E

r was eens, heel lang geleden, een meisje geboren.

Het meisje groeide op tot een beeldschone prinses en zong elke dag liedjes met de vogels die op haar
balkon kwamen zitten.
De prinses was erg geliefd bij heel het volk en had elke dag
honderden aanzoeken naar haar hand. Haar vader, de
koning, besloot daarom om haar op te sluiten in een hoge
toren die bewaakt werd door een draak. Enkel de dapperste
zou haar kunnen redden en verdiende het om te trouwen met
de prinses.
De prinses wachtte tussen de koude muren van haar
kamertje in de toren hoog boven de wolken tot iemand haar
zou komen redden. Nachten lang keek ze naar de sterren
en wenste ze dat die dag snel zou aanbreken.
Na 100 dagen en ondertussen al 15cm lang okselhaar was het haar gelukt om de gevreesde draak
weg te jagen met haar gezaag. Ze deed haar mooiste jurk aan en liep mijlen en kilometers tot ze
terecht kwam in Sintius-Genesius-Rodius. Omdat ze nog steeds zonder geliefde zat organiseerde ze
een wedstrijd. Ze zei:
“Dorpelingen, haal jullie beste acteervaardigheden maar boven want ik trouw met de persoon die mij
kan plezieren met een toneelstuk. Het thema voor jullie toneelstuk is…

Breek een been en dat de beste mag winnen. Tot 24

februari!”

(Om tradities in eren te houden is er scoutsfeest op 24 februari 2019 met als thema Disney.
Naar gelang de tijd gestreken is, is dit geen wedstrijd meer en is de naam van het dorp veranderd naar SintGenesius-Rode.

Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey allerliefste kapoentjes!
Het is alweer zo ver, de tweede wipplank van het jaar! Wij hopen alvast dat jullie je al fantastisch
hebben geamuseerd de afgelopen maanden, bij ons is dat in elk geval wel zo!
30/12: We hebben allemaal nog buikpijn van al het lekkere eten met de feestdagen, geen scouts dus
vandaag!
6/01: Vandaag houden we een gezellige gezelschapsspelletjes namiddag! Neem dus zeker allemaal
een spelletje mee ☺
13/01: Vandaag beginnen we al een beetje te oefenen op ons dansje voor het scoutsfeest, daarnaast
gaan we ravotten zoals alleen echte kapoenen dat kunnen!
20/01: Onze examens zijn nu echt begonnen (oh nee!) maar niet getreurd, er staat fantastische
vervangleiding klaar!
27/01: Nog steeds examens… Ook vandaag zal er vervangleiding klaarstaan om er een super leuke
namiddag van te maken.
3/02: Ook deze week zitten wij nog te zweten achter onze boeken. Jullie zullen echter zweten door
alle leuke spelletjes die jullie deze namiddag zullen spelen met de vervangleiding. Veel plezier!
10/02: Joepie!!!! Onze examens zijn gedaan en jullie fantastische leiding is terug! Vandaag oefenen
we verder aan ons dansje en spelen we in de sneeuw (die er hopelijk ligt).
17/02: Vandaag gaan we ons dansje voor de eerste keer tonen aan de strenge jury! Spannend….
Natuurlijk wordt het dansen afgewisseld met leuke spelletjes ☺
Zaterdag 23/02 13-17u: Vandaag is het generale repetitie, vergeet je verkleedkleren niet!
24/02: Vandaag is het eindelijk zo ver: SCOUTSFEEST!!! Kom je kind zeker bewonderen op het
podium! Alle details en uren volgen nog.
We hopen dat jullie er heel veel zin in hebben en alvast tot zondag!
Dikke kussen van jullie super leuke leiding,

Ava: 0472069698, Kaat: 0471658664, Frederik-Jan: 0473207552, Eef: 0474137455

KABOUTERS
De winter komt eraan en dat betekent dat we vaker moeten binnenblijven of juist in de sneeuw gaan
spelen, of wat dachten jullie van omgetoverd te worden tot echte prinsessen? Allerlei nieuwe
avonturen staan ons te wachten! Zijn jullie klaar?

Zondag 09/12 Vandaag gaan we op zoek naar de valsspelers onder de kabouters, of is het net een
speciale taktiek? Neem allemaal jullie allerleukste gezelsschapsspel mee!
Zondag 16/12 De leiding is op zoek naar de beste speurder onder de kabouters, misschien ben jij hem
wel…?
Zondag 23/12 De kerstman is onderweg naar jullie huisje. Ga dus maar snel onder de kerstboom kijken
voor leuke pakjes! Vrolijk Kerstfeest allemaal 😊  geen scouts.
Zondag 30/12 10…9…8…7…6…5…4…3…2…1 Gelukkig Nieuwjaar allemaal!  geen scouts.
Zondag 06/01 De kerstvakantie loopt op zijn einde dus voor deze laatste keer geen scouts.
Zondag 13/01 Er staat een hele leuke verrassing op jullie te wachten, komen is dus de boodschap!
Zondag 20/01 Jullie fantastische leiding kan er jammer genoeg zelf niet bijzijn, maar we hebben wel
voor super leuke vervangleiding gezorgd ☺
Zondag 27/01 Joepie, we kunnen eindelijk beginnen repeteren voor het leukste feest van het jaar!
Zondag 03/02 vervangleiding
Zondag 10/02 Repeteren repeteren wie zijn best doet zal het leren!
Zondag 17/02 Generale repetitie spannennnnnnnndddddd
Zondag 24/02 SCOUTSFEEST joepieeeeeeeee
Xoxo kabouterleiding

Ciska
0470/25.90.37

Lisa

Kaat

0471/65.40.02

0476/04.03.38

WELPEN
09/12: In deze winterse tijden, trekken we nog 1 keer het bos in voor
PAINTBALL 2.0!!
16/12: Sneeuwballengevecht, sneeuwmannen maken, sleeën, we doen het
allemaal!
23/12: De leiding wenst jullie een zalig Kerstfeest! Jammer genoeg geen
scouts ☹
30/12: Gelukkig nieuwjaar! Het moment van goede voornemens en een nieuwe
start! Maar ook vandaag geen scouts.
06/01: Wij zijn hard aan het studeren, daarom hebben we vervangleiding voor
julie gevonden!!
ZATERDAG 12/01: Afspraak om 20u, wij zorgen voor een verrassing 😉
20/01: We gaan heel Rode aan het lachen brengen, daarom repeteren we voor
het scoutsfeest!
27/01: Spelletjes, repeteren, nog meer spelletjes, nog meer repeteren!
03/02: Kennen jullie jullie rol al? Het moet perfect zijn!!
10/02: Als jullie het tegen vandaag helemaal perfect kunnen, brengen wij
voor jullie wat lekkers mee 😉
17/02: Vandaag laten we de jury zien dat we het vlekkeloos kunnen!
Spannend, toch?
Zaterdag 23/02: Generale repetitie van 13u tot 17u , meer info zal volgen!
24/02: Het is van dat! Heel Rode komt kijken naar jullie toneelkunsten,
joepieee!

Antoine

Celia

0496738741

0471417033

Tomas
0493155661

Marion
0492886238

QUIZ: Welke leiding is jouw soulmate?
1. Je bent op vakantie, waar ben jij te vinden?
A. In de zon in mijn bikini op het strand
B. In het water
C. In de zon maar wel verstop onder een laken dan
D. In mijn bed want ik slaap liever
2. Wat maakt jou zo bijzonder?
A. Mijn kaasverslaving
B. Mijn voeten
C. Mijn lach
D. Mijn geweten
3. Wat is jouw lievelings dier?
A. Een konijn
B. Een zeemeeuw
C. Een schildpad
D. Een gazelle
4. Een echt avontuur is voor mij…?
A. Scouts
B. Naar de Ikea gaan
C. Een duik nemen in een vulkaan
D. In de auto stappen en zien waar die mij brengt
5. Wat is jouw favoriete kledingstuk?
A. Een slip
B. Een gele regenfrak
C. Geitenwollensokken
D. Een kleedje

Jonggidsen
9/12: Asante sana, squash banana… RaRaRa wat gaan we doen?
15/12: Een beetje ontspanning tijdens de examens hebben jullie wel verdiend! Daarom organiseren
wij een super deluxe filmavond! (Opgelet dit is een Zaterdag, meer info volgt)
23/12: Mini-Kerstfeestje op de scouts!
13/1: BOEEEE jullie leiding heeft examens… VERVANGLEIDING!
20/1: Geen scouts! 
27/1: Nog steeds examens, maar wees niet getreurd er staat een super leuke vervangleiding voor
julle klaar!
3/2: Schrijven, schrijven, schrijven….
10/2: Smeer jullie zangstem, haal jullie beste toneelskills maar al boven, want het is bijna showtime!
17/2: Repeteren, repeteren, alleen zo zullen we het leren…
23/2: Generale repetitie! (opgelet dit is een ZATERDAG, meer info volgt)
24/2: De dag waar we zo hard naar toe hebben gewerkt! SCOUTSFEEST !!!

Dikke kussen en knuffels van jullie allerleukste leiding! XOXO

Tine: 0470/09.86.91
Amy: 0485/26.76.73
Anastasia: 0474/46.40.22

Teergeliefde jonge verkennertjes,
8/12: ZATERDAG is de dag dat we afspreken, dan kijken we met onze ogen naar
bewegende beelden.
16/12: Examens zijn een verpulvering dus geen vergadering
21/12: VRIJDAG is de dag dat we ons vol gaan vreten, kerstmis is als magneten
30/12: Op mijn kin krijg ik een haar, het nieuwe jaar is bijna daar (geen vergadering)
06/01: Inspiratie vinden we aan de hand van leuke spelletjes. Ideëen schrijven we op
kattenbelletjes
3/01:Mathias plant een sla, vandaag doen we Shakespeare na
20/01: Er wordt verder gesleuteld aan het stuk, Anne zit op een kruk
27/01: We schrijven nog een beetje voort, Fien kan dansen op een koord
03/02: Ons stuk gaat over lieve heren dus gaan we nu repeteren
10/02:We repeteren verder want Nico drinkt graag Ice Tea
17/02:Het is nu tijd voor de jury
23 /02: Generale repetitie want we zijn in topconditie
24/02: Het is zover, het is SCOUTSFEEST en het is gedaan met rijmen.

Xxx Jullie sprookjesachtige leiding

08/12: GRAND BOUFFE! Neem lekkere ovenschotels
meeee
15/12: Pak je lelijkste kerstpull mee, want we doen een
gezellig kerstfeestje! En vergeet je cadeautje niet voor je
vriendje 😊
23/12: Geen scouts, fijne feesten :D
30/12: Alvast een gelukkig nieuwjaar!
05/01: Welkom feestje voor Louize, she’s backkk! :D
13/01: Supriseeeee motherfucker!
20/01: Begin nu toch is met schrijven.
27/01: Verder schrijven en blijven schrijven…
03/02: Kan je het al raden?
10/02: Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is een pen en papier
17/02: De boze mensen komen kijken naar jullie (hopelijk) geweldig stuk.
23/02: Generale repetitie, zorg dat je je tekst goed kent!
24/02: SCOUTSFEEST!!! Break a leg
Vele vele kusjes en lekjes van jullie geliefde leiding!
Charlotte: 0470286828

Mathieu: 0471342677
Timme:0471128475
Louize:0475865118

9/12 Iedereen die kan ontsnappen aan zijn examens is welkom!
Vrijdag of zaterdag 14-15/12 Kerstfeestje!! Doe je meest kerstige
outfit aan voor extra sfeer
23/12 HO! HO! HO! Geen scouts ☹
30/12 Bye Bye 2018! Geen scouts ☹
6/01 Geniet van jullie vakantie terwijl wij studeren, en kom Lotte
taart brengen voor haar verjaardag de 8ste januari!
13/01 WE ARE BACK! Een beetje toch. We zetten onze hersenen in
gang vandaag, waaaant…
20/01 j'aie écrit, tu eusses écrit, il/elle aurait écrit…
27/01 …nous écririons, vous eûtes écrit, ils/elles écrivent
3/02 Repeteren, repeteren wie zijn best doet zal het leren. MOET IN
DE WEEK NIET KOMEN OEFENEN!
10/02 We werken verder aan ons meesterwerk
17/02 JURY aaaaaaaaaaah! :o :o :o :o
ZATERDAG 23/02 generale repetitie  zorg dat ge er zijt want wij
staan niet graag op het podium om jullie rol te moeten overnemen!
ZONDAG 24/02 FIESTA DELLA SKOETA

JIN
ZATERDAG 8/12: Spelletjes avond
ZATERDAG 15/12: Film avond: Christmas classics
23/12: kerstvakantie! Familiefeest voor iedereen!
30/12: Nieuwjaar voorbereiden! Maak u klaar voor een
nieuw jaar!
06/01: vervangleiding
13/01:Emma’s Bday/vervangleiding
20/01: vervangleiding
27/01:vervangleiding
03/02:Scoutsstuk schrijven
10/02: Scoutsstuk schrijven
17/02:jury
23 & 24/02: Generale repetitie + scouts feest

LEUK HE?
Kusjes en knuffels en nieuwjaarswensen van jullie
kapoentjes,
Alejandro, Vasco, Mathieu & Emma

