Aloha beste Wouwders en sympathisanten!
Op het moment dat ik dit schrijf, is jullie leiding nog
volop bezig met het ineensteken van een
überpaaskamp dat zijn weerga niet zal kennen.
Ofwel, jullie lezen dit op het moment dat het paaskamp al
achter de rug is wat jullie in staat stelt daar een beter oordeel
over te vellen. Maar we laten we in de geest van het
optimisme ervan uitgaan dat alles in orde was.
Met datzelfde optimisme druk ik ook mijn hoop uit dat de
weergoden in de laatste fase van dit scoutsjaar ons
Belgenlandje mogen zegenen met het beste weer sinds jaren
opdat we ons tot het extreme kunnen uitleven op het veld en
in het bos.
Die hoop zie ik alvast gestaafd door de milde winter
die we hebben mogen meemaken.
Inderdaad, jullie hebben het goed gelezen, we zijn
helaas weer aanbeland bij de laatste maanden van dit
scoutsjaar. Vriendschappen zijn gesmeed, vele avonturen
werden beleefd en we werden allemaal weer vele ervaringen
rijker.
Niet getreurd om het nakende einde, maar laten we samen
van die laatste maanden iets onvergetelijks maken alvorens
we aan het volgende jaar beginnen.
Ik zal jullie niet langer ophouden met dit paginavullend
gezever. Lees dus snel verder in dit boekje hoe we de maanden
tot aan groot kamp vullen met übercoolheid.
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Ik wens u veel leesplezier en een fantastische laatste
trimester toe.
Inschikkelijke Springhaas
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Beste vrienden van onze oranje-zwarte familie,
Een jammerlijk moment komt boven, we zitten reeds aan de laatste Dolle Scout
van het scoutsjaar. Dit betekent dat binnen enkele maanden het scoutsjaar weer
voorbij is. De afgelopen maanden zijn weer voorbij gevlogen. We hebben ons
50ste levensjaar al goed ingezet en er zal nog veel volgen.
Voor het eerst sinds ons 45 jaar bestaan zijn we nog eens met heel de eenheid
op paaskamp geweest. Ons 50-jarig bestaan hebben we dus gevierd in stijl! Het
was een tof kamp met een leuk eenheidsgebeuren in het midden van het kamp.
Als voorproefje voor groot kamp kan dit wel tellen…
Zoals we al zeiden, het is de laatste Dolle Scout van het jaar, maar de ontknoping
en enkele hoogtepunten moeten nog komen. We hebben nog ons heus
verjaardagsfeest op 29 april en ook nog onze eenheidsbarbeque (elk jaar garant
voor een knalfeest van formaat). De Seniors gaan nog op buitenlands kamp en
er is uiteraard nog het groot kamp. Dit jaar gaan we naar Han-sur-Lesse met alle
groepen, exclusief de Seniors die in Slovenië gaan vertoeven.
Wij wensen iedereen nog 3 heerlijke scoutsmaanden!
De eenheidsleiding
Ouistiti, Spinaap, Tijger, Springbok & Gnoe

Data om vrij te houden, noteer ze alvast in uw agenda. Hou er rekening mee dat deze lijst nog
niet volledig is en dat ze nog aan veranderingen onderhevig kan zijn. Voor alle actuele informatie,
raadpleeg de kalender op onze website (http://wouw.org).

Vakantie & avondvergaderingen:
3 Juni: Avondvergaderingen voor alle takken
15 April: Geen Vergadering
Feesten en speciale activiteiten:
29 April: Lentefeest
5 Mei: Ouderfuif
24 Juni: BBQ
Kampen:
4 Augustus - 9 Augustus: Groot kamp Bevers
4 Augustus - 14 Augustus: Groot kamp andere takken
30 Juli – 10 Augustus: Buitenlands kamp Seniors
10 Augustus – 14 Augustus: Groot kamp Seniors

Voor u deze pagina omslaat, heeft de eenheid nog enkele belangrijke mededelingen:
We raden u aan om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar de scouts te komen. Ten
eerste draagt iedereen zo zijn steentje bij aan een beter leefmilieu, ten tweede voorkomt
u zo lange files en een ongemakkelijke drukte in de nabije straten.
Als u toch met de auto komt, parkeert u hem liever niet in de dreef. Zo wordt onze dreef
onnodig opgestopt, deze moet immers open blijven voor noodgevallen en leiding en stam
die materiaal verslepen. Ook de oprit van de buren dient vermeden te worden. Elk jaar
krijgen wij hier enkele klachten over.
Alvast Bedankt!

Hallokes!
Hierbij de laatste KokenMetGnoe! We maken een vegetarisch gerechtje dat je zowel als
aperitief hapje of bij een maaltijd kan eten. Falafelballetjes met yoghurtdip zijn ideaal om
voor te schotelen op een zomerse dag! Met een beetje couscous of tabouleh erbij wordt
het een volwaardige maaltijd :)
Geniet ervan!
Benodigdheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 snuifje komijnpoeder
1 snuifje chilipoeder
15 g sesamzaadjes
½ teentje look (naar smaak)
20 g gembers (stukje knol)
250 g Griekse yoghurt
1 snuifje zout
1 snuifje chilipoeder
1 snuifje komijnpoeder (naar smaak)
1 koffielepel tandoori-pasta (naar
smaak)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 takje munt
1 teentje look (naar smaak)
500 g gedroogde kikkererwten
1 sjalot (of een kleine ui)
Koriander (enkele takjes)
Sesamolie (enkele druppels)
Koriander (enkele takjes)
Sesamolie (enkele druppels)
Extra: zeste van sinaasappel
smaak

naar

Benodigdheden:
VOORBEREIDING
1 snuifje komijnpoeder
1 snuifje chilipoeder
15 g sesamzaadjes
Giet
de gedroogde kikkererwten in een pot en schenk er koud water over, tot ze
½ teentje look
(naar
smaak)
ruimschoots
kopje
onder
doen. Laat de erwten een nacht weken.
20 g gembers (stukje knol)
250 g Griekse yoghurt
1 snuifje zout
1 snuifje chilipoeder
1 snuifje komijnpoeder (naar smaak)
sesamolie (enkele druppels)
koriander (enkele takjes)
sesamolie (enkele druppels)
extra: zeste van sinaasappel naar smaak

FALAFELS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g gedroogde kikkererwten
1 sjalot (of een kleine ui)
1 teentje look (naar smaak)
1 takje munt
koriander (enkele takjes)
1 koffielepel tandoori-pasta (naar smaak)
1 snuifje komijnpoeder (naar smaak)
1 snuifje chilipoeder
sesamolie (enkele druppels)
1 snuifje zout

Met dit recept maak je +/- 5 falafels per persoon.
Giet het water uit de pot met gewelde kikkererwten. Spoel ze even onder stromend water
en laat de erwten goed uitlekken.
Doe de kikkererwten in de hakmolen en maal ze al een eerste keer. Roer af en toe even in
de kom van de hakmolen zodat je fijngemalen kikkererwten verkrijgt (je moet dit kunnen
bewerken zoals een deeg).
Pel de look, en plet het teentje tot pulp. Pel de sjalot en snij ze in grove stukken. Spoel
de munt en de koriander en pluk de blaadjes en fijnste takjes los.
Doe de lookpulp, de sjalot en de verse kruiden bij de gemalen kikkererwten.
Geef de bereiding extra smaak met wat tandooripasta (een Indiase pasta met
specerijen), een snuifje zout, een snuif komijnpoeder en een klein beetje chilipoeder.
Durf voldoende te kruiden!
Voeg ten slotte een voorzichtig scheutje sesamolie toe voor een zachte ‘geroosterde’
smaaktoets.
Laat de machine opnieuw op volle toeren draaien tot de kruiden en specerijen fijngemixt
zijn in het mengsel (schep tussendoor even door de kikkererwtenpasta, zodat de
volledige inhoud van de pot perfect gemengd is).µ
Zet de falafelpasta in de koelkast en bereid de yoghurtdip.

DE YOGHURTDIP
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g Griekse yoghurt
20 g gembers (stukje knol)
½ teentje look (naar smaak)
Koriander (enkele takjes)
15 g sesamzaadjes
Sesamolie (enkele druppels)
1 snuifje chilipoeder
1 snuifje komijnpoeder

Schenk de romige Griekse yoghurt in een schaaltje.
Verhit een kleine pan en strooi er de sesamzaadjes in. Wacht tot ze knisperen en strooi
nadien de geroosterde zaadjes in de yoghurt.
Schil het stukje gember en rasp het fijn.
Tip: Voeg in de plaats een beetje oranje zeste van de sinaasappel toe.
Pel de portie look en plet het tot pulp.
Spoel een beetje koriander en snipper de blaadjes fijn.
Meng alle ingrediënten in de yoghurt. Kruid de dip met een snuifje pittig chilipoeder, wat
komijnpoeder, enkele druppels sesamolie (naar smaak) en een beetje zout.
BAKKEN EN SERVEREN
Rol falafels van 2 tot 3 centimeter diameter (zo’n 20 tot 25 g per balletje) en verzamel de
balletjes op een bord, alvorens je gaat bakken. Je kan kiezen om ze in een pan te bakken
of in frituurvet.
Ofwel verhit je een pan met olie om de balletjes goudgeel te bakken, ofwel verhit je het
frietvet tot 180°C. Bak gerust meerdere falafels in één beurt, maar overdrijf niet.
Vermijd dat de balletjes mekaar raken.
De falafels zijn goudgeel en gaar na een bakbeurt van enkele minuten. Hoe groter de
balletjes, hoe langer je ze moet bakken. De vulling moet gaar zijn.
Serveer de warme falafels met een potje van de kruidige yoghurtdip. Of een mengeling van
couscous of tabouleh :)

…Vleermuis 30 ufo’s (snoepjes) in zijn mond kan steken?
…De bevers alle gebieden hebben kunnen veroveren?
…De bevers kunnen marcheren als de beste?
…Amelia de beste piloot ter wereld is?
…Renée Henry de beste masseuse is?
…De leiding wel reuzeblij was met de afwasmachine
in de keuken?
…Het super gezellig was onder de parachute?
…Fen een beetje verliefd is op stern?
…Stella graag vlees eet maar dit dit kamp niet
mocht doen?
…Sommige kinderen meededen aan 40 dagen zonder
vlees?
…Cynomys dat ook gedaan heeft?
…Oerang-oetang vroeger weg moest?
…Sikahert zijn plaats innam?
…Arend zijn verjaardag vierde op kamp?
…De leiding hier slingers voor had opgehangen?
…De bevers een kamp hebben gemaakt?
…De wolvenleiding op cursus grappen moet uithalen?
…Niemand gezien is geweest tijdens het sluipspel?
…De kookploeg weer lekker gekookt heeft voor ons?
…De bevers wel heel vroeg wakker waren ’s ochtends?
…De bevers een nieuw dansje hebben geleerd?
…Havik zijn voeten enorm stinken?
…Astor Bequé honden in paarden kan laten veranderen?
…Amerikaantje het nieuwe voetbalspel is bij de
jongensbevers?
…Ook muurtje-shot daar bij hoorde?
…Havik en Vleermuis de ultieme winnaars waren in
muurtje shot?
…De bevers complimenten gekregen hebben van een ouder
koppel op de trein?
…Omdat ze zich zo goed hebben gedragen in eerste klas?
…Iedereen het kamp nu al mist?
…Welpen liever Henk de paashaas hebben dan Henk de
potvis?

…Welpen zeer goed kunnen dansen op
‘Can’t stop the feeling’?
…Ze helemaal rustig worden van meditatiemuziek?
…De welpen bang waren voor de duisternis?
…De leiding ook wel een beetje?
…De welpen het lied ‘kind van de duivel’ graag meezongen?
…De leiding dit een beetje beangstigend vindt?
…De leiding op zoek is naar een Labojas?
…Edith en Stern hier niets van begrepen?
…De seniors een zeer leuke stage hebben gedaan?
…Koprol op dennenappels pijn doet?
…Aaron een geweldige verjaardag heeft gehad op kamp?
…De welpen elke avond met overvolle magen
konden gaan slapen?
…Ze dit ook gedaan hebben na hun gedeelde
portie van heerlijke frietjes met stoofvlees?
…De meeste jongens het zelfs leuker vonden om
hun op te maken voor het eindfeest dan de meisjes?
…Alle welpen super goed gestapt hebben op de
dagtocht?
…Dit dan ook werd beloond met een frisse
(heeeeeeel frisse) duik in het meer?
…Ze ook genoten hebben van het ijskoude water?
…We geluk hadden omdat de andere takken er
een beetje later uit werden gehaald door de baas
van de Hoge Rielen?
…We zelfs tweenden gezien hebben?
…Rikki zeer goed kan kaartlezen?
…Cupido een oogje op de suikerfee heeft?
…De welpen moedertje tijd goed geholpen hebben om
de feestdagen op de juiste dagen terug te plaatsen?
…De welpen elke avond aandachtig luisterden naar de
verhalen over het verslaan van de duisternis?
…De duisternis al van in het begin van het kamp de
stemmen van de leiding wegnam?
…De leiding de laatste avond de welpen beschermden
tegen de duisternis?
…Dat resulteerde in het rode haar van chikai?
…De kookploeg lekkere broodpudding kan
maken?
…De kookploeg alles lekker kan maken?
…De duisternis ook zorgde voor vieze vuile
buikbacterien bij Akela, Egon en Loulou?
…We GEWELDIG weer hebben gehad dit
paaskamp?
…Egon een zonnen ninja is?
…Ingmar zeer goed kan dansen?
…Ferre en Emile een deel van de dagtocht met
taxi bakfiets gedaan hebben?

…Nest lila dit ook heeft mogen doen?
…Silke haar pluisbal overal mee naartoe neemt?
…Jacob goed is in emmerbal?
…Stern graag candy crush speelt?
…Loulou gek is op selfies nemen met Chikai haar gsm?
…De welpen vuile spelen enorm gemist hebben?
…Maar vuil genoeg waren door verwendag?
…De welpen hebben kunnen genieten van een geweldig
cool deken-en-kussen-fort?
…De wolven eigenlijk ook al bij de leiding kunnen gaan?
…Ze hun eigen spelen al kunnen maken?
…De wolven niet vies zijn van wat modder?
…Sid, Pepijn en Dante graag een moddergevecht
aangaan met de leiding?
…De wolven een uitermate goed afweersysteem
hebben?
…De leiding (lees: Stokstaart) minder?
…De wolven een slechte muzieksmaak hebben?
…Ooievaar en Klauwier samen zijn?
…Zij volgens de wolven ook al 2 kindjes hebben?
…Deze wolvenkindjes Ella en Josefien heten?
…Dit ook de eerste wolvenbaby’s zijn?
…We Roodborstje héél hard missen?
…Maar we wel héél blij zijn met Smelleken,
die sinds januari ook wolvenleidster is?
…Ze wel niet met de bakfiets kan rijden?
…Remie evenveel als Beloega kan eten?
…Lien, Hannelore en Jinte heel goed kunnen liegen?
…Anna graag pissebedden eet?
…Klauwier’s uitleg brak was?
…Chaud hét woord was van Paaskamp?
…De wolven al hebben gezwommen in april?
…Er wifi was op Paaskamp?
…De seniors hier ook gretig gebruik van hebben
gemaakt tijdens hun stage?
…Stella en Lise dezelfde pyjama hebben?
…Een raam ook een deur kan zijn?
…De nieuwe kindjes Jerome en Nobel al meteen
verzot zijn op kamppasta?
…Mats de hele dagtocht heel gestapt met zijn
broek omgekeerd aan?
…De leiding zich evenveel heeft geamuseerd in
Speelstad als de wolven?
…Ze eigenlijk niet in het ballenbad mochten,
maar ze dat wel hebben gedaan? #oeps
…Er in Kasterlee moordkippen rondlopen?
…Sid hiervan bang is?
…Hij ook bang is van Stokstaart aan tafel?
…Kaz supergoed kan kaartlezen? #kaartleeskaz
…Beloega echt geen koffie kan zetten?

…Diksnavelmees verkozen is tot de knapste mannelijke
leiding?
…De wolven denken dat hij nog 16 is?
…Tragopaan nog grappig is voor zijn leeftijd? #tragOPA
…De meisjeswolven echte stuikers zijn?
…Ooievaar, Klauwier en Stokstaart nog als VG’s in het
gebouw hebben gezeten?
…Zij ook hun sporen hadden nagelaten?
…Kaz en Jeff uitstekende obers zijn?
…Beloega wel eens wat peper kan morsen in stoemp?
…Beloega op kamp gaat met maar 4 onderbroeken?
…Pita ’s avonds nog lekkerder is?
…Sommige jvg’s al eens graag nieuwe haarstijlen
uitproberen?
…Hier wel eens een halve pot mayonaise aan te
pas durft te komen?
…Florence zich graag smijt in kleine spelen?
…Bepaalde mensen wel houden van spontane
kussengevechten?
…We pasta van piemeltjes hebben gegeten?
…De jvg’s allemaal een man willen zoals Putin?
…De Cobra’s zoveel houden van dagtochten dat ze
deze met alle plezier vier uur langer maken?
…Ante en Cesar graag hespeworst eten?
…Arthur graag sfeerfoto’s trekt?
…Spiesbok soms wat moeite heeft met opstaan?
…Milan erin geslaagd is Gaai te verslaan in een
spelletje schaak?
…Springbok graag emmers koud water gooit over
mensen die aan het douchen zijn?
…Anhinga immer resoluut weigert mee te doen aan
Singstar?
…Kleine spelen in het donker behoorlijk intens
kunnen worden?
…Je best oppast voor Guust zijn high-kick?
…Je dit anders maar eens aan Kobe moet vragen?
…De jvg’s heel braaf geweest zijn?
…Rusland en Amerika uiteindelijk een bromance
hebben?
…De jvg’s graag wapenstilstand vieren?
…Robbe geen brocoli en bloemkools lust?
…Fien heel veel groentjes heeft gegeten?
…Ara wel eens een worstje lust?
…De jvg’s echte feestbeesten zijn en ze dan ook
op een podium hebben gedanst?
…We rugby hebben gespeeld met een kip?
…Zalm houdt van Tripoloski?
…Adidas krossovski?
…De VG’s hun bakfiets al van dag 1 kapot was?

…Dat de leiding niets verbaasde?
…Kampvuur met VG’s wel eens schrikwekkend kan zijn?
…”Ojo, die boom gaat mij vermoorden”?
…”Ma gast, wie is hier met die dennenappels aan’t smijten!”?
…”Eeh maar daar staat iemand achter die boom”?
…”Shit gasten, er staat dus wel echt iemand achter die boom”?
…Anticlimax: Het waren Vos & Distelvink?
…Zij de vrouwen écht wel een kwartier lang de stuipen op het lijf hebben gejaagd?
…Kipkruiden elk eten verbeteren?
…En anders ook gesnoven kunnen worden?
…Niet iedereen fan is van ‘blenderdag’?
…Het idee wel mooi was?
…De uitkomst minder?
…Raaf een stiekeme shampoodief is?
…Alle meisjes evenwel stiekeme shampoodieven zijn?
…Bye bye shampoo van Markhor?
…Er New Kids gespot zijn in de Hoge Rielen?
…Piñata’s niet gemakkelijk kapot te krijgen zijn?
…De VG’s Zalm spontaan gezamenlijk gestenigd (dennenappels) hebben?
…#payback?
…De leiding er spijt van heeft dat ze dit niet gefilmd hebben?
…Markhor de hele tijd zegt dat ze niet mogen gooien, maar dan stiekem zelf meedoet?
…Springhaas iets te graag danst op tafel?
…Springhaas de hele tijd zegt dat de VG’s niet op tafel mogen dansen, maar dan zelf ook
meedoet?
…En dan ook nog eens ge-gotcha’d werd?
…Noah de gotcha koning is?

Barprijzen


We vinden het belangrijk om iedereen te kunnen verwelkomen in onze bar. Naast de
goede sfeer en entourage staan democratische prijzen centraal.
De barprijzen zijn al sinds lang ongewijzigd. Door een aantal maatregelen o.a. de
suikertaks, indexeringen,... zijn wij genoodzaakt de prijzen mee te laten evolueren.
Wij hopen opnieuw een lange periode deze prijzen te kunnen behouden en jullie talrijk
te verwelkomen.
Alvast bedankt voor jullie begrip.
Santé!

Wij herbekijken voor u vrijblijvend
uw lopende verzekeringen en toetsen
deze op kwaliteit, hiaten en dubbele
dekkingen. Indien gewenst bezorgen wij u
een kwalitatieve offerte voor uw volledige
verzekeringspakket. Bel mij voor een
vrijblijvend bezoek bij u thuis.

Pieter Moreels
0485/76.66.58

pieter@zakenkantoorassuco.be
Zakenkantoor Assuco BVBA
Veldweg 6 bus 2 9620 Zottegem
Tel 09/360.07.22 - Fsma 115776A

Proxy Delhaize Botermarkt
Openingsuren:
Ma : 13.00u tot 19.30u
Di-za : 08.00u tot 19.30u
Zo : 08.00u tot 13.00u

Beste bevertjes
Wij hebben een super leuk paaskamp achter de rug, daar werden we opgeleid tot echte
soldaten! We hebben zelf onze weg gezocht door gevaarlijke gebieden. We merkten dat het
leven in de kazerne niet altijd rozengeur en maneschijn was. Maar toch vind ik dat jullie
dat perfect hebben gedaan. Jullie laatste opdracht is het invullen van dit doolhof. De vrouw
wil een ijsje voor haar kinderen kopen, jij als volmaakte soldaat moet haar helpen bij deze
queeste.
Wie weet krijg je er zelf ook eentje.
Groeten Generaal Muskaatnoot

HAARDAN
KAPSALON VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN

ZONDER AFSPRAAK
OPEN DI-VR 8H30-17H30
ZA 8H00-16H30
BRUSSELSESTEENWEG 585
9050 GENT
09 231 17 00
INFO@HAARDANS.BE
VOLG ONS OP FACEBOOK

Eerlijke handel in
Gentbrugge-Ledeberg:
Oxfam Wereldwinkel
L.Tertzweillaan 2
Gentbrugge
Open: woensdag, donderdag, vrijdag 15 tot 18 uur ,
zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 uur.

qualicopy

Mei
1

Juni
Han (Wolven)

2

Edith, Jente (Bevers), Sacha (Wolven)

3

Hanna, Pritt (JVG’s), Mara (Leiding), Vlinder
(Stam)

4

Mauro, Lise (Bevers), Emile (Welpen), Thomas
(Wolven), Springbok (Leiding), Pierre (Stam)

5

Silke (Welpen), Roodborstje (Leiding)

6

Lennert (Wolven), Gaai (Leiding), Torenvalk
(Stam)

7

Milla (Welpen), Anaïs (Wolven), Poolvos
(Leiding)

8

Madelief, Jules (Bevers), Louis, Tiemen,
Trixie (Welpen)

9

Stern (Leiding)

10

Juliette (JVG’s)

Sien (Bevers), Nicolai (Wolven), Baviaan
(Seniors)

11

Spiesbok (Leiding), Alpaca (Stam)

Stan (Bevers), Renée (Welpen), Markhor
(Leiding)

12

Benno (Wolven)

Sneeuwuil (Stam)

13

Kleo (Welpen), Matteo (Wolven)

Astor (Bevers), Roos (Welpen)

Leon (Welpen), Kameleon (Seniors)

Fons, Camille (Bevers), Sifaka (Stam)

14

Wasbeer (Seniors), Zwaan (Stam)

Scholekster (Leiding)

15

Maja (Bevers), Bergbever, Salangaan
(Stam)

Miro (JVG’s)

16

Groenling (Stam)

Otto (Wolven)

17

Steltral (Leiding)

Elle (Bevers)

18

Myra (Bevers), Noah (VG’s), Tijger (Leiding)

Toon (Welpen), Kauw (Seniors)

19

Lili, Lé (Bevers)

Wolf (Welpen)

20

Britt, Cesar (JVG’s)

Leen (JVG’s)

22

Liv (Bevers)

23

Vigo Ernesto (Welpen)

24

Evaluna (JVG’s), Condor (Stam)

25

Oona (Welpen)

26

Renée (Bevers)

27

Dora (Welpen)

31

Rune (Wolven)

Kobe (JVG’s), Gnoe (Leiding)
Tieke (Welpen)

Juli
1

Augustus
Ella (Bevers), Steenarend (VG’s)

2
3

Flicka (Stam)

Beloega (Leiding)

4

Renée (Bevers)

Beo (Stam)

5

Bent (Welpen), Damhert (Stam)

6

Fien (Bevers), Gazelle (Stam)

7

Impala (Stam)

8

Oerang-oetang (Leiding)

9

Kraanvogel (VG’s)

Siel (Bevers), Lou (Welpen)

10

Themis (Bevers), Lorin (Wolven), Olifant
(Leiding)

Lana (Bevers)

11

Linus (Bevers), Emilia (VG’s)

Daan (Welpen), Britt (Wolven),
Sari (JVG’s)

13

Elias (Wolven), Ouistiti (Leiding)

14

Lien (Wolven)

15

Gust (Welpen), Leendert (Wolven), Jonas
(JVG’s)

16

Ada (Welpen), Zeepaardje (Seniors)
Anna (Bevers)

17

Esmee (Wolven)

Tamaroe (Stam)

18

Nanou (Bevers), Julliette (Welpen)

Hendrik (Bevers), Jabiroe (VG’s), Dolfijn
(Stam)

19

Rover (Bevers), Siamang (Stam)

Tanaya (Wolven), Batist (JVG’s)

20

Nias (Welpen)

Billie Lou (Bevers)

21

Bernard (JVG’s)

22

Vleermuis (Leiding)

23

Mink, Bonobo (Stam)

Silke (JVG’s)

24

Teun (Bevers)

Wout (Bevers), Spitsvogel (Stam)

25

Otto (Bevers)

Guust, Edward (JVG’s), Struisvogel, Otogone (Seniors)

26

Otter (Stam)

Lio (Welpen)

27

Staf Emiel, Joséphine (Bevers), Stern (Welpen),
Strandloper (VG’s), Stekelstaartzwaluw (Seniors)

Edgar (JVG’s), Tapir (Stam)

29

Seth (Bevers), Briek (Wolven), Wolf (Stam)

Lijster (Stam)

30
31

Sioban (Wolven)
Leeuwerik, Kaketoe (Seniors)

Kenga, Jan (Stam)

qualicopy

Themaverhaal
Het was één april 2017 en op het programma stond Visjes vangen! Maar
één april!!!!
We deden themaverhaal. Alle bevers kregen de eerste vijf hoofdstukken
te horen aan de hand van een schaduwspel met vertellers Plevier en
Havik.
Zo leerden ze waarom de bevers, bevers noemen. Maar niet enkel dat.
De leiding kan af en toe kwaad worden als er met stokken gespeeld
wordt, in het verhaal werden de eventuele gevolgen duidelijk gemaakt
en de bevers leerden de stokken te laten liggen.
Andere wijsheden zoals samenwerken, verantwoordelijkheid, etc.
werden ook bijgeleerd. Om het ijs te breken hebben we tussen de
hoofdstukken door battles gedaan. Aan de hand van deze battles konden de bevers een batterij opladen. Deze batterij hadden ze nodig voor
het schaduwspel verder te laten verlopen. Want voor een schaduwspel
is er een spot nodig en voor een spot is er een vol geladen batterij nodig.
De vijf hoofdstukken waren afgerond, de battles gedaan, duifje duifje
is gespeeld en de nieuwsgierigheid om het vervolg van het verhaal te
horen begint al te komen.

Teerpoot Extreme
Met het Paaskamp in het vooruitzicht, was het nog eens tijd voor teerpootvergadering.
Natuurlijk was het niet zomaar een teerpoot, maar teerpoot Extreme!
Net zoals op school zaten de Welpen op banken en luisterden (aandachtig natuurlijk)
naar de leiding.
Passioneel heeft Akela een stuk van het Jungleboek voorgedragen.
Dit werd gevolgd door nog enkele andere lesjes die ze moesten leren.
Hierna moesten ze iets afbeelden uit het verhaal met natuurmateriaal.
Tijdens hun zoektocht naar de juiste takken werden ze ondervraagd over de wet en
belofte.
Uiteraard dik in orde!
Na een lekkere break werd er overgeschakeld op een mix van quiz en estafette.
Als afsluiter was er het gebruikelijke Groot Gehuil.
De vrolijke welpen zijn met een serieus aangevinkt boekje naar huis kunnen gaan
en keken al uit naar de volgende vergadering.
Greetz Bagheera

Het wouwke
Wij maken een film
Vandaag hebben we met de wolven filmpjes gemaakt waarbij ze elke tak nadeden om ze
dan te tonen op de bbq op het einde van het jaar.
We begonnen de vergadering natuurlijk met een klein opwarmspeletje om alles eens goed
los te krijgen voordat we het grote spel gingen spelen.
De wolven werden in 5 groepen verdeeld die elk geld moesten verdienen om zo rekwisieten en woorden te kunnen kopen. Die woorden of rekwisieten konden ze dan opleggen
aan de andere groepen die ze verplicht moesten of juist niet mochten gebruiken in hun
filmpje.
Nadat iedereen zijn geld had uitgegeven en dat elke groep te weten was gekomen welke
tak ze mochten nadoen, vertrok elke groep met een leider om te gaan filmen. Sommigen
gingen naar de wijk en anderen bleven op het terrein om hun tak zo goed mogelijk na te
spelen.
We hadden tot 16h de tijd om te filmen om zo op tijd te zijn voor de break.
Nadat we lekker hadden genoten van een koekje en een drankje gingen we met zijn allen
naar het lokaal waar de filmpjes van elke groep werden getoond.
Na dat we de filmpjes hadden gezien moesten de wolven stemmen op de groep van wie ze
vonden dat het beste filmpje had en het best de tak had nagedaan.
Na een spannende finale was uiteindelijk de groep gewonnen die de bevers nadeden.
Hierna hebben we nog een paar kleine spelen gespeeld om toch nog het laatste beetje
energie los te laten.
We sloten uiteindelijk de vergadering af met het hoefijzer.

Voorlaatste dag!
Aiaiai, opstaan met knallende muziek zoals elke ochtend. Met kleine oogjes maakte ik me
klaar om lekker te gaan ontbijten.
Het was speculoos met brood dus dat ging wel snel binnen!
Voor wie het blijkbaar niet zo’n aantrekkelijk ontbijt was, was voor Ara.. Zij werd een half
uur te laat door Spiesbok binnen gedragen!
Na het ontbijt konden we beginnen aan het grote Saboteurspel! Ara gaf de meest
onsamenhangende uitleg in het 50-jarig bestaan van De Wouw, maar we knikten alsof we
het begrepen en gingen aan de slag.
Een paar toffe opdrachten bij de leiding met verschillende disciplines om geld te verdienen
voor tunnels te plaatsen op het spelbord en een aantal grote battles met die dikke
Amerikanen die we met alle gemak wonnen, en het spel was zo goed als ‘Game over’ voor
die Amerikanen.
Na deze gemakkelijke overwinning zijn we gaan eten! Heel erg lekkere slaatjes!
Blijkbaar waren al onze battles gedurende het kamp niet voldoende om een duidelijke
winnaar aan te duiden dus hielden we in de namiddag de Clash of the Countries!
Totale oorlog met als bedoeling 1 land volledig uit te roeien!
Het spel begon met het veroveren van een aantal ‘outposten’ door in kleine groepjes
tegen elkaar te vechten. Alle battles waren mini-vuile spelen zoals Limbo met een ei in de
broek. Als je viel, kwam je op je gat terecht en brak het ei in je bilspleet! IEUW!
Na verschillende mini-battles was het tijd voor de serieuze oorlog!
Er werden 3 grote spelen gespeeld: baseball met aan elke honk viezigheid waarin je verschillende lichaamsdelen moest steken, rugby met een lekkere rauwe kip en frisbee met
een bevroren pizza! Er was ook een pot van 5 kilo mayonnaise aanwezig die zo goed als
volledig op Guust zijn hoofd terechtkwam.
Hierop legde hij zijn vettige haren helemaal naar achteren en zag er zo mogelijk nóg
knapper uit dan gewoonlijk, OMG!

Na de vuile spelen mochten we ons gelukkig douchen! Man, wat heeft dat deugd gedaan!
De leiding had wel een emmer koud water bij Ante in de douche gesmeten.. Chance dat
ze dat niet bij mij geprobeerd hebben!!
Na het douchen begonnen we gezamelijk aan een goede FAP sessie! Fishsticks met
Assortiment groentjes en Purree wel te verstaan!
HEEERLIJK!
Als laatste activiteit maakte de leiding ons duidelijk dat oorlog zinloos bleek te zijn waar er
alleen maar verliezers waren.
We hielden dus een wapenstilstand en vierden de goede afloop door een spetterend
feestje! De voorziene vampierentanden waren in een mum van tijd op en ik moet eerlijk
bekennen dat ik een schoon voorraadje naar binnen gespeeld heb! Jummie!
We hebben goed gedanst en ons heel erg geamuseerd tot we zo moe werden dat we naar
ons bedje gestuurd werden. Ik ben waarschijnlijk nog nooit zo snel in slaap gevallen.
Slaapwel!
Pritt out!

Pritt De Ridder,
PL van de Buffels

NACHTSPEL: Sneak&Steal
De verkenners moesten op een avond per patrouille een spel spelen waarbij de
winnende patrouille beloond zou worden met een streepje (dat meediende bij het verkrijgen van het patrouillelintje ‘hooligan’).
De verkennerleiding riep de hulp in van de beverleiding om hen mee te helpen.
Het spel liep als volgt: De verkenners moesten buiten langs de leiders (die een vast
pad volgden) sluipen en een lintje stelen uit de rugzak van een leider die achter in het
speelveld liep.
Het is vanzelfsprekend dat ze niet gezien mochten worden.
Omdat er veel valsgespeeld werd, riep de leiding het spel een halt toe en vroegen de
leiders aan de verkenners of eventuele aanpassingen nodig waren, opdat het spel eerlijker
en leuker zou verlopen.
Nadat de aanpassingen toegepast werden aan het spel, speelde iedereen nog een halfuurtje door en kwamen de Panters er als winnende patrouille uit!
Hoera!
Crapuleuze groeten
Strandloper
PL Panters

Goeiendag

Zaterdag 8 september

Paaskamp was weer geslaagd he. Het was blijkbaar al lang geleden dat we met de seniors
Overgang
op paaskamp zijn gegaan. Dat komt doordat het een eenheidspaaskamp was. Bijgevolg
gaan we tijdens groot kamp op buitenlands kamp.

De overgang, elk jaar gebeurt

Het was hier weer plezant. Ons gebouw was alleszins een stuk beter dan 5 jaar geleden.
het weer,
de dag
waarop
enzonder inrichting.
Toen
verbleven
we als
JVG’s injongens
een loods
De activiteiten waren ook top. We hebben onder andere een dagtocht gestapt en ons
meisjes van
uitgeleeft op een hoogteparcours.
alle leeftijdenwas
hunook
jongere
Het eenheidsmoment
wel tof vrookal mochten we geen kampvuur maken.
Alleen vonden we het iets minder dat we allemaal zo vuil werden. Plots begon iedereen te
iendjes
vaarwel
zeggen,
om
zich
bij
smijten met appelmoes en tomatensap. Een dodelijke combo zo blijkt want bij het in alle
een oudere
haast
naar buiten lopen is Slaapmuis keihard op zijn bek gegaan en heeft hij in zijn val nog
3-4 andere seniors meegetrokken.

groep te voegen. Ook vandaag
was het
zover,
Kusjes
en weer
knuffels
xoxo de dag waarop
wij onze
Kyang
verkennerjaren voor eeuwig
achter ons zouden laten, en de grote
wereld der
seniors zouden binnenstappen.
In een uitermate anoniem mailtje
hadden onze nieuwe, anonieme moderators ons
uitgelegd hoe wij diezelfde
zaterdag op het terrein verwacht
werden. Braaf en
gehoorzaam als wij zijn, verschenen wij dan ook allemaal in een
prachtige
baby-outfit. Toen wij in de verte
vier fluitsignalen hoorden, begaven
wij ons
naar het alom gekende hoefijzer, en kregen wij, na lange tijd van
ongedurige
nieuwsgierigheid, te horen wie

April 2017
15/04 : Geen vergadering
22/04 : Themaverhaal deel (2&3)
29/04 : Verjaardagsfeest

Mei 2017
06/05 : Dagactiviteit: Bokrijk ( info volgt)
13/05 : Levensweg
20/05 : Sport
27/05 : H2O games

Juni 2017
03/06 : AV: Just Dance
10/06 : AV: GEZELLENSPELLEN
Meenemen: gezelschapspel
17/06 : AV: Party in de bos!
24/06 : Eenheids BBQ

Als je niet kan komen verwittig dan de leiding !
Cyriel Pauly (Vleermuis) - 0473/83.80.95 - vleermuis@wouw.org
Avondvergaderingen (AV): steeds van 16u30 tot 18u30

April 2017
15/04 : Geen vergadering
22/04 : Chaos
29/04 : Verjaardagsfeest

Mei 2017
06/05: Je bent een pion
13/05: Ridders & Prinsessen vs Draken
Meebrengen: fiets meebrengen
20/05: Gondpont
27/05: Schelpen (info volgt)

Juni 2017
03/06: AV: Ra, ra, ra, raadsrots
10/06: AV: Wie was het? De butler?
17/06: WK
24/06: Eenheids BBQ

Als je niet kan komen verwittig dan de leiding !
Lieselot Gaus (Spotlijster) - 0497/84.87.95 - spotlijster@wouw.org
Avondvergaderingen (AV): steeds van 16u30 tot 18u30

AFWERKING
0800 150 20

DAKWERKEN
09 228 05 64

UW NIEUW AANSPREEKPUNT VOOR
TOTAALRENOVATIE
WIJ ONTVANGEN U OP ONS NIEUW
KANTOOR TE GENTBRUGGE.
ADRES :
FREDERIK BURVENICHSTRAAT NR 95
9050 GENTBRUGGE

April 2017
15/04: Geen vergadering
22/04: Jacht op stereotypes
29/04: Verjaardagsfeest

Mei 2017
06/05: Dropping. Vanaf 10h op de scouts!
13/05: Transfosspel (info volgt)
20/05: Het grote duinenspel (info volgt)
27/05: Vuile Waterspelen
Meebrengen: extra kledij

Juni 2017
03/06: AV: Blaarmeersen (info volgt)
10/06: AV: Het grote EHBO-spel
17/06: AV: Het grote Suriname-spel
24/06: Eenheids BBQ

Als je niet kan komen verwittig dan de leiding !
Jakob Van Vlierberghe (Beloega) - 0498/43.24.31 - beloega@wouw.org
Avondvergaderingen (AV): steeds van 18u30 tot 21u00

Tuinmachines Grasco
Teaterstraat 24
9050 Gentbrugge
09/2310130

Service na verkoop met eigen hersteldienst

April 2017
15/04: Geen vergadering
22/04: Wolololo
29/04: Verjaardagsfeest

Mei 2017
06/05: Vergassing (info volgt)
13/05: Het grote Spiesbok mysterie
20/05: 20 mei spel
27/05: Lekker nat worden

Juni 2017
03/06: AV: Supa Hot BBQ met roze broekjes aan
(info volgt)
10/06: AV: Gehandicapte/ruige/geile spelen
17/06: AV: JVG’s @ Blaarmeersen (info volgt)
24/06: Eenheids BBQ

Als je niet kan komen, verwittig dan de leiding!
Ruben Haegeman (Springbok) - 0497/99.51.65 - springbok@wouw.org
Avondvergaderingen (AV): steeds van 18u30 tot 21u00

BIO-CONCEPT
KAPSALON RAMOUDT
Brusselsesteenweg 89
9050 Ledeberg
09 / 231 04 24

April 2017
15/04: Geen vergadering
22/04: Kleine spelen
29/04: Verjaardagsfeest

Mei 2017
06/05:

Kookvergadering (10u-18u)

13/05:

Financiële vergadering (info volgt)

20/05:

Willy’s & Marjetten

27/05:

Patrouille-dag (info volgt)

Juni 2017
03/06: AV: Stokken en ballen
10/06: AV: Quiz
17/06: AV: Waterspelen
Meebrengen: reservekledij
24/06: Eenheids BBQ

Als je niet kan komen verwittig dan de leiding !
Kyril Vets (Springhaas) - 0474/02.33.99 - springhaas@wouw.org
Avondvergaderingen (AV): steeds van 18u30 tot 21u00

April 2017
15/04: Geen vergadering
22/04: Groot spel
29/04: Verjaardagsfeest

Mei 2017
06/05: Verfspelen
13/05: Financiële vergadering
20/05: Dagvergadering naar de zee
(beach volleybal tornooi)
27/05: BBQ

Juni 2017
03/06: AV: Quiz
10/06: AV: Blaarmeersen + Verjaardag Ansel
17/06: AV: Sloveense Avond
24/06: Eenheids BBQ

Jutta Sintobin (Gnoe) - 0478/43.26.64 - Gnoe@wouw.org
Avondvergaderingen (AV): steeds van 18u30 tot 21u00

