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•

groene korte broek

•

eventueel trui van scouts en gidsenvlaanderen

•

rode scouts t-shirt (*)

•

zwarte das met witte rand (*)

(*) = enkel bij de leiding te verkrijgen, de rest van het uniform is verkrijgbaar in de
Hopper.
Kapoenen dragen de rode scouts t-shirt een zwarte das met witte rand.
De welpen en wolven dragen verder nog een groene pet met gele strepen.
Plaats van de tekens: (volgens Windeekse norm – model van dienst: Staf Stoffel).
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Grol-woordje

Beste scouten, scoutsouders & sympathisanten

E

en nieuw Stoffelke, een nieuw grolwoordje, dus bij deze zeggen
wij ook enkele woordjes: spel, plezier, modder, levensverzekering.
Voila, of wou u meer dan enkele woordjes? Kan geregeld worden!
We hebben dit werkjaar alweer met een knal ingezet en hebben
diezelfde trend behouden waardoor we kunnen spreken van een
fantastisch eerste deel van het scoutsjaar – hopelijk deelt u deze
mening (indien dit niet het geval is wijzen we u door naar onze klantendienst waar uw feedback met dankbaarheid zal onthaald worden:
groepsleiding@scoutswindeke.be). Onze leidingsploeg stond, zoals
elk jaar uiteraard, weer wekelijks klaar met vergaderingen om uw
vingers van af te likken. Zonder hen, maar vooral zonder jullie zouden onze Vuurfeesten en vergaderingen maar triest zijn. Maar dit jaar
was het alles behalve triest, in tegendeel het was zelfs plezierig! Bij
deze zijn jullie nog maar eens bedankt om allemaal te komen fietsen,
eten, dansen en te blijven plakken!
We leven echter niet in het verleden dus vandaar even vooruitblikken op wat u zoal kan verwachten de volgende drie maanden. Wel,
als eerste de activiteiten zelf, die uiteraard blijven doorgaan doorheen de barre wintermaanden. Let steeds aandachtig op, want de activiteiten in december en/of januari zouden al eens wat vaker
op afwijkende uren kunnen doorgaan aangezien wij als leiding ook
nog steeds examentjes hebben en daar moet voor geblokt worden.
Dus vandaar dat de scouts al eens vaker ’s avonds zal doorgaan; vergeet dus zeker niet elke week het Stoffelke goed te checken.

Voor de rest liggen ook al onze jaarlijkse verkoopactie en Day ‘N’
Night (onze scoutsfuif) reeds vast. De verkoopactie zal doorgaan
31 maart en wie weet verkopen we wel opnieuw cuberdons…
Day ‘N’ Night gaat dit jaar door op zaterdag 21 april. Alle mama’s
en papa’s die zin hebben om zich weer jeugdig te voelen zijn zeker
welkom om daar nog eens los te gaan!
Wat betreft het kamp kunnen we nog niets verklappen over de datum van Groot Kamp (deze ligt wel in de eerste helft van juli), maar
vanaf we de exacte datum weten zal die worden doorgegeven op
site en via mail naar alle Jongverkenners en Verjinners. Klein Kamp,
het kamp voor de Kapoenen,Welpen en Wolven, staat wel al vast: het
gaat door van 22 tot 29 juli. Dus hou die data zeker vrij!
Wij zijn alvast zeer enthousiast om ons scoutsjaar in glans verder
te zetten met al de knotsgekke en extreem stoere activiteiten die
in dit Stoffelke staan en hopen u alvast te zien op de evenementen
hierboven. Dan rest ons nog enkel u een vrolijk Kerstfeest en een
gelukkig Nieuwjaar te wensen. Hopelijk wordt 2018 nog beter dan
2017, maar met zo’n geweldige leden (en leiding) is dit gedoemd om
te slagen.
Stevige scoutslinker,
De groepsleidingsploeg
Bavo Van Craeyenest, Hylke Damien & Frederik Dhondt

Oké, maar buiten de normale scoutsactiveiten, wat komt er nog zoal
op u af? Wel, zoals u weet hebben wij foto’s laten trekken voor een
verzamelactie van de Carrefour en het fotoboek en stickers zouden
normaal gezien vanaf begin 2018 beschikbaar zijn.Vanaf dan kan u op
jacht gaan naar plaatjes van uw zoon, al zijn vriendjes en uiteraard de
(nog steeds even knappe) leiding.
Ook dit jaar zal er weer een ouderactiviteit doorgaan. Wij zijn nog
niet klaar om de exacte datum noch het exacte concept te onthullen,
maar het komt eraan. Beloofd.
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Kapoenen

Zaterdag

Casino Royalélé

16/12

14u – 17u
Allerliefste kapoenen,
Winter is coming (of ‘doe du frak aan tis kou buiten’ zoals ze in Vlaanderen zeggen) en wij zijn
klaar voor het tweede der stoffelkens uitgegeven door Scouts Sint-Kristoffel Scheldewindeke.
Ook in deze koude, kille, sneeuwloze dagen vol aangebrande kalkoen, veel te veel eten, familiefeesten zonder leuke nichtjes/neefjes en een algemeen gevoel van hopeloosheid zijn wij er
terug om jullie zaterdagen weer een pakje leuker te maken.
Wat staat er ons allemaal te wachten? Wel van alles en nog wat, super duper veel, zelf zo veel
dat we niet kunnen beginnen met alles hier op te noemen.Vandaar hier een klein overzicht van
wat we niet gaan doen: naar de dierentuin gaan (jullie zijn zelf beesten!), op café gaan (jongens
alsjeblieft wacht daar nog maar een jaartje of 10 mee!), op ruimtereis gaan (die raketten zijn
veel te klein voor uw leiding, zeker na die stevige feestmaaltijden), K3-liedjes zingen (‘liedjes’
…). Dat is het zowat denken we, mochten er nog dingen zij die we zeker nog eens niet moeten
doen, laat dan maar weten. Nu tijd voor het echte werk…

Zaterdag

Kasteel en Kanteel vergadering

9/12

14u – 17u

Ruik ik daar de stinkende adem van een draak die voorbij raast?
Neen, uw leiding moet dringend hun tanden nog eens poetsen!
Zie ik daar de schone roze gestalte van een prinses, die wacht om gered te worden?
Nope, leider Hylke heeft hem weer eens verkleed in iets maf!
Is dat het getrommel en getrompetter van de kasteelwacht die ons, koene ridders,
verwelkomt?
Njet, Robbe luistert weer eens naar die goede/slechte (schrap wat niet past) muziek
van Boef!
Ah, is dat een kasteel… neen laat maar zal waarschijnlijk wel de kerk van Windeke zijn
ofzo, pfff!
Fout, dat is echt wel een kasteel, kom we vertrekken op avontuur!
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De winter komt eraan,
’t maakt niet uit of je komt,
lid en leiding speelt casino.
De winter is er al,
Iedereen die gaat blut,
als ’t casino haar deuren sluit
O jee Royalélé,
ik geef je nog stiekem wat poen,
O jee Royalélé,
Niemand die weet wat wij doen
Royalélé, Ik ga naar Casino Royalélé.
Doe nog maar Casino Royalélé
Speel met ons mee,
Roya
Lélé
-K3 en De Kapoenenleiding (we hadden
liedjes gezegd niet liedje hehe)
Vanaf nu begint onze blok ongeveer en zijn we dus tot eind januari (of begin februari voor
leiders Hylke en Wim) bezig met studeren voor onze examens. Vandaar dat er al eens wat
vergaderingen zullen zijn die voor ons minder voorbereidingswerk vragen of eens een vergadering in de avond. We hopen op jullie begrip en beloven na onze examens er weer dubbel
en dik in te vliegen

Zaterdag

Kerstfeestje met je( )zus

23/12

14u-17u

Eindelijk nieuwjaar, tijd voor 2018, wij hebben er alvast keiveel zin in en man man, bakken vol goede voornemens dat we al hebben: beetje vermageren, minder uit onze mind
stinken, soms nog eens luisteren naar de mama (sorry mama), dit jaar geen kapoen
achterlaten op kamp (mopje?), echt werk zoeken (taart eten telt niet blijkbaar), … Ah
wat, we zijn een week te vroeg voor nieuwjaar. Serieus? Jammer, ja laat die voornemens
dan maar zitten, we gaan gewoon toch een feestje doen. Pak anders je( )zus ook mee
als je zin hebt, er is ruimte genoeg voor iedereen.Voor de ouders: gelieve geen kerstcadeautje mee te geven :D (ma echt)
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Zaterdag

De slimste kapoen ter wereld (en omstreken) 2017 edition –
vergadering

30/12

Zaterdag

Pieternellekenvergadering

Sorry ’t zijn examens dus kort tekstje want we zijn aan het leren: spelen joehoe binnenspeeltuin pak 5 eurootjes mee joehoe Pieternelleken einde.

Zaterdag

Vier op een rij vergadering

6/01

Vandaag is het 3 koningen om het nieuwe jaar met volle glans in te- – Wim
Wacht, wacht, wacht, 3 koningen, zijn we niet met 5? – Robbe
Maja, de koningen waren toch ook met 3 of niet? – Hylke
Anders kunnen we met 3(+2) koningen zijn? – Boris
Zot goed idee, ik heb honger – Mattice

KomZwemKom

27/01

14u – 17u

14u - 17u

Zaterdag

20/01

2 uurkes maar? Ja, wij kijken geen films die langer duren. Pak u een dekentje en/of pyjama mee al s je wilt!

Wie is de slimste kapoen ter wereld?
Wie kent er alles van geschiedenis en taal,
en kan rekensommen maken zonder veel kabaal,
Een ding is zeker het is niet leider Robbe want dit jaar,
blijft hij nog wat chillen in het middelbaar.
Is het dan misschien Boris De Weert, weet alles van windeke en haar buren,
maar moet wel eens wat minder naar de chiromeisjes sturen,
Of is het Wim Janssens, een chemicus in hart en nieren,
maar kan hij vanavond de overwinning met een titratie vieren?
Zij worden uitgedaagd door de kapoenentak, een hoop vitale spruiten,
hopelijk gaan zij hier heel wat slimmer naar buiten.
Welkom bij de slimste kapoen ter wereld (en omstreken)!

3 (+2) Koningen

Film-avond

18u – 20u

14u-17u

Zaterdag

Zaterdag

3/02

14u – 17u

2-1, 1+1, 6:2, 4x1
Aramis, Athos, Porthos, D’Artagnan
John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison
Federer, Nadal, Djokovic, Murray
Joe, William en Jack, Averell
Venkman, Stantz, Spengler, Zeddemore
Michelangelo, Leonardo, Donato, Raffaello
Boris, Joris, Floris, Sam Gooris 1

13/01

14u-17u

Je denkt misschien een moedige kapoen te
zijn, die alles durft, voor geen enkele vergadering bang is, maar zijn jullie klaar voor
dit monster van een … zwemvergadering.
Zorg maar dat je even goed zwemt als Tia
Hellebaut (professionele hoogspringster
trouwens) want we verbreden vandaag
onze aquatische horizon, drijven over
enorme diepten, gaan de wildste wateren van deze contreien overwinnen in den enige
echte zwemkom (ofte zwembad ofte bad als uw naam Mattice is) van Merelbeke. We
spreken af aan deze oceaan vol water (duh) om 14u te Merelbeke. Maak uw borst (en
menig ander lichaamsdeel) maar al nat, of wacht tot in het zembad!

1

In volgorde: de eerste vier cijfers, de vier musketiers, de beatles, 4 toptennissers, de daltons, de

ghostbusters, de Teenage Mutant Ninja Turtles (of Renaissanceschilders) en leiding die rijmen
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op ‘oris’
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Zaterdag

Zaterdag 03/03

10/02

Chiropietjes – vergadering

Juul Verne vergadering

Oke, we weten wat ge nu denkt: “Ouh
nee is da nie die dag dicht bij valentijn
en chiromietjes nee da wil ik ec… wadde
chiropietjes, leiding alsjeblieft, vieze kwieten! Wat moeten we ons daar nu weer
bij voorstellen ma how zeg!” Ongeveer
juist? Awel om eerlijk te zijn weten we
zelf ook niet zo goed wat we nu van die
jongens van de chiro moeten denken,
maar misschien is vandaag wel een goede
dag om ze eens van dichtbij te observeren… Noot aan de ouders: de uren van
deze vergadering zouden nog kunnen
veranderen (jongenschiro gaat door op
zondag maar de onderhandelingen zijn
nog bezig)

Wij hopen eigenlijk dat Juul (x2) en Verne vandaag afkomen, dan kunnen zij drie ons
misschien wat meer vertellen over het enigma (moeilijk woord voor raadsel) dat Juul
Verne is. Misschien kennen jullie mama of papa hem wel. Volgens ons onderzoek zou
het een reiziger zijn, maar niet zo maar een, een uitzonderlijke ontdekkingsreiziger, de
man is diep in de zee (een mijl of 20.000), naar het centrum van de aarde en rond de
wereld (80 dagen?) geweest! Kunnen wij daar aan tippen… waarschijnlijk niet maar we
doen het toch.

14u – 17u

Vrijdag/zaterdag
Weekend

14u-17u

Okeeeeeeeeeeej, zoals beloofd hebben we niet gedaan wat we niet gingen doen. Gelukkig
maar, we zouden niet durven liegen tegen jullie kapoenen (of was dat gelogen…).Wat we volgend stoffelke zoal zullen doen verklappen we nog niet. Daarna gaan we op kamp, dat kunnen
we alvast verklappen. Misschien dat we eens naar de zee gaan ofzo. Maar we verklappen
niets hoor. Ah en misschien een bosspel ofzo. Neen, niet eens proberen we zeggen niets meer.
Wie weet springen we wel eens uit een vliegtuig. Meer zeggen we echt niet.

16/02–18/02

weer met weer meer weer en ook liefst goed weer.Wij zijn er ook en pakken al onze vrienden

Info volgt

mee (we komen dus enkel met ons 5 :-( ), jullie mogen hetzelfde doen. Mama en papa moeten

Wow, een scoutsvergadering die 3 dagen duurt? Van vrijdagavond tot en met zondagmiddag, da’s echt veel langer dan normaal, joepie! Dat betekent veeeeeeeel meeeeeeeer
spelen!!! En ook een ideaal moment om innige banden te sluiten tussen kapoenen en
leiding; wat we zeker willen te weten komen van jullie: schoenmaat van favoriet strippersonage, meest smaakloze groente, lievelingsleider…figuur van een ketnetprogramma naar keuze. Denk al maar eens na! Voor de ouders (of kapoenen met grootheidswaanzin): verdere info volgt nog via mail

Zaterdag

De landing in Windeke

Dus kortom we weten nog niets, jullie ook niet (mondjes toe), hopelijk zien we jullie dadelijk

24/02

wel thuisblijven (sorry onze ouders willen ook elke keer mee komen spelen maar we moeten
streng zijn). Huisdieren ook liefst niet meebrengen, behalve die ene kapoen die een olifant
heeft, die mag op ons terrein komen staan. Oke nu moeten we gaan, anders is er geen tijd
meer om niet aan jullie te denken. Bye
Uw Kapoenenleiding,
Hylke, Boris,Wim, Mattice en Robbe

14u-17u

Het begon allemaal met een bericht van generaal Ketzidden naar korporaal Tehhedon.
-Ketzidden: “Korporaal, een belangrijk bericht voor aan het front! De slechteriken zijn
van plan om ons mooie dorp Windeke aan de Schelde aan te vallen! Ga ernaartoe met
alle manschappen en maak preparé van de chef van hen!”
-Tehhedon: “Yessir! We vertrekken onmiddellijk!”
Wow...Lezen wij en jullie dit goed? Hebben ze tijdens den oorlog gevochten in Scheldewindeke? Ik denk dat wij op onderzoek moeten! Vamos, gaan, allez, go, verlassen,
layhoun, met andere woorden we zimme weh!
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Welpen

Zaterdag

Kerstfeestje

23/12

19-21u30

klaar voor deel 2!

Kerstmis, de gezelligste periode van het jaar. Iedereen is dan super gelukkig omdat hij
een hoop cadeautjes mag openmaken en dat is ook wat wij vandaag gaan doen.Vandaag
nemen jullie allemaal een cadeautje mee van 5 euro en jullie mogen ook allemaal naar
huis met een cadeautje. Maar natuurlijk is het niet alleen kerst maar ook een feestje dus
dat is ook wat we zeker gaan doen, een feestje bouwen.

Boodschap van algemeen nut: Jammer genoeg heeft u leiding naast scouts nog een ‘belangrijk’

Zaterdag

Zozo, ‘liefste’ welpjes het eerste Stoffelke van’t jaar zit er jammer genoeg weer op. Wees niet
getreurd want er komen nog 2 Stoffelkes aan met SPETTERENDE activiteiten. Wij hopen
alvast dat jullie genoten hebben van dit scoutsjaartje, u leiding alleszins wel! Maak je nu maar

ding in het leven. De examens! Aangezien de examens in de periode van het volgend Stoffelke
vallen, kijk je best heel aandachtig naar het uur en de data van komende vergaderingen. Wijzigingen worden zeker via mail doorgegeven.

Zaterdag

9/12

De pladijs is wijs vergadering

14u-17u

Als er iemand op straat op je afstapt en
vraagt “Wat is er wijs aan ne pladijs?”, wat
zeg je dan? Hoe reageer je in zo een situatie? Wat als je verkeerd antwoord? Wat als
je juist antwoord maar net dat tikkeltje te
lang moest nadenken? Omdat deze situatie maar al te vaak voorkomt hebben we
met de leiding besloten om eens en voor
altijd te onderzoeken wat er nu juist wijs
is aan een pladijs. Want dat een pladijs wijs
is is een feit, enkel de waarom ontbreekt
nog.

Zaterdag

Wunwun’s Wonderkeuken

16/12

10u-13u

11

Een beetje peper, een beetje zout en alle
dingen waar je van houdt… Zo creëer je
ELEMENT X! Maar nee beste welpjes vandaag creëren we geen element X, vandaag
maken we (hopelijk) lekkere gerechtjes
onder de professionele begeleiding van De
heer Wunwun alias Voermeester. Jammer
genoeg is Wunwun geen penningmeester,
neem dus zeker elk 3 euro mee!

Het jaaroverzicht vergadering

30/12

14u-17u

Een jaar telt 365 dagen, en op zo een lange tijd kan er wel het één en ander gebeuren.
Voor elke maand (behalve december want bij het schrijven van deze tekst is het nog
maar november) geven we een gebeurtenis als voorbeeld:
• januari: De Nederlandse darter Michael van Gerwen wint voor de tweede keer het
PDC World Darts Championship door in de finale de Schot Gary Anderson met 7-3
te verslaan.
• februari: Belgische astronomen maken bekend dat de ster TRAPPIST-1 zeven planeten
heeft, waarvan sommige zich in de bewoonbare zone bevinden.
• maart: In Caïro wordt door een team van Egyptisch en Duitse archeologen een standbeeld van 8 meter hoog gevonden. Men vermoedt dat het beeld een voorstelling is van
Ramses II, omdat het beeld gevonden is in de buurt van diens tempel op de plek van
het vroegere Heliopolis.
• april: Het nieuwe 50-eurobiljet wordt in gebruik genomen.
• mei: Het derde seizoen van Twin Peaks gaat van start.
• juni: Montenegro wordt lid van de NAVO.
• juli: In Algerije wordt een piloot gearresteerd omdat hij een jongetje tijdens de vlucht
de controle over zijn toestel heeft gegeven.
• augustus: Nederland wint het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen in 2017.
• september: Mexico wordt getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1 op
de momentmagnitudeschaal.
• oktober: Voor het eerst wordt een homohuwelijk in Duitsland voltrokken. De plechtigheid is in Berlijn.
• november: Het belangrijkste vliegveld van Zimbabwe, de luchthaven van hoofdstad
Harare, wordt voor tientallen miljoenen vernieuwd en heeft een nieuwe naam: Robert
Mugabe International Airport.
Ook op scoutsvlak is er veel gebeurd, maar dat gaan we niet opsommen want anders
wordt dit tekstje veel te lang. Kom dus gewoon en herbeleef het hele jaar in 1 namiddag!
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Zaterdag

te sjorbalken, de strakste sjortouwen, de
mooiste dassen en nog vele andere spullen.

6/1

Film vergadering

19u-21u30

Zaterdag

Vandaag is de leiding een beetje moe van al dat studeren en
zouden ze niets liever doen dan een film kijken. Maar aangezien
wij zo goede vrienden zijn doen wij dat samen, alleen is er een
probleem. We hebben al zo veel films gezien dat we niet meer
weten wat kiezen daarom nodigen we jullie uit om ons hierbij
te helpen.

Zaterdag

Zwemmen vergadering

Viking oermensgevecht

14u-17u

Vikingen en oermensen, lang geleden leefden de 2 naties in vrede samen, maar alles
veranderde toen de oermensen aanvielen.
Oei Baloe is niet zo goed in geschiedenis
maar voor een dag is dat niet erg want op
de scouts kan alles dus gaan er vandaag
ook echt oermensen en Vikingen tegen elkaar vechten. Laat dus allemaal je innerlijke
Viking of oermens in je los.

13/1

14u-17u, te zwembad Merelbeke
Tien toffe welpjes die zwommen in het
zwembad
Moeder zei: Pas op want het ligt glad
Hopelijk is het daar wijs en ben je net zoals een pladijs
Eentje dat zegt
blub, blub, blub, blub,blub
blub, blub, blub, blub, blub
PS:

we

spreken

af

Zaterdag

Val(en)Tijn vergadering

aan

het

zwembad

van

het gebeurd is mogen jullie ons vandaag allemaal vertellen. Of wie weet beleeft je vandaag je
eigen superromantisch verhaal. Dikke kus van

20/1

je welpenleiding x

19u-21u30

Weekend

“In België kan aan spelers de toegang tot kansspelinrichtingen klasse I en II worden ontzegd om diverse redenen. Om jongeren te beschermen tegen de mogelijke gevaren van
gokken, is de toegang tot kansspelinrichtingen klasse I en II voor -21-jarigen verboden.
“ - De Kansspelcommissie.
Breng dus vandaag zeker jullie valse identiteitskaart mee want u zult gecontroleerd
worden!

info volgt

Zaterdag

Scoutem jaarkmarkt vergadering

27/1

14u-17u
13

Er waren ooit twee vrienden Val en Tijn, zij waren onafscheidelijk en spraken constant
af. Enkele jaren later hadden ze wel door dat ze eigenlijk wel meer dan vrienden wouden zijn en werden ze een koppeltje. Hun vriendengroep vond dit supergrappig en
noemde ze sindsdien Valentijn om te lachen.
Dit verhaal toont een mogelijke optie van het ontstaan van Valentijn. Hoe jullie denken dat

PPS: neem ook 3 eurotjes mee.

Casino vergadering

10/2

uur en locatie volgt

Merelbeke en je welp (pladijs) mag daar ook weer opgehaald worden.

Zaterdag

3/2

Het is weer koud en dus de tijd van de jaarmarkten. Misschien ben je al naar de jaarmarkt in Sint-Lievens Houtem geweest maar dat is niet te vergelijken met een scoutem
jaarmarkt. Hier wordt alles met scouteske waarde verkocht, een handel met gerijp-

Weekend

16-17-18/2

Jaja hier is het dan het enige echte Scouts
Windeke weekend, we kijken er al maanden naar uit maar eindelijk kunnen we
samen met de hele welpentroep onszelf
gaan uitleven op ons weekend. We gaan
jullie voorlopig nog wat in spanning moeten houden met het thema en de verdere details maar jullie komen hiervoor zeker op
tijd alles voor te weten. Bereid je alvast voor op een mega zalig weekend dat je zeker
niet mag missen.
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Zaterdag

24/2

Queeste vergadering

14u-17u

Zoek de verschillen, extreme edition

De bekendste queeste is zonder twijfel die op zoek naar de heilige graal. Maar weinig mensen weten dat er in op dat zelfde ogenblik in Scheldewindeke een minstens even belangrijke queeste
aan de gang was. Namelijk de queeste naar de veilige sjaal. Die
sjaal is meer dan 2 eeuwen in bezit geweest van de familie Von
Craeyenest en is dan bij de slag om Balegem verloren geraakt.
Er wordt gezegd dat wie de sjaal draagt zomaar kan oversteken
zonder eerst naar links en rechts te kijken. Of we vandaag zelf
op zoek gaan naar de sjaal of we een totaal andere queeste op
ons gaan nemen weten we nog niet. Dat het magisch zal worden
weten we dan weer wel.

Zaterdag

Guinness World Record vergadering

3/3

14u-17u

Guinness world records zijn de gekste records die er bestaan,
daarom zijn ze ideaal voor scouts. Met elk verborgen talent kan
je wel een record halen. Of het nu veel eten is, pijn doorstaan,
zeer sterk zijn of gewoon echt iets zeer maf kunnen. We kunnen
natuurlijk ook gaan voor het record van tofste scouts. Vandaag
gaan wij zo veel mogelijk records verbreken. Welk record we
ook breken het wordt sowieso fantastisch.
Hola pola, dat Kerststoffelke is er ook door gevlogen. Hopelijk hebben
jullie genoten van de welverdiende vakantie, fantastische familiefeesten, gezellige winterwandelingen en onze epische vergaderingen! Ook deze keer was het zeer geslaagd, alvast meer
dan de examens van uw leiding! Wees verwittigd want onze laatste klepper van een Stoffel
komt er binnenkort aan!
Uw leiding
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Wolven

Zaterdag

Laatse vergaderingvergadering (van dit jaarvergadering)

30/12

19u tot 22u
Yo mottoliefhebbende, leliegroene, watervullende gabbers!
Het stoffelke begint hier met onze eerste goede tekstje. Daarmee begint Konas pijnlijk aan
zijn nieuwe tocht naar perfectie “Fake it till you make it”. Dus wij geven jullie de kracht en
toewijding om dit stoffelke altijd even proper te bewaren.Tenslotte hopen wij dat jullie ook niet
voor niets terug naar hier komen, dus wees maar paraat.

Zaterdag

Houdoe flik Sam & co.

14u-17u

Zaterdag

“You just got punk’d!”-vergadering

9/12

We beginnen vandaag met een van de grootste hypes van deze eeuw!!!! Neen nee, geen
figdet spinners. het gaat hier wel degelijk over memes. Leer maar alle memes al uit je
hoofd want je zal het nodig hebben.

Zaterdag

It’s ma birthdayvergadering

16/12

14u-17u

Is it my bithday? is it your birthday? Ergens tussen sinterklaas en de kerstman zijn er
nog 2 goden jarig. Sommige zeggen dat zij degene zijn die het wiel hebben uitgevonden
en dat ze wel 10000000 jaar zijn. Aan jullie om deze personen in de watten te leggen
vandaag!

Zaterdag

6/1

3 Keunenvergadering

14u-17u

23/12

Nen Arabier, blauwe geest en vliegend stuk tapispleinvergadering

14u-17u

Is de kerstman blauw geworden en heeft hij zijn rendieren ingeruild voor een stuk vast
tapijt? of was het toch Aladdin daar in de lucht? Zoveel vragen... zo weinig antwoorden...
Soms is het leven niet eerlijk. Of toch?.... In de scouts vind je alle antwoorden en meer
tot dan!
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De laatste, de leste, de gene na de voorlaatste, het eind, het ultimatum, het achterste
(hihi), ookwel de finale genoemd. Alle mooie dingen komen aan een eind. Zo nemen wij
vandaag afscheid van 2017. Breng daarom een cadeautje mee van max 5 euries om de
festiviteiten in te zetten en wij zorgen voor al de rest. 3 dikke kussen, doei.

3 keunen*, 3 keunen geef mij nen nieuwe wortel,
Mijnen ouwe heb ik al opgegeten,
Laat de boer het aub niet weten,
...
Enzovoort enzoverder
Kom verkleed als het schattigste keun dat ge ooit hebt mogen aanschouwen.
*keun=konijn (West-Vlaams)

Zaterdag

Varen zonder bootvergadering

13/1

14u-17u

Ja, wat ik daar nu nog aan toevoegen... De titel zegt het wel zo een beetje. Allee snapt
ge? Ge zit zo wa in het water zonder boot? Toch wel duidelijk eh? Leider Emiel knikt
van ‘ja’ dus het zal wel goed zijn.
Ps. Het is waarschijnlijk in Merelbeke, maar verdere info volgt.

Zaterdag

20/1

Rechtendeurre deur de meurrevergadering

14u -17u

Wat krijg je als je een slecht oriëntatiegevoel combineert met de vieze zwijnen die
we allen reeds zijn? Een rechtendoortocht
natuurlijk! Doe maar uw vuile schoenen en
kleren aan (wel warm genoeg) en kom richting de scouts! Vanaf daar bepalen wij uw
verdere richting wel.
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Zaterdag

27/1

Jack-assvergadering

Zaterdag

14u -17u

14u-17u

Vandaag gaan we er los over en terug. Als ze zeggen don’t try this
at home, dan doen we het toch. We gaan tot het uiterste punt
om te stunten, alles veilig natuurlijk hehe…

Zaterdag

“Auw m’n heup”-vergadering

3/2

Zaterdag

Arno: Auuwwwww, mijn knieën doen zeer.
Emiel: Ik heb wa last van mijne rug, tis echt derover en mijn haar is grijs.
Sam: Zij content, ge hebt ten minste nog haar, ik ben kaal.
Jonas: Ik heb last van mijne cholesterol, ze voederen ons hier ook niets deftig eh in dat
rusthuis.
Bon, nu we de situatie duidelijk geschetst hebben, rest het ons enkel nog om jullie uit
te nodigen voor deze auw m’n heup senioren vergadering

14u-17u

Zaterdag

All my hypes are deadvergadering

10/2

14u-17u

In mijne tijd werd er nog niet gefidgetspind of gedabd en in mijne tijd werd er al zeker
geen zout over ons frieten gesprenkeld via den voorarm lijk salt bae. Laat je meenemen
naar een meer simpelere tijd. Samen zullen we een paar dode hypes en memes uit
ons verleden afstoffen! Dus wees maar paraat jij harlem shakende, Gangnam stylende,
whippende, wrecking ballers!

17/2

“Hey hey meisje”-vergadering
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Het jaar is 1969. De Amerikanen hebben net het onmogelijke gedaan. De hele wereld
kijkt verbijsterd toe. Succesvol hebben ze een man op de maan gezet tegen alle verwachtingen in. Volgens sommigen nog steeds de grootse prestatie tot op heden voor
de mensheid. Tot vandaag! Er staat jullie een opdracht te wachten nog uitdagender, nog
intensiever en nog onmogelijklijkender dan jullie voorgangers. Today is the day we set
foot on the MOENS.

14u-17u

Zaterdag

24/2

Fly me to the Moensvergadering

“Wat als”-vergadering

3/3

Wat als mannen honden waren? Wat als emoticons vroeger bestonden? Wat als Colombus van Antwerpen was? Wat als teleportatie bestond? Wat als Barbie een echte vrouw was? Wat als
dokters praten zoals ze schrijven? Wat als moderne dans toegankelijker was? Wat als justitie mee was met z’n tijd? Wat als de politie echt je vriend was? Of wat als Sam zijn Mazda wel stoer was?
Wat als je vandaag het antwoord op al deze vragen kreeg en
meer?!? En wat als ik geen zin heb om mijn tekst verder af te ty
Slu de ballen, de kost en meer!
Ooit komt de dag dat jullie even blij terug kijken naar vandaag. Je mag hopen op nog zo’n
zalig stoffelke. Wij verheugen ons daar alleszins al heel hard naartoe. Hashtaggrammaticafout. Wees klaar voor meer avonturen met deze kwantitatieve, toffe, ludieke, prachtige, toffe,
bijna-perfecte, leidingsploeg.

14u-17u

Met vriendelijke groet,

Strijk dat (scouts)hemdje, leg die haartjes
in de lak, spuit wat van je papa’s fijnste parfum en vraag hem alvast om de beste tricks
in the book, want je zal het nodig hebben!
Vandaag is de dag dat de rest van je latere
leven kan bepalen, vandaag is DE dag dat je
DIE ware kan tegenkomen! Of… niet. We
zullen wel zien hoe ver jullie het schoppen
zeker.
Tot dan playaaaaas!

Jona$$, semielderniet, Samazda MX-5,To be arnot te be.
Ps: onze begin- en eindtekst kwamen tot stand via een onorthodoxe techniek, namelijk elk
om beurt voegde een andere leiding een woord toe aan de al bestaande zin. Sorry moest dit
enige verwarring gezaaid hebben bij één van jullie. Alvast bedankt en sorry voor het ongemak.
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JVK’s

Zaterdag 6/1
Avond dinertje

17u30-19u30:
Tjollende Chololo’s! Stoffel 2 represent! Nu we al wat opgewarmd zijn door het eerste stoffelke
gaan we verder hoe we bezig waren. Met meer gekheid, meer crazyness en meer fou! Maar
helaas zijn het ook zowel voor jullie als voor ons examens, we zullen dus elkaar wat vaker op
een vrijdag- of zaterdagavond tegenkomen. Maar dat laten we uiteraard niet aan ons hardt
komen, want zo avondactiviteiten hebben toch ook altijd iets licht romantisch. En dat vinden

Film, Fleece & Friends

9/12

19u30-22u

De titel van deze vergadering moet je eigenlijk een beetje lezen
zoals een receptje uit een kookboek. Want het bestaat namelijk
uit de drie ingrediënten die we nodig hebben voor een geslaagde
avond. Kom dus naar de scouts, breng je favoriete film mee, een
fleeceke en eventueel ook wat vrienden. Vanavond laten wij de
examens even voor wat ze zijn en genieten we van al het moois
dat het zilveren doek ons te bieden heeft.

Zaterdag

Powervergadering

20/1

19u30-22u
16/12

23/12

19u30-22u

HO HO HO zei de boer tegen zijn paard dat iets te enthousiast het land ploegde.
HO HO HO lachtte de barman met een flauwe mop van zatte Rudy op donderdagochtend. HO HO HO roept Hylke altijd eind augustus. HO HO HOger zei stotterende
Suzanne toen ze aan het vliegeren was. Voelen jullie de kerstsfeer ook al met al die
HO’s? Wij ook, daarom geven we dus een feestje! Breng allemaal een cadeautje mee
van maximaal €1.
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Helaas gaat de leiding even er tussen uit, de batterijen opladen zoals men zegt. Of toch
niet...
Want wij hebben examens, en echte rappers zoals ons moeten helaas ook studeren.
Maar wees niet getreurd, volgende week zijn we terug! Begin al maar te sparen voor
dan...

Casinovergadering

DeexamenshebbenhuntolgeëistdeleidinglooptzoovervandeenergiedatwegeenleestekensofspatiesmeerkunnentypenOmtochvoorwatontspanningtezorgenindezehardetijdensprekenwewelgetelddriekeerafvandaagwhutdriekeerwowwwwwzokanjetijdenshetstudereneenseentoffeontspannendepauzenemensamenmetonsHebjeeensuperdrukkeexamenplanningdankanjeookgewoonmaarnaar1of2powerpauzeskomen.

Kerstfeestje

13/1

/

Zaterdag

11u-12u 15u-18u, 20u-21u

Zaterdag

Zaterdag

Geen vergadering

wij wel nog tof. Hopelijk jullie ook!

Zaterdag

Aangezien door omstandigheden deze prachtactiviteit niet kon doorgaan het vorige
stoffelke geven we het deze keer een herkansing! We maken het vanavond extra gezellig in ons knusse lokaaltje, steken een kaarsje aan, openen een flesje kinderchampagne
en wagen ons aan een heus keukenavontuur! Vanavond bewijzen we of het volgende
culinaire talent zich al dan niet in Windeke bevindt.

*Katsjing katsjing*, het geluid van vallende muntjes, “gold on my teeth and on my neck”,
zoals Post Malone zou zeggen. Nooit genoeg geld in de business, dus gaan we vandaag
dat trachten te verdubbelen! Samen gokken en geld inzetten met het oog op winst is
vandaag ons doel, ccchhipsss. Casinoww is van ons

Zaterdag

Schaatsen

27/1

14u-17u, aan de Kristallijn
Hieronder staan 4 uitspraken in verschillende Vlaamse dialecten. Extra punten voor
degene die ze alle 4 kunnen ontcijferen!
1.
‘n skieeve skoatse rien
2.
scheuvel’n op natuuries
3.
we goan eev’m ‘n leekster tak hoal’n
4.
Mojenoks en berrevits dé de bemme schesse up schiëve schoverdane
We spreken af om 14u aan de Kristallijn in Gent om eens een heerlijke winterse activiteit te doen, gelieve ook 6 euro mee te brengen. Om 17u zullen we terug de ouders
staan opwachten op de parking van de Kristallijn.
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Zaterdag
Quiz

3/2

Zaterdag

Kid Paddle

24/2

14u-17u

14u-17u
Meestal doen we op de scouts vooral wilde en actieve spelletjes, maar deze vergadering
gooien we het over een andere boeg. We gaan namelijk eens jullie intellectuele vaardigheden testen met een aartsmoeilijke quiz. Begin dus maar al wat de actualiteit bij te
houden en speel een aantal keer Trivial Pursuit om die algemene kennis bij te schaven,
want misschien wordt jij wel de slimste scout van Windeke!

Zaterdag

Valentijn

10/3

14u-17u

Voelen jullie het ook? Er hangt liefde en romantiek in de lucht. En jullie weten het
misschien niet maar bij de leiding zit er een expert op het vlak van romantiek, namelijk
Maxime Gosseye. Rasechte romanticus die hij is heeft hij vast een zeker heel wat handige weetjes voor jullie. Probeer dus al zijn tips en tricks te onthouden en toe te passen.
Gegarandeerd dat je deze Valentijn voor de verandering eens niet alleen zal spenderen!

Zaterdag

Windeke got talent

17/2

14u-17u

Kan jij iets wat andere mensen niet kunnen ? Ben jij een jongleur, dabber, illusionist of
acrobaat? Kan jij samen met je Gucci-, Louis V- of Supremegang een geweldige act in
elkaar steken? Heb jij het in je om mensen te doen lachen, ontroeren of kuikelen? Kan
jij een groot publiek 5 minuten lang entertainen?
Schrijf je dan zeker in voor het nieuwe seizoen van Windeke Got Talent. Iedereen met
een uitzonderlijke act is welkom in deze amusementshow. Jong of oud, alleen of in
groep.

Zaterdag

het grote dab spel

3/3

14u-17u

Dit is het moment Iedereen wordt zot Ik zweer het u. Vanavond alles kapot. Alles kapot! Alles kapot! Alles kapot! Alles kapot! Alles kapot! Alles kapot! Doe die dab! Dab,
dab, dab, doe die dab, dab Doe die, doe die dab, dab, dab Doe die dab, dab Doe die, doe
die dab, dab, dab Doe die dab, dab Doe die, doe die dab, dab, dab Doe die dab, dab Dab,
dab, dab, doe die dab, dab Doe die, doe die dab, dab, dab Doe die dab, dab Doe die,
doe die dab, dab, dab Doe die dab, dab Doe die, doe die dab, dab, dab Doe die dab, dab
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Alezhoppaaaaa, stoffelke twee is weer finito complete-o, geen vozere chips dan cheeto’(s). Dit
is een rijmpje dat thuis hoort op de street-o, ik hoop dat je er van geniet-o. Het volgende stoffelke wordt insane, niet te doen op één been. Pak al uw vrienden mee, kom ook alleen. Sorry

Sudokutime whooooo!

wij zijn toch vrienden, mensen die hun handen niet gebruiken bij hun werk zijn bedienden. Het
volgende stoffeltje is nummer drie,nden laatsten zoals ze zeggen. Het meervoud van heg is
heggen. Slaapwel.
Stolleme Versteyetry out
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Verjinners

Zaterdag

Slaapzak quiz

9/12

20-23u, te scoutslokalen
Vettige Dré’s
Je hoort wel eens vallen dat de vervolgfilm altijd slechter is dan de eerst-gemaakte. Niets is
minder waar. Zowaar wij jullie tedere leiding zijn, zullen wij ervoor zorgen dat Stoffelke 2 jullie
tot nog epischere hoogtes tilt dan Stoffelke 1. Verwacht jullie aan een gezonde mix tussen
klassiekers en vernieuwers, peper en zout, Eddy en Wally. Dus maak jullie borst maar nat en
trek jullie stoute schoenen aan, want we gaan vollendjak!
Nog maar eens succes met jullie examens, we kennen er alvast een paar die het nodig zullen
hebben!
Bisous bisous,
Vos Chefs x

Gasten, wij hebben droevig nieuws. De
leiding heeft jullie een tijdje geleden ingeschreven voor een nieuwe zondagavondquiz op Eén. Een paar weken geleden
kregen wij te horen dat jullie geselecteerd
waren uit 2384 teams en op 9 december
opwachting mogen maken in het VRT-gebouw te Brussel. Vol blijdschap en geluk
wouden we jullie ranzig hard verrassen
met dit nieuws in dit Stoffeltje, maar wat
blijkt, Bart De Pauw (de quizmaster) is betrapt op stalkerig gedrag… Hierdoor gaat
deze quiz jammer genoeg niet meer door. Maar ter alternatief hebben wij een goeie,
gezellige slaapzakquiz bedacht voor jullie. Pak dus allemaal jullie slaapzak mee en leer de
staten van Amerika, nieuwste clips van Mia Khalifa en alle olympische medaillewinnaars
maar uit jullie hoofd. Het schijnt dat jullie in deze tijd van het jaar toch niet zo veel te
doen hebben.

Zaterdag

#personen vergadering
Beste Verjinners,
Zoals jullie allen ondertussen wel al weten staat Stoffelke numero 2 bekend voor
niets minder dan de gevreesde examens die erin vallen! Ook dit jaar zullen er ten
gevolge van de angstaanjagende monsters enkele vergaderingen afwijken qua uur en
datum. We manen jullie dus allemaal ten sterkste aan gedurende de maanden
december en januari jullie Stoffelke grondig te lezen en zeker te kijken of
een avond-activiteit op vrijdag of zaterdag valt!
Voor de rest willen we iedereen nogmaals aansporen zoveel mogelijk met de
fiets te komen want zoals jullie al gemerkt hebben kan dat zoal zijn voordelen hebben bij bepaalde vergaderingen. Kom steeds met uw fiets en het gevaar is meteen
geweken!
Succes boyo’s!
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16/12

14-17u , te scoutslokalen

Ja patés het alom geprezen concept van vorig jaar maakt een heuse comeback. Wat we
vandaag gaan doen hangt helemaal af van met hoeveel zielen jullie aanwezig zijn. Dit
gaat als volgt te werk:
1 persoon: vechten in het colosseum
2 personen: raven in een buskotje te Moortsele
….
8 leden: Trip naar Ikea
….
10 leden: Karten
….
12 leden: Chillen bij Filip Michiels
Zorg dat je er bent en wie weet krijg je wel een handtekening van Filip Michiels
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Zaterdag

Kerstactiviteit

23/12

14-17u, te scoutslokalen
*Lees volgend woord in bijzonder hoge toonaard* Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! *Lees volgende zinnen met een
bijzonder lage stem van iemand die tracht anoniem te blijven maar hier geweldig hard in faalt
en overduidelijk Floris is* Welkom, jullie zijn hier vanavond om een mooie avond te beleven. *Neem een ongemakkelijke pauze* Ik heb jullie speciaal gekozen om met mij naar
Betlehem te trekken. Maar vooraleer dat we deze wonderlijke tocht kunnen aanvangen
zou ik graag willen weten of jullie het waardig zijn. JULLIE moeten dit bewijzen door te
weten te komen wie ik ben. *beeldt u nogmaals in dat dit dus overduidelijk Floris is die de
vraag stelt “wie hij is”?!?! What the deugeniet* Ik ben op zoek naar een boek. Het ligt…
Ikfufefdsqfdfi ben het vergeten. Ah, ik weet het weer *Uhu Floris… uhu…* Het ligt denk
ik ergens in een hoek, maar ik ben het niet zeker. *ja Yow(met “Y”, jawel “Y” Nikoman, dit
is van voor uw tijd dus geen spreekrecht), afhaken, tututututu*
*Lees volgend woord in bijzonder hoge toonaard* Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!

Zaterdag

Marcuse Aureliuse Maximuse vergadering

30/12

14-17u, te scoutslokalen

Salvé Grumio’s.
Doordat Thijs stiekem een carport heeft gezet met het geld van de scouts, zitten we
bijna op de bodem van onze geldbuidel. Net daarom hebben we jullie nodig. Bennyglio
organiseert namelijk een heus gladiatorentoernooi waarvan de winnaar gaat gaan lopen met 2000 zilverstukken. U raadt het waarschijnlijk al? Ja, jullie zullen het in de ring
opnemen tegen elkaar, tot de dood, om onze kas te spijzen.Vlucht als een hond of sterf
als een held!

Zaterdag

Drie Koningen

6/1

14-17u, te scoutslokalen

*Ah bon, het is DE Frankzus* Dank jullie wel mijn kinderen. Morgen ben ik hier weer met
meer weer, goeienavond!
Jaja beste slapjanussen, 23 december is dè dag waarop Frankzus zich aan ons heeft
geopenbaard! Vreemd genoeg wordt deze heugelijke gebeurtenis nog steeds overschaduwd door ne pipo die in één of andere stal werd geboren zo’n 2000 tal jaren
geleden… Maar bon, 23 december is voor ons de dag bij uitstek voor feest en dat zal
nog lang zo blijven. Want op deze dag vieren we meteen ook het afgesneden oor van
Vincent van Gogh en de allereerste aflevering van thuis!
Dus op gepaste wijze mogen jullie THUIS een KUNSTWERKJE (nee, geen afgesneden lichaamsdeel) assembleren en dit eigenhandig meenemen naar de scouts
ter ere van Frankzus (maar eigenlijk bij wijze van gift voor de één of andere dwaze
maat van u)!

29

Ergens in de jaren 1950-1960 leefden er drie koningen. Hun namen zijn Ronald, Peter en Jürgen. Deze heersers woonden in
Scheldewindeke, een afgelegen deelgemeente van Oosterzele ergens aan de poort van de Vlaamse Ardennen. Op een dag waren
de majesteiten op hun gemakske aan het rondtoeren langs de
Rhodelandroute tot ze plots een hevige kreun hoorden. Deze
kreun was overduidelijk van een bevallende dame en was zo
krachtig dat het niet anders kon dan dat de legende uitgekomen
was. De legende zegt: “Wiens kreun is zo krachtig, wordt geprezen door drie man zo machtig. De Salamander openhouden
wordt zijn lot, ook al maakt hij af en toe een beamer kapot…”
En zo geschiedde, Tjampie werd die dag geboren.
Men hoort het goed: men neme de kartonnen ster op stok terug
uit de kast tezamen met den slapsten koning-outfit! Aangezien de
3 koningen die afstand ook niet allemaal te voet hebben afgelegd
laten we het voor één keer toe dat je uw gemoderniseerde stalen ros ofte fietsje meeneemt!
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Zaterdag

Bowling

13/1

Zaterdag

BOS- Olympische Spelen Try Out

uur volgt in mail, afspraak te
scoutslokalen

14-17u, te scoutslokalen

Iedereen kent het wel. Het binnenkomen
in de iets te luide marginale ruimte. Het
aantrekken van de glimmende oncomfortabele edoch zalige schoenen. Het kiezen
van een foute speelnaam. De zweetdrupkes die uit uw oksel druppen wanneer je de
niet lichte bal uit het rek neemt. Dan eindelijk sta je klaar voor de geconcentreerde
worp. Is het een succes of ga je genadeloos ten onder in bijzijn van al uw vrienden?
Ja dees zoals jullie al door hebben gaan we vandaag onze bowlskills tentoonspreiden.
Oefen uw al eens op de wii (of in’t echt). Verdere info krijg je nog via de elektronische
post. We kunnen u alleszins al verklappen dat we op volledige oldschoolse wijze nog
eens zullen beroep doen op de ouders om te voeren! Hou dus voornamelijk uwen
elektronischen postduif in de gaten.

Zaterdag

Commuriskant vergadering

27/1

20/1

14-17u, te scoutslokalen

Communiefeesten… Ja beste verjinners, de communiefeesten zijn steeds minder alomtegenwoordig… en dat men een gegronde reden ook potvolkoffie! Al het feestgewoel
en enthousiasme uit zich in niets anders dan hoogmoed! En ieder weldenkend mens
weet ook: hoogmoed komt voor de val. Voor je het weet zijn alle suiker-geïnduceerde
kinderen uit de bol aan het gaan en zich aan het verwonden tegen 100 “ind’uur”, ongelofelijk! Communies: niemand komt er vanaf zonder een habbe, een litteken of een gebroken hoofd. Daarom zetten ook wij vandaag de fantastische beweging in gang: COMMURISKANT, want ook jij bezeert je aan de lopende band (op een communiefeest).
Soit, genoeg gezeverd.Vandaag spelen we een gezelschapsspel.

Het Belgisch Olympische Spelen Comité (BOSC) zit in de penarie… Eergisteren is het Comité samen met de Belgische delegatie sporters gaan eten bij Livina. Een grove fout, wetende dat
Livina altijd epo in haar frikandellen draait! De gehele Belgische
delegatie is bijgevolg geschorst waardoor België niet kan deelnemen aan Tokyo 2020….
Maar de boot is nog niet gezonken. Het BOSC schenkt ons een laatste kans om onszelf
te bewijzen in deze Olympische Spelen Try Out!
Vergeet zeker uw schoenen met zwarte zolen (voor de moeilijke verstaander: je mag
een schoenen met zwarte zolen aandoen), maar breng wel uw uiterst sportiefste/marginaalste kledij mede!

Zaterdag

Opstandvergadering

3/2

14-17u, te scoutslokalen
Wtf, de laatste tijd gebeuren er zo veel dingen die niet door de beugel kunnen. Kaa
Gent is ranzig slecht bezig in de competitie, Filip Michiels is nog steeds geen burgemeester, onze goudvis is nog steeds kerngezond, ons steegske is nog steeds niet vernieuwd, Tokio Hotel heeft geen nieuwe single meer uitgebracht, Laura Omloop is niet
zwanger, het scoutsterrein is een modderpoel en Jens is nog steeds niet fier op zijn
eerste moilingske. Er zijn tegenwoordig zo veel redenen tot een goeie opstand. Kom
ingekleed in je beste riotkledij.
Hier enkele tips:
1.
Draag geen opvallende kleuren.
(Tenzij je lid bent van een vakbond)
2.
Maak een spandoek.
3.
Bindt een extra trui rond je gezicht tegen het traangas.
4.
Handdoek is aan te raden wegens waterkanon.

Zaterdag

Valentijn

10/2

14-17u, te scoutslokalen
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Spi spa spelers. Zorg dat je tegen vandaag geen lief meer hebt, want het is nog eens tijd
dat het Oosterzeelsche schoon vrouw- en manvolk (wij oordelen niet) te zien krijgt
uit wat voor kleppers de verjinnertak bestaat.Trek uw beste kakitrainingsbroek aan, zet
uw beste hakkerpet op en schrijf een emotioneel liefdestekstje in brak Engels vol met
schrijffouten zodat uw nieuwe vlam oder patee volledig achteroverval(ly)t. Ash zal het
goede voorbeeld geven door een mooie tekening te maken van Valentijn
PS verkenners mogen niet playen op het dak van de sporthal
PSS brakke liefdesbrieven mogen echt!
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Zaterdag

12 x 12 Vergadering

17/2

lees hieronder

Ja man! De befaamde 12 x 12 vergadering komt er alweer aan! Iedereen weet ook uiteraard waarom we vandaag deze fantastische vergadering geven, het is te voor de hand
liggend, namelijk 17 – 5 (want zaterdag is de dag na de 5de dag van de week) = 12 uiteraard… En dat brengt ons naadloos bij de vergadering die jullie vandaag te wachten staat.
Over de gehele dag verspreid zullen er 12 vergaderingen doorgaan die elk 12 minuten
zullen duren. Enkel gedurende die 12 minuten mogen jullie op de scouts vertoeven en
ertussen kunnen jullie studeren, bij vrienden gaan spelen, frietje eten…. De stoersten
en durvers zullen trachten elke vergadering te komen, maar het is dus geen probleem
als je er bij enkele vergaderingen niet kan bijzijn. Je komt wanneer het past, maar zoals gezegd komen de bazen elke vergadering. Hieronder vinden jullie het urenschema
zodat jullie daarop kunnen anticiperen. Het urenschema (geaccompagneerd van een
locatie waar jullie verwacht worden) van de vergaderingen ziet er als volgt uit:
1.
10u00 – 10u12: Onze Scouts
2.
11u00 – 11u12: Carrefour Scheldewindeke
3.
12u00 – 12u12: Notre Scouts
4.
13u00 – 13u12: Speelplein aan de Sporthal te Scheldewindeke
5.
14u00 – 14u12: Parking aan het Gemeentehuis te Oosterzele
6.
15u00 – 15u12: Unsere Scouts
7.
16u00 – 16u12: Oude Landingsplaats WO 1 (Lange Munte aan het begin van
de kasseien)
8.
17u00 – 17u12: Confituurwijk Scheldewindeke
9.
18u00 – 18u12: Halsbreker Moortsele (Schellartweg 3, 9860 Moortsele)
10.
19u00 – 19u12:Voetbalplein Scheldewindeke
11.
20u00 – 20u12: Basketbalveld in wijk Balegem (Nachtegaalstraat 7, 9860 Balegem)
12.
21u00 – 21u12: Steegske te onze Scouts
Aangezien er veel fietsen bij komt kijken is het dus zeker aangeraden uw fiets ter beschikking te stellen in combinatie met fluovestje, fietslichten, fietshelm… Een kaart van
Groot Oosterzele kan uiteraard ook altijd handig zijn om de locaties goed te vinden,
maar we gokken dat jullie samen met 95% van de wereldbevolking wel raad weten met
dat gesofisticeerde telefoonapparaat!

Zaterdag

Zwemmen

24/2

13u – 17u, te scoutslokalen
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Er was eens een klein, klein visje genaamd Brutus. Toen hij werd geboren in de Atlantische Oceaan, 36.010460 graden noord en 51.134090 graden zuid, werd al snel duidelijk
dat Brutus anders was dan de meeste vissen. Hij voelde zich allesbehalve een vis in het
water. Hij had enorm veel problemen met ademen door zijn kiemetjes en was altijd
moe. Na een bezoek bij de dokter werd een diagnose gesteld. Brutus had last van gooritis. Een zeldzame ziekt bij zeevisjes waardoor ze een chronische behoefte hebben aan
goor bepist en bekakt chloorwater van Vlaamse binnenzwembaden.
Wie weet komen wij straks wel Brutus tegen!
Neem je zeker je spanee-zwempants (GEEN losse zwembroeken), resterende
zwemgerief, fiets en 5 eurootjes mee!

Zaterdag

3/3

Breng je Vriendje Mee Vergadering

14-17u, te scoutslokalen

Iedereen heeft het wel al eens meegemaakt. Je krijgt doorheen je scout carrière
een nieuw Stoffeltje. Vol spanning begin
je dit te lezen en ergens tussen de vergaderingen staat “breng je vriendje mee
vergadering”. In eerste instantie denk je
nog niet aan deze vergadering aangezien
het nog niet voor deze week is. Maar plots
is hij daar. In de loop van de week besef je
dat je nog steeds geen vriendje hebt om
zaterdag mee te nemen naar de scouts.
Je belt een paar vrienden op maar blijkbaar heeft iedereen al iets anders gepland
in zijn agenda. Dan begin je te denken…
“Sowieso dat er nog mensen geen vriendje mee gaan hebben”, “De leiding zal wel
rekening houden met het feit dat niet iedereen een vriendje heeft”. Dit jaar is anders! Iedereen van jullie gaat zijn uiterste
best doen om een vriendje mee te nemen.
Indien je beste vriend niet kan, vraag dan
je tweede beste vriend.
Wanneer je tot de pijnlijke vaststelling
komt dat je geen vrienden hebt, raden
we je aan contact op te nemen met onze
ploeg zingeving. Zij zijn gespecialiseerd in
de betekenis achter een goeie vriendschap.
Ow zekers het tweede stoffelke zit er ook al op. Maar ge moogt uw tranen drogen want het
derde stoffelke komt al aangevlogen .Dus niet getreurd want net zoals puin en vieze bendes
staan er al enkele kleppers van vergaderingen achter de hoek, en Filip michiels is ook niet ver
zoek want hij zit in een bokaal in ons lokaal. #bustarhyyymee.
Wij hebben er alvast clichématig enorm veel goesting in, jullie hopelijk ook.
Dagalu patsers
uwer leidung,
Jonathan is niet Schoonathan, Floris die wel ‘ns Gooris, Lennert de Kennert en Ikke met Mijn
FredeRikke
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Verhuur

Hopper info
HOPPER INFO

Welke tenten verhuren wij?
•

Belgische Frame Tenten

Tenten van 5x10 meter die opgesteld worden aan de hand van een metalen frame.
•

Wall Large Tenten
Tenten van 5x10 meter die opgesteld worden door middel van palen, met middenin de tent 2 grote draagpalen.

•

Huizeke’s
Tenten van 5 x 5 meter die ook door middel van palen worden opgesteld.

Wij voorzien de mogelijkheid om de tenten zelf te komen opzetten en afbreken.

Verder verhuren wij ook:
•
•
•
•
•
•
•

Tenten
Vuurschalen
Gasbekkens
Borden & Bestek
Generator
Sjorbalken
Kookpotten en -Materiaal

Mocht u vragen hebben over de beschikbaarheid van ons materiaal of informatie wensen over de prijzen, dan kan u steeds contact opnemen met de vantwoordelijken van
de tentenverhuur.
Te bereiken op volgende manieren:
verhuur@scoutswindeke.be
of contacteer Lennert, Jules of Arno voor meer vragen.
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Data
Kerstfuif....................................................................................... 22/12
Verkoopactie...................................................................................31/3
Day ‘N’ Night..................................................................................21/4
Klein Kamp...............................................................................22-29/7
Groot Kamp..................................................................Eerste helft juli

Dank aan
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Meer info? Check ons online op:
www.scoutswindeke.be
en like onze
facebook-pagina
“Scouts Sint-Kristoffel Scheldewindeke“

