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Redactie

Lay-out

Beste Wouwers en vrienden

U heeft het waarschijnlijk wel al gemerkt, tenzij u op vakantie 
in de Malediven bent, maar de winter is in het land! Als er één 
iets is waar we dit jaar niet over kunnen klagen, is het een 
gebrek aan sneeuw! Laat de winterpret maar komen! 

De winter brengt echter ook heel erg lange avonden met zich 
mee waardoor we al eens graag gezellig bij de open haard of 
kachel kruipen met… jawel, een Dolle Scout in de hand!

Deze editie voorziet u alweer van het nodige leesplezier over 
de avonturen van uw spruit, de ingenieuze kooktechnieken 
van Fodie en de verbazingwekkende proefjes van Spinaap!
Op de volgende pagina wacht u een belangrijke mededeling 
van onze geliefkoosde eenheidsleiding en daarna rest u enkel 
nog meer leesplezier!

De redactie van de Dolle Scout wenst u een heel prettige 
kerst en een gelukkige nieuwjaar toe!

Tot in 2018!

Petillante Spiesbok
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Beste Wouwers

Binnenkort heerst Koning Winter en wordt ons terrein waarschijnlijk nog enkele keren 
onder een prachtig wit tapijt bedekt. Een periode van sneeuwpret breekt aan, maar ook 
de studeerpret mogen we niet uit het oog verliezen. Om iedereen met een mooi rapport 
aan 2018 te laten beginnen, organiseren we avondvergaderingen: kort, maar krachtig 
scoutsplezier. U leest er alles over op onze webstek.

Vanaf februari 2018 draaien we weer op volle toeren en staat er genoeg op het programma 
om ons te verwarmen na de koude wintermaanden. Dans je warm op onze ouderfuif en 
begin je rugzak maar te maken voor het paaskamp in maart.

Heb je er al even veel zin in als ons? Bereid je dan maar al voor op een spetterend 2018.
Iedereen is ondertussen warmgelopen op de Warmathon en we zijn dus helemaal klaar 
voor het nieuwe jaar. Er staat ons weer een jaar vol avonturen te wachten! 

Op naar 2018!

Vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!

De EL





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).

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!

Vakantie & avondvergaderingen:
23 december: Kerstvergadering van 14u tot en met 17u voor alle takken
16, 20 & 27 januari: Avondvergaderingen voor alle takken
3 februari: Start gewone vergaderingen
3 maart: Geen vergadering

Feesten en speciale activiteiten:
23 december: Kerstfeest
23 februari: Ouderfuif

Kampen:
31 maart - 5 april: Paaskamp
4 augustus - 9 augustus: Groot kamp bevers
4 augustus - 14 augustus: Groot kamp andere takken



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



Januari Februari
1 Spreeuw (Seniors)

2 Lily (Wolven), Okapi (Seniors)

3 Achilles (Bevers); Anna (Wolven) Titus (Bevers)

4 Wolf (JVG’s) Max (Wolven), Celeste (Welpen)

5 Lena (Welpen), Ara (Leiding), Anouk 
(Stam)

6 Caracara (Stam) Stella (Wolven), Albatros (Stam)

7 Billy Bob (Bevers)

8 Fara (Welpen) Maud (Wolven)

9 Fen(Welpen) Vic, Vince (Bevers); Cavia (Stam)

10 Anhinga (Leiding)

11 Axel (Bevers)

12 Eppo (Welpen); Slaapmuis (Leiding) Charlotte (Bevers), Liselotte (Welpen)

13 Secretarisvogel (Stam) Tomas (Wolven)

14 Antilope (VG’s), Mungo (Stam) Kokako, Zeehond (Stam)

15 Lars (Wolven), Pepijn (JVG’s) 
Leeuwaapje (Stam)

16 Zita (Welpen) Liv (Wolven), Arthur (JVG’s)

17 Walrus (Stam) Artus, Ernest (Bevers);  Herder (Stam)

18 Claire (JVG’s) Parkiet (VG's), Kantjil (Stam)

19 Orka (VG’s)

20 Renee, Mauro (Welpen)

21 Marie (Bevers), Guus (Wolven)

22 Stella (Welpen) Boris (Welpen)

23

24 Jakob (Bevers)

25 Sander (Welpen), Macao (Seniors), Oeakari 
(Stam)

Hyena (Stam)

26 Ferre (Welpen), Mangoest (Stam) Lucas (Welpen)

27 Henri, Alice (JVG’s); Saiga (Stam) Marilou, Bas (Welpen); Emma (JVG’s)

28 Josh, Leon (Bevers), Sid (JVG’s)

29 Ida (Bevers)

30

31 Lasse (Welpen)



Maart April
1 Astor V. (Bevers); Wombat (Stam)

2 Katinka, Finn (Bevers); Wolf (Wolven); 
Steltkluut (Leiding)

Ingmar (Welpen); Bever (Leiding); Giraf 
(Stam)

3 Ruud (Welpen), Lou (Bevers); Lukas (Wol-
ven)

Lilli (Welpen); Patrijs (Stam)

4 Das (Stam) Oona (Bevers

5 Vos (Seniors) Lore (Stam)

6 David (Bevers); Eekhoorn, Timka (Stam)

7 Juliette (Welpen); Lukas (JVG’s); Raaf 
(Leiding)

Tiebe (Welpen); Kaz (Wolven); Kangoeroe 
(Stam)

8 Jitske (Welpen)

9 Kwikstaart (Stam)

10 Karekiet (Stam) Arend (Welpen); Florance (JVG’s)

11 Juliet (Welpen); Pinguin (Stam)

12 Simia, Saki, Dingo (Stam) Simon (Bevers), Aaron, Guust (Wolven)

13 Suus (Bevers), Marter (Stam) Ibis (Stam), Reneé (Bevers)

14 Chinchilla (Stam) Laure (Welpen)

15 Aboe (Stam) Astor V.G. (Bevers); Kato, Stella (Welpen)

16

17 Hazewind (VG’s)

18 Alix (Bevers) Kobe (JVG’s)

19 Renee (Bevers)

20 Lars (Wolven), Lenno (Jvg’s) Stan (JVG’s)

21 Jules (Wolven) Jana (Bevers); Hinde (VG’s), Todie (Stam)

22

23 Sitta (Stam) Spotlijster (Leiding)

24 Jerome (Bevers); Drongo (VG’s) Bunzing (Stam)

26 Hektor (Bevers), Jana (Woleven)

27 Bette (Bevers)

28 Jack (Welpen)

29 Titus (Welpen), Specht (Stam) Fien (VG’s), Roek (Stam)

30 Kyang (Seniors), Wezel (Stam) Egon (Welpen), Milan (VG’s), Groenling 
(Seniors)

31 Maïte (Welpen)



…Han de casino avond heeft beëindigd met een biggie 
  prijs.
…Stella goed op i’m a barbie girl danst en han dat altijd 
  goed gezien heeft.
…De sint in het land was!
…Er dit jaar opnieuw geen stoute kinderen waren? 
…Alle wolven lekker veel snoep gegeten hebben.
…Wolven geboren verkopers zijn.
…Wolven graag kampen bouwen en hier ook goed in zijn.
…Wolven veel pannenkoeken kunnen eten.
…En er dan nog meer willen.
… Pepijn momenteel een dartverbod heeft?
…Joske helaas de jvgs heeft verlaten?
     …Sid al eens snel gewond durft te raken?
     …Anhinga zeer fotogeniek is?
     …Spotlijster dit echter een stuk minder is?
     …Briek heldhaftig gered is door 
       Stekelstaartzwaluw?
     …Kamiel al eens graag pompt?
     …De jvgs op novemberweekend hun eigen   
       privé-badkamers hadden?
     …Ze er een kapotte deur dan maar moesten  
       bijnemen?
     …We niet meer in het Baudelopark zullen   
       spelen?
…Kampen van bladeren geen echte kampen zijn?
…Hamburgers bakken moeilijker is dan het lijkt?
…Je dit maar eens aan Britt en Arthur moet vragen?
…Spotlijster en Gaai graag zwarte veggieburgers eten?
…De jvgs dringend hun wet en belofte goed moeten leren?
…Juliette anders weer moet helpen?
…Nicolas nooit aan het praten is?
…Sioban goed is in het ontwijken van ballen bij trefbal?
…Deathpool een ontroerende romantische film is?
…De jvgs niet zo graag naast Stekelstaartzwaluw zitten bij 
  telefoontje?
…Cesar geen scoutsbroek bezit.



qualicopy



…De bevers op novemberweekend een hotel hebben gered
  van een faillissement. 
…Ze dit gedaan hebben door elke dag een ster te verdienen. 
…Ze dus er dan direct ook een 5 sterren hotel van hebben
  gemaakt.
…Havik als de beste bosuilen kan nadoen. 
…En hier soms de leiding mee wakker hield. 
…Volgens de sint alle bevertjes flink waren dit jaar.
…Sommigen bijna in de zak gingen belanden. 
…Sommige bevers wel al eens een wormpje lusten. 
…Kesh niet bang is van gebakken sprinkhanen. 
…De bevertjes al heel wat geleerd hebben dit jaar onder 
  andere hun veters leren knopen.
     …Katinka als eerste de beverbelofte kon! 
     …De beverleiding alvast uitkijkt naar de rest  
       van het scoutsjaar.
     …Roos en Jente heel goed een kapotte   
       kruiwagen kunnen nadoen.
     …Raksha haar fiets al lang in het lokaal staat.
     …Ze de sleutel kwijt is.
     …De welpen kinesisten in spé zijn.
     …Ze niet weten wat spé is.
     …Baloe dit ook niet wist.
     …Het al veel gesneeuwd heeft.
…Akela en Mara daar heel blij van worden.
…Het bijna 2018 is.
…Het nu nog 2017 is.
…Het vorig jaar 2016 was.
…Baloe dacht dat er een Ediet, een Lauren en een 
  Marthe bij ons bij de welpen zit?
…De welpen graag voetballen in een grote modderpoel?
…Dat vooral de jongens waren?
…De meisjes toch liever verstoppertje speelden in het 
  bos?
…De welpen weer hun buike vol gegeten hebben 
  met de lekkere pannenkoeken van de kookploeg?
…De welpen liever naar lil kleine en boef luisteren 
  dan naar plop.
     …Ze dan ook al die liedjes vanbuiten kennen.
     …Er mooie foto’s en filmpjes van de welpen   
       op de website staan.
     …Akela elke vergadering ongeveer 5 welpen  
       verzorgt omdat Kaa ze pijn doet.
     …De wolven zeer mooie liefdesbrieven 
       kunnen maken.
     …Er een paar koppeltjes in de maak zijn.
     …De wijvekes lekkere kamppasta gemaakt   
       hebben.
     …Er wel een klein probleempje was met de   
       pasta.
     



…De verkenners geen schrik hadden van de politie op
  novemberweekend.
…De scholekster het hele jaar door voorkomt aan de kusten 
  van de Noordzee en van de Ierse Zee.
…Wist je dat de verkenners drugs dealden...
…Dit uiteraard geen echte drugs waren.
…Ze heel hun stash op één plaats verstopten...
…Dit niet zo slim bleek te zijn.
…De meeste slaapmuizen een pluimachtige staart hebben 
  en daarom een beetje op eekhoorns lijken.
…2 + 2 = 4...
…- 1 = 3
…Dit op snelle wijze berekend werd.
     ...De Vg’s ook lekker marginaal kunnen zijn.
     …De Raaf echt Graaf is.
     …En ook vaak Braaf.
     …Ze ook een grote groep met bekende celebs  
       moesten vormen.
     …Schorpioen het verschil niet kent tussen   
       Raaf en Raaf zijn box.
     …Het naar verluidt nogal koud is buiten...
     …De break daarom soms binnen doorgaat.
     …De Steltral donkerbruin van kleur is en 25   
       tot 28 centimeter groot kan worden.
…De logboeken van de VG’s plots allemaal zijn 
  verdwenen.
…Drias naar de beste kapper aan de Dampoort gaat. 
…De verkenners eigenlijk nog niet zoveel verkend 
  hebben, wat toch ironisch is.
…Studeren voor de examens voor velen een 
  overbodige luxe is...
…Zeker bij de familie Mossel.
…De gemsbok of spiesbok (Oryx gazella) een 
  evenhoevig zoogdier uit de familie van de holhoornigen (Bovidae) is.
…Onze spelen soms gloeien in het donker.
…”Die ene van die Marvel film me haar rood haar, 
  allez ge weet wel die ene daar, die superheldin zo”
  Blijkbaar Scarlett Johansson is.
     
     …Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, 
       Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang  
     …De hermelijn (Mustela erminea) een klein   
       zoogdier uit de familie der marterachtigen   
       (Mustelidae) is.
     …Roodborstje van horrorfilms houdt?
     …De seniors naar Albanië gaan?
     …De seniors examens haten?
     …Vleermuis sencitex gewonnen heeft ?
     …We met een plaag zitten van pathologische  
       pyromanen?
     



Proxy Delhaize Botermarkt
Openingsuren:

Ma :   13.00u tot  19.30u
Di-za : 08.00u  tot  19.30u
Zo  :    08.00u  tot  13.00u





qualicopy

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.  

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.  





 
Welkom terug trouwe lezers bij “Koken met Fodie”! 

Hopelijk hebben jullie genoten van het vorige gerechtje. 
Deze keer heb ik voor jullie een gerechtje uit de Zweedse keuken opgezocht. Iedereen 
kent waarschijnlijk wel de beroemde gehaktballetjes uit de Ikea, de Köttbullar. Wel, 
vergeet die maar, we gaan een ander gerechtje maken! :-) 
Om jullie culinaire horizonten te verruimen, maken we ook gebruik van de wok. Zo zie 
je maar dat je hiermee meer dan alleen maar Aziatische gerechten kan maken. Onze 
culinaire verwennerij noemt deze keer “Lappgubbens Wokpanna” en in het Nederlands 
is dit zoiets als Lap wok. Vragen jullie zich af hoe dit uitgesproken wordt? Wel ik ook, 
maar ik ken iemand die wel een woordje Zweeds praat, dus ik zal het eens navragen ;)

Veel kookplezier en Smaklig måltid!

Ingrediënten (4 pers.)

- 400 gr Älg of Renskav of rund  
wild reepjes 
- 80 gr bacon
- 100 gr blauwe schimmelkaas 
- 2,5 dl crème fraiche 
- 1 middelgrote ui 
- 1 grote wortel 
- 1/2 prei 

- 100 gr knolselderij
-	 1	teen	knoflook
- 2,5 eetlepel boter 
- 2,5 eetlepel olie 
- snufje witte peper 
- snufje zout
- 9 vastkokende aardappelen

Bereiding (ongeveer 30min.):

Snijd	de	ui,	wortel	en	prei	in	reepjes.	Snijd	de	bacon	en	knolselderij	in	fijne	reepjes.	Hak	
de	knoflook	fijn.	Bak	het	vlees	en	de	bacon	in	de	boter.	Wok	de	groenten	met	de	kno-
flook	in	de	olie,	voeg	zout	en	peper	naar	smaak	toe.	Voeg	de	crème	fraîche	en	blauwe	
schimmelkaas toe. Voeg het vlees toe en laat 15 min sudderen. Was de aardappelen 
schoon. Snijd in de lengte in 4 delen. Bestrijk de aardappel partjes met gesmolten boter 
en zout en peper naar smaak. Rooster de aardappelen gaar in de oven 12-15 minuten 
bij 225 °C 

Serveren: Serveer graag met een koud licht biertje.

Onbeteugelde Fodief





Ook getest door Spinaap

Ei in een fles?

Hoe steek ik een ei in een fles zonder de fles of het ei te breken? 
Zoals je kan zien op de foto kan het ei niet gewoon door de opening van de fles. 
Je ziet het hier!

Wat heb je allemaal nodig?
• Ei
• Kookpot
• 10 minuten
• Lucifers
• Fles met een bredere hals. Ideaal zijn fruitsapflessen. 

Hoe ga te werk?
1. Test of je ei niet gewoon door de opening valt. Zoja, moet je een groter ei of een 
kleinere fles zoeken.
2. Kook het ei voor zo’n 10 minuten, zodat het een hardgekookt ei wordt. Bij het 
koken schakel je best de hulp in van een volwassene.
3. Eenmaal gekookt, moet je het ei ook pellen.
4. Zet het eens op de opening van de fles. Hij valt er nog steeds niet door.
5. Nu moet je snel zijn: steek drie lucifers aan en laat ze in de fles vallen. Zet 
daarna je ei op de opening van de fles. Het is belangrijk dat er geen lucht kan ontsnap-
pen. Wacht even tot de lucifers uit zijn en je ei valt in de fles.

Hoe werkt dit nu?
Warme lucht zet uit. Het gaat meer plek in nemen. De lucht wordt opgewarmd door de 
brandende lucifers. Op een bepaald moment gaan de lucifers weer uit en koelt de lucht 
in de fles af. De flessenlucht krimpt in. De luchtdruk buiten de fles is dus groter dan de 
flessenluchtdruk en zo wordt het ei naar binnen geduwd.

   



Liefste bevertjes

Het was al weer eens een geslaagd Novemberweekend!  
Hier hebben de bevers geleerd hoe ze een echt hotel onderhouden genaamd de Kattenberg. 
Het ging niet altijd even gemakkelijk.
Er was namelijk een zeer strenge recensente LEONORE. Die ging bijna hotel Kattenberg 
sluiten. Maar zoals de bevers nu al weten, is dit niet gebeurd.  
Dat is te danken aan alle dolenthousiaste bevers...

Maar we moeten nog één proef doen, misschien wel de moeilijkste van allemaal.

Kan jij de 6 verschillen zoeken in onderstaande afbeelding?

Groeten, 
Hotelmanager CONSTANTINE.



Stage seniors: Cluedo

De seniors kwamen een dagje het werk van de leiding overnemen. Daarvoor hadden ze 
een super uber mega wijs cluedo spel. Spitsnuitdolfijn was “ vermoord” en de seniors 
hadden de hulp van de bevertjes echt nodig om te weten te komen waar, met wat maar 
vooral door wie ze vermoord was. De bevers waren vastberaden de seniors te helpen.  
De bevers werden in 6 groepen verdeeld en moesten het in het eerste deel opnemen 
tegen elkaar met drie heuse battles. De winnaar kreeg telkens twee tips, de verliezende 
groep slechts één tip. Tegen dat we gingen breaken hadden we al heel wat te weten  
gekomen maar nog steeds niet genoeg om de antwoorden te krijgen die we nodig  
hadden. 

Na de break gingen ze verder op onderzoek. Ze gingen langs de rand van het bos gaan 
staan in rijtjes per groepje. Ze mochten om de beurt een minuut in het bos gaan rond-
snuffelen naar foto’s van mogelijke daders, moordwapens & plaatsen waar de moord zou 
kunnen gebeurt zijn. Zagen ze een foto moesten ze dit goed onthouden en dat tegen de 
leiding van het groepje gaan vertellen en aanduiden op hun blad. Na veel speur werk had-
den ze drie foto’s niet gevonden, we wisten eindelijk wie het was geweest.  
Spitssnuitdolfijn was vermoord in de toiletten met duct tape door Spinaap.

Kusjes en knuffels

Nieuwsgierige poolvos 



De sint op bezoek
 
FLUIT FLUIT FLUIT,
De eenheidsleiding fluit ons samen voor een groot hoefijzer. Iedereen holt naar zijn plaats 
en alles verloopt zoals altijd bij een groot hoefijzer tot we een vreemd getoeter horen. 
Een grote groene jeep rijdt plots ons terrein op en tot onze grote verbazing zitten er twee 
zwarte pieten op het dak die met veel plezier snoepjes rond smijten. Iedereen juicht en 
begint te zingen wat dat kan maar 1 iets betekenen! De Sint is gearriveerd. Nadat de Sint 
een korte uitleg heeft gegeven komen de takken samen om het verloop van de  
vergadering te overlopen want vandaag is het een speciale dag! 

Na veel spelen en onze maagjes gevuld te hebben met de lekkere pannenkoeken die de 
koekploeg met veel liefde en plezier gemaakt hebben is het grote moment aangebro-
ken, we gaan op bezoek bij de Sint! Iedereen luistert naar wat de Sint te zeggen heeft 
en wacht geduldig af of er stoute kinderen zijn geweest dit jaar, maar oef! ER ZIJN GEEN 
STOUTE KINDEREN DIT JAAR!
 
Als beloning krijgen we allen een zakje snoepgoed en we sluiten de vergadering af met 
nog wat kleine spelen. Wat een geweldige dag was dit?! We kijken al allen uit naar vol-
gend jaar om te weten te komen of er dan wel stoute kinderen zijn geweest...
 
Groetjes, brave Bagheera



Scoutsvergadering

18 november 2017, 14u tot 17u

-->Wat hebben we gedaan? 
Het was techniekenvergadering, dat wil zeggen dat we hebben gesjord. We werden in 4 
groepen verdeeld, in die groep moest je een brancard sjorren. Met een mooie en originele 
brancard moesten we op het einde een snelheidsrace winnen.
Doel: een parcours afleggen met een mooie en originele brancard en met de minste tijd.
Het was, (nogmaals) een top vergadering! De manier van groepjes maken was leuk. Ook 
het verzinnen en het sjorren van de brancard was ook zeer top!

-->Besluit
Het was (weeral) een leuke vergadering.
Het was ook tof dat we op een leuke manier leerde sjorren.

Groetjes, Stella van Gils



   Zaterdagochtend 4 november, 2017

Flarden van een bekend nummer braken doorheen de lome cocon van slaap waarin de 
jvgs zich genesteld hadden. Bij nader inzien bleek dit de stem van Big Shaq te zijn, wiens 
wijze woorden doorheen de slaapzaal galmden en de mysteriën der algebra uiteenzetten:
“two plus two is four minus one that’s three quick maths”.

Het was echter niet onze heer en verlosser Biq Shaq die vanuit de hoogste regionen van 
het bestaan in ons nederig kampgebouw was neergedaald. Louter Gaai en Spotlijster die 
met gsm en box in de hand de jvgs wekten. Zucht, het waren zij maar…helaas, volgende 
ochtend beter.

Een doordeweeks ontbijt en veel te lang vrij spel later gingen we een willekeurig voet-
balveld van de lokale sportclub onveilig maken. Meer bepaald door in patrouilles een groot 
samenzweringsspel der kleine spelen te spelen, dat onze gokvaardigheden en teamwork 
op de proef stelde. Vermakend als dit was, was het echter niet genoeg om de terreur van 
een aanhoudende druilerige motregen tegen te gaan. Na een uurtje keerden we dan ook 
maar terug naar de beschutting van ons kampgebouw, alwaar het middageten in record-
tempo naar binnen werd gewerkt.



Over naar het middagspel, waarbij de leiding een spel voorstelde dat op ongezien 
µenthousiasme kon rekenen en menige jvg deed watertanden. ‘Het spel is hespe’, oftewel 
‘het grote-stel-je-eigen-bicky-samen-spel’, waarbij iedere patrouille begon met een banale 
boterham met hesp, en via opdrachten ingrediënten kon verzamelen om zo hun boterham 
up te graden naar een Bickyburger van formaat. Hohohon. Binnen de patrouilles werd 
hevig gediscussieerd over welke ingrediënten te kopen bij de leiding om alzo de ultieme 
Bicky samen te stellen, maar uiteindelijk kwamen alle partijen overeen en werden 
verschillende recepten samengesteld.

Hierna werd met de hele tak naar ieders favoriete romcom (romantische komedie, voor de 
leken onder ons) verdergekeken. Inderdaad, u raadt het al…. Deadpool! Wat een film, wat 
een film. De spanning was te snijden, de dialoog spitsvondig en menige jvg diende tegen 
het einde van de film enkele traantjes weg te pinken. Snif. Wat een prachtfilm.

Bon, een zwaar avondeten van rijkelijk belegde Bickies later was het alweer tijd voor de 
laatste activiteit van de dag. Casinoavond, waarbij de patrouilles na het winnen van afdo-
ende gouden dukaten de leden van andere patrouilles konden overkopen, in het huwelijk 
dwingen met hun eigen leden en zo hun ‘familia’ konden uitbouwen. Ook hier kwam echter 
een einde aan, en na de nieuwgehuwden bekogeld te hebben met rijst en loempias was 
het tijd om weer een heuglijke dag op kamp af te sluiten en de slaapzalen op te zoeken.
Tot de volgende!

Doorheen-de-tijd-reizende, veertienjarige Spiesbok



Hallo, 

Deze vergadering hebben we op de scouts een 
mega marginaal spel gespeeld. Daarvoor werden 
we in 3 groepen verdeeld. Eerst moesten we op-
drachtjes bij de leiding uitvoeren, vooraleer we in 
het bos mochten zoeken naar celebs die dan bij ons 
in het team zaten.
In het tweede deelhad elke groep een kamp die je 
moest verdedigen. Zo werd de uiteindelijke winnaar 
bepaald.

Ik vond het een leuke vergadering, 
Doei Saar



Januari 2017

Februari 2017

Maart 2017

06/01 : 

13/01 :

20/01 :

27/01 :

03/02 :

10/02 :

17/02 :

24/02 :
 

03/03 :

10/03 :

17/03 :

24/03 :

Geen vergadering

AV: Film

AV: Gezellige gezelschapspelletjes

AV: PyjamaParty

Suriname

Het Sportpladijs: carnaval edition

Valentijn

Op pad in het sprookjesbos

Geen vergadering 

Disneyland Gentbrugge

Kermis

Op een onbewoond eiland

 Als je niet kan komen verwittig dan de leiding!
Charlotte De Bruyn (Plevier) - 0478/46.39.17 - plevier@wouw.org

Avondvergaderingen (AV): steeds van 16u30 tot 18u30
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Januari 2018

Februari 2018

Maart 2018

Als je niet kan komen verwittig dan de leiding !
Simon Schellaert (Fodie) - 0484/42.87.80 - fodie@wouw.org 

Avondvergaderingen (AV): steeds van 16u30 tot 18u30

06/01 :

13/01 :

20/01 :

27/01 :

 

03/02:

10/02:

17/02:

24/02:

03/03:

10/03:

17/03:

24/03:

Geen vergadering

AV: Feestdagenspel

AV: Pyjamafeestje

AV: Donkerspel

 Playbeach

Microgolfstralingspel

Sporten

Verven

Geen vergadering

Dokter-Bea-spel

Koken

Doe wat je wil, leid je eigen leven



B R U S S E L S E S T E E N W E G   5 8 5
9 0 5 0   G E N T

O P E N  D I - V R   8 H 3 0 - 1 7 H 3 0
Z A   8 H 0 0 - 1 6 H 3 0

Z O N D E R   A F S P R A A K

V O L G   O N S   O P   F A C E B O O K

0 9   2 3 1   1 7   0 0

I N F O @ H A A R D A N S . B E

H A A R D A N
K A P S A L O N   V O O R   D A M E S ,   H E R E N   E N   K I N D E R E N



Januari 2018

Februari 2018

Maart 2018

Als je niet kan komen verwittig dan de leiding !
Sander Haegeman (Olifant) - 0484/75.49.52 - olifant@wouw.org 

Avondvergaderingen (AV): steeds van 18u30 tot 21u00

06/01:

13/01:

20/01:

27/01:

03/02:

10/02:

17/02:

24/02:

03/03:

10/03:

17/03:

24/03:

Geen vergadering

AV: Schaatsen

AV: Quiz

AV: Gezelschapspelen

Grote kleine spelen

Wijkspel

Financiële vergadering

Battle royal

Geen vergadering

Koken met Stern en Cynomys

Technieken

sporthal





Januari 2018

Februari 2018

Maart 2018

Als je niet kan komen, verwittig dan de leiding!
Hannah Dermaux (Smelleken) - 0492/55.71.44 

smelleken@wouw.org
Avondvergaderingen (AV): steeds van 18u30 tot 21u00

06/01 : 

13/01 : 

20/01 :

27/01 :

Geen vergadering

AV: Kleine spelen met een scheutje chaos

AV: Met Kameel aan het kampvuur

AV: Vergadering Hawaï

03/02:

10/02 :

17/02 :

24/02 :

De slimste (Maggy de) Blok

Hersengymnastiek

Bert De Wauw, #youthree

BALKanconstructies

03/03 :

10/03 :

17/03 :

24/03 :

Geen vergadering

Speel je hoog

Weekend der PL’s & APL’s.  
Meer info volgt

Niet Walibi.
Meer info volgt



KAPSALON RAMOUDT

Brusselsesteenweg 89
9050 Ledeberg

09 / 231 04 24

BIO-CONCEPT



Januari 2018

Februari 2018

Maart 2018

Als je niet kan komen verwittig dan de leiding !
Andreas Martiny (Raaf) - 0476/81.32.97 - raaf@wouw.org

Avondvergaderingen (AV): steeds van 18u30 tot 21u00

06/01 : 

13/01 : 

20/01 :

27/01 :

Gezelschapsspelen met Evi

Schaatsen met Chantal

Financieel Met Jonas

Quiz met Evert        

03/02 :

10/02 :

17/02 :

24/02 :

Ladderzatspel met Tien

Kleine spelen met Katrijn

Het grote geheime spel met David

2e klas met Roger

03/03 :

10/03 :

17/03 :

24/03 :

Geen vergadering

Groot spel met Pieter

Dropping ( dagvergadering) met Xavier

Vuile spelen met Marie-France





Januari 2018

Februari 2018

Maart 2018

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

06/01:

13/01:

20/01:

27/01:

03/02:

10/02:

17/02:

24/02:

03/03:

10/03:

17/03:

24/03:

Geen Vergadering

AV: Groot geheim spel 

AV: Schaatsen

AV: Afscheid Vleermuis

Lach de werkende seniors uit-stadsspel

Kleingekzotalleskapot kleine spelen

Valentijn

Steel de schop

Geen Vergadering

K’Blahm

Andere scouts uithalen

Centjes verdienen




