


Leidingsgegevens
Aarzel niet om ons te contacteren indien nodig! U vindt deze gegevens ook terug op de website.

Groepsleiding  (groepsleiding@scoutsengidsenasse.be)
Victor Dascotte LINDENDRIES 18 / 0470 50 79 93 victor@scoutsengidsenasse.be
Anjoeta Taelemans KORTEMANSSTRAAT 59 1731 ZELLIK 02 466 74 74 0471 55 06 51 anjoeta@scoutsengidsenasse.be
Lars Myny OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A 02 453 15 10 0487 48 63 94 larsm@scoutsengidsenasse.be
Kapoenen 1 leiding (’12) (kapoenen1@scoutsengidsenasse.be)
Lars Myny* OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A 02 453 15 10 0487 48 63 94 larsm@scoutsengidsenasse.be
Max Van Mol PETRUS ASCANUSSTRAAT 150 0478 62 13 63 max@scoutsengidsenasse.be
Jonas Janssens MEERSSTRAAT 28 0476 63 03 50 jonas@scoutsengidsenasse.be
Maxime Meersman LANGESTRAAT 100 0468 25 22 84 maximem@scoutsengidsenasse.be
Lise Quisthoudt ARSENAALSTRAAT 37 02 452 27 71 0471 12 60 08 lise@scoutsengidsenasse.be
Kapoenen 2 leiding (’11) (kapoenen2@scoutsengidsenasse.be)
Laura Bulté* HEILIG HARTLAAN 21 0471 85 18 65 laurab@scoutsengidsenasse.be
Sander Mertens NIEUWSTRAAT 45 0494 44 99 97 sander@scoutsengidsenasse.be
Simon Labeeuw WITTERAMSDAL 57 02 469 45 45 0472 78 76 89 simonl@scoutsengidsenasse.be
Eva Meskens SLEUTELBLOEMSTRAAT 33 1731 ZELLIK 0471 11 12 06 eva@scoutsengidsenasse.be
Tibo De Koster DEN BOGAARD 15 1745 OPWIJK tibo@scoutsengidsenasse.be
Kabouterleiding (’10-'09) (kabouters@scoutsengidsenasse.be)
Tibe Creupelandt* POTAARDE 63 0491 91 55 61 tibe@scoutsengidsenasse.be
Roel Geubels HUINEGEM 45 02 453 08 02 0471 44 44 98 roel@scoutsengidsenasse.be
Margot Meersman LANGESTRAAT 100 0472 79 30 13 margot@scoutsengidsenasse.be
Sien Moens VAAL 4 0475 20 00 63 sien@scoutsengidsenasse.be

Welpenleiding (’10-'09) (welpen@scoutsengidsenasse.be)
Emma Liessens* HEIERVELD 28 02 453 03 65 0491 22 26 33 emma@scoutsengidsenasse.be
Heleen Vrijdag LEYNIERSDREEF 21 0490 19 85 81 heleen@scoutsengidsenasse.be
Nathan De Rijck KEIERBERG 40 02 453 01 41 0496 35 19 09 nathan@scoutsengidsenasse.be
Rune Camara AARHULST 79 1790 AFFLIGEM 0474 08 56 44 rune@scoutsengidsenasse.be

Otterleiding (’08-'07) (otters@scoutsengidsenasse.be)
Lichelle De Prest* BEGONIASTRAAT 2 02 453 17 11 0495 61 96 76 lichelle@scoutsengidsenasse.be
Laura Myny OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A 02 453 15 10 0491 88 80 87 lauram@scoutsengidsenasse.be
Sarah Bracquez SMOUTBERG 30B 0471 54 50 19 sarah@scoutsengidsenasse.be
Wouter De Leeuw WAALBORRELAAN 1 0468 24 04 42 wouter@scoutsengidsenasse.be

Beverleiding (’08-'07) (bevers@scoutsengidsenasse.be)
Simon Saerens* MEERSSTRAAT 31 0470 09 74 78 simons@scoutsengidsenasse.be
Stijn Cornelis ZAVELSTRAAT 4 0470 68 39 63 stijn@scoutsengidsenasse.be
René Dascotte LINDENDRIES 18 0478 59 30 02 rene@scoutsengidsenasse.be
Lennard Geeraert KEESDAL 16 0473 25 70 22 lennard@scoutsengidsenasse.be
Lisa Bracquez SMOUTBERG 30B 0471 54 48 14 lisa@scoutsendgidsenasse.be

Jonggidsenleiding (’06-'05) (jonggidsen@scoutsengidsenasse.be)
Jill Bracquez* SMOUTBERG 30B 0492 03 53 94 jill@scoutsengidsenasse.be
Affi Frans ARSENAALSTRAAT 47 0478 81 55 41 affi@scoutsengidsenasse.be
Felix Taelemans KORTEMANSSTRAAT 59 1731 ZELLIK 02 466 74 74 0471 87 17 35 felix@scoutsengidsenasse.be
Arno De Backer WITTERAMSDAL 60 0474 22 45 35 arno@scoutsengidsenasse.be

Jongverkennerleiding (’06-’05) (jongverkenners@scoutsengidsenasse.be)
Victor Dascotte* LINDENDRIES 18 0470 50 79 93 victor@scoutsengidsenasse.be
Joannes Mahieu BOEKFOS 29 02 452 53 77 0472 74 58 85 joannes@scoutsengidsenasse.be
Evelyne Delgouffe STEENWEG 59 1745 OPWIJK 0486 41 55 02 evelyne@scoutsengidsenasse.be
Greta Turku ASBEEKSTRAAT 29 0470 23 84 28 greta@scoutsengidsenasse.be

Giverleiding (’04-'03) (givers@scoutsengidsenasse.be)
Alana Beeckmans* MEERSSTRAAT 2 0498 03 67 32 alana@scoutsengidsenasse.be
Mies Geubels HUINEGEM 45 0478 07 26 92 mies@scoutsengidsenasse.be
Marieke Mertens NIEUWSTRAAT 45 0479 85 19 60 marieke@scoutsengidsenasse.be
Maxime Brants STEENWEG 18 1745 MAZENZELE 0471 88 69 74 maximeb@scoutsengidsenasse.be
Ruben De Swaaf LEYNIERSDREEF 16 02 452 43 40 0471 17 80 58 ruben@scoutsengidsenasse.be

Pionierleiding (’02) (jin@scoutsengidsenasse.be)
Lars Inslegers* VIJVERSTRAAT 21 0468 02 64 06 larsi@scoutsengidsenasse.be
Zeno Callens NOTSTRAAT 24 0484 86 67 98 zeno@scoutsengidsenasse.be
Gregory Delgouffe STEENWEG 59 1745 OPWIJK 0476 21 90 47 gregory@scoutsengidsenasse.be
Anjoeta Taelemans KORTEMANSSTRAAT 59 1731 ZELLIK 0471 55 06 51 anjoeta@scoutsengidsenasse.be

* deze personen aangeduid zijn de hopmannen (takverantwoordelijken),
herkenbaar aan hun groen lintje aan de linkerschouder. Bij de welpen is dat de Akela.  

De andere leiding noemt men ‘vaandrig’ en hen herkent men aan hun rood lintje op de linkerschouder.
De groepsleiding herkent men aan het wit lintje op de linkerschouder.
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Beste scouts, gids, ouder en sympathisant 

2018 is voorbij! Het was een jaar vol fantastische zondagnamiddagen, blije 

gezichtjes, vuile spelletjes, leuke activiteiten, een spetterende Nacht Van De 

Korte Broek, mooie momenten op kamp, onze eerste Fakkels For Life en vol van 

echte scouten en gidsen! Intussen ging 2019 al van start dus is het ook hoog 

tijd voor onze beste wensen in naam van de hele leidingsploeg! Mag 2019 een 

plezierig en zorgeloos scoutsjaar zijn met nóg meer mooie momenten dan 2018 

ons al bracht!  

Ook het eerste trimester is alweer voorbijgevlogen en wij kunnen jullie 

verzekeren dat we er al heel hard van hebben genoten! Het onuitputtelijke 

enthousiasme van de kinderen speelt hier zeker en vast een grote rol in. Na een 

kleine pauze in het scoutsjaar, waarin we onze buikjes bol hebben gegeten, 

staan wij te popelen om aan het nieuwe trimester te beginnen.  

Het belooft een gevuld trimester te worden! De leiding staat klaar met een 

heel gamma aan spelletjes om jullie zondagen onvergetelijk te maken!  

Het etentje staat voor de deur. Hartelijk welkom om hier met het gezin, de 

buren, de familie of zelfs de hele straat een heerlijk bordje stoofvlees, kip of 

spaghetti te komen verorberen.  

Ook moekes- en vakesweekend zijn in aantocht, de ideale gelegenheid om zelf 

eens in de schoenen van uw scout of gids te stappen. Check zeker de kalender 

verder in de scougi voor de bijhorende data!  

Hebt u vragen, opmerkingen, ... voor ons? Aarzel dan 

niet en contacteer ons via 

groepsleiding@scoutsengidsenasse.be!  

Hopelijk mogen we jullie allemaal weer verwelkomen op 

zondag!  

Stevige linker,  

De groepsleiding Anjoeta, Victor & Lars M.  



Lidgeld 

Inschrijvingen 2018-2019 

 
Er zijn dit jaar 10 takken (zo noemt men leeftijdsgroepen bij de scouts en de gidsen), waarvan er 4 
gemengd zijn. Vanaf de openingsvergadering in september gaat men direct over naar 
zijn/haar nieuwe tak. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Om chaos en grote leeftijdsverschillen te vermijden staan we niet toe dat leden een jaar vroeger of 
later in een tak komen. Om dezelfde reden is het ook zo dat uw zoon of dochter pas kapoen kan worden 
als hij of zij 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende werkjaar. Wij appreciëren uw begrip hiervoor. 
De vergaderingen gaan zondag van 14u tot 17u door, tenzij anders vermeld. 

 

Als u hebt beslist om weer eens een geweldig jaar te willen beleven, gelieve dan zo snel mogelijk 
€ 35 over te schrijven op het rekeningnummer BE68 4330 1722 8134 met vermelding van naam en 
tak. Leden die hun lidgeld niet tijdig hebben betaald, zijn dus niet verzekerd en zullen ook geen 
Scougi meer ontvangen! 
Ook zullen leden pas hun kenteken ontvangen bij het afgeven van het betalingsbewijs van de 
inschrijving. 
 

 
 

Vakantieactiviteiten, waaronder zomerkampen van erkende jeugdbewegingen, zijn fiscaal aftrekbaar. 
Dit geldt wel enkel voor kinderen onder de 12 jaar. Er is tot 11,2 euro per dag aftrekbaar wat betekent 
dat de volledige 75 euro aftrekbaar zou zijn. Indien vragen, bel de groepsleiding voor meer info. 

 
Indien U dit document verloren hebt, gelieve contact op te nemen met de jeugdwerking van Asse. 

 
Wat reeds langer kan, is een gedeelte terugbetaald krijgen door het ziekenfonds van jouw kind. Dit 
vraag je best eerst eens na. Bij uw ziekenfonds vind je zo’n standaardformulier dat je door ons moet 
laten invullen en dan terug aan de mutualiteit kan bezorgen. 

 

Waarschijnlijk heeft u het allemaal reeds gelezen in de brief die u heeft ontvangen: Scouts en 
Gidsen Asse kunnen vanaf dit jaar slechts een beperkt aantal nieuwe leden inschrijven. Dit omdat 
onze groepen steeds groter worden en wij niet willen dat de kwaliteit en het plezier tijdens onze 
activiteiten hieronder lijden. 
Wij zullen per tak een bepaald aantal leden toelaten tijdens de inschrijvingen in september, waarbij 
in tegenstelling tot andere jaren niet meer zal gewerkt worden met wachtlijsten. Wanneer dit 
aantal bereikt is, zal het niet meer mogelijk zijn om extra kinderen in te schrijven. 

 
Wij zouden willen vragen een mailtje te sturen naar groepsleiding@scoutsengidsenasse.be 
indien uw zoon of dochter niet langer naar de scouts komt. 
Bedankt voor uw begrip. 

Takken 

Fiscale attesten 

Geboortejaar Jongens Meisjes 
2012 
2011 

                              Kapoenen 1 
                              Kapoenen 2 

2009, 2010 Welpen Kabouters 
2007, 2008 Bevers Otters 
2005, 2006 Jongverkenners Jonggidsen 
2003, 2004 Givers 

2002 Pioniers 
 



Graag willen wij enkele afspraken binnen onze scoutswerking nog even op een rijtje 
zetten voor jullie, aangezien we gemerkt hebben daar hier soms wat onenigheid over 
bestaat. 

1. Het uniform

Scouts & Gidsen dragen uniforme kleding. Dit maakt hen 
herkenbaar voor iedereen, staat symbool voor het 
groepsgevoel en toont aan dat je fier bent om een scout of 
gids te zijn. 

Wat verstaan we nu onder het scoutsuniform? 

Voor kapoenen: 

• een groene korte broek of rok (in de winter mag dit 
een lange broek zijn)

• groepsdas**

Voor alle andere takken: 

• korte scoutsbroek * of scoutsrok * (in de winter
hetzelfde)

• scoutshemd * met jaarkenteken op
• groepsdas** (te verkrijgen in het leidingskot voor €

7,5, een dasring voor € 1,5)

Extra voor de welpen: 

• de enige echte welpenpet!

Als je een hemd koopt, is het natuurlijk nog maagdelijk 
beige, maar het is de bedoeling dat er nog kentekens op 
komen. Het jaarkenteken en het groepsteken, dat je van 
ons gratis krijgt, moeten er zeker opkomen. 

€      We zijn als leidingsploeg erg strikt op het uniform 
(dit uitgaande van jarenlange traditie) en willen dit 
graag overbrengen naar de kinderen toe. 

€  In de winter hebben wij ook graag dat de jongens 
een korte broek en de meisjes hun scoutsrokje (met 
broekkousen) dragen. Wij hopen dat jullie dit 
respecteren. 

Afspraken 



Pioniers en STAM 

Als je een hemd koopt, is het natuurlijk nog maagdelijk 
beige, maar het is de bedoeling dat er nog kentekens op 
komen. Het jaarkenteken “Minder is meer” en het 
groepsteken, dat je van ons gratis krijgt, moeten er zeker 
opkomen. De andere kentekens zijn niet verplicht, maar de 
‘echten’ hebben het toch op hun uniform. 

Er bestaat wel een zekere handleiding waar wat moet 
komen, om er ook geen warboel van te maken. Een 
overzicht van de meest frequente: 

Dit jaar zijn er ook enkele wijzigingenin de structuur van Scouts & Gidsen Asse. We hebben namelijk 2 
toevoegingen aan onze groep. Allereerst hebben we de pioniers, een tussenjaar dat ingevoegd wordt na de 
givers, waardoor het jinjaar 1 jaar wordt verlaat. In de pioniers focussen we op vorming, ontwikkeling van eigen 
initiatief en het werken in teamverband. Het is ook een jaar waarin er al wordt gekeken naar wat leiding zijn 
inhoudt, zodat iedereen hier al eens van kan proeven. De pioniers gaan ook gewoon mee op scoutskamp. Na je 
pionierjaar ga je over naar de Jin, waar geen wijzigingen zijn. 

Daarnaast hebben enkele gemotiveerde oud-leiding het STAM opgericht. Verder in de scougi vind je een pagina 
met alle nodige info hierover. 

Heb je vragen over deze nieuwe ontwikkelingen? Contacteer de groepsleiding dan zeker! Hun contactgegevens 
vind je vooraan in de scougi.  



Emailadressen 

Scougi 

Er was eens... de K uit VVKSM 

 
 

Om onze leden te stimuleren zoveel mogelijk te komen, zullen wij vanaf dit werkjaar in elk 
taklokaal een aanwezighedenlijst omhooghangen. Hierop wordt met stickers aangeduid of een lid 
al dan niet geweest is. 

 
Wij vragen ook om uw kind een minimum van 5 vergaderingen naar de Scouts te laten komen. 
Leden die minder dan 5 vergadering gedurende het gehele werkjaar geweest zijn, zullen niet mee 
mogen op kamp. Dit om te voorkomen dat er buitenbeentjes ontstaan. 

 

 

Om een zo vlot mogelijke communicatie te bekomen tussen leiding, ouders en leden, vragen wij 
jullie (indien gewenst) een mailadres door te spelen per familie. Zo kunnen wij dit opnemen in ons 
ledenbestand en kunnen wij, indien nodig, jullie ook op de hoogte stellen van 
wijzigingen/activiteiten/... via email. De communicatie zal dan vooral van de takleiding uitkomen. 

 
Emailadressen mogen doorgestuurd worden naar victor@scoutsengidsenasse.be met 
vermelding van "Emailadres voor ledenbestand" + naam van het lid. 

 

 

Omdat wij ook ons steentje willen bijdragen aan het milieu willen wij graag de oplages van onze 
Scougi (dit boekje) beperken. Wij stellen daarom reeds 2 jaar onze Scougi op de website 
beschikbaar. Ook proberen wij vanaf nu onze fotopagina's te beperken aangezien een groot deel 
van onze leden de foto's meestal op het internet bekijken. 

 
Om daarin langs jullie kant nog verder te gaan, zouden wij graag aan iedereen vragen of er 
mensen zijn die de Scougi liever in digitaal formaat bekijken op de website en afstand willen 
nemen van de papieren versie. 

 
Indien dat het geval is, vragen wij om dit door te spelen aan scougi@gmail.com met 
vermelding van naam, mailadres & adres. Zo kunnen wij hiermee rekening houden vanaf de 
volgende oplage. Wie niets laat weten, krijgt uiteraard de Scougi nog in gewone vorm. 

 

 

Sinds enige tijd is de K (uit VVKSM en stond voor Katholiek) verdwenen uit de naam van onze 
werking (en volledig veranderd naar Scouts & Gidsen Vlaanderen). Hierover is binnen de 
leidingsploeg een hele discussie ontstaan of we hier al dan niet in zouden  meegaan.  Als  
resultaat hebben wij enkele aanpassingen doorgevoerd die ervoor zorgen dat  onze werking  
zowel aan christelijk of katholiek geinspireerde mensen als  aan vrijzinnigen de kans geven zich  
te ontplooien. 

 
Vanaf nu proberen wij op verschillende manieren hiermee rekening te  houden.  Jullie  zullen 
onder andere al gemerkt hebben dat er dit jaar tijdens de opening de keuze was of onze leden    
in de voormiddag wilden deelnemen aan de traditionele misviering of een neutraal 
bezinningsmoment. Wij hebben daarnaast onze beloftetekst (voor groot kampers) onder handen 
genomen en stellen wij de keuze aan elk lid of hij/zij wilt deelnemen aan het gebed tijdens de 
opening. Niemand wordt hier toe verplicht. Anderen, die niet deelnemen aan het gebed, worden 
wel verondersteld respect te hebben voor zij die wel wensen deel te nemen. Ook op kamp is er 
vanaf nu op de bezoekdag een neutrale bezinning in plaats van een katholiek geinspireerde 
misviering. 

 
De tradionele scoutsliederen, zoals het beloftelied en het afscheidslied, blijven wel ongewijzigd 
en in gebruik. Ook al zijn dit katholiek geinspireerde liederen. Dit is omdat er vooral een 
emotionele & tradionele waarde aan vasthangt en dat dit niet zo zeer om de tekst draait. 

 
Indien u hierover nog vragen zou hebben, nodigen wij u vriendelijk uit een mailtje te sturen 
naar groepsleiding@scoutsengidsenasse.be. 

Aanwezigheden & kamp 



Scoutsetentje Zaterdag 16
en Zondag 17 februari 

in feestzaal Toverfluit 

Dé activiteit om onze scoutskas te spijzen ten voordele van onze werking. 

Moekesweekend 22 – 24maart

Liefste mama’s, zitten jullie elke zondagavond ook op het puntje van 
jullie stoel om vol spanning te luisteren naar de ongelooflijke verhalen 
die je zoon of dochter ’s middags heeft beleefd? Blik je steeds vol 
nostalgie terug op jouw vervlogen kindertijd? Wil je je nog eens goed 
amuseren als meiden onder elkaar? Ga dan vooral door met lezen! Want ook dit 
jaar is er weer een moekesweekend, een weekend voor vrouwen zoals jij samen met de 
meisjesleiding, weg van de dagelijkse sleur. Het is een afwisselend weekend met een bosspel, 
quiz, onnozele spellekes,.. en dit steeds ingekleed in een leuk thema. Zin om mee te gaan ? Groot 
gelijk! De meisjesleiding houden je met plezier op de hoogte ! 

Vakesweekend 8 – 10 maart

Een ontspannend weekend voor vaders, samen met jonge oud-scouts en 
de jongensleiding om eens aan den lijve te ondervinden waarom dochter- 
of zoonlief telkens zo content thuiskomt van een scoutsweekend. Enkele  
klassieke ingredie ̈nten die je mag verwachten: dropping, woudlopers- 
keuken,bosspel, quiz,....voorzien van de nodige rustige momenten om 
eens op ‘effen’ te komen en het eens over de minder serieuze dinges des levens te hebben. Een 
stevige fysiek is dus allesbehalve een vereiste, voorzien zijn van een jonge geest daarentegen is 
onontbeerlijk, maar dat zal wel geen probleem zijn. Het vakesweekend is elk jaar een groot 
succes en het is sinds menig jaar zo dat de vakes en oudleiding zelf in de organisatorische pap 
brokken. Interesse ? Laat iets weten aan de jongenssleiding. Ze houden jou zeker op de hoogte.

Nacht Van De Korte Broek Zaterdag
27 april 

Na het grote succes van de vorige editie zal ook dit jaar onze fuif niet 
aan het werkjaar ontbreken... 



De wetten: 
De kapoenen, en kabouterwet: 
Een kapoen/kabouter is blij, 
Een kapoen/kabouter speelt mee, 
Een kapoen/kabouter kan luisteren, 
Een kapoen/kabouter doet graag pleziertjes. 

Welpenwet: 
De Welp volgt de oude wolf, 
De Welp is moedig en houdt vol. 

Bevers, en otterswet: 
Als otters/bevers zullen we vriend zijn, samen spelen en 
delen. 

Jonggiverwet: 
Wij zijn jonggivers, 
Wij wagen het avontuur 
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 
Wij willen samenwerken en beslissen 
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van de 
anderen 
Zelf zet ik al eens de eerste stap 
Ik help graag waar ik kan 
Ik wil winnen en kan verliezen 
Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het 
materiaal 
Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen 

De giverwet: 
Als givers: 
werken wij samen in de kleine en 
grote uitdagingen die wij zoeken, 
beleven wij de natuur 
en de cultuur waarin we ons bewegen. 

Daarom wil ik: 
Oprecht, tegenover mezelf en de anderen, 
meebouwen aan een hechte maar open vriendengroep, 
waarin ik zelf verantwoordelijk ben, 
Alles naar juiste waarde schatten 
en helpen waar ik kan. 

Op mij kan je rekenen! 

Uit het hoofd te kennen! 





Speciaal voor de welpen en bevers… 
 

Het gebed 
 
Beste Akela, 
Leer ons flinke welpen/bevers worden. 
Leer ons luisteren, helpen en blij zijn. 
Dit vragen wij u Akela, 
En samen willen wij ons best doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DE STAM 
 
 

WIE ZIJN ZE? 
Een scout die na enkele jaren meedraaien niet meer 
voldoende tijd vindt om elke week weer van de partij te 
zijn, kan terecht bij de Stam. Dit is een verzameling 
van oud-leiding die nog niet klaar is om de scouts 
volledig te lossen. De groep bestaat uit geëngageerde 
mensen met het scoutshart op de juiste plaats, die de 
scouts willen blijven steunen door dik en dun.  
 
WAT DOEN ZE? 
Vele groepen van Scouts & Gidsen Vlaanderen hebben 
een stamwerking. Dit is een tak zoals een ander, maar 
met een beperkter engagement en een eigen ritme. De 
Stam is echter geen bejaardenbond: we trachten de 
activiteiten gepast te kruiden, afwisselend tussen actief 
en rustig. De activiteiten worden aangeboden aan de 
hand van een jaarkalender met zowel nieuwe als vaste 
elementen. Er worden zowel activiteiten georganiseerd 
die je terugnemen van kapoen tot jin alsook het 
gezellig samenzijn zoals bij de leiding. Dit kan gaan van 
een BBQ, fakkeltocht tot een stadsspel of een goeie 
ouwe dikke Bertha. 
 
WANNEER DOEN ZE DIT?  
De stam houdt 2 keer per maand een bijeenkomst. Elke eerste zondag van de maand organiseren we een 
vergadering van 14u-17u waarbij we een activiteit doen die door medestammers wordt georganiseerd. Elk 
derde weekend van de maand gaan we op vrijdag- of zaterdagavond op ‘Staminee’, een gezellige 
caféavond waarbij we bijpraten over het leven van alledag en over de stamwerking. 
 
WAAROM EEN STAM OPRICHTEN? 
Het is een mooi initiatief om mensen een kans te geven om hun scoutsjaren te herbeleven. De stam is het 
bewijs dat je scoutscarrière niet stopt bij je laatste jaar leiding! En iedereen weet: “Eens scout, altijd 
scout...”  
 
Bovendien gaat met een Stamwerking die goed afgestemd is op de rest van de scouts de opgedane 
expertise niet verloren, bvb. over het organiseren van grote activiteiten en kampen. De leiding heeft met 
de stam dus een poule van ervaren mensen om op terug te vallen voor raad en hulp. De stam staat 
steevast paraat om bij te springen waar nodig, zoals vervanging op zondag of hulp bij evenementen.  
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Wist je dat… 
… de kapoenen 1 op weekend zijn geweest naar ‘de pintjes’? 
… de leiding vol-au-vent heeft gemaakt voor hun? 
… dode vis het lievelingsspel van de kapoenen is? 
… dit jaar heel braaf zijn geweest? 
… ze daarom elk een zakje snoep kregen van de Sint? 
… kapoen Sam vaak zijn jas/muts ergens vergeet? 
… kapoen Eline heel goed vlechtjes kan maken? 
… de kapoenen graag kusjes geven? 
… kapoen Sam zichzelf een VIP vindt? 
… de kapoenen de leiding altijd juf of meester noemen? 
… de leiding eigenlijk zelf nog op school zit en dit dus niet klopt? 
… kapoen Senne heel graag spelletjes wint? 
… kapoen Elias de wet heeeeeel goed kent? 
… de kapoenen heel goed kampen kunnen bouwen? 
… kapoenen Lukas en Senne heel dikke vrienden zijn? 
… de kapoenen de opening soms nog wat moeilijk vinden? 
… dat we hier keihard op oefenen? 
… dat het elke vergadering een beetje beter gaat. 
… de leiding heel fier is op hen? 
… kapoenen wafels kunnen bakken als de beste? 
… ze die wafels ook kunnen oppeuzelen als de beste? 
… de kapoenen op weekend ’s avonds altijd moe waren van al dat spelen? 
… de leiding zich super hard heeft geamuseerd met hun op datzelfde weekend? 
… ze al enorm uitkijken naar het nieuwe trimester? 
 
… kapoen Qiyuan graag vlees eet? 
… de kapoenen nog wat moeten oefenen op het onthouden van hun verjaardag? 
… de kapoenen II een zeer leuk weekend gehad hebben? 
… zij naar Huizingen zijn geweest? 
… de kapoenen al heel goed kunnen zwemmen? 
… ze allemaal in de glijbaan durfden? 
… vele kapoenen voor de eerste keer de trein namen? 
… kapoen Lise wat schrik heeft om de wet op te zeggen? 
… de kapoenen echte chefkoks zijn in het versieren van taarten? 
… Remi niet bang is voor de eerste plaats bij laddercompetitie? 
… de jongens hebben laten zien dat ze heel goed kunnen voetballen? 
… de kapoenen heel goed kunnen zingen en dansen? 
… Nand met een tractor kan rijden? 
 
… kabouter Camillia graag bananenmasker aanbrengt bij de leiding? 
… leider Roel Isolde heeft geschminkt maar hij niet goed weet welke makeup 
hij waar moet gebruiken? 
… kabouter Lolo en Luka « tweelingzussen » zijn? 
… de kabouters zich heel goed hebben ingezet tijdens de districtsactiviteit? 
… ze uitblonken in het memoriespel? 
… de kabouters graag verven? 



… ze hierbij elkaars uniform als canvas gebruikten? 
… verrassend genoeg geen enkele kabouter fan is van de o zo populaire 
High School Musical-films? 
… kabouter Millie misschien wel de toekomstige Voice van Vlaanderen is? 
… ze ons hiervan al meermaals heeft overtuigd? 
… er veel romantische spanning hangt tussen welpen en kabouters? 
… de kabouters hun leiding steeds opnieuw overdonderen met hun enorm 
enthousiasme!? 
… welp Kenaya houdt van boterhammen met pannenkoeken? 
… de welpen leidster Emma graag slaan met kranten? 
… welp Louis het moeilijk vindt om pinguïns op een ijsberg te zetten? 
… de welpen een beetje bang waren tijdens onze fakkeltocht?  
… welp Stef na onze fakkeltocht 3 bekers pompoensoep dronk? 
… er in diezelfde pompoensoep suuuuuper veel lettertjes zaten? 
… welp Maurice leidster Heleen bijna in het gezicht sloeg met een fakkel? 
… ze gelukkig niets voorhad en alles in orde is met haar? 
… welp Gust kampioen is in het spelen van trefbal? 
… welp Bas graag snoepjes eet? 
… de welpen graag vechten met leiders Rune en Nathan? 
… ze dit nog liever doen als het veel geregend heeft en er dus overal modder is? 
… de welpen volgens welp Gust al echte mannen zijn? 
… de leiding hier toch lichtjes anders over denkt? 
… welp Qicheng een ringdas draagt rond zijn das?  
… leidster Emma dit grappig vond aangezien zij dat een ‘dasring’ noemt? 
… Beethoven en Mozart heavy metal-muziek maken volgens Viktor V.? 
… volgens sommige welpen de vlag van Italië roos is? 
… Het antwoord op de vraag ‘Wie is de nonkel van Donald Duck’, Donald Trump was 
volgens Qicheng? 
… er meer welpen basketballen dan voetballen in hun vrije tijd? 
… leider Nathan hier heel blij mee is, aangezien hij ook basketbal speelt? 
… de welpen heel gek op een fluitje blazen? 
… er hierdoor soms ook geen lawaai uit het fluitje kwam? 
 

…Margaux geobsedeerd is door het vuur?  
…Helena liever verliest dan wint?  
…Dat leidster Laura altijd als laatste eet op dagtocht?  
…Elise appelmoes heel vies vindt?  
…Maar echt heel vies?  
…De otters het R-spel heel leuk vinden?  
…De otters eten belangrijk vinden?  
…Dat Maja wandelpaden leuk vindt?  
…Dat Margot appelmoes wel lekker vindt?  
…Safi heel goed kan zingen?  
…Elise de pisquiz niet zo leuk vindt?  
…Noor heel snel kan lopen?  
…Louisa graag rare sauscreaties eet?  



…Margaux graag danst?  
…Safi heel graag een proper Asse wil?  
…De otters heel veel hebben gekregen op hun ruiltocht?  
…De otters van hun t-shirt hele mooie zakken hebben gemaakt?  
…De otters het jammer vonden dat de filmavond de laatste activiteit was? 
… volgens gids Noa een condoom een handig extern opslagmiddel is? 
 … de givers denken dat 9/11 in 1993 is gebeurd?  
… verkenners Josse en Francis denken dat Leonard Cohen de zanger is van Nirvana? 
… Sterre bij de bank broodjes gaat beleggen ipv geld? 
… Giver Josse een groot talent heeft, namelijk dansen op zeer rare muziek? 
… Clara soms zeer random dingen kan zeggen zonder er over na te denken ? 
… de givers sfeermakers zijn op elk moment van de dag? 
… Luca onwaarschijnlijk goed fortnite pasjes kan nadoen? 
… Arwen na 3 keer nog steeds Francis zijn naam fout schrijft? 
 

… Alexander de film op weekend zo leuk vond, dat hij er spontaan van in slaap viel?  
… hij bij Borat dan weer plotseling klaarwakker was?  
… Kacper Pych een die-hard fan is van Bhad Bhabie?  
… het Ebe zijn f`*cking bloemkool is? 
… Ebe vorig jaar op weekend 3 keer is getackeld door Aude? 
… Kacper en Hinse een licht zorgbarende obsessie hebben met de familie Bossuwé? 
… Na ‘pick a bale of cotton’ de pioniers met ‘level up’ een nieuw dansje hebben 
gevonden? 
… vooral Lucas Labeeuw dit met veel overtuiging en passie kan brengen? 
… dat hij hierna wel pijn heeft aan zijn armen? 
… Leiders Anjoeta en Lars heel veel hoogtevrees hebben?  
… dit problematisch was tijdens het muurklimmen?  
… Elien met haar hoogtevrees hoger klom dan hen?  
… Lothe dacht dat haar papa burgemeester was?  
… de balletjes in tomatensaus wel héél erg gepeperd waren?  
… dit dankzij leider Lars was? 
… het gelukkig gewoon het peperpotje was, niet de peper zelf?  
… de pioniers geen dialect kunnen?  
… ‘moor’ modder betekent in het dialect?  
… de pioniers extreem goede stoorzenders zijn?  
… de pioniers een nieuw spelletje hebben ontdekt, ‘ik zit int blauw’? 
… ze dit heel graag spelen? 
 … duimen toch een vrij essentieel lichaamsdeel blijken?  
… de pioniers zoveel toewijding tonen tijdens de activiteiten, dat ze op een gegeven 
moment in onderbroek op straat liepen (ook al was dit helemaal niet nodig)?  
… de scoutsbroeken en -rokken niet zo stevig bleken als gedacht? 

 



… welp Kenaya houdt van boterhammen met pannenkoeken? 
… de welpen leidster Emma graag slaan met kranten? 
… welp Louis het moeilijk vindt om pinguïns op een ijsberg te zetten? 
… de welpen een beetje bang waren tijdens onze fakkeltocht?  
… welp Stef na onze fakkeltocht 3 bekers pompoensoep dronk? 
… er in diezelfde pompoensoep suuuuuper veel lettertjes zaten? 
… welp Maurice leidster Heleen bijna in het gezicht sloeg met een fakkel? 
… ze gelukkig niets voorhad en alles in orde is met haar? 
… welp Gust kampioen is in het spelen van trefbal? 
… welp Bas graag snoepjes eet? 
… de welpen graag vechten met leiders Rune en Nathan? 
… ze dit nog liever doen als het veel geregend heeft en er dus overal modder is? 
… de welpen volgens welp Gust al echte mannen zijn? 
… de leiding hier toch lichtjes anders over denkt? 
… welp Qicheng een ringdas draagt rond zijn das?  
… leidster Emma dit grappig vond aangezien zij dat een ‘dasring’ noemt? 
… Beethoven en Mozart heavy metal-muziek maken volgens Viktor V.? 
… volgens sommige welpen de vlag van Italië roos is? 
… Het antwoord op de vraag ‘Wie is de nonkel van Donald Duck’, Donald Trump was volgens 
Qicheng? 
… er meer welpen basketballen dan voetballen in hun vrije tijd? 
… leider Nathan hier heel blij mee is, aangezien hij ook basketbal speelt? 
… de welpen heel gek op een fluitje blazen? 
… er hierdoor soms ook geen lawaai uit het fluitje kwam? 



 
 

 
 

 

 

 

 

Zon 13/01 

Van al dat 

superheldenwerk ben ik nu 

toch heel moe geworden. 

Tijd voor een 

verwennamiddag! 

Zon 20/01 

Als je in ons Paw Patrol 

team wil komen, moeten 

we elkaar goed kunnen 

vertrouwen! Daarom 

spelen we vandaag 

vertrouwensspelletjes! 
 
 
 
 

 

Za 26/01 ( 18u- 20u) 

Soms moeten wij ook in 

het donker op pad. Wij 

gebruiken dan zaklampen. 

Maar ik weet dat ze bij de 

scouts échte fakkels 

gebruiken. Wij trekken 

samen met jullie mee op 

fakkeltocht! 

(Meer info volgt via mail!) 

Zon 03/02 

Wij hebben ooit al eens 

iemand moeten redden 

op het ijs. Ik vroeg me 

eigenlijk af of jullie 

graag schaatsen? Ja?! 

Kom dan maar met ons 

mee! 

(Meer info volgt via mail!) 

 

Hallo pups! Wij zijn helemaal 

uitgerust tijdens de kerstvakantie! 

Klaar om er weer in te vliegen voor 

een nieuw trimester! Alle 

activiteiten gaan door op zondag 

van 14u – 17u op de Boekfos tenzij 

anders vermeld. 

Een stevige poot en linker van 

Lise, Max, Maxime, Jonas en Lars M. 



Zon 10/02 

Ik denk dat 

meisjeshonden sterker 

zijn dan jongenshonden! 

Zullen we eens kijken 

wie het sterke geslacht 

is? We komen het 

vandaag te weten in een 

knotsgekke ‘battle of 

the sexes’! 

 

Zon 17/02 

Vandaag is het geen 

scouts! Soms rusten de 

pups eens een dagje uit. 

Ze gaan vandaag de 

scouts van Asse steunen 

op hun etentje! Jullie 

zijn van harte 

uitgenodigd om mee te 

komen smikkelen! 

 

Za 23/02 (18u – 20u) 

Wij, pups, kijken heel graag 

naar een film! We nodigen 

jullie daarom uit in ons Paw 

Patrol hoofdkwartier om 

samen een filmavond te 

houden! 

Zon 03/03 

Soms vinden we het leuk 

om eens wat competitie te 

houden binnen het Paw 

Patrol team! We spelen 

dan ‘laddercompetitie’! 

Speel je mee? 

 

 
 

      
    Zon 10/03 

Wij houden heel erg van 

verrassingen! Daarom 

spelen we vandaag ‘het 

grote spel van Lise’! Ben 

je benieuwd wat dat zal 

zijn? Ik ook! 

Zon 17/03 

Vandaag trek ik samen 

met mijn pups op 

speciale missie! Houd je 

lunchpakket al maar 

klaar want wij trekken 

op woudloperskeuken! 

(Meer info volgt via mail!) 

 
 

 

Zon 24/03 

Ik hou van verjaardagen! 

We spelen vandaag ‘Het 

grote Lise en Maxime 

zijn jarig!’ -spel! Hiep 

hiep HOERAAAA! 

 

Zon 31/03 

Wij moeten soms heel 

moeilijke taken 

uitvoeren? Jullie kunnen 

ons helpen vandaag! We 

spelen stratego! 



12/01 Filmavond 18-20u 
Neem gerust een 
versnapering mee

20/01 Gezelschapspelletjes
27/01 Verassing 

03/02 Cluedo 

10/02 Sport en spel 

17/02 Scouts etentje, 

geen vergadering 

24/02 Bday Eva, Rollerland 

Mail met meer info volgt 

03/03 Geen scouts 

Krokus 

10/03  De vakes en de 
boys zijn op weekend, 
dat wordt een  
verwennamiddag 
met alles erop 
 en eraan!

17/03 Carnaval en we 
verkleden ons erop los! 

24/03 De moekes en de 
meiden zijn op weekend dus 

wij doen aan 
Paracommando!

31/03  Een mega aangenaam 
kookspel

Prettige feestdagen en stevige Linker; 
Laura, Simon, Eva, Tibo & Sander 

Kapoenen II



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/1 Filmavond: Mario en Luigi en hun vrienden vinden het te 

koud buiten want ze komen uit Italië en daar is het altijd warm 

weer. Daarom is het vanavond een filmavond op zaterdag van 

18u tot 20u! Breng al jullie films maar mee! Andiamo ragazzi! 

20/1 Het grote SIEN-spel: Mario, Luigi en hun 

vrienden willen graag een spel spelen voor hun 

goede vriendin Sien, die vandaag 18 primaveras of 

lentes telt! Buon anniversari! 

27/1 Quiz: Jullie kennis over uiteraard 

l’Italia, het Italiaanse eten en Mario en 

Luigi’s vrienden en henzelf wordt 

vandaag getest door Mario en Luigi en 

hun vrienden! De winnaar krijgt veel 

dolce, gelato’s en pomodori uiteraard! 

3/02 Schaatsen: Mario, Luigi en hun vrienden 

ruilen vandaag uitzonderlijk het karten in voor 

het schaatsen! Ze komen te voet uit hun 

thuisbasis San Benedetto helemaal te voet naar 

Liedekerke om met ons te schaatsen, iets wat ze 

nog nooit gedaan hebben in Italië en veel te 

koud vinden! Brrrrr! Kleed je dus maar goed aan 

en vergeet je handschoenen zeker niet! Voor het 

vervoer zullen we ook zeker ouders nodig 

hebben, verdere info en afspraken volgen via 

mail! 

10/02 Eén tegen allen: Vandaag spelen jullie uno 

contra tutti of één tegen allen en worden de kabouters 

uitgedaagd door Mario, Luigi en hun vrienden tot una 

guerra of een oorlog! Grandissimo! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5lIellKrfAhVDKVAKHXARC6QQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Mario&psig=AOvVaw1Nezm2ICnNjEw1DDRfvruI&ust=1545249267905443
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW3P2Nl6rfAhUQKVAKHYbuDOoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.polygon.com/features/2018/5/10/17333228/donkey-kong-rankings&psig=AOvVaw3oYKXBkANB-JVbhCbq8sCq&ust=1545250032630738


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stevige linker, 

Leiders Roel a.k.a. Donkey Kong, Sien a.k.a. Bowser, Margot a.k.a. Mario en Tibe a.k.a. Luigi 

17/02 Geen vergadering: Mario, Luigi en hun vrienden helpen dit weekend de 

leiding spaghetti bolognese en vegetariana en pizze en antipasti maken in het 

ristorante van de scouts tijdens het etentje! Iedereen zeker komen eten naar 

het etentje! Tutti benvenuti! 

24/02 Bosspel: Dit weekend spelen we een bosspel met alle 

kabouters! Trek jullie stapschoenen maar aan! Questo fine 

settimana giochiamo a una foresta con tutti gli gnomi! Indossate 

le scarpe da passeggio! 

3/03: Geen vergadering: Mario, Luigi en hun 

vrienden hebben vandaag een kartrace tegen 

elkaar op de Rainbow Road. Daarom kunnen ze 

er niet bij zijn en is er dus geen vergadering! 

10/03 Laddercompetitie: Mario, Luigi en hun vrienden hebben 

schrik van ladders, maar willen voor ons toch laddercompetitie met 

ons komen spelen! 

17/03 Weekend: Maak jullie zakken al maar en hou dit weekend 

vrij! Want van vrijdag 15 maart tot zondag 17 maart gaan we op 

kabouterweekend of fine settimana! Vergeet zeker jullie veldbed, 

slaapzak en warme kleren niet, meer info volgt uiteraard nog via 

mail! 

24/03 Vuile spelletjes: Trek kleren aan die wat vuiler mogen 

worden. Mario, Luigi en hun vrienden maken zich graag vuil 

door in de modder te spelen en met pomodoro of tomaten te 

smijten dus zij zullen zeker en vast aanwezig zijn! 

31/03 Ruiltocht: Mario, Luigi en hun vrienden komen met hun kart vanuit 

l’Italia en willen rijk worden door op ruiltocht te gaan met de kabouters! 

Bellissimo! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTouOOmKrfAhVILFAKHYYrD1sQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Luigi&psig=AOvVaw12a3BWidAXpIJQtYceB9q8&ust=1545250303000714
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo7_L6mqrfAhUGaVAKHWr7BjYQjRx6BAgBEAU&url=https://medium.com/@ericalenti/so-long-gay-bowser-a-queer-reading-of-super-mario-7ab1ad0c904&psig=AOvVaw1Z8AeeII24nAG38uFb8U49&ust=1545251036770165


 
 





Hou voor het volgende trimester 
deze instagrampagina goed in 
het oog.  Mis geen enkele post, 
zo weet je zeker wat we de 
volgende vergaderingen van zin 
zijn en waar en wanneer deze 
doorgaan. 
#joepie #instagood #otterrrrrs
#groetjesvanjullietoffeleiding

Lichelle, Laura, Wouter, Sarah



Beste Bevers, 

We gaan weer een geweldig tof trimester tegemoet. 

 

 

12/01 We starten dit trimester met een fakkeltocht                      

                     Vergadering van 18 tot 20!! 

 

20/01 omdat jullie vorige keer onze verrassing zou tof vonden  

              Hebben we dit trimester weer een verassing in petto. 

 

26/01 Aangezien een gewone quiz een beetje saai is  

                 houden we vandaag een vreetquiz. 

 

3/02 Waar is Lennert?          

 

10/02 Vandaag spelen we het grote cluedospel. 

 

 

 

17/2 vandaag geen vergadering want het scoutsetentje stat voor de deur. 

 



22/2 -24/2 Na onze buikjes rond gegeten te hebben is het tijd voor de activiteit 

van het jaar. 

                                                    We gaan op beverweekend!!!! 

                                                       (meer info volgt later) 

 

10/03 vergadering nog in opbouw!!  Aangezien de jongens op vakesweekend 

zijn 

                  is de vervangleiding bezig met een super cool spel te 

bedenken. 

 

17/03 Vandaag gaan we op sporentocht.                 

 

24/03 Tijd om de spierballen te laten rollen. Vandaag is het sport 

en spel. 

 

31/03 Doe jullie slechtste kleren maar aan want vanfaah gaan we 

vuile spellekes spelen. 

 

 

 

Stevige linker, 

 

Simon, Lennert, Rene, Lisa, en Stijn 

 

 

     



13/01/19 14:00*



Casinoavond

20u!





G.W.A 
Zondag 13 januari geen vergadering 

Zondag 20 januari geen vergadering 

Chaka Demus & Pliers - Murder She 
Wrote 

 

 

 

Zaterdag 26 januari filmavond 

Sitting & Watching - Dennis Brown  

 

 
 

Zondag 3 februari hipstertasjes en t-shirts 
ontwerpen 

Bob Marley - A lalala long 
 

 

Zondag 10 februari schaatsen     

Johnny Nash - Hold Me Tight 
 

 

 

Zondag 17 februari geen vergadering door 
scoutsetentje  

Black Uhuru - Guess whos coming to dinner 
 

 

Zondag 24 februari escape room 

Jimmy Cliff - Many Rivers To Cross  
 



 

Zondag 3 maart geen vergadering door 
krokusvakantie 

 
Bob Marley & The Wailers- Waiting in vain 

 

 

Zondag 10 maart (vakesweekend) battle of the sexes 

Bob Marley - No Women No Cry 
 

 

 

Van 15-17 maart gaan we samen op weekend!  

Informatie volgt via mail en de facebookpagina van 
de givers.  

Bob Marley & The Wailers - One Love 
 

 

Zondag 24 maart (moekesweekend) givers nu is het aan 
jullie om een vergadering te plannen!!! 

the Jamaicans - Ba Ba Boom 
 

 

 

Zondag 31 maart dagtocht  

Delroy Wilson - Rain From The Sky 
 

 

 

!!!!Bij activiteiten die niet zullen doorgaan op zondag zal er meer informatie 
worden doorgegeven via de facebook pagina of via mail!!!! 



PIONIERS	
 

Samen gezellig thuis blijven want jullie lieftallig leiding 
moet hard studeren (steun hen met lieve berichten).(13/01) 

Again geen vergadering want wij hebben nog steeds examens (steun 
ons door lekker eten te brengen).(20/01) 

Money money money must be funny in the rich man’s world. We 
spelen voor geld op onze casino avond. (van 20 u tot 22 u op zaterdag 
26/01) 

Ooh spannend vandaag er is een verrassing voorzien. (03/02) 

Nu is het weer aan jullie om een vergadering in 1 te boxen. (10/02) 
 
 

Inderdaad het is weer zo ver ons jaarlijkse scouts-etentje, als je ons dit 
weekend wil zien is komen de boodschap! (16/02-17/02) 

Samen een gezelschap spel spelen is het leukste wat er is. (24/02) 
 
 

Door de krokusvakantie is het geen scouts vandaag.  (03/03) 

Oh nee we worden misschien vuil vandaag tijdens de paracommando 
spelletjes. (10/03)  

Oh nee we worden misschien vuil vandaag tijdens de vuil spelletjes. 
(17/03) 

De ontspannenste activiteit is natuurlijk verwen namiddag. (24/03) 

 
(oei er is een activiteit te veel 31/03 maken jullie weer een activiteit) 
 

stevig linker: 
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