Liefste kapoentjes
Eerst en vooral wensen wij jullie een fantastisch jaar toe met heel wat fijne scouts-momenten! Hopelijk
hebben jullie genoten van jullie vakantie en kijken jullie al uit naar wat wij voor jullie in petto hebben ☺
05/01 : Terwijl jullie genieten van jullie laatste dagje vakantie (☹) zijn wij volop bezig met onze examens.
Vandaag is er geen scouts !
12/01 Na al dat lekkere eten tijdens de feestdagen is het tijd om eens goed te sporten, trek dus zeker je
sportschoenen aan !
19/01 Wij moeten nog steeds studeren, maar vervangleiding zal klaarstaan om met jullie leuke spelletjes
te spelen.
26/01 Vandaag vieren we feest ! Wij zijn eindelijk klaar met onze examens :D
02/02 8 maart is het scoutsfeest en elk jaar moeten de kapoenen een dansje tonen. Vandaag is je ultieme
kans om je danstalent te tonen☺
09/02 We oefenen ons dansje voor het scoutsfeest en daarnaast komen we te weten wie de sterkste is van
de kapoentjes !
16/02 Ook vandaag gaan we oefenen voor ons dansje !
23/02 Dansen, dansen en nog eens dansen …
01/03 Volgende week is het scoutfeest, dit wil zeggen dat we vandaag voor de eerste keer ons dansje aan
de strenge jury tonen, oh nee… We spelen tussendoor ook leuke spelletjes !
ZATERDAG 07/03 Vandaag is het generale repetitie, vergeet je verkleedkleren zeker niet ! We verwachten
jullie van 13-17u.
08/03 Vandaag is het eindelijk zo ver: SCOUTSFEEST! Details hieromtrent volgen nog, maar één ding is
alvast zeker: de kapoenen zullen de beste van de show zijn!
15/03 Vandaag gaan we ravotten in het bos !
22/03 Haal al jullie kostuums maar uit de kast want vandaag is het CARNAVAL, geen scouts !
29/03 Sommigen onder jullie gaan voor de eerste keer op kamp. Om ons hierop voor te bereiden komen
we vandaag te weten hoe je een grooot kampvuur kan maken !

Groetjes van jullie leuke leiding,
Nicolas, Alexia en Mathieu
Ps : kan jij het thema van scoutsfeest raden ?

Wipplank Welpen 2020
5/01 Wij hebben examens en MOETEN studeren, sorry jongens…
12/01 Nog altijd examens, Jammer ☹
19/01 Wij moeten nog altijd studeren…(geen scouts)
26/01 Vanaf vandaag gaan we er weer invliegen en van alle leuke spelletjes doen !!!
2/02 Eén voor allen, en allen voor één… Of één tegen allen, dat kan ook.
9/02 Het grote scoutsfeest komt eraan dus we gaan veel veel veel moeten oefenen voor ons scoutsstuk.
16/02 Ons scoutsstuk moet perfect zijn zodat wij de beste gaan zijn, OEFENEN
23/02 Oefenen, oefenen, oefenen, oefenen en oefenen en ja oefenen, … oefenen en nog is oefenen en
oefenen 😊
1/03 Vandaag mogen jullie je natuurtalent en perfect toneelstuk aan de jury tonen. Wees aanwezig en
neem jullie kostuum en attributen mee!
7/03 Generale repetitie!!!!! Alles moet piekfijn zijn
8/03 Joeppieeeee scoutsfeest! We gaan alles geven en de ouders laten zien hoe goed jullie kunnen
acteren!
15/03 Vandaag gaan we ons is goed uitleven en een groot bosspel spelen!
22/03 Balspelletjes lijkt me altijd wel leuk, laat ons met de bal spelen in alle soorten vormen.
29/03 EEN GROTE VERASSING !!!
Stoere groetjes, de leiding:
Fien: 0470591830
Xaro: 0495441760
Mats: 0474477933

!!!!!!!! OPGELET!!!!! Wij willen jullie er nogmaals aan herinneren dat wij de 80%-regel toepassen. Is uw
kind minder dan 80% van de tijd niet aanwezig, gaat die NIET mee op kamp!!!!

Wie is die “leiding” eigenlijk?
De huidige leidingsploeg van scouts Rode telt 19 enthousiaste studenten. Maar
wie zijn al die 19 hoofden? Wij laten jullie wat beter kennis maken met Ciska
Vanhaelen (21j, waarvan 16j in scouts Rode) en Nicolas Depré (19j, waarvan 8j
in scouts Rode).
Wat zijn jullie hobby’s buiten scouts?
N: Ik doe aan atletiek, ik speel tennis en ik speel gitaar. Ik neem mijn gitaar nooit
mee op scoutskamp, maar er zijn genoeg mensen die wel een gitaar meenemen
die ik dan even kan lenen tijdens het kamp.
C: Ik speel basket en ik zing in mijn douche! Een klein verborgen talent van mij.
Wat hebben jullie aan scouts te danken na al die jaren als kind en leiding?
N&C: Een leuke hechte vriendengroep, zowel tijdens de scoutsuren als er
buiten. Je leert zelfstandig zijn maar ook samenwerken/-spelen met anderen.
Wat is jullie favoriete tak?
C: Dat hangt er van af, elke tak heeft iets speciaals. Ik heb mij vorig jaar veel
geamuseerd met mijn kaboutertjes, maar dit jaar met de gidsen belooft ook een
jaar vol plezier te worden!
N: Ik vind mijn kapoenen nu fantastisch!
Wat is jullie totem? En wat was jullie reactie toen jullie de beschrijving
hoorden?
C: Ik ben een doortastende pitta, en ik ben daar heel blij mee! Klopt volledig.
N: Ik ben een volhardende mus, en ook ik ben daar blij mee, beetje ironisch
vermits ik 1m93 ben.
(Wie nieuwsgierig is, kan altijd de totemzoeker gebruiken van scouts en gidsen Vlaanderen om de leiding nog beter
te leren kennen!)

Jonggidsen

5/01: wij hebben nog blok, dus geniet nog maar even van de kerstvakantie, geen scouts!
12/01: vandaag staat er fantastische vervangleiding klaar voor jullie! Verwacht het onverwachte!
19/01: Vandaag spelen we Franse spelletjes!
26/01: We beginnen vol goede moed aan ons stuk te schrijven! Natuurlijk afwisselend met spelletjes!

2/02: We hebben vorige week nog niet zo veel op papier gekregen, dus we gaan vandaag verder! ☺

9/02: repeteren , repeteren, wie zijn best doet zal het leren!
16/02: répéter répéter, celui qui fait de son mieux apprendra ! ☺
23/02: vandaag werken we harder dan alle voorbije weken want… volgende week is het jury!
1/03: oh, my Gooooddd!!!! Jury!!
Zaterdag 7/03: vandaag is het generale repetitie, vergeet jullie verkleedkleren en attributen niet!
8/03: scoutsfeest
15/03: Jullie hebben geknald op het podium vorige week! Vandaag spelen we de spelletjes die jullie willen
spelen! Denk dus al eens na wat jullie willen spelen!
22/03: Vandaag gaan we op ruiltocht, maar dit wordt niet even
makkelijk als jullie nu denken! Be prepared!
29/03: het weer begint al weer wat beter te worden, tijd voor
een bosspel dus!

Jongverkenners
Het is alweer tijd voor de tweede wipplank van het scoutsjaar, er volgen natuurlijk nog veel geweldige
activiteiten!
5/01 Sorry, geen scouts! Wij moeten studeren.
12/01 Wij hebben examens en moeten dus studeren ☹
19/01 Wij moeten nog altijd studeren…(geen scouts)
26/01 Nog altijd studeren, studeren en nog eens studeren.
2/02 Wij genieten even van vakantie en rust, tot volgende week!
9/02 Hier zijn we weer! We wisselen spelletjes af met brainstormen rondom het thema “Frankrijk”!
16/02 Het wordt tijd om te beginnen schrijven of verder te schrijven, haal je inspiratie, creativiteit en
humor al maar naar boven! Natuurlijk zorgen we voor de nodige ontspanning en afwisseling met spelletjes!
23/02 Hopelijk kunnen we al beginnen repeteren, want jullie weten het:” repeteren, repeteren wie zijn
best doet zal het leren!”
1/03 Vandaag mogen jullie je natuurtalent en perfect toneelstuk aan de jury tonen. Wees aanwezig en
neem jullie kostuum en attributen mee!
8/03 Het is scoutsfeest, laat jullie volledig gaan, we geloven in jullie!!! Zet jullie beste beentje voor!
15/03 Eindelijk weer tijd om eens iets anders te doen, we gaan terug de natuur in.
22/03 We moeten dringend aan onze kas werken! Kom allemaal zodat we iets megacool op kamp kunnen
doen! 😉
29/03 We palmen Rode in, we doen een stadspel
(Het kan zijn dat er in januari een avondactiviteit wordt gepland. Indien dit het geval is, zullen we zeker iets
laten weten)
Tomas: 0493 15 56 61
Remi: 0471 22 31 36

GIDSEN
05/01 Drie koningen drie koningen geef mij een nieuwe hoed … Terwijl de 3 koningen aan de vooravond van hun
speciale dag gekomen zijn, starten voor ons de examens. Geen scouts. ☹
12/01 Aujourd’hui on commence avec la fête des scouts.
Vrijdag 17/01 Een ontspannend avondje allen tezamen.
26/01 De examens lopen op hun einde dus gaan we nog één keer diep in onze boeken duiken.
02/02 Examens zijn gedaan, maar Ciska zit in Polen en Celia in Frankrijk.
09/02 On va continuer à écrire notre histoire pour la fête des scouts.
16/02 Un jour à Paris.
23/02 On va rencontrer les varies Ch’tis.
01/03 Laat jullie van jullie beste kant zien voor de jury!
Zaterdag 07/03 Generale repetitie.
08/03 SCOUTSFEEST.
15/03 Na de zware weken is het tijd voor ontspanning.
22/03 Vandaag gaan we Brussel onveilig maken.
29/03 Een echt traditioneel bosspel.
Ciska

Celia

0470259037

0471417033

Hallo, allerliefste verkenner,
Het nieuwe jaar is begonnen en dus vliegen wij er weer in!
5/01: Geniet van jullie laatste dag vakantie!! Geen scouts!
12/01: Il faut absolument que vous commenciez à écrire votre pièce pour la fête des scouts ! Seulement
sans nous malheureusement☹
19/01: Tijd om wat centjes te verdienen! *kaching*
26/01: Paintball??
2/02: à l'aide! Je commence à voir les mots deux fois 😵
9/02: Il est temps de commencer à répéter 💃🏻
16/02: écrire, répéter, écrire, répéter,....
23/02: Eat, sleep, write, repeat en francais cela signifie “mange, dors, écrit, repète”
1/03: Et jury, c'était bien???
7/03: DIT IS EEN ZATERDAG 🡺 répétition général
8/03: SCOUTSFEEST
14/03: Call 911!!!
22/03: Money, money, money, it’s so funny in a rich man’s world
29/03: Wie kent rode het best?

Anne: 0474 05 90 47
Kaat 0476 04 03 38

JIN
Liefste jinnertjes van ons,
Ziehier ons programma van de komende weken ☺
5/01 – 26/01: Jullie geven elke zondag vervangleiding aan de kleinsten onder de scouts! Meer info volgt
nog! (Motivatieberichtjes, snacks, liefde en medelijden voor jullie allerleukste leiding die moet studeren zijn
altijd welkom <3 )
2/02: schrijven, schrijven en nog eens schrijven
9/02: Mais oui! Baguette, La Provence, Camembert et mèèèèrde!
16/02: To be, or not to be
23/02: Hopelijk is het al af…
1/03: Vandaag laten we de jury eens goed lachen met ons fantastisch stuk !
7/03: GENERALE REPETITIE !! We laten jullie het exacte uur nog weten
8/03: SCOUTSFEEEEEEST !!! Warm jullie stemmen op, was jullie kledij nog voor de laatste keer want het
is zover!
15/03: Money is a guarantee that we may have what we want in the future. Though we need nothing at the
moment it insures the possibility of satisfying a new desire when it arises.
22/03: Van linkssss…. Naar rechts…. Geen scouts want het is carnaval !!
29/03: Hoera! De Paashaas komt bijna langs
KUSJES !! xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

