Beste Wouwers en vrienden,
Na een geslaagd paaskamp is het alweer tijd voor een derde
en laatste editie van de Dolle Scout dit jaar. Maar niet gevreesd
volgend jaar zijn we er weer met meer leuks!
Deze Dolle Scout is opnieuw voorzien van plezier voor het
hele gezin. Verheug u alvast op fragmentjes van het
fantastiche paaskamp, fervent koken met Winterkoninkje,
spontane experimentjes met Spinaap en natuurlijk een tipje
van de sluier over alle toekomstige vergaderingen van dit trimester.
Als we blijven geluk hebben met het zonnetje kunnen we deze
editie misschien lezen in de tuin met de beentjes in de lucht
en een lekker drankje in de hand.
De redactie hoopt alvast dat jullie kunnen genieten van de
nieuwe lentezon en we zo samen kunnen uitkijken naar het
grootkamp.
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Beste Wouwders
Met een zeer geslaagd paaskamp achter de rug zijn helaas alweer de laatste maanden van
dit scoutsjaar aangebroken. Niet getreurd, want met de zon in onze rug maken we er nog
een drie heerlijke maanden boordevol leuke activiteiten van die ons in één stijgende lijn
doen opbouwen richting groot kamp!
Kom genieten met een lekker bord spaghetti en een gezellig kampvuur op het lentefeest of
prop je helemaal vol en smijt dan de beentje los op onze jaarlijkse BBQ.
Ondanks het mooie weer en de vele terrasjes die mogen volgen, mogen we niet onze
studerende vrienden uit het oog verloren. Vandaar worden er de hele maand juni opnieuw
avondvergaderingen voorzien. U leest er alles over op onze website.
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij. Tot in de bar of op één van onze feesten!

Scoutieve groeten,
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).

Vakantie & avondvergaderingen:
2 juni, 9 juni, 16 juni, 23 juni: Avondvergaderingen voor alle takken
Feesten en speciale activiteiten:
28 april: Lentefeest
30 juni: BBQ
Kampen:
4 mei – 5 mei: PL & APL weekend JVG’s
4 augustus - 9 augustus: Groot kamp bevers
4 augustus - 14 augustus: Groot kamp andere takken

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!

qualicopy

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

Dag bevers,
Zoals jullie wel weten, was ons kampthema onderwaterwereld…
De bevers waren heel enthousiaste wetenschappers, elke ochtend doken wij vol nieuwsgierigheid in de duikboot. Maar Neptunus Heeft een probleem. Neptunus is namelijk zijn
drietand kwijt.
Vind jij hem?
Veel plezier!
Blijhartige orang-oetang

Koekoek! Chef Fodie heeft het op dit moment heel erg druk (en koud), daarom
deel ik (zijn souschef: Winterkoninkje) vandaag een lekker receptje met jullie!
Het is een geheim familierecept van vader Wezel, dus chhhhht, niks doorvertellen…
We maken: vegetarische lasagne!

Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•

•
Lasagnavellen
3 uien
•
2 teentjes knoflook
1,5 broccoli (in schijfjes 		 •
•
gesneden)
3 tomaten (schijfjes)
1 kg platte kaas

300g gorgonzola (ev. iets krachtiger met
Deense blauwe, .. )
300g gemalen kaas
250g champignons, gesnipperd
ketchup, sesamzaadjes, paprika, peper,
zout, tijm

To do
1.

Snipper de ajuin en look en fruit ze aan, niet vergeten kruiden

2.

Snij de broccoli en schijfjes en stoom ze

3.

Maak nu de eerste lekkere witte kaassaus door gemalen kaas te mengen
met
platte kaas

4.

Bak de champignons op en meng ze met de uien, look, ketchup, tijm en paprika

5.

Nu maken we nog een aparte kaassaus met gorgonzola er in opgelost, we noe
men dit de: gorgonzolakaassaus

6.

Voor de onderste laag gebruiken we de eerste witte kaassaus

7.

Voor de verdere laagjes gebruiken we voor de bodem tomatenschijfjes en dan
afwisselend: ui/champignonmengsel, blaadje, witte kaassaus, blaadje, broc
coli,
gorgonzola kaassaus (natuurlijk kan je dit ook doen hoe je wil: wees
creatief!)

8.

Giet nu de gorgonzolakaassaus (royaal) over je gerecht

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

Mei
1

Juni
Han (Wolven)

2

Edith, Jente (Welpen) Ramon (Wolven)
Sacha (JVG)

3

Hanna (VG) Vlinder (Stam)

4

Mauro (Welpen) Thomas, Emile (Wolven)
Pierre (Stam)

5

Silke (Wolven) Roodborstje (Leiding)

6

Torenvalk (Stam) Gaai (Leiding)

7

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

8

Madelief (Welpen) Tiemen (Wolven)

9

Mattijs (Bevers)

10

Robin (Bevers) Juliette (JVG)

Nicolai (JVG) Baviaan (Seniors)

11

Alpaca (Stam) Spiesbok (Leiding)

Stan (Welpen)

12

Benno (JVG)

Sneeuwuil (Stam)

13

Kleo (Welpen) Annick (Stam)

Roos, Astor, Pepijn (Welpen)

Leon (Wolven)

Fons (Bevers) Camille (Wolven) Sifaka
(Stam)

14

Zwaan (Stam)

Scholekster (Leiding)

15

Salangaan, Bergbever (Stam)

Miró (VG)

16

Groenling (Stam)

Otto (JVG)

17

Steltral (Leiding)

Elle (Bevers)

18

Myra (Welpen) Drias (VG)

Marta, Toon (Wolven) Kauw (Seniors)

19

Lé (Welpen)

Zoe (Bevers) Wolf (Wolven)

20

Britt, Cesar (VG)

Leen (JVG)

21

Gitte, Anna (Bevers)

22

Liv (Bevers)

23

Milla (Welpen)

24

Evaluna (JVG) Condor (Stam)

25

Oona (Wolven)

Kobe (JVG)

26

Renée (Bevers)

Senne (Bevers)

27

Dora (Wolven)

Tieke (Wolven)

28
29
30
31

Rune (JVG)

Juli
1

Augustus
Ella (Bevers) Steenarend (Seniors)

2
3

Jules (Bevers) Flicka (Stam)

4

Renée (Welpen) Filip (Stam)

Jeanne (Bevers) Beo (Stam)

5

Bent (Welpen) Geneviève (Stam)

6

Fien (Bevers) Gazelle (Stam)

7
8

Oerang-Oetang (Leiding)

9

Kraanvogel (Seniors)

Siel (Bevers) Lou (Wolven)

10

Themis (Welpen) Lorin (Wolven)

Lana (Bevers)

11

Linus (Bevers) Konijn (VG)

Foulon (Bevers) Britt (JVG) Sari (VG)

12

Jeanne (Bevers)

Otto (Bevers)

13

Elias (JVG)

14

Lien (JVG)

15

Gust (Wolven) Jonas (VG)

16

Zeepaardje (Seniors)
Anna (Welpen)

17

Esmee (Wolven)

Tamaroe (Stam)

18

Nanou (Bevers) Juliette (Wolven)

Hendrik (Welpen) Jariboe (Seniors) Dolfijn
(Stam)

19

Siamang (Stam)

Tanaya (JVG) Batist (VG)

20

Nias (Wolven)

Billie Lou (Bevers)

22

Vleermuis (Leiding)

Silke (VG)

23

Bram, Mink (Stam)

24

Teun (Welpen)

Wout (Welpen) Spitsvogel (Stam)

26

Otter (Stam)

Lio (Wolven)

27

Joséphine (Bevers) Stern, Staf Emiel (Wolven) Strandloper (Seniors) Stekelstaartzwaluw (Leiding)

Edgar (JVG) Tapir (Stam)

21

28
29

Otto (Bevers)
Seth (Bevers) Briek (JVG) Wolf (Stam)

30
31

Eva (Stam)
Sioban (JVG)

Leeuwerik (Seniors)

Jan, Kenga (Stam)

…Er vlindertjes waren in de buiken van Louise en Robin?
…De bevers echte onderwaterwetenschappers zijn?
…Ze zelf olifantentandpasta gemaakt hebben?
…En ook tekeningen tot leven kunnen brengen?
…Ze een super coole kampdans gemaakt hebben?
…Er bij de fuif rook uit hun cocktails kwam?
…Ze een echte piraat ontmoet hebben?
…Ze allemaal graag knuffelden met het zeemonster,
dat trouwens een heel lief zeemonster was?
…Ze er voor gezorgd hebben dat Neptunus en alle
				
zeemeerminnen nog genoeg parels hebben om nog 		
				
lang en gelukkig te leven?
				
…De paashaas lekkere eitjes verstopt heeft in het bos?
				
…Alle bevers genoten hebben van de kamppasta
				
…De kookploeg elke dag super lekker eten maakte?
				
…Ze elke dag 10 456 km diep in de zee geweest zijn 		
				met een duikboot.
				
…Zo elke dag mensen van de onderwaterwereld
				geholpen hebben?
				
…De derdejaar bevers de leiding geholpen heeft met 		
				de afwas?
				
…De welpen er al weer een super zalig kamp opzitten
hebben?
…Baloe da toch ook nie weet?
…Baloe daar toch OOK geen zin in heeft?
…De welpjes/oudjes allemaal zijn kunnen ontsnappen
uit het rusthuis via een kei zotte vuurtoren?
…Hasse super veel punten scoorde door haar
gezicht geel te verven?
…De themakledij van de welpen dik in orde was?
…Die van de leiding ook?
…Alhoewel Phao er misschien wat over ging met
de panterlegging?

…Phao Kaa en Hathi genieten van Kiné boeken?
…Of toch niet? xp
…We eerder genieten van het mooi weerke?
…Het weer op kamp uiteindelijk ook echt nog meeviel?
…We de weergoden daarvoor heel dankbaar zijn?
…Dat waarschijnlijk te maken had met Baloe zijn
zonnedanskes?
…Juliet niet met blond maar met blauw haar naar huis ging?
…Alle mooie foto’s van paaskamp op de site kunnen
bekeken worden?
…We al uitkijken naar groot kamp?
…Bever en klauwier gekust hebben?
…Er heel veel zieke kinderen waren?
…De wolven samen met de welpen op kamp waren?
					
…Er zo nog meer is gekotst?
					
…De leiding nu geen kots meer kan zien?
					
…Beluga en springhaas even langs kwamen?
					
…Dat we op dagtocht lama’s hebben gezien?
					…Het kamp over beroepen ging?
					
…De welpen vuile spelen speelden en de wol		
					ven er ook naar roken?
					
…Er paarden aan de overkant van de weg 		
					stonden?
					…Dat we yoga deden?
…Er veel gekaart werd?
…Dat Maud een verschrikkelijke lach heeft?
…Dat bijna iedereen op elkaars matje lach?
…De dagzaal even een zandbak was?
…De welpen geloofden dat er geld lach aan
het einde van een regenboog?
…Lio en Emile een mooi koppeltje zouden zijn?
…Cynomys na 3 dagen nog steeds stijf was?
…We 5 kamp hebben gehouden?
…Fodie de kots leiding was?
…De muisjes zonder mes moesten eten?
…Er een aparte kamer was voor de kotsters?
					
…Er tijdens iedereen sliep op elkaars gezicht
					werd getekend?
					
…De treinrit heen heel wat vertraging had?
					
…Mensen in Brussel-Noord niet mochten op		
					stappen?
					…De JVG’s dus vriendelijk zwaaiden?
					
…Afhankelijk van je perspectief wel heel veel
					dingen een “kutzooi” kunnen zijn?
					
…Je dit maar eens aan Lucas moet vragen?

…De treinrit heen heel wat vertraging had?
…Mensen in Brussel-Noord niet mochten opstappen?
…De JVG’s dus vriendelijk zwaaiden?
…Afhankelijk van je perspectief wel heel
veel dingen een “kutzooi” kunnen zijn?
…Je dit maar eens aan Lucas moet vragen?
…Anhinga en fricking ninja is bij baseball, zelfs al begint
hij op zijn buik?
…JVG’s graag achter de rug van motorisch
beperkte bewakers lopen?
…Niemand aan Maaskantje komt JONGUUUH
…De cobra’s zo hard genieten van een goede dagtocht dat
ze hem met 3,5 uur uitrekken?

					
…De vossen met een ander haarkleur terugk		
					wamen?
					…Stekelstaartzwaluw ook een andere haar		
					kleur heeft?
					
…Sommige paaseieren iets te veel ei waren?
					
…En oreo’s iets te veel tandpasta?
					
…Edgar vaak van stront naar president ging 		
					in 1 spel?
					
…Baseball het spel van het kamp was?
					
…Smelleken al eens een tennisbal tegen haar
hoofd kreeg?
…Claire en Jytte hier meer vangballen hebben
geslaan dan men mogelijk acht?
…Iedereen een job gevonden heeft?
…Arthur de Jaeger een neus heeft voor
naakte vrouwen?
…Spotlijster voor het eerst sinds mensenheugenis
haar stem niet is kwijtgeraakt op kamp?
…Sid thuis geen trein heeft?
…I really miss my wiggaaa
…het er wel erg heet aan toe ging op paaskamp
bij de verkenners
					
…dit verklaard kan worden door de komst van
					een nieuwe verleidster op kamp?
					
…deze het kampthema wel heel erg letterlijk
					heeft genomen?
					
…de jongen er natuurlijk ook een zéér groot
					aandeel in had?
					
…ze nu genoeg UNO gespeeld hebben voor de
					komende 3 jaar?
					
…er blijkbaar een Congo tussen de dieren zit?
					
…Jasper de ultieme beestendoder is gewor		
					den?
					…Miro wel uitblonk in verleiden?

…hij hiervoor hulp kreeg van Mascara?
…alle verkenners uitblonken in koken?
…bijna alle desserts bestonden uit gesmolten chocola op
een bedje van chocola met een chocoladesausje?
…de leiding hierdoor bijna een voedselbaby kreeg?
…er al bijna gesproken kan worden van een tweeling
…Jasper ook wel Blobvis genoemd wil worden?
…dit zeker onthouden moet worden tot volgend jaar!?
…de verkenners én leiding waarschijnlijk voor de 1e keer
pita als avondmaal op kamp kregen?
…we algemeen kunnen besluiten: pita > pasta?
…de verkenners onverwachts grote liefhebbers zijn van
horrorfilms?
					
…Argali de beste dansmoves van 2018 bezit?
					
…we dit inderdaad nu al kunnen bevestigen,
					want betere bestaan niet?
					
…Joost (zalm) op een zalm lijkt
…Albanese buschauffeurs geen gps hebben?
					
…Dit kan leiden tot 14u/dag op de bus zitten
					ipv 8u
					
…Albanese bussen dus Albabrak zijn #al		
					baslang #albawesome
					
…We in alle maaltijden feta kunnen eten in 		
					Albanië? #alablicious
…Je geen zonnebril van €200 moet meenemen als
je gaat raften
…De Albanese raftbegeleider dit dus ook gemerkt heeft?
…We gemiddeld avondeten om 12u snachts
…Alle seniors inclusief modi’s bijna verdronken zijn
onder een waterval tijdens het raften (onverantwoord)
…De duivel mee-eet als je eet met je vork in
je rechterhand?
…Je van zout water beach waves krijgt? Plottwist
…Er veel kreeften bij de seniors zijn?
…Albanese honden beter kunnen hiken dan de
gemiddelde senior?

HET AVONTUUR VAN MARA
Nicaragua, wat een ervaring!
Om jullie even mee te laten genieten van alles wat ik hier mag beleven
schrijf ik dit korte stukje over Nicaragua en al mijn avonturen die ik
tot nu toe heb meegemaakt. Graag wil ik beginnen met enkele wistje-datjes over dit prachtige land om jullie in de Nicaraguaanse sfeer te
brengen:
Nicaragua is ongeveer 4 keer zo groot als België
De inwoners hier spreken enkel Spaans, dit maakt het niet eenvoudig voor mij…
Er is hier geen warm water om te douchen BRRRR
Het gebruik van gordels in de auto’s kennen ze hier niet
Al de bussen voor openbaar vervoer zijn oude Amerikaanse
schoolbussen
De mensen hier zijn zeer behulpzaam met het vinden van onze
weg en de meeste zorgen ervoor dat we niet teveel betalen
Nicaragua heeft prachtige natuur! Een beetje zoals in een
jungle
Het is hier een surfersparadijs met geweldige golven om op te
glijden en te vallen natuurlijk
Hier vieren ze Semana Santa: dit is een weekje vakantie dat bij
ons voor de paasvakantie valt
Hier zijn de mensen zeer gelovig en zeggen vaak: Gracias a
Dios! Wat dank u wel God betekent

Nicaragua is niet een land waar veel mensen naar op reis willen gaan of beter
gezegd op reis durven gaan. In België wordt er door veel mensen gezegd
dat Nicaragua een gevaarlijk land is, maar in werkelijkheid is het hier niet
zo gevaarlijk als ze zeggen. Het is een land in Centraal-Amerika waar er
veel leuke dingen te beleven vallen. Ik ben hier jammer genoeg niet alleen
om plezier te maken en te reizen. Ik ben hier ook om mijn verpleegkundige
stage te doen, dit betekend dat ik naar een ziekenhuis ga om mensen van
hier te verzorgen. Ik doe dit niet enkel in het ziekenhuis, maar ook op andere
plaatsen zoals wij soms naar de dokter gaan. Hier noemen ze dit een ‘puesto
de salud’ wat ongeveer hetzelfde is als een wijkgezondheidscentrum van in
België. De mensen hier kunnen gratis naar deze plekken gaan om verzorgd te
worden. Veel mensen hier hebben nood aan veel zorgen omdat ze vieze wonden hebben. Ook in het ziekenhuis hebben ze niet al het materiaal dat ze eigenlijk nodig hebben om deze mensen te verzorgen. Wanneer er een tekort is
aan materiaal moeten de artsen en verpleegkundigen een beetje improviseren.
Dit kan soms zeer grappige situaties opleveren. Zo heb ik al gezien dat er een
meisje binnenkwam op de spoedafdeling in het ziekenhuis omdat ze de ring
die rond haar vinger zat niet meer kon uitdoen. De dokter kreeg hem er niet
gemakkelijk af. Hij had alles al geprobeerd, hij had haar hand al verschillende
keren gewassen met zeer veel zeep en had ook al met een draadje rond haar
vinger geprobeerd om de ring eraf te krijgen. Dit was jammer genoeg allemaal
zonder succes! Hierdoor moest de arts eens goed nadenken wat hij zou proberen. Hij is even weggegaan en kwam opeens terug met een zeer grote tang!
Hij wou proberen de ring van haar vinger te breken met deze gigantische tang.
Gelukkig is het hem na een tijdje wringen en trekken gelukt om de ring in verschillende stukjes te breken en haar vinger op deze manier te bevrijden.

Even later kwam er een jongetje binnen dat over een steen gevallen was. Hij
was zo hard gevallen dat hij een lelijke wonde had die genaaid moest worden.
Ik had al een paar dagen eerder geleerd hoe ik draadjes moest steken in iemand zijn huid en mocht dit dus ook bij deze jongen doen. Nadat ik ze gestoken had was ik zo blij dat de jongen zijn huid nu terug bij elkaar was. Naaien
is iets wat ik in België normaal niet mag doen, het is voor mij dus speciaal dat
ik dit hier mag leren en proberen. Ondertussen heb ik het al bij verschillende
mensen mogen doen en ben ik er dus ook al beter in geworden. Nu kan ik
makkelijk draadjes steken en zijn de artsen ook blij met het resultaat.
Het zou natuurlijk een beetje jammer zijn als ik enkel mijn tijd zou doorbrengen in het ziekenhuis en hier niet ander plaatsen zou bezoeken. Dit is dan ook
waarom ik af en toe op uitstap of beter gezegd mini-vakantie ga. Zo ben ik al
een weekendje gaan surfen in Las Peñitas, ben ik al van rotsen in het water
gaan springen bij de watervallen en voorbije week ben ik naar San Juan del
Sur geweest. Daar heb ik superleuke dingen meegemaakt waar ik vroeger alleen maar van kon dromen! Zo ben ik vorige week voor de eerste keer gaan
paardrijden. De rit op het paard was prachtig. We zijn door geweldige natuur
gereden en ik heb zelfs aapjes boven mijn hoofd gezien. Eentje had zelfs een
baby’tje rond haar buik hangen! Dit was zo leuk om te doen dat ik dit zeker
nog eens wil doen in de toekomst.
Ook heb ik bij zonsondergang babyschildpadjes in de zee vrijgelaten. Deze
schildpadjes worden bedreigd door de mensen die rond de stranden wonen
omdat zij de eitjes waar ze eerst inzitten willen opeten. Ook de roofvogels die
rond het strand leven willen deze eitjes opeten. De mensen van dit strand willen graag deze schildpadjes redden en bewaren de eitjes tot dat de baby’tjes
groot genoeg zijn om uit hun eitjes te kruipen. Wanneer de eitjes uitkomen
worden de schilpadjes allemaal samen in de zee vrijgelaten en ik heb hier
bij mogen helpen!! Dit was een geweldige ervaring. Zo heb ik verschillende
schilpadjes die nadat ze in de zee waren vrijgelaten terug aangespoeld waren
opnieuw in het water kunnen vrijlaten. Zo heb ik toch een beetje kunnen helpen om deze baby’tjes een betere kans te geven om te overleven in de grote

Ik heb nog veel meer dingen meegemaakt terwijl ik hier was en ben benieuwd
naar wat ik nog allemaal ga mogen meemaken! Als jullie even benieuwd zijn
kunnen jullie mijn verhalen over mijn avonturen lezen op mijn blog: marthegoesglobal@wordpress.com. Hier heb ik ook zeer veel foto’s van alles wat ik
al heb meegemaakt! Hopelijk hebben jullie door dit berichtje al iets bijgeleerd
over Nicaragua en wat ik hier allemaal doe. Zoals ze hier zeggen: Adíos y que
te vaya bien!
Vele zonnige en scoutse groetjes uit het verre Nicaragua,
Mara

HET GROOTSE AVONTUUR VAN VLEERMUIS
Bon bini!
Ik ben ongeveer drie maanden weg wanneer jullie dit lezen. Curaçao is een
fantastisch land, dat heel wat te bieden heeft. Het klimaat schommelt dag en
nacht tussen de 26-32 graden Celsius. Warm dus! Het eiland zelf is kleiner dan
de provincie Oost-Vlaanderen, dus rijd ik op 20 minuten naar de andere kant van
het eiland, waar ik al heb gezwommen met reuze zeeschildpadden. Verder zijn
er heel veel leuke strandjes waar je even kan uitrusten en een frisse duik nemen
in het helderblauw water. Ik ben nog van plan om de Christoffelberg (372m) te
beklimmen en Klein Curaçao te bezoeken. Ik probeer ook nog een plaatselijke
scouts te bezoeken en terug te keren met een scoutsdas van het eiland. Ik ben
hier natuurlijk niet voor de natuur alleen, ook de bevolking is hier enorm vriendelijk. Een simpele ‘Bon dia/tardi/nochi’ maakt mijn dag al.
Verder studeer ik aan de universiteit hier in Curaçao. Ik legde al enkele examens
af, die gingen goed. Ze werken hier met kwartalen in plaats van semesters. Vier
examenperioden dus, ik maak er twee van mee. De didactische stage werk ik af
op een HAVO/VWO school, vergelijkbaar met ons ASO- niveau. De methode van
lesgeven zijn iets anders dan in België, maar daarom net leerrijk. Ik draai goed
mee in de school en ze zijn tevreden over mij. Ik zet een koers in naar een goed
geslaagde buitenlandse stage!
Ik kijk er al naar uit jullie terug te zien op 2 juni in de Jules van Biesbroeckstraat
2A!!
Vleermuis ta Dushi!

Hey beste Wouwers, Steltral hier.
Ondertussen ben ik al aan mijn derde maand in de Tsjechische Republiek begonnen en dus
zit ik al over de helft van mijn Erasmus.
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het hier heel goed stel en uitkijk naar de avonturen
die me hier nog te wachten staan. Het Erasmusgevoel is iets heel speciaal, je wordt
geforceerd om dingen achter je te laten zoals de scouts, maar ondertussen leer je ook
zoveel nieuwe mensen kennen. Ieder met zijn eigen verhaal en achtergrond.
Mijn weekdagen zien er vrij gelijkwaardig uit als in Belgie: in de les zitten, naar de winkel
gaan, sporten, een pint drinken,…
De weekends daarentegen zijn altijd verschillend. Deze varieren van Praag bezoeken tot
ijshockeywedstrijden bekijken of zelfs impulsief gaan roadtrippen en zien waar we terecht
komen.
Wat kan ik jullie vertellen over de stad waar ik studeer? De prijzen zijn hier een stuk
goedkoper, 90% van de bevolking rijdt met een Skoda auto rond en oh ja, Engels is hier
een groot probleem. Dat laatste kan soms wat moeilijk en overweldigend zijn, maar
gelukkig heb ik mensen die in hetzelfde schuitje zitten als mij en niets van deze taal verstaan.
Er zijn nog zoveel dingen die ik jullie zou kunnen vertellen, maar helaas kan Spiesbok mij
maar een beperkt aantal pagina’s bieden in deze Dolle Scout.
Ik kijk er naar uit om terug leiding te geven en te vertellen over mijn avonturen hier.
Twijfel dus niet om me aan te spreken op de scouts als je me terug ziet rondlopen.
Nashledanou!
Assimilerende Steltral

Ons kamp begon eigenlijk al met een heel groot probleem. De wetenschapper had een fles
gevonden die was aangespoeld met daarin een kaart en een verontrustende boodschap.
Ze wist niet goed wat ze ermee moest doen dus schakelde ze snel de hulp in van haar
goede vriendin kapitein zeppos.
De kapitein schrok haar een hoedje toen ze de kaart zag. Het was de lang verloren kaart
naar de 4 onderwater werelden, mensen waren er al honderden jaren naar opzoek. Maar
dan was er ook nog de boodschap die vertelde dat de onderzeese werelden in diepe problemen zaten en dat ze zo snel mogelijk hulp nodig hadden.
Gelukkig hadden wij 54 bereidwillige bevertjes bij die de wetenschapper en de Kapitein
maar al te graag wouden helpen. Elke ochtend gingen de bevers samen met de kapitein met de duikboot naar een van de werelden die hulp nodig hadden. Zo was op dag 1
de wereld van atlantis aan de beurt, daar moesten ze neptunus en zijn vrouw Emerence
helpen hun parels terug te vinden zodat ze nog lang en gelukkig konden leven. Op dag 2
hebben we snorkel Eddie geholpen om in de snorkelwereld zijn snorkel terug te vinden en
erna zijn stad weer op te bouwen die verwoest is geweest.
De dag erna hebben we de zeemonster wereld wat minder grijs en grauw gemaakt zodat
ze daar terug wat blijer zouden worden. Op de laatste dag hebben ze samen met kapitein
Barbossa van de vliegende Hollander een heuse piraten training gedaan om echte piraten
worden en om s ’avonds naar het super zotte piraten feest te mogen gaan.
Nieuwsgierige Poolvos

‘WAKKER WORDEN!’, schreeuwde de leiding.
‘Allemaal uniform aandoen!
Toen wist iedereen al hoe laat het was… We zouden op dagtocht gaan, JOEPIE!
Na een stevig ontbijt en het klaarmaken van onze rugzak konden we er aan beginnen, de
welpen werden in 3 groepen verdeeld en kregen een opdrachtenblad. Het was de bedoeling om de dagtocht niet alleen zo snel mogelijk, maar ook zo goed mogelijk te stappen en
het team dat het meeste opdrachten kon volbrengen won. Van olifantenpas tot vuilbakken tellen en geblinddoekt stappen, de meeste teams konden alle opdrachten uitvoeren,
wat een superwelpen hadden wij mee! Toen we aankwamen op de middagpost konden we
onze ogen niet geloven, een gigantische speeltuin, een boerderijtje en een grote toneelplaats waren voor de komende 2uur volledig van ons!
Maar eerst genieten van een lekkere en verdiende boterham natuurlijk. Nadat iedereen
uitgespeeld was konden we terug vertrekken. De welpen die liever terug naar het terrein
gingen, vertrokken en de welpen die er eigenlijk nog niet genoeg van hadden begonnen
samen met Baloe, Raksha en Hathi aan een verdere tocht met TEAM EXTREME. Schieten
door bossen en velden zorgden voor de nodige schrammen, tot we plots bergen tegen
kwamen. Zonder twijfel namen we even pauze om tikkertje te spelen om dan weer verder
te gaan. Een beetje later kwamen we diezelfde bergen tegen, maar dan 10x zo hoog! Rollen, springen, vallen, spelen,… Het kon er allemaal! Nadat alle welpjes goed zwart zagen
besloten we terug te keren naar ons terrein. Onderweg kwamen we nog een schattig
eekhoorntje tegen.
Eens terug in ons huisje kregen de vieze welpen een extra douchebeurt, want dat was
echt wel nodig. Het duurde niet lang of het avondeten stond al te wachten op ons, de BKF
had weer zijn best gedaan. Na ons buikje goed vol gegeten te hebben had de leiding nog
een verrassing in petto, want aangezien het zo een drukke dag was, zouden we die avond
naar de Mol kijken! IN MOL! Hoe cool is da? Het was al weer een top dag van een top
kamp!
Xoxo Winterkoninkje (Hathi)

Dagtocht
Vandaag was echt een topdag! We kregen een tip over waar ons eerste
postje was, een kaart en een kompas, en dan vertrokken we. Wij moesten eerst naar een kapelletje in De Houw. Kaartlezen is echter toch niet
zo iets voor de vossen, want na een uur waren we al verdwaald! Gelukkig zijn Limburgers vriendelijker dan Walloniërs en hielp een fietser ons
de weg terug te vinden. Maar niet alles verliep even goed. Wolf was zo
slim om een snoepje naar een auto te gooien waarbij die auto bijna van
de weg vloog… die man was wel heel boos maar we konden zijn taal
(wat Limburgs moest voorstellen) echt niet verstaan! 
We hadden ook een appel platgestampt en voor een deur gelegd, en nog
veel meer. We zijn zelfs een everzwijnenkop tegengekomen die aan een
hek hing… brrrrr! Het was wel heel ver stappen maar het fritkot maakte
alles goed! Totdat we in een doornbos verstrikt raakten terwijl het al
donker werd.
We waren nu wel meer dan 2 uur te laat, maar hadden wel veel plezier
gemaakt! We hadden zelfs ons haar gekleurd in groengeel (de kleuren
van de vossen). Maar mannekes onze patrouilleleidster Clair is echt top!
Ze kan nu niet kaart lezen maar windrichtingen opzoeken wel ze !
Xxx
Jinte

DAG 1
Liefste dagboek,
Yes! Het is vakantie! Eindelijk hele dagen luieren in mijn zetel en eens
gewoon helemaal niets doen! Met een ijscrèmeke in de hand wat in mijn
hangmat vertoeven bij 25 °C.. Ik heb er al zin!
Dat is waar ik over fantaseerde voor ik me herinnerde dat ik zaterdag al
om 7u30 uit bed moest om op scoutskamp te vertrekken.. Getver!
Met kleine oogjes zat ik die ochtend aan de ontbijttafel in het oneindige
te staren terwijl ik een lepel vol zompige cornflakes naar binnen werkte.
Na mijn ochtendroutine was het enkel nog wachten op mijn papa die
mijn boterhammetjes nog moest smeren en ik kon beginnen aan mijn
eenzame fietstocht!
Eindelijk op het station aangekomen zoek ik mijn vrienden op om wat te
filosoferen over het hoe en waarom we hier zijn en.. OWLA wat smijten
ze hier nu binnen!?
Voor me staat een meisje dat ik niet anders kan beschrijven dan “precies
mijn type”. De manier waarop haar haren zwoel wapperen in de wind en
haar prachtige aanstekelijke lach doen mijn hartje reeds sneller slaan.
Wie is dit en wat heb ik gedaan waardoor ik dit verdiende!? Dit belooft
een ongelooflijk interessant kamp te worden!

DAG 2
Liefste dagboek,
Gisteren heb ik eindelijk kunnen kennismaken met het nieuwe meisje op
kamp. Ze is nog betoverender van dichtbij! Ze is blijkbaar een klasgenootje van Drias wat nu wel eens heel erg handig is. Hij kan mijn wingman zijn vanaf nu! Als het tenminste nodig is, want ik denk dat zij ook al
geïnteresseerd is in mij 
We zullen zien wat de dag brengt!
DAG 3
Dagboek,
Gisteren hebben we met z’n tweetjes genoeg UNO gespeeld voor de komende 3 jaar, denk ik. Maar ik heb het er voor over als ik maar tijd met
haar kan doorbrengen <3
Ik denk dat ik morgen mijn kans ga slaan. Ik ken haar nu wel al voldoende om van echte liefde te kunnen spreken. Morgen is mijn dag!
DAG 4
We kunnen de dag in één zin samenvatten: “Ik ben hier nog maar 4 dagen en heb hem nu al binnengedaan”, zoals mijn nieuwe verovering zou
zeggen!
Ceetje out.

Ballonnen opblazen!
Heb je het ook al eens meegemaakt dat je favoriete scoutsvrind jarig is? Dat je dan mega
veel ballonnen moet opblazen? Dat je adem net op is?
Geen paniek, want de wetenschap levert alweer de oplossing!
Dit heb je allemaal nodig voor de proef:
Azijn
Water
Drie flessen (liefst niet te grote flessen, plastic of van glas)
Bakpoeder of natriumbicorbinaat
Ballonnen
(alle benodigdheden kan je kopen in de gewone supermarkt)

Hoe ga te werk?
1.
Neem de drie flesjes er bij en probeer de ballonnen alvast eens over de openingen te spannen.
2.
Haal de ballonnen van de flesjes en vul ze met bakpoeder. In twee ballonnen doe
je evenveel bakpoeder en in de derde ballon doe je meer bakpoeder.
3.
Doe nu azijn in twee flesjes en water in het derde flesje.
4.
Op het flesje met water doe je de ballon met de gewone dosis bakpoeder.
5.
Op de flesjes met azijn: doe je op de ene de ballon met gewone dosis bakpoeder
en op de andere de grotere dosis bakpoeder.
6.
Wacht en kijk toe!

Hoe komt het nu dat de ballon opblaast?
Bij het toevoegen van het bakpoeder aan het azijn wordt een gas gevormd. Van dit gas heb je waarschijnlijk wel al eens gehoord: koolstofdioxide. Dit gas is vrij ‘onschuldig’. Je zal je er dus geen pijn aan
doen. Als je deze proef zou doen in een klein filmdoosje, dan zou het deksel van het filmdoosje er snel
afvliegen. Dit komt omdat er zo veel van dit gas wordt gevormd. Voorzichtig zijn, is dus de boodschap.

April 2018
14/04 : Dierentuin op stelten
21/04 : Crea Lentefeest
28/04 : Lentefeest

Mei 2018
05/05 : Dagactiviteit: SURPRISE ( info volgt)
12/05 : Paparazzi spel
19/05 : Alle kleuren en vormen van de regenboog
26/05 : H2O games

Juni 2018
02/06 : AV: Just Dance
09/06 : AV: QUIZ
16/06 : AV: Bufallo spel
23/06 : Bos Feestje
30/06 : BBQ

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

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

April 2018
14/04 : Kleine Shizzle
21/04 : Welpen op ontdekking
Meer info volgt
28/04 : Lentefeest

Mei 2018
05/05: Leiding vs Welpen
12/05: Verrassing op verplaatsing
Meer info volgt
19/05: Welpen gaan op reis
Meebrengen: toeristenkledij
26/05: Waterspelen

Juni 2018
02/06: AV: senreemraalB
Meer info volgt
09/06: Pick Nick
Meer info volgt
16/06: AV: Welp’s got talent
23/06: AV: 12
BBQ
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

April 2018
14/04: Triviale Pursuit
21/04: Groot Spel
28/04: Wijk spel

Mei 2018
05/05: Koken
12/05: Highland games
19/05: Kleine dropping
26/05: Kleine Waterspelen

Juni 2018
02/06: AV: Quiz
09/06: AV: Film
16/06: Olifanten jagen
23/06: Blaarmeersen
30/06: BBQ

Als je niet kan komen verwittig dan de leiding !
Sander Haegeman (Beloega) - 0484/75.49.52 - olifant@wouw.org
Avondvergaderingen (AV): steeds van 18u30 tot 21u00

April 2018
14/04: Dagvergadering: Salmonella Spécial
21/04: Op zoek naar de hoorn des overvloeds
28/04: Lentefeest

Mei 2018
05/05: Geen vergadering. PL&APL-weekend
12/05: Clash der genders
19/05: JVG’s op het witte doek
26/05: Totaal wel Walibi

Juni 2018
02/06: AV: Het onfortuinlijk ratje
09/06: AV: Ruige spelen
16/06: AV: Blaarmeersen. Meer info volgt
23/06: AV: Verfrissende games
30/06: BBQ

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

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

April 2018
14/04: Grote-bekom-van-kamp-dag
21/04: Koken + ruiltocht
28/04: Lentefeest

Mei 2018
05/05:

Financiële vergadering

12/05:

SURPRISEEEEEE

19/05:

PL- en APLweekend

26/05:

Waterspelen

Juni 2018
02/06: AV: Sjorproject
09/06: AV: Evenementen zoeken
16/06: AV: Stadsspel
23/06: AV: Blaarmeersen
30/06: BBQ

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

Tuinmachines Grasco
Teaterstraat 24
9050 Gentbrugge
09/2310130

Service na verkoop met eigen hersteldienst

April 2018
14/04: Geen vergadering
21/04: Groot spel
28/04: Lentefeest

Mei 2018
05/05: Verfspelen
12/05: Financiële vergadering
19/05: Dagvergadering naar de zee
(beach volleybal tornooi)
26/05: BBQ

Juni 2018
02/06: AV: Quiz
09/06: AV: Blaarmeersen + Verjaardag Ansel
16/06: AV: Albanese Avond
23/06: AV: Peggen met de boys
30/06: BBQ

Kyril Vets (Springhaas) - 0474/02.33.99 - Springhaas@wouw.org
Avondvergaderingen (AV): steeds van 18u30 tot 21u00

