hallo allerliefste en allercoolste kapoenen!!
26/11: Het grote Sinterklaasspel! (meer info volgt nog)
3/12: Reis rond de wereld!
10/12: De ultieme kapoenen olympics!
16/12: Kerstfeestje! (dit is een zaterdag, meer info volgt nog)
7/01: Jullie leiding heeft examens dus krijgen jullie scouts van de mega leuke vervangleiding!
14/01: Geen Scouts!
21/01: wij zijn nog volop aan het studeren… Vervangleiding!
28/01: Vervangleiding!
4/02: Gooi jullie beentjes maar los want vandaag beginnen we met het aanleren van ons mega
leuk dansje voor het scoutsfeest!
11/02: We gaan ons dansje nog wat perfectioneren.
18/02: Repeteren, repeteren, wie zijn best doet zal het leren.
25/02: Vandaag blazen we de jury omver met ons mega super cool en geweldig dansje! Vergeet
zeker jullie verkleedkleren niet!
3/03: Dit is een ZATERDAG, het is generale repetitie van 14uur tot 17uur!
4/03: Scoutsfeest !! (meer info volgt nog)

Laat zeker weten als jullie niet kunnen komen. Dikke knuffels van jullie leiding!

Anne Staelens: 0474/05.90.47

Antoine Ghequiere: 0496/73.87.41
0742/05.81.60

Tine Jamar: 0470/09.86.91

Alejandro Pinilla:

WELPEN
Dag Welpen! Hier zijn we weer met de volgende wipplank! Het scoutsjaar is al ge-wel-dig goed bezig en wij
vinden het TOP! Hier is wat we nog allemaal gaan doen:

26/11: We gaan zwemmeeeeen! Neem allemaal 5 euro mee voor een extra toffe dag!
3/12: Voor een super cool scoutskamp moeten we ons spaarvarkentje natuurlijk wat vullen! Breng allemaal
taart of cake (zelfgemaakt smaakt het best ;) ) mee. Dan verkopen we ze deur aan deur! KEI BELANGRIJK!
10/12: Verrassiiiiiiiiiiing!
17/12: De kabouters hebben nog niet door dat de welpen de coolste en sterkste zijn! Ze willen nog eens afgaan
:OOOOOO LET THE GAME BEGIN!!!
24/12: Vrolijk kerstfeeeeeest!!!!!! GEEN SCOUTS
31/12: Gelukkig nieuwjaaaaaaar!!!!!! GEEN SCOUTS
07/01: Nog 1 weekje winterslaap zodat we er volgende week weer volop tegen aan kunnen gaan!! GEEN
SCOUTS
13/01: ZATERDAG AVOND OM 19U TOT 21U: Casinoavond! Dresscode: Stylish :)
21/01: We beginnen in onze rol te komen voor het scoutsfeest!!!! EERSTE REPETITIE (vervangleiding)
28/01: We zijn er nog lang niet! Repeteren repeteren wie zijn best doet zal het leren!
04/02: Het begint op iets te trekken! Nog even doorbijten! Repeteren!
11/02: Repeteren
18/02: Nog maar eens repetereeeeen!
25/02: Jury, ons scoutsstuk wordt gekeurd #stresseeeeen
03/03: ZATERDAG OM 14U TOT 17U: Generale repetitie!
04/03: SCOUTSFEEEEEEST HUHUHU

Groetjes van jullie fantastische leiding!

Kabouters
26/11: Wat heb ik gehoord ? Is er een gigantische stoomboot juist in Belgie
aangekomen ?? Zou dat wel die van de Sint kunnen zijn ?? JAAA, en hij komt
speciaal naar Rode om een superleuke show te geven!!! Joepie
3/12: Het is tijd om eens centjes te verdienen voor een leuke activiteit te kunnen
doen op kamp !!!!!!! JOEPIEEE
10/12: Deze namiddag zal het waarschijnlijk slecht weer zijn dus we gaan ons
opwarmen met een lekker theetje en koekjes
!! NAM NAM
17/12: Voordat 2017 gedaan is gaan we eens bewijzen dat we VEEEEEEL sterker
zijn dan de Welpen !!!
24/12 tot 7/01 Het is kerstvakantie, geniet maar van de pauze en al jullie pakjes
!!!
13/01: Opgepast, dit is een zaterdag !! FILMAVOND (eindelijk :D)
21/01: Jullie leuke leiding is er helaas niet :( ze zijn bezig met hun saaie examens.
MAAAR gelukkig komt er top vervangleidingsteam die jullie gaat🔥 🔥 entertainen
28/01: Uiteindelijk waren ze toch niet zo goed dus we zetten Arturo terug op post
voor een leuke vergadering!! We spelen STRATEGOOOO.
4/02: EERSTE REPETITIE VOOR HET SCOUTSFEEST!! IEDEREEN AANWEZIG
11/02: Repeteren repeteren wie zijn best doet zal het leren $$$
18/02: Na zo veel repeteren neemt de leiding een pauze, we zijn op
leidingsweekend !!! (Joepie voor de leiding)
25/02: Vandaag moeten we ons best doen voor de strenge jury, die ons stuk gaan
beoordelen…
SPANNEND
3/03: Dit is een zaterdag! GENERALE REPETITIE!!
4/03: Het is eindelijk SCOUTSFEEST, breng jullie mama papa oma opa buur bakker
mee voor een spetterende show

Arturo : 0470322436

Sille : 0477671457

Emma:0495288774

Boyz!

De ‘Boyz’ hebben ook een eigen
handgebaar!
Schakel je Duimen om elkaar en
beweeg de andere vingers snel
heen en weer als een vlinder
terwijl je luidkeels ‘BOYZ’
scandeert!

Jong-verkenners
26/11: Haal je beste verkooppraatjes al maar boven!
3/12: Verkleed jezelf in zwarte piet en train je pijngrens want het is PAINTBALL! Wie gaat er lopen
met de grootste pluim?
09/12: Licht klaar, camera aan, actie! Kom als je durft… afspraak om 20u
16/12: Warm je kaakspieren al op en laat je middageten links liggen, vanavond is het grand bouffe!
Afspraak om 18u30
24/12: Vrolijk kerstfeest! Geen scouts ☺
31/12: Gelukkig nieuwjaar! Geen scouts ☺
07/01: Geniet maar van je laatste dag vakantie! Geen scouts ☺
14/01: Jullie awesome leiding heeft examens dus wij kunnen er zelf niet bij zijn, MAAR we zorgen
voor een ultra mega toffe verrassing!
20/01: Dresscode: black tie, veel te dikke portefeuilles en vooral veel matchogedrag
28/01: Geen scouts! Ps: Vasco verwacht een lief berichtje of een cake van jullie aan zijn deur, adres:
Krauwenberg 35 te Dworp
04/02: Zet jullie denkhoed op, schrijven geblazen.
11/02: blijven schrijven, blijven schrijven,…
18/02: We gaan vandaag helemaal niet aan het scoutsstuk schrijven!
25/02: Repeteren eren eren eren eren…
03/03: Zet je beste beentje voor, het is generale repetitie :o
04/03: SCOUTSFEEST wooooohooowww

Toedeloeeeee

Vasco: 0488 39 88 38

Charlotte: 0470 28 68 28

Kaat: 0476 04 03 38

Jonggidsen
26/11: We gaan zwemmen in Halle! Afspraak te Sportoase Hallebad. Neem wat geld mee
voor de ingang en natuurlijk je zwemgerief.
3/12: Doe uw sportschoentjes aan en maak u klaar om te lopen en schuilen; het is tijd
voor de fugitive
vrijdag 8/12: En we zingen en we springen en we zijn zo blij want het
is Wii-avond yuhuu
vrijdag 15/12: Grand bouffe in thema kerstmis!!! Afspraak om 19u00.
24/12: Vrolijk kerstfeest! 🎅🎅🎅🎅🎅
31/12: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 …… Gelukkig nieuwjaar!!!
7/01: Geniet nog van jullie laatste vakantiedag en blijf maar nog eens lekker in uw zetel,
kijk naar uw favoriete film en vergeet niet uw huiswerk te maken duuus —> geen
scouts.
14/01: Vermits wij nog steeds aan het studeren zijn zal er vervangleiding voor jullie
klaarstaan!!
21/01: Escape room, kunnen jullie op tijd de code kraken?
28/01: Haal jullie schrijftalent boven, want we beginnen aan ons scoutsstuk!
4/02: We schrijven de laatste details neer en beginnen met repeteren.
11/02: Repeteren
18/02: Repeteren, repeteren, wie zijn best doet zal het leren!
25/02: Vandaag wordt ons scoutsstuk door de jury beoordeeld, X FACTOR!!! ❌❌❌
Zaterdag 3/03: Vandaag is het generale repetitie. Afspraak om 13u30 aan de
scoutslokalen. Vergeet je attributen en kostuums niet!!
4/03: SCOUTSFEEST: wij zijn nu al trots op jullie! Niet waar

Edele ridders, nobele prinsessen,
Het is weer zover, op 4 maart 2018 is het tijd voor ons jaarlijkse
SCOUTSFEEST!!
WAT? Elk jaar laten wij onze beste acteerprestaties zien en
garanderen we het publiek op enkele uren vol grollen en brullen!
WANNEER? Zondag 4 maart 2018: een voorstelling om 14u30 en een
voorstelling om 19u30.
THEMA? We gaan terug in de geschiedenis en verwelkomen kastelen,
hoofse liefdes, de pest, ruige ridders, aderlatingen, brandstapels en
prachtige prinsessen op ons podium. Je kan het dus al raden, het thema
van dit jaar zijn

de MIDDELEEUWEN.

WAAR? In Ons Parochiehuis, Fonteinstraat 36, 1640 Sint-Genesius-Rode.
PRIJS? Eénpersoonskaart: 4 euro, familiekaart (4 personen): 15 euro,
jeugdvereniging: 3 euro.
De opbrengsten gaan integraal naar ons kamp! Kaarten zijn te verkrijgen
bij de Givers, Jin en Leiding van Scouts Rode en ook aan de kassa kan u nog
kaarten kopen.
Tijdens de pauze en na de voorstelling zal de bar open zijn!
Tot dan!

WIST-JE-DAT:
-

-89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is?
Dit wel heel erg koud is?
We het bij het schaatsen ook koud hadden, maar dat dit niets vergeleken was met
die temperatuur?
De leiding alle marsepeinenvarkentjes zelf gemaakt heeft?
Freddy een pro is in het maken van mooie varkentjes?
Emma hier wat minder goed in is?
De jonggivers en givers super vuil waren na hun doop?
De douches hierdoor overstroomd waren?
Een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken?
Sinterklaas bijna komt?
We nu al uitkijken naar de cadeautjes?
Een vrouw gemiddeld twee jaar van haar leven in de badkamer staat?
Dit erg veel is?
Het duidelijk is dat de jongens van de leiding dit niet doen?
De kapoenen elke vergadering talrijk aanwezig zijn?
We super blij zijn met zoveel leden?
De deadline voor de inschrijvingen bijna daar is?
Dit 1 december is?
Gelijk hebben de beste manier is om een ruzie te winnen?
Lord Quintin Hogg Hailsham dit opmerkte?
Dit ons doet vermoeden dat hij een betweter was?
Deze wijze spreuk wederom te vinden is op www.wijzespreuken.com?
De mensen zich in de middeleeuwen zo min mogelijk wasten omdat ze dachten dat
er anders een natuurlijk beschermlaagje van hun huid zou gaan?
Dit een beetje geroken moet hebben naar hoe wij op kamp ruiken?
Het fourage-team voornamelijk uit meisjes bestaat?
Gorik hier wat verloren bij loopt?
We de wist-je-datjes hiermee afronden?
Wout geen enkele inzending met ideeën heeft gekregen?
We hopen dat hier deze keer verandering in gaat komen?
We jullie allemaal heel erg leuk vinden?
Het hiermee echt gedaan is?
Afscheid de deur naar de toekomst is?
Dit ook op www.wijzespreuken.com staat?
Dat wel heel mooie afscheidswoorden zijn?
‘Tot ziens’ in het Noors ‘på gjensyn’ is?
De cover van deze wipplank een stereogram is en als je scheel kijkt je dus in 3D
‘Wipplank’ ziet staan? Cool hé?
Je dit zelf kunt maken als je op internet: ‘stereogram creator’ zoekt.
Je wist dat je dat wist en geweten had dat je het wist.

Gidsen

VERKENNERS
Zaterdag 25/11 Kassa kassa kassaaaaaa (Verkopen op jincafé. Meer info volgt)
Zaterdag 02/12 Vanavond doen we een gezellige filmavond! Popcorn altijd welkom 😊
Vrijdag 08/12 De examens zijn begonnen dus… CASINO night! Trek jullie knapste kostuum aan,
ongepaste kledij = geen ingang
Vrijdag 15/12 KERSTFEESTJE! Kersttrui verplicht.
24/12 FIJNE KERST allemaal! Geen scouts.
31/12 GELUKKIG NIEUWJAAR!!! Laat 2018 al jullie grootste wensen en diepste dromen vervullen!
Geen scouts.
07/01 Wegens de blok geen scouts ☹
14/01 Vervangleiding. (start scoutsstuk!!!)
21/01 Geen scouts.
28/01 Scoutsstuk schrijven yippieeeee!
04/02 Wij zijn op vakantieeeeee!
11/02 Repeteren woohooow
18/02 zie 11/02 :p
25/02 JURY.
Zaterdag 03/03 Generale repetitie (14u-17u)
04/03 SCOUTSFEEST! Neem al jullie opa’s, oma’s, ouders, broers, zussen, nichten, neven, …… mee!

Lasse: 0484 50 41 35
Mathieu: 0476 03 46 33
Ciska: 0470 25 90 37

Dag lieve, kleine Jinnertjes,
Het is al tijd voor de tweede wipplank! Hohoho wat gaat de tijd toch snel, nog even en we vertrekken naar
KROATIE EN SLOVENIE!! Maar niet te vroeg juichen, eerst moeten we ons nog door die vervelende examens
zwoegen en tonnen cadeaus krijgen en 10 kilo bijkomen op alle kerstfeesten en 2018 verwelkomen en dan
jammer genoeg ook nog enkele maandjes naar school gaan. Maar om jullie door dit alles te sleuren hebben wij
weer enkele prachtige activiteiten uit onze mouw geschud:
25/11 Jincafé, jincafeee, jincafeeeeee: centen verdienen, achter de bar opgepropt staan als sardienen, de
avond overleven op amfetaminen,…
03/12 hebban olla uogala nestas bigunnan
hinase hic enda thu
wat unbidan we nu
= alle vogels zijn aan hun nesten begonnen, behalve ik en jij, wel waarop wachten wij?
→ spel over geboortebeperking, speed dating, lentespel,…? OF…???????? Allemaal komen, anders ben je de
pineut!
08/12 Omdat jullie, arme schaapjes, aan het studeren zijn, kijken we vanavond een film! Voedsel meenemen is
een MUST, neen Marion we kijken NIET naar below her mouth, en we spreken af om 20u zodat jullie op tijd in
jullie bedje kunnen. Veel succes met de examens bebiessss ˂3
16/12 Een witte kerst is als in een droom
Met tientallen lichtjes in de boom
Kerstballen blinken
Kerstklokken klinken
De gezelligste tijd van het jaar
Met de hele jin bij elkaar
→ Kerstfeestje! Meer info volgt.
14/1 – 04/2 Tijdens onze examens geven jullie vervangleiding! We regelen dit nog via facebook.
11/02 Bloed, zweet en tranen moeten nog in ons stuk gestoken worden, maar we weten nu al dat dat van jullie
het beste zal zijn! Schrijven, schrijven, schrijven!!!
18/02 OEFENEN OEFENEN OEFENEN
25/02 OEFENEN OEFENEN OEFENEN 2.0 + jury AAAAAARGH
04/03 Laat dat publiek een poepje ruiken!!!!!!!!!!!

Robbe: 0472/53.07.76

Louize: 0475/86.51.18

Lisa: 0471/65.40.02

Midas: 0474/05.20.63

BERICHT AAN DE OUDERS EN ANDERE SYMPATHYSANTEN
Het comité VOG dat zorgt voor het beheer van onze
lokalen organiseert voor de 28e keer
in de parochiezaal aan de lokalen, Fonteinstraat 44
1640 St-Gen-Rode

KERSTDINER
Zaterdag 16 (vanaf 17.30 u)
en
zondag (11.30 – 15.00u)
17 december 2017

De opbrengst gaat naar het onderhoud en vernieuwing van de parochiezaal en scoutslokalen.
Wij hopen u talrijk te ontmoeten en zullen u met plezier bedienen !
OPROEP AAN DE OUDERS OPROEP AAN DE OUDERS
Wie graag een handje helpt, laat het ons weten! Vele handen maken
het werk lichter.
Geef een seintje aan Mattias op mattiasdewit@gmail.com of
0486157 948 of Koen op
koen.vastiau@telenet.be of 0477 304 982
beiden papa van enkele skoetjes van Ro. Zij staan in voor het bereiden van de lekkere
gerechten. Om die gerechten op te dienen, drank te serveren, af te wassen, … kunnen we nog
medewerkers gebruiken !
Tot dan en alvast bedankt !
NOG EEN OPROEP NOG EEN OPROEP NOG EEN OPROEP NOG EEN OPROEP NOG EEN
Met het comité VOG gaan we in de zomer ’18 aan de slag om een verdieping onder dak
bovenop de lokalen te zetten. Het comité zorgt voor een water- en winddichte ruwbouw,
samen met de scouts gaan we werken aan de binneninrichting. We zijn op zoek naar
ouders die mee hun schouders onder dit project willen zetten. Verder bericht volgt nog,
maar wie het al ziet zitten om mee te denken & doen, geef gerust een seintje aan Raf op
rafael.stoffels@gmail.com of 0497 514 286.

