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VOORWOORD
Hallo scouties en ouders,
We zijn alweer aan het voorlaatste boekje van dit jaar aangekomen, het vliegt!
Het begin van de lente is in zicht, dat betekent dat het weer zeer drukke periodes zullen
worden voor ons.
Allereerst met onze dropping voor de deur op 16 maart. We zullen jullie met typische
scoutstechnieken een tocht door de bossen laten maken, afgewisseld met tussenpostjes.
Ondertussen zijn we ook al bezig met het plannen van ons kamp. Tijdens het weekend van
22-24 Maart zal er geen scouts zijn omdat we dan op kampverkenningsweekend vertrekken.
We gaan dan de buurt van onze kampplaats afschuimen, op zoek naar de leukste plekjes,
coolste activiteiten, zotste beken, … kortom alles wat een goed kamp nodig heeft.
Na de paasvakantie zullen we dan onze jaarlijkse kampinfodag (gecombineerd met de
spaghettidag van de jins) organiseren. Op deze dag zullen we jullie alle nodige informatie
voorschotelen van die 10 onvergetelijkste dagen van het jaar.
Naast het kamp willen we ook even verder in gaan op de commotie die ontstaan is tijdens de
sneeuwval. Vooral de onverdraagzaamheid ten opzichte van spelende jeugd in sommige
gemeenten kwam naar boven. Buiten vele ouders en kinderen stond ook de nationale leiding
van Scouts en Gidsen Vlaanderen verwonderd tegenover de hele situatie. Het is niet de
eerste keer dat rond het topic “buiten spelen” veel te doen is. De oud-burgemeester van
Zoersel was één van de parlementsleden die twee jaar geleden mee is gaan pleiten voor
meer speelruimte en verdraagzaamheid voor kinderen en jongeren. Ook Scouts en Gidsen
Vlaanderen en andere jeugdbewegingen plannen dit topic meer naar voren te brengen in de
volgende jaren.
Heel deze commotie is dé ideale moment om onderstaand artikel van De Standaard nog
eens boven te halen. Een gelijkaardig initiatief is momenteel opgestart bij jongerenzender
Ketnet. (http://www.ketnet.be/gebruiker/checklist)
Zo, we zien jullie allemaal graag de volgende zondag!
Een stevige linker,
Jullie groepies
Kristof, Lander en Lore

DE STANDAARD (19 07 2012) – DE 50 DINGEN DIE ELKE 12-JARIGE GEDAAN
MOET HEBBEN
“De Britse National Trust maakt zich zorgen omdat steeds meer kinderen amper buiten
spelen en het gros van hun tijd doorbrengen voor de televisie of de (spel)computer. De
organisatie maakte daarom enkele weken geleden een lijst van 50 dingen die elk kind zou
moeten gedaan hebben voor zijn twaalfde.
Op de lijst staan bezigheden als in een boom klimmen, van een heuvel rollen, sneeuwballen
gooien, een dam bouwen, in de modder rollen en een vogel uit je hand voeren.
De Standaard riep zijn lezers op de lijst aan te vullen. Daaruit kwam onderstaande lijst
tevoorschijn. Doe hieronder de test en ontdek hoeveel van deze 50 activiteiten u al gedaan
heeft. Heeft u kinderen die bijna 12 zijn? Laat hen dan deze test ook invullen.”
1. Belleke trek
2. Tussen het koren lopen
3. In een tent slapen
4. Een halve dag voor een baby zorgen

25. Een steen over het water ketsen
26. Een vis vangen
27. Een appel vers van de boom opeten
28. In de modder rollen

5. Een boomhut maken
6. Een kampvuur bouwen
7. Een iglo bouwen
8. Op blote voeten door het natte gras lopen
9. Over een beek springen
10. Zingend in een hevige regenbui gaan
staan
11. 's Ochtends vroeg naar de vogels gaan

29. Sneeuwballen gooien
30. Moddertaartjes bakken
31. Een dam bouwen in een riviertje
32. Iemand ingraven in het zand
33. Over een omgevallen boom lopen
34. Een vogel uit je hand laten eten
35. Een vlinder vangen met een net
36. Een krab vangen

luisteren
12. Een biggetje , een veulentje of een kalfje
zien geboren worden
13. Zelf een tuintje aanleggen en

37. Een vuurtje maken zonder lucifers
38. Een dag meegaan naar het werk van je
ouders
39. Een defect elektronisch toestel

onderhouden
14. Een koe of een geit melken

demonteren
40. Koken op een kampvuur

15. Onder een prikkeldraad kruipen
16. Naakt in een natuurlijke vijver zwemmen

41. Met de slee een helling afglijden
42. Een tocht maken met kaart en kompas

17. Een vlot bouwen
18. 's Nachts wandelen in een bos

43. Muurklimmen
44. Fossielen zoeken

19. Met een zeilboot varen
20. Sneeuw eten

45. Een grasfluitje maken
46. Een nestkastje maken

21. Met een matras een glijbaan op de trap
maken

47. Vliegeren
48. Een varken over zijn rug aaien

22. Kikkervisjes vangen
23. Een deathride

49. Een zandkasteel bouwen
50. Een cake bakken

24. In een boom klimmen

DROPPING 16 MAART
Om de twee jaar maken wij er werk van om een dropping in elkaar te steken voor alle
ouders, leden, oud-leiding, … Kortom een dropping om al de rest eens te laten proeven van
de typische scoutssfeer, of om nog eens herinneringen te doen ophalen aan “de goeien
ouwen tijd”.
Dit jaar zal onze dropping plaatsvinden op zaterdag 16 maart.
We spreken af aan het lokaal tussen 19u en 21u. Vandaar uit zal elke groep naar het
beginpunt van de dropping gebracht worden. Tijdens de tocht zullen jullie onderworpen
worden aan een aantal typische tochttechnieken en uitdagingen. Uiteraard zullen de nodige
drankbevoorradingen aanwezig zijn. (Ook voor de kleinsten onder ons!) U kan het dus al
afleiden, een avond vol spanning en plezier.
Achteraf is er de mogelijkheid om in het lokaal nog iets te drinken en een babbeltje te
placeren.
Nu, wat mag dat kosten?
De standaardprijs is €6, min 14-jarigen betalen een schappelijke prijs van €4.
Deze prijs in inclusief drank/soep/chocomelk aan de tussenpostjes.
Het inschrijvingsgeld kan ter plaatse betaald worden.
Laaiend enthousiast?
Hieronder vind u een inschrijvingsformulier. Graag hadden we dit terug ontvangen voor
woensdag 13 maart. Zodat ook wij ons tijdig kunnen beginnen voorbereiden op de
dropping. Dit formulier kan afgegeven worden na de vergaderingen of doorgemaild worden
naar kristofverresen@gmail.com.
Tot dan!
Wij, ……………………………………………………………………………………………….
(ouders van ………………………………………………………………………….) zouden ons

graag inschrijven voor de dropping op 16 maart.

Wij zullen aanwezig zijn met
……

volwassenen

……

min 14-jarigen

Wij zijn te bereiken op deze telefoonnummer: ………………………………………………..
(Gelieve deze inschrijvingsstrook voor 1 maart te bezorgen aan één van de leiders of te
verzenden naar scoutszoersel@gmail.com)

KAPOENEN

Dag beste kapoenen,
Wij zijn weer klaar om de volgende twee maanden er tegen aan
te kunnen gaan, hopelijk jullie ook maar daar twijfelen we niet
aan. =) Kijk hieronder en je weet wat je te wachten staat.
Zondag 3 Maart
13.30 – 16.30

VANDAAG GAAN WE MET DE
KAPOENEN KNUSTELEN. INDIEN JE THUIS NOG
OUDE KAARSEN OF VUILE LAKENS HEBT LIGGEN
DIE JE NIET MEER NODIG HEBT, MAG JE DEZE
MEENEMEN NAAR DE SCOUTS. HIERMEE GAAN
WE FAKKELS MAKEN DIE WE LATER NOG KUNNEN
GEBRUIKEN.

Vrijdag 8 Maart
18:00 – 20:00

VORIGE WEEK HEBBEN WE ALLEMAAL FAKKELS
GEMAAKT. WEL, VANAVOND GAAN WE TESTEN OF
JULLIE VORIGE WEEK GOEDE FAKKELS HEBBEN
GEMAAKT WANT HET IS FAKKELTOCHT!! WARME
KLEREN (EN EVENTUEEL EEN ZAKLAMP) WORDEN
AANGERADEN.

Zondag 17 Maart
13:30 – 16:30

OMDAT DE FIETSVERGADERING VAN EEN
AANTAL WEKEN GELEDEN NIET IS DOORGEGAAN
DOOR HET SLECHTE WEER, IS DEZE VERZET NAAR
VANDAAG. NEEM JULLIE FIETS ZEKER MEE, EN
BESCHERMING (HELM,...) ALS JE DEZE ZOU
HEBBEN.

Zondag 24 Maart

JULLIE LEIDING IS DE KAMPPLAATS VOOR HET
KAMP VAN DEZE ZOMER GAAN VERKENNEN.
DUS GEEN VERGADERING VOOR DIT WEEKEND.

Zondag 31 Maart
13:30 - 16:30

AANGEZIEN JULLIE VOLOP BEZIG ZIJN MET
PAASEIEREN TE RAPEN, IS HET VANDAAG GEEN
VERGADERING.

Zondag 7 April
13.30 – 16.30

HEB JE ZIN OM VANDAAG EENS GOED VUIL TE
WORDEN, DAT MAG WANT VANDAAG IS
HET BEKENTOCHT! JE KAN BEST WAT
MINDERGOEDE KLEREN AANDOEN EN WAT VERSE
KLEDIJ MEENEMEN.

Zondag 14 April
13.30 – 16.30

VERASSING! VANDAAG GAAN DE VERKENNERS
JULLIE LEIDING GEVEN. EENS ZIEN OF ZIJ HET
EVEN GOED KUNNEN ALS JULLIE MEGA-COOLESUPER-LEIDING (WIJ DUS)...

Zondag 21 April
13:30 – 16:30

WE GAAN NOG EENS ZIEN HOE GOED JULLIE
KOOKKUNSTEN ZIJN. OM TE KOKEN HEBBEN WE
NATUURLIJK INGREDIËNTEN NODIG. NEEM
ALLEMAAL EEN WILLEKEURIGE GROENTE MEE,
ZODAT WE HIERVAN EEN LEKKERE SOEP KUNNEN
MAKEN (HOPELIJK TOCH...)
VANDAAG IS HET KOOKVERGADERING!

Zaterdag 27 Zondag 28 April

DIT WEEKEND GAAN
WE KAPOENENWEEKENDJE HOUDEN!!
MEER INFO ZAL NOG VOLGEN.

Dit werd u aangeboden door uw onbeschrijfelijk geweldige
leiding.
Sander, Jeroen, Florian en Lode

WELPEN

Hier is dan weer het nieuwe boekje. Na onze bangelijk goede
pannenkoekenslag kunnen we weer superleuke zondagen beleven. De
leiding wil graag de welpen bedanken omdat ze allemaal heel goed hebben
meegewerkt.
Kijk maar gauw verder zodat je weet wat je te wachten staat!!
Zondag 3 maart
13.30-16.30

Zondag 10 maart
12.30 – 16.00

Doe allemaal jullie chicste kleren aan en kom met goed gevulde
portemonnees naar de scouts, want vandaag gaan we naar Casino
Royal. (voor de mensen die dit misschien denken, we gaan niet naar
een echt casino, we maken er een op de scouts).

Vandaag doen we mee aan de districtsactiviteit. Dit alles gaat door in
drieboomkensberg in Westmalle. Er volgt nog een brief voor de mama
met extra informatie.

Zaterdag 16 maart

Vanavond is het ouderdropping. Meer informatie zal er verschijnen op
de website.

Zondag 17 maart

Omdat het gisteren ouderdropping was, en omdat de leiding nog heel
wat opruimwerk heeft gehad, gaan we vandaag rustig sjorren. Als je een
leuk idee hebt om iets te bouwen, mag je het zeker laten weten.

13.30-16.30

Zondag 24 maart

Vandaag is het spijtig genoeg geen scouts want de leiding is op
weekend naar de kampplaats. We gaan daar de buurt al wat verkennen
en al leuke activiteiten ineensteken.

Zondag 31 maart

Aangezien dat vandaag de paashaas op bezoek komt, en omdat jullie
de tuin moeten opruimen omdat die vol met paaseieren ligt, is het
vandaag geen scouts. De leiding moet trouwens ook thuis eitjes gaan
rapen.
Kan je het kamp goed verdedigen, of ga je liever dingen verdienen in
het bos. Vandaag spelen we een superbosspel.

Zondag 7 april
13.30-16.30
Zondag 14 april
13.30-16.30

Zondag 21 april

Het is weeral even geleden dat we nog eens hebben gekookt. Vandaag
kun je je bewijzen als een echte kok. Wij zijn al benieuwd wie de
opperchef zal worden. Neem allemaal 3 euro's mee.

Haal die speurneuzen maar boven en pak de verrekijker uit de kast want
we gaan foto's zoeken. Het is fotozoekspeurtocht.

13.30-16.30
Zondag 28 april
13.30-16.30

Vandaag de dag is het zondag rustdag, maar niet voor de boeren. Kom
allemaal als boer of boerin verkleed want we doen super boerenspelen.

Hele vele groetjes van uw allerbeste leiding

Akela

Bagheera

Baloe

Chill

Shere-Kahn

JONG – GIVERS

Dag beste jong- givers,
Hieronder bevindt zich weer het beste programma aller tijden,
samengesteld door jullie geliefkoosde leiding.
Zondag 3 Maart
13.30 – 16.30

Pleinspelen, sportieve kledij en een goeie deodorant is aan
te raden!

Vrijdag 8 –
Zondag 10 Maart

Duodagen: de 3e jaars gaan mee op weekend met de
andere scouts van omstreken. Jullie krijgen voor verdere
info nog een brief.

Zaterdag 16 Maart

OUDERDROPPING - Tweejaarlijks organiseren wij een
typische scoutsdropping voor alle leden, ouders,
jeugdbewegingen, sympathisanten. Tijdens deze tocht
worden jullie onderworpen aan een heleboel typische
tochttechnieken en op de proef gesteld tijdens de
verschillende opdrachten. Zo kan iedereen eens de
scoutssfeer opsnuiven en zelf eens meemaken.

Zaterdag 23 Maart
20.30 – 22.00

Avondspel: vergeet vooral geen zaklamp mee te nemen.

Zondag 31 Maart

Geen Scouts, want we gaan eitjes rapen op Pasen.

Zondag 7 April
13.30 – 16.30
Zondag 14 April
13.30 – 16.30
Zondag 21 April

Bunkenbeektocht, rechtendoortocht met botten!

Sjorvergadering

Binnenzwembad bouwen, zwembroek en handdoeken
meenemen.

Voila, we kunnen er weer twee maanden tegenaan.
Een stevige linkse van uw leiding; Lander, Sebastien, Silke en Jente

GIVERS

Hallo Givers,
Hieronder, zoals gewoonlijk, een veel te vet programma!
Graag laten we jullie mee genieten van onze beste dichttalenten.
Zondag 3 Maart
13.30 – 16.30

Transformers
We doen ne keer zot, jaja vandaag spelen we voor god. We creëren
een zot gedoe, we weten het allemaal zelf nog niet zo goe. Vandaag
zitten we niet achter onze Wii, kom naar de scouts en zie!

Vrijdag 8 – Zaterdag
9 Maart
19.00 – 12.00

Districtsweekend
Een weekendje met andere scouties doet ons geen pijn, wij laten
zien dat die van Zoersel geen poessies zijn. Wij gaan voor 17u vol
amusement, zo een toffe activiteit hebben wij nog nooit gekend.
Jullie krijgen volgende week nog meer informatie, na een punt komt
altijd een spatie.

Zaterdag 16 Maart

Scoutsdropping
Aanschouw de pracht van deze onvergetelijke nacht. Kijk in dit
boekje vooraan, daar ziet u alle info staan!

Zondag 24 Maart

Geen vergadering
Uw leiding is aan het terug rijden, na een weekend het kamp voor te
bereiden. Helaas zullen we er voor jullie niet zijn, ook voor ons doet
dat veel pijn.

Zondag 31 Maart

Geen vergadering
Vandaag komt de paashaas, helaas. Uw leiding laat jullie niet in de
steek, we zien jullie heel graag volgende week!

Zondag 7 April
13.30 – 16.30

Geld verzamelen
Na de weinige winst van de laatste keer, gaan we vandaag voor
100x meer. We verwachten jullie in veelvouden van twee, neem
zeker je glimlach mee. Doe ook je uniform aan, maar lijk niet op een
banaan.

Zondag 14 April
13.30 – 16.30

Kapoenen
Ze noemen zichzelf soms de kakschoenen, maar vandaag geven wij
leiding aan de kapoenen. Geen getreur, uw leiding zorgt voor het
gezeur. Wel verwachten we jullie allemaal, voor een dag vol
levendig kabaal!

Vrijdag 19 – Zondag
21 April

Weekendje
Begin al maar te juichen heel luid, dit weekend trekken we er nog
eens op uit. Slapen doen we niet in een wei, hou dit weekend dus
zeker vrij. Hopelijk hebben we geen last van smog, meer info volgt
nog!

Zondag 28 April
13.30 – 16.30

Wildebrassendag
Doe uw slechte kleren aan, weerwolven leven bij volle maan. We
halen het beest in ons buiten, breken de Chiro hun ruiten. Misschien
doen we dit beter niet, kom en zie wat deze dag heeft in het
verschiet.

Zondag 5 Mei
12.00 – 16.30

Vlottentocht
Nu het lente is, zit de vaart vol met vis. In de zon zullen we hopelijk
branden, zonder tegen de kant te stranden. Vergeet niet uw
zwemkledij, die kan er nog wel bij!
Zo, wij hebben al onze dichttalenten opgebruikt.
Tot zondag
Uw niet-normaal-coole-en-o-zo-geweldige-awesome-leiding
Lien, Kristof, Lore (en soms ook wel Josha)

OMDAT HET ZO FLAUW IS _ DAT WE ER STIEKEM TOCH MEE MOETEN LACHEN

