Tweemaandelijks tijdschrift
(niet in de zomermaanden)

Jaargang 56 nummer 3
JANUARI - FEBRUARI

V.U. Lore Janssens

21ste St. Elisabeth
The Long Man

VOORWOORD
Hallo scouties en ouders,
Allereerst zouden we jullie graag een enorm gelukkig Nieuwjaar wensen vanwege de
hele scouts! Uiteraard met heel veel plezier, vele scoutsvriendjes en onvergetelijke
momenten.
De eerste helft van ons scoutsjaar was al een succes, uiteraard hopen we dit voor te
zetten in deze volgende maanden. We vliegen er in ieder geval in, op het einde van
de kerstvakantie hebben we ons aloude kerstfeestje. Niets leuker dan het nieuwe
jaar te vieren met pleinspelen, frikadellen met krieken en uiteraard kadootjes!
Daarna zullen onze jins er alles aan doen om een nieuw geslaagd jincafé te
organiseren. Op vrijdag 11 januari zullen ze een zware bieren jincafé organiseren
waarop alle ouders speciaal zijn uitgenodigd. Niets leuker dan op een vrijdagavond
de scoutssfeer eens te komen opsnuiven en te komen piepen in ons uiterst originele
leidingslokaal.
Verder hebben we nog een knaller van een activiteit in petto voor alle ouders, onze
tweejaarlijkse ouderdropping op zaterdag 16 maart. Meer info staat op de
volgende pagina.
Als laatste zouden we nog willen meegeven dat we op kamp zullen gaan van 10 tot
20 juli. Dit jaar zullen we onze kampplaats meer centraal zoeken, niet in de verre
Ardennen of aan de kust. Uit goede bron weten we dat het een top van een
kampplaats is! Uiteraard houden we jullie nog wat in spanning tot onze kampinfodag
in mei.
Zo, hopelijk zien we jullie allemaal verschijnen op onze activiteiten, en anders, tot de
volgende zondag!
Een stevige linker,
De groepies
Kristof, Lander en Lore

DROPPING 16 maart 2013
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 kunt 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 vrijdag 1 maart. Zodat ook wij ons tijdig kunnen beginnen voorbereiden op de
dropping. Dit formulier kan afgegeven worden na de vergaderingen of doorgemaild
worden naar scoutszoersel@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;
We wensen jullie allereerst nog een gelukkig Nieuwjaar, en we wensen
ook dat jullie even talrijk zullen blijven komen naar onze nog leukere,
coolere, megatoffe vergaderingen die we met nog meer plezier en
enthousiasme in goede banen zullen leiden.
Zondag 6
Aangezien kerstmis al lang voorbij is, geven wij een
januari
megacoole supervette AFTERKERSTMISPARTY, jullie
11:00-16:00 gastheren voor vandaag: de geweldige Jeroen, de
fantastische Lode, de supercoole Sander en de immer
bescheiden Florian! Mee te nemen: een pakje met een
waarde van ongeveer 3 euro. (Laat de bokes thuis want
overheerlijke spijs en drank wordt door de scouts
voorzien!)
Zondag 13
Wie is het slimste? Wie kan er het meeste eten? Bereid
januari
jullie al maar vast voor, want vandaag is het EETQUIZ!!
13:30-16:30
Zondag 20
Vandaag gaan we zien of jullie kapoenen echte
januari
speurneuzen zijn en jullie Zoersel van buiten kennen.
13:30-16:30 Neem misschien jullie vergrootglas mee want vandaag is
het SPEURTOCHT.
Zondag 27
Wil je vandaag eens goed gas geven en de rust in het
januari
dorp verstoren, dan is het vandaag de perfecte dag want
13:30-16:30 het is FIETSVERGADERING!!! Neem een fietske mee
om een superrecordtijd neer te zetten.
Zondag 3
De leiding is op welverdiende vakantie na een
februari
onwaarschijnlijk vermoeiende examenreeks, dus deze
13:30-16:30 week GEEN VERGADERING.
Zondag 10
Ook deze week is het GEEN VERGADERING omdat de
februari
leiding nog niet terug is van hun welverdiende vakantie.
13:30-16:30
Zondag 17
Kan je je goed verstoppen, heb je een tactiek of weet je
februari
geheime weggetjes in het bos. Je kan het allemaal
13:30-16:30 gebruiken want vandaag doen we een megatof
BOSSPEL.
Zondag 24
Wie loopt het hardst? Wie slaat de bal het verst? Dat
februari
zullen we vandaag weten want het is een super actieve
13:30-16:30 SPORTVERGADERING.

Een gelukkig Nieuwjaar en een stevige linkse van jullie geliefkoosde
leiding;
Sander, Jeroen, Florian, en Lode
PS: vergeet zeker je uniform niet

WELPEN

Hierzie weer een hele lijst met leuke activiteiten. Hopelijk zijn jullie al wat bekomen
van de veel te korte vakantie, zodat jullie weer allemaal paraat kunnen staan!!!
Zondag 6 januari
11.00-16.00

Na al de feestjes van de afgelopen weken gaan we nu kerst vieren
op de scouts. Hier is dus jullie welverdiende kerstfeestje. Neem ook
allemaal een cadeautje mee ter waarde van 2,5 euro.
('s Middags eten we op de scouts, je moet dus zelf geen eten
meepakken).

Zondag 13 januari
13.30-16.30

Pionnen maken, dobbelen, lopen, mysteries oplossen, strijden tegen
de andere ploegen en winnen! Deze zondag staat dit op het
programma: levend ganzenbord.

Zondag 20 januari
13.30-16.30

Vraag allemaal maar aan de papa of de mama om de grootste en
stevigste ladder! Neen, zorg ervoor dat je in vorm bent want we
gaan laddercompetitie doen. Wie op het einde helemaal vanboven
aan de ladder staat, wint!

Zondag 27 januari
13.30-16.30

Einstein komt zondag bij ons op bezoek. Hij zou graag eens weten
hoe slim de welpen wel niet zijn, dus begin de hersentjes al maar te
trainen. Vandaag is het superkwis.

1, 2, 3 februari

Hier is jullie lang beloofde weekend. Er volgt tijdig nog een brief met
concrete informatie.

Zondag 10 februari
13.30-16.30

Vandaag gaan we ons creatief bezighouden met klei. Doe allemaal
maar slechte kleren aan en zorg dat je in een creatieve bui bent.

Zondag 17 februari
13.30-16.30

Deze zondag wordt een verrassing voor iedereen. We gaan niets
verklappen maar het wordt super leuk

Zondag 24 februari
13.30-16.30

Vandaag houden we onze jaarlijkse pannenkoekenslag, dus neem
zoveel mogelijk vrienden en familie mee om pannenkoeken te
komen eten. Er zal nog een brief voor de ouders volgen met extra
info.

Zondag 3 maart
13.30-16.30

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).

Heel veel groeten van jullie leiding!!

Akela
Bagheera
Baloe
Chill
Shere-khan

JONG – GIVERS

Programma Jongverkenners

Jawel jongverkenners, na een welverdiende vakantie met veel water en
feestdagen achter de rug, zijn we klaar om het nieuwe jaar te beginnen. We
hebben weer een tal van leuke activiteiten voor jullie klaarstaan. Graag willen
we de derdejaars er al aan doen herinneren dat op 1, 2 en 3 maart er een
weekendje is gepland voor jullie samen met andere scouts in 3 boomkes berg.
6 januari
11.00 - 16.00

De feestdagen zijn nog niet voorbij met ons kerstfeest
inbegrepen.

13 januari
13.30 – 16.30

Vandaag gaan we nog eens wat balken met touwen aan elkaar
maken. Sjorvergadering dus..

20 januari
13.30 - 16.30

Haal jullie stalen ros al maar van stal en scheer jullie benen al
maar en smeer ze goed in want we gaan crossen in de bossen.

27 januari
13.30 – 16.30

Vandaag gaan we een zweethut bouwen. Zodat we al onze
slechte bacteriën kunnen uitzweten. Breng dus uw zwemchees
en nen handdoek mee voor de sauna.

3 februari
10.45 - 16.30

We gaan 't stad eens verkennen vandaag en we zullen er ook
een spel spelen. Stadspel dus. Neem zeker jullie bammeke’s
mee en geld voor de bus.

10 februari
13.30 - 16.30

Onze kas moet nog eens dringend wat gespijsd worden, dus
gaan we wat geld proberen te verdienen. Hoe? Dat zal je wel
zien.

17 februari
12.45 – 17.00

Met het geld dat we vorige week verdiend hebben gaan we
schaatsen. De geen die een buspasje hebben neem dit zeker
mee!!

24 februari
13.30- 16.30

We gaan nog eens een spelleke in ons boske spelen. Bosspel
dus.
Nog een stevige linker van jullie leiding.
Lander, Sebba, Silke en jente

GIVERS

Beste Givers,
Eerst en vooral een uitzonderlijk gelukkig 2013!!
Wij zijn van plan de eerste twee maanden van dit jaar te laten tellen. Hopelijk zijn
jullie daar ook klaar voor..
Tot zondag!

Zondag 13
januari
11.00 – na den
afwas!!

Omdat wij op kamp moeten overleven op wat jullie daar ik elkaar
flansen, willen we jullie toch eerst even laten oefenen. Pak kokmuts
en houten spatel mee, wij zorgen voor de Michelin-sterren. We gaan
op kooktocht!

Zondag 20
januari
13.30 – 16.30

Vergeet vandaag vooral geen rubberen laarzen, en zet je
onschuldigste gezichtje maar al op voor eventuele boze
boswachters. En bunken maar! (Ook bekend als
altijdrechtdoortocht.)

Zondag 27
januari
13.30 - 16.30

Voor de toekomstige ingenieurs onder ons, willen we jullie graag al
eens laten proeven van het uitvoeren van de gekste ontwerpen. Het
wordt voor de verandering een techniekenvergadering ZONDER
sjorren. Komt dat zien..

Zaterdag 2
februari
12.00 – 16.00

Zoals u al weet, vergaat de kas van de honger. Het is te erg om aan
te zien, dus, trekken we deze zaterdag naar ‘t stad om daar op de
gekste en leukste manieren geld in te zamelen. Suggesties zijn
altijd welkom op onze facebookgroep!! Zorg dat je om 12u stipt aan
de bushalte van Zoersel staat! Daar sluiten we ook om 16u.

Zondag 10
februari
12.00 – 14.00

Nu we wat centjes verzameld hebben, kunnen we ne keer decadent
doen. VIP style naar den bowling! We spreken af aan de
Thunderbolt Bowling, Kappellei 180, Halle-Zoersel. Neem een
symbolische 2 euro mee, en kom in stijl.

Zondag 17
februari
13.30 – 16.30

Het wordt tijd dat een aloude vraag eindelijk opgeklaard wordt: wie
is nu echt het sterkste geslacht? Kom uw categorie trots en de
andere jaloers maken, op onze Battle-of-the-Sexes (2013).

Vrijdag 22
februari
20.00 –
22.00

Setting: Casino De Doelen
Thema: Italiaanse Maffiozo
Missie: Wereldoverheersing

Hint: Come in disguise, keep a low profile and don’t trust anyone..

En dan nog een klassieke stevige linker van uw liefdevolle leiding,
Verranger, Lore, Josha en Lien

