekende plaats en rekenen we op jullie scouts-skills om heelhuids 
terug tot bij ons te raken. Vergeet zeker jullie kompass, stapschoenen en donkerste 
paracommando sluipoutfit niet.  
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- Vrijdag 28 mei 20u-22u CEMI-VERGADERING 

Céline leerde TikTok kennen in april 2019 via haar vriend Michiel Callebaut. Michiel was 
voordien drie jaar bezig met een op voetbal gericht YouTube-kanaal. Toen Céline startte met 
TikTok raakte ze razend snel populair, waardoor de twee influencers gezamenlijke content 
begonnen te maken. 
Celine & Michiel richten zich op een doelgroep van 6- tot 18-jarigen. Hun content bevat deels 
betaalde reclame. In augustus 2020 hadden ze in samenwerking met modemerk ZEB een 
kledinglijn gelanceerd, maar gaven niet aan in hun video's dat het om een betaalde promotie 
ging. 

In februari 2020 vond hun eerste 'meet & greet' plaats, wat de media haalde doordat er een 
file ontstaan was op de autosnelweg wegens de aanwezigheid van honderden fans. 

In augustus 2020 overwogen Celine & Michiel klachten neer te leggen tegen youtuber 
Nathan Vandergunst na een commotie op YouTube. Het duo ontving doodsbedreigingen van 
voornamelijk minderjarige fans van Vandergunst. Celine & Michiel werden juridisch bijgestaan 
door advocaat Jef Vermassen die een specifieke wet in het parlement voor sociale media 
voorstelde. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle sprak zich uit op de ruzie om een 
gedragscode voor influencers op te stellen. 

In januari 2021 kwam het koppel onder vuur te liggen door dierenrechtenorganisatie Gaia 
toen ze een puppy kochten bij een broodfokker. Het duo zei niet op de hoogte te zijn geweest 
van 'welke praktijken in zulke bedrijven plaatsvinden 
Deze namiddag wanen we ons dus in de wondere wereld van de meest invloedrijke 
tiktokkers/youtubers van het land.  
 

- Vrijdag 4 juni 20u-22u OPENLUCHTFILM 

We zitten wederom met onze neuzen in de boeken, tijd voor wat ontspanning dus. Vanavond 
ploffen we ons gezellig tesaam in de zetel om de werkweek af te sluiten. Snoepkes, chips, 
popcorn, zakdoeken… wij voorzien alles voor een knus filmavondje.  
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- Vrijdag 11 juni 20u-22u: Wii - VERGADERING 

Er staat iemand aan de deur zonder uitnodiging! Wii? Oui! une personne sans invitation.  

Wii?  Ne kiwi 

- Vrijdag 18 juni 20u-22u AFSCHEIDSRECEPTIE 

Laat ons elkander niet week maken, maar laat ons gauw scheiden; een afscheid dat voor 
eeuwig is, moet plotseling zijn, anders maakt het van een ogenblik een eeuwigheid en kleeft in 
de zandloper des levens het droeve zand met tranen aaneen. Vandaag nemen we afscheid 
van de vergaderingen met een hapje en drankje. We rekenen op tranen en gepaste outfit!  

 

- Zaterdag 26 juni: GROEPSUITSTAP 

Naar jaarlijkse gewoonte trekken we er samen met heel de scouts voor een dagje op uit. 
Aangezien corona nog steeds roet in het eten gooit, kunnen we hier nog niet veel over kwijt. 
Verdere info volgt zeker nog! Hopelijk tot dan! 
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