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VOORWOORDJE 
Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Windeke, 

 

Nu iedereen goed en wel bekomen is van de kampen is het eindelijk weer zover: de start van het 

nieuwe werkjaar! Ook in jaargang 2022-2023 staat er weer een stevige leidingsploeg klaar om elke 

zaterdag te voorzien van amusement, spel en leute. Ook dit jaar wordt de leiding van onze scouts 

enkele mannen rijker. Na hun buitenlands kamp in Kroatië staan een tiental kanjers van jins helemaal 

paraat om zich te smijten als leider.  

Het jaarthema luidt dit jaar: Das Goesting. Iedereen heeft andere motivaties om zich in te zetten voor 

de scouts. Een kleine kapoen die voor het eerst een scoutsvriendje maakt, een jin die een klusje doet 

om zijn buitenlands kamp te financieren, een leiding die een spel uitdenkt of zelfs een los lid die een 

nevenfunctie opneemt of komt helpen op een evenement. Elk van hen zet zich op een andere manier 

in, maar allemaal vertrekken ze vanuit hetzelfde punt: goesting. Dit jaar staat in het teken van die 

goesting. De goesting om je das aan te doen en jezelf te smijten, te amuseren en uit te leven voor 

scouting. Das goesting! 

In dit allereerste stoffelke van het jaar kom je te weten wat er zoal op de planning staat voor de 

komende maanden. Uiteraard bijten we zoals elk jaar de spits af met het vurigste evenement van 

groot Oosterzele en omstreken: Vuurfeesten. Van sneukeltocht tot barbecue en van 

aperitiefconcertjes tot heuse after-party, geen reden om niet af te komen naar het marktplein van 

Scheldewindeke en volop te genieten van de gezellige sfeer. Vanwege ons 60-jarig bestaan 

organiseren we de vrijdag een praatcafé exclusief voor scoutsouders en oud-leiding van Scouts Sint-

Kristoffel Scheldewindeke. Hier krijgen jong en oud de kans om alle mooie herinneringen met onze 

scouts op te rakelen en uit te wisselen.  

Verder vind je in dit stoffelke nog tal van klassieke activiteiten zoals overgang en weekend van de 

jeugd. Op het einde van het stoffelke kom je misschien zelfs te weten welk speciaal persoon er 

opnieuw een bezoek aan onze scouts zal brengen… 

Wij wensen jou alvast veel leesplezier en hopen dat die scoutsvingers reeds beginnen te jeuken! 

 

Stevige scoutslinker, 

De leiding 
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CONTACT 
Voor al uw algemene vragen, onduidelijkheden, klachten, felicitaties, opmerkingen, …  

omtrent onze scoutswerking kan u de groepsleiding contacteren. 

 

Voor specifieke vragen over de activiteiten, problemen binnen de groep, aandachtspunten, … neemt 

u het best contact op met de takleiding van uw zoon.  

 

Contactgegevens van zowel de groepsleiding als de takleiding van uw zoon kan u vinden op onze 

website.  Op deze site vind je overigens nog vele andere informatie omtrent onze scouts, onze 

werking, onze takken en dergelijke. Veel surfplezier!

  

 

KALENDER 
 

Vuurfeesten 2022 

Vrijdag 16 september t.e.m. zaterdag 17 september  

 

Eerste vergadering (overgang) 

Zaterdag 24 september 

 

Klein Kamp 

In de periode van 1 t.e.m. 15 juli (exacte data nog niet beschikbaar) 

 

Groot Kamp 

In de periode van 16 t.e.m. 31 juli (exacte data nog niet beschikbaar)  

https://scoutswindeke.be/leiding/
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HANDIGE KANALEN 
 

 

 

Website Scouts Windeke | klik hier 

Voor het raadplegen van het Stoffelke (activiteitenboekje), contactinformatie, meer info over onze 

scoutsgroep, … 

 

Groepsadministratie Scouts & Gidsen | klik hier 

Voor het registreren van jouw zoon, invullen van medische fiche, aanpassen contactgegevens, … 

 

Facebook | klik hier 

Blijf op de hoogte van toffe foto’s, events, speciale aankondigingen, … 

 

Instagram | klik hier 

Blijf op de hoogte van toffe foto’s, events, speciale aankondigingen, … 

 

Hopper (scoutswinkel) | klik hier 

Voor het aankopen van het scoutsuniform en ander handig kampeergerief. 

 

Trooper Scouts Windeke | klik hier 

Steun onze scouts door je online aankopen via Trooper te laten passeren. 

 

 

 

 

 

 

https://scoutswindeke.be/
https://login.scoutsengidsenvlaanderen.be/auth/realms/scouts/protocol/openid-connect/auth?client_id=groepsadmin-production-client&redirect_uri=https%3A%2F%2Fgroepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be%2Fgroepsadmin%2Fclient%2F&state=68be48a3-df4d-4ff7-83ea-d274493169da&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=260b84d0-480a-40cd-acb9-5bdf308ee88c
https://www.facebook.com/Scouts.Sint.Kristoffel.Scheldewindeke
https://www.instagram.com/scouts.scheldewindeke/
https://www.hopper.be/
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutswindeke
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JIN TE HUUR 
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KAPOENEN 
 

Aan alle kapoenen die dit lezen, proficiat! 

Aan alle kapoenen die dit horen omdat het voorgelezen wordt door iemand die wel kan lezen… ook 

proficiat! 

Bij het begin van het jaar willen wij al een paar woordjes zeggen. 

WELKOM in de kapoenentak, dit wordt jullie tweede thuis de komende weken. 

GENIET van de spellekes die we samen spelen en de avonturen die we beleven. 

PIPIKAKA… gewoon omdat we dat een grappig woord vinden (nog grappiger als uw mama of papa 

dat woord luidop heeft gezegd). 

Meer woorden maken we daar niet aan vuil, want jullie gaan al vuil genoeg worden dit jaar (of niet?). 

Kijk al maar eens rond in dit Stoffelke, hopelijk is het een beetje in orde (en anders moeten jullie het 

zelf maar schrijven!). 

Veel lees/luisterplezier! 

 

Zaterdag 24 september van 14u00 tot 17u00: Piratenvergadering 

Speelplein aan GC De Kluize 

Dag kapoenen! Om ons jaar proper te starten kuiste de leiding afgelopen week 

de lokalen uit, onder een zeer oude stoffige zetel vonden we een mysterieuze 

piratenkaart. zijn jullie klaar om samen op tocht te gaan en de piraat in ons 

naar boven te halen. Misschien komen we wel een schat of een echte piraat 

tegen!!! 

 

 

 

Zaterdag 1 oktober van 14u00 tot 17u00: Survivalkampvergadering 

Pallieter (Spiegel 29, 9860 Oosterzele) 

Wat is dat leuk, elke week komen spelen op de scouts. Maar 

weet je wat nog leuker is? Spelen op de scouts én een paar coole 

scoutsvaardigheden bijleren! Wat een geluk, wat dat is net wat 

we deze vergadering gaan doen. Tot dan! 
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Zaterdag 8 oktober van 14u00 tot 17u00: Olympische 

Spelenvergadering 

Pallieter (Spiegel 29, 9860 Oosterzele) 

Na het horen van de naam van deze vergadering denken jullie vast 

allemaal “Oh nee, nu ga ik op de scouts moeten sporten?!”, of 

misschien zijn jullie daar net blij om. Maar wat wij op deze 

vergadering samen met de poenka’s gaan doen, is in ieder geval nóg 

veel leuker dan gewoon sporten. 

 

 

Zaterdag 15 oktober van 14u00 tot 17u00: F.C. De 

Kampioenenvergadering 

Pallieter (Spiegel 29, 9860 Oosterzele) 

Beste kampioenen, je zal op deze vergadering je uiterste best moeten doen om zo goed te worden 

als de Kampioenen. Kan jij FC De Streepjes verslaan? Wij rekenen op jou! De Kampioenen... wij zijn 

de beste van het land!!!! 

Zondag 23 oktober van 14u00 tot 17u00: Weekend van de jeugd 

Locatie volgt via mail 

Dit weekend is het ‘weekend van de jeugd’! Om er een speciaal moment van te maken gaan we met 

alle jeugdbewegingen van Oosterzele samen komen om er een super dag van te maken. maak je 

klaar om ons eens te tonen wie we zijn als scouts windeke. Misschien kom je zelf een vriendje of 

vriendinnetje tegen. 

Zaterdag 29 oktober van 18u30 tot 20u30: Hallo, we’en verhadering 

Pallieter (Spiegel 29, 9860 Oosterzele) 

(Dit tekstje wordt best gelezen in een West-Vlaams accent 

naar keuze) 

Hallo, ziede gie niet ietwat verheten? Aja, gie stond op de 

scouts moar der was gèn levende ziele te bespeuren. Dat es 

lohies eh, want wulder ebben pas vanavond verhadering. 

Moar, der es zeker weten scouts! Alleeh, kzal het nog ne keer 

zeggen… Hallo, we’en verhadering! (onthoud deze zin…) 

(Oke, even genoeg West-Vlaams, we worden daar moe van) 

Ahzo, jullie willen weten wat we gaan doen vandaag? Awel zeg die laatste zin een paar keer snel 

achter elkaar en misschien wordt het duidelijk… Of kijk naar de foto voor een hint… 
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Zaterdag 5 november van 14u00 tot 17u00: Bosspel 

Locatie volgt via mail  

Joeepiieee een bosspel!! Wat zal dat nu weer zijn? Gaan 

we tikkertje spelen in het bos? Of verstoppertje? Niemand 

weet het. Eén ding is wel zeker, we zullen het moeten 

uitzoeken samen met de poenka’s! Wij gaan alvast naar 

het bos om te spelen, hopelijk zien we je daar! 

Zaterdag 12 november van 14u00 tot 17u00: Geen 

vergadering (leidingsweekend) 

THUIS     

Jammer genoeg is jullie leiding dit weekend niet in Windeke, dus kunnen we geen leiding geven. Niet 

getreurd, we nemen maar een weekje verlof niet meer! En als jullie vervelen, kunnen jullie misschien 

de vergadering van volgende week al wat voorbereiden? Alleh, tis maar een idee, he… 

 

Zaterdag 19 november van 14u00 tot 17u00: Muziekvergadering 

Scoutslokalen (Hoeksken 2a, 9860 Scheldewindeke) 

Do re mi fa sol la siiiii, vandaag brengen we onze mozart, 

beethoven, snoop dogg, justin bieber, K3 naar boven. 

Misschien zitten er wel verborgen talenten in een van 

onze kapoenen en zien we hen binnen 5 jaar schitteren 

op een podium. kom dus zeker af en misschien ben jij wel 

onze nieuwe muziekster. 

 

Zaterdag 26 november van 14u00 tot 17u00: Plopsaland komt naar Windeke-vergadering 

Scoutslokalen (Hoeksken 2a, 9860 Scheldewindeke) 

Handen in de lucht voor de wilde attracties. Maar wacht? Er zijn 

helemaal geen attracties in Scheldewindeke. Gelukkig hebben 

wij daar een oplossing voor, maar dat kan alleen met jouw hulp. 

Help jij ons een plopsaWindeke te maken?  

Groetjes van Studio 100 :) 

 

Zaterdag 3 december van 14u00 tot 17u00: 

Sinterklaasvergadering 

Locatie volgt via mail 

Jaja beste kapoenen, het is weer zover. Ik hoop dat jullie 

allemaal braaf geweest zijn, want na een lang jaar wachten, 

is de Sint eindelijk terug! En net zoals elk jaar komt hij ook 

eens langs op de scouts.  

 

 

 



10 
 

En voor dat je het weet is het 1ste Stoffelke al gedaan :(  

Maar niets om verdrietig om te zijn want er komen nog vele vele vergaderingen waar jullie 

kapoentjes welkom op zijn! 

Wij hebben ons alleszins al rot geamuseerd, hopelijk jij ook . 

Kapoenen, vele groetjes en tot het volgende Stoffelke . 

Jullie leiding –Jasper, Thibault, Hylke & Jarne 
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POENKA’S 
 

Jow Poenka’s 

Zijn jullie er klaar voor? Want het jaar is begonnen. En dit jaar hebben wij heel wat in petto voor 

jullie, dus doe je vuile kleren maar aan en kom maar af naar de scouts! We gaan er dit jaar invliegen 

gelijk geen ander en we hopen jullie ook! 

Tot binnekort! 

 

Zaterdag 17 september van 14u00 tot 17u00: Vuurfeesten 

Marktplein Scheldewindeke 

Vandaag is het de 60ste verjaardag van de scouts! Kom allemaal maar af naar het markplein, neem al 

uw vrienden mee en maak u klaar voor het beste feest van het jaar! 

 

Zaterdag 24 september van 14u00 tot 17u00: Overgang 

Pallieter 

Zijn jullie klaar? Want vandaag gaan sommige van jullie een uitdaging aan, namelijk… overgang! 

Wees bereid om vuil te worden en plezier te maken! 

 

Zaterdag 1 oktober van 14u00 tot 17u00: Beden Paul vergadering 

Scouts 

Weten jullie wie Beden Paul was? Nee!?!? Hij was de man die de scouts oprichtte, de alleroudste 

oudleiding. Om zijn leven te vieren zullen we ons scoutesk beentje moeten voorzetten.  

 

Zaterdag 8 oktober van 14u00 tot 17u00: Kapoenka: Olympische spelen 

Scouts 

Na het horen van de naam van deze vergadering denken jullie vast allemaal “Oh nee, nu ga ik op de 

scouts moeten sporten?!”, of misschien zijn jullie daar net blij om. Maar wat wij op deze vergadering 

samen met de kapoenen gaan doen, is in ieder geval nóg veel leuker dan gewoon sporten.  

 

Zaterdag 15 oktober van 14u00 tot 17u00: Piraten vergadering 

Scouts 

Ahoy ahoy ahoy! Wij zijn de piraten van windeke en zitten in nood! We 

hebben niet genoeg scheepslui meer om erop uit te gaan. Kan jij ons 

komen helpen schatten zoeken en raadsels oplossen?  
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Zaterdag 22 oktober van 14u00 tot 17u00: Weekend van de jeugd 

(info volgt via mail) 

Gisteren was het dag van de jeugdbeweging, wat dus betekent dat het nu weekend van de jeugd is! 

Vandaag gaan we doorbrengen met alle andere jeugdverenigingen in de omgeving, dat wordt tof! Dit 

wil dan ook zeggen dat wij ons gaan bewijzen dat we de stoere mannen 

van Windeke zijn, zet dus maar je beste beentje vooruit en kom je 

bewijzen!  

 

Zaterdag 29 oktober: Halloween  

Scouts (uur volgt via mail) 

BOE 

Was je verschoten? Hopelijk niet want vandaag gaan we zelf ook enge 

dingen uitspoken. Ben jij klaar om een niveau hoger te gaan en je 

angsten te overwinnen?  

 

Zaterdag 5 november van 14u00 tot 17u00: Bosspel  

(Info volgt via mail) 

Joeepiieee een bosspel!! 

Wat zal dat nu weer zijn? Gaan we tikkertje spelen in het bos? Of 

verstoppertje? Niemand weet het. Één ding is wel zeker, we 

zullen het moeten uitzoeken samen met de kapoenen! Wij gaan 

alvast al naar het bos om te spelen en hopelijk ben jij daar ook 

dan!  

 

Zaterdag 12 november van 14u00 tot 17u00: Geen vergadering (leidingsweekend) 

 

Sorry gasten, vandaag is er geen vergadering. Maar niet getreurd want bereid jullie maar voor op 

dubbel zo veel plezier voor volgende week. 

 

Zaterdag 19 november van 14u00 tot 17u00: Schildervergadering  

Hemelweide 

Moeten jullie nu iets weten, wij zijn daarjuist Picasso tegengekomen en 

hebben hem gevraagd wat hij over ons denkt! Hij zij het volgende: “Die 

mannen van windeke hebben potentieel, maar er is veel verbetering nodig”. 

Daarom hebben wij besloten om alle potentieel uit jullie te halen en jullie te 

transformeren in echte artiesten! Bereid je maar voor want dit word een 

knoeiboel!  
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Zaterdag 26 november van 14u00 tot 17u00: Chiromietjes  

Hemelweide 

Het is er weer! De Chiromietjes vergadering! Haal je beste vrouwenkleren 

maar boven en kom naar de Hemelweide want vandaag gaan we bewijzen 

hoe belachelijk de chiro er wel niet uitziet!  

 

Zaterdag 3 december van 14u00 tot 17u00: Boeren en boerinnen vergadering  

Hemelweide 2 

Wat lees ik hier nu boeren EN boerinnen? Dat kan toch niet? Hoe kunnen boerinnen nu in de scouts 

zitten? Opgepast want vandaag is het misschien zover! Ga jij jezelf kunnen redden en zo dus een 

boer te blijven? Of zal je falen en een boerin worden? Dat zullen we wel zien, wij hopen alvast dat 

iedereen het zal overleven! 

 

Zaterdag 10 december van 14u00 tot 17u00: Sinterklaasvergadering 

Locatie volgt in mail 

‘Zie ginds komt de stoomboot in Windeke weer aan. 

Hij brengt ons Sinterklaas, ik zie hem al staan. 

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer 

Zo waaien de wimpels al heen en al weer.’  

Jaja hij is er, de Sint is in het land! Hopelijk zijn jullie braaf geweest dit jaar. Anders vrees ik dat je met 

hem mee zult gaan terug naar Spanje. Alhoewel dat ook niet slecht klinkt       .  

 

 

Dat was het dan weer! Het eerste semester zit erop en wij hopen dat jullie ervan genoten hebben 

want wij wel! We hebben veel leuke dingen op de planning staan voor volgend semester en hopen 

dat jullie er allemaal zullen bij zijn. Tot dan! 

Groetjes 

Pieter, Yoren en Kwinten   
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BOSWELPEN 

 

Goedemorgen, goedenavond, goedemiddag of goedenacht! kortom, goed. Weet je wat ook goed 

is???? Het eerste stoffelke van het nieuwe scoutsjaar :)  !! Wij kijken er naar uit om jullie met open 

armen te ontvangen! Moge u vooral komen om te lachen, gieren en te brullen(en ook een beetje te 

luisteren naar de leiding). 

Nog 1 tip voor we beginnen: Een potlood slijpen met een slijper lukt beter dan een stylo. 

  

Zaterdag 17 september: Vuurfeesten 

Marktplein Scheldewindeke 

Wajoo, vandaag is de scouts 60 jaar oud? Kom dat zien! Neem uw broeders alvast mee en maak er 

een dik feest van. Cola, limonade, chips: we 

hebben het allemaal. Waar is dat? Op het 

marktplein natuurlijk! Tot dan! 

 

Zaterdag 24 september: Overgang 

Locatie en uren volgen nog! 

Modder, modder en nog meer modder. Of niet? Dat is 

overgang. Modder!! 

Zaterdag 1 oktober van 14u00 tot 17u00: BO$$ welpen 

IZOO (Dorp 48, Oosterzele) 

Eyo! whaddup pimp? Vandaag laten we ons door niemand 

intimideren. Windeke is van ons en we zullen het laten 

merken. Draai die pet achterstevoren en trek die gouden 

ketting aan want vanaf vandaag gaan we nooit meer 

werken. #richlife #pimpin #LikeABoss 

Zaterdag 8 oktober van 14u00 tot 17u00: houthakker en broodbakker vergadering 

IZOO (Dorp 48, Oosterzele) 

Er is herrie in het dorp. De houthakkersbond en de Bakkersbond 

staan ferm tegenover elkaar door de extreme inflatie. hevige 

protesten verstoren de rust en vrede van het dorp en dat kunnen we 

niet zomaar laten gebeuren. Er moet een oplossing gezocht worden 

maar ze kunnen niet allebij blijven. 
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Zaterdag 15 oktober van 14u00 tot 17u00: Jacques en de vieruurtjesfabriek 

Hemelweide 

Een vieruurtje is een koekje, en koekjes worden gemaakt in de koekjesfabriek. Alles verliep soepel tot 

Magie De Block op inspectie kwam. Als oud-minister van volksgezondheid wilt ze koekjes verbieden 

en vervangen door een gezond alternatief. Een appel ofzo. Appels komen van een boom. 

Verschrikkelijk.  

Zondag 23 oktober van 14u00 tot 17u00: Weekend van de jeugd 

Locatie volgt nog 

Ben je stoer? Ben je cool? Ben je sterk? Of ben je slim? Vandaag is de dag dat je het beste van jezelf 

naar boven haalt. En dit niet zonder reden, ook niet zonder gevaar. Vandaag gaan we de strijd aan 

met de chiro, de KSA en die andere scouts. Er kan maar één groep winnen, en we weten allemaal wie 

dat zal zijn.  

Zaterdag 29 oktober van ???: Halloweense Worsten 

verdere info volgt nog 

Ik was op mijn dode gemakje in het bos aan het wandelen 

en een blik weense worsten aan het eten, tot ik plots een 

raar geluid hoorde. Ik draaide me om maar zag niks, maar 

toen ik terug voor mij keek zag ik dat mijn blik worsten leeg 

was! O wie O wie zou dat nou doen? Vandaag werken we 

samen om de worstendief te vinden en zelf wat weense 

worsten te verslinden 

Zaterdag 5 november van 14u00 tot 17u00: Mission misschien wel Possible  

Hemelweide 

 Du du, du du du, du, du du du, du du dududuuu, dududuuuuuuuu, du! Beste kandidaten van de 

geheime dienst. Vandaag testen we jullie fysieke, mentale en verbale vaardigheden om te testen 

wie van jullie geheim agent kan worden. Dit is alleen voor de sterkste en scherpste zielen en 

alleen als jullie slagen, is de mission misschien wel possible. 

Zaterdag 12 november: Geen vergadering (leidingsweekend) 

 Jammer, tot volgende week! 

Zaterdag 19 november van 14u00 tot 17u00: Boswelpen versus bergwelpen 

Hemelweide 

Op een dag was er een eenzame boswelp. Hij kwam net terug van zijn vergadering tot er een 

bergwelp naar hem toe wandelde. De bergwelp zij tegen de boswelp: “hé boswelp, bergwelpen zijn 

beter, AHHH”. Toen zei de boswelp: “Tuurlijk niet: allesbehalve”. De boswelp en de bergwelp werden 

boos op elkaar; er was geduw en getrek. Pure herres. De twee welpen werden opgehaald door hun 

ouders. De week nadien zagen de welpen elkaar weer op de scouts. Ze keken elkaar weer aan met 
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een moordende blik. Pure mentale herres. Na de vergadering ontstond er ruzie. Deze keer hadden ze 

hun vrienden erbij gehaald. Een wijze welp zei: “wie nu echt de beste welpen zijn, kunnen we 

uiteraard niet bepalen aan de hand van een straatgevecht. Dus bij deze organiseren we spelletjes en 

activiteiten om te bepalen wie de opperwelpen zijn.” 

Zaterdag 26 november: Finding nemo 2 (zwemvergadering) 

Locatie en uren volgen nog! 

Ja lap, we zijn hem weer kwijt. Dienen glibberige vis. Vandaag trekken we naar verre wateren om 

de geliefde vis terug te gaan vinden. Vergeet dus niet uw zwembroek en zwembril aan te doen 

want vandaag duiken we de diepte in. 

 

Zaterdag 3 december: Sinterklaas 

De dag des oordeels is aangebroken. Vandaag wordt duidelijk wie braaf is geweest, en wie de roe 

verdient. Ben je stout geweest? Dan blijf je beter thuis! 
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BERGWELPEN 

 

jo jo jo, het nieuwe scoutsjaar is opnieuw van de partij 

dat betekent één ding: iedereen is blij 

jo jo jo, pak uw das, hemd en trui 

kom naar de scouts, wees niet lui 

jo jo jo, op de scouts wordt je soms vies 

dat is zo door leider Dries 

jo jo jo, de welpen zijn echt beast man 

daarom hebben wij leider Tristan 

jo jo jo, deze rap gaat echt hard 

het is geschreven door leider Ward 

  

Zaterdag 17 september: Vuurfeesten 

Marktplein Scheldewindeke 

Wajoo, vandaag is de scouts 60 jaar oud? Kom dat zien! Neem uw broeders alvast mee en maak er 

een dik feest van. Cola, limonade, chips: we hebben het allemaal. Waar is dat? Op het marktplein 

natuurlijk! Tot dan! 

 

Zaterdag 24 september: Overgang 

Locatie en uren volgen nog! 

Modder, modder en nog meer modder. Of niet? Dat is overgang. 

Modder!! 
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Zaterdag 1 oktober van 14u00 tot 17u00: ‘wie is het’-vergadering 

Hemelweide 

Is het een vliegtuig, is het een vogel, nee dat is het niet. Het is ……. Ja wie is het eigenlijk? Wie zijn 

jullie eigenlijk? Wie zijn wij eigenlijk? Wat is zijn? Zijn we eigenlijk? Zijn we wie we zijn? Zijn jullie 

aanwezig?   

Zaterdag 8 oktober van 14u00 tot 17u00: Bouw-een-vrouw-vergadering 

Hemelweide 

Bouw een vrouw, met een mouw op een schouw. Pak je 

bakstenen al gauw want het water wordt al lauw. Wauw. 

Tot sebiet!  

 

Zaterdag 15 oktober van 14u00 tot 17u00: Jacques en de 

vieruurtjesfabriek 

Hemelweide 

Een vieruurtje is een koekje, en koekjes worden gemaakt in de koekjesfabriek. Alles verliep soepel tot 

Magie De Block op inspectie kwam. Als oud-minister van volksgezondheid wilt ze koekjes verbieden 

en vervangen door een gezond alternatief. Een appel ofzo. Appels komen van een boom. 

Verschrikkelijk.  

Zondag 23 oktober van 14u00 tot 17u00: Weekend van de jeugd 

Locatie volgt nog 

Ben je stoer? Ben je cool? Ben je sterk? Of ben je slim? Vandaag is de dag dat je het beste van jezelf 

naar boven haalt. En dit niet zonder reden, ook niet zonder gevaar. Vandaag gaan we de strijd aan 

met de chiro, de KSA en die andere scouts. Er kan maar één groep winnen, en we weten allemaal wie 

dat zal zijn.  

Zaterdag 29 oktober van 19u00 tot 21u30: De bergwelpen en het bonenmonster 

Hemelweide 

Op een normale sessie woudloperskeuken waren de boontjes rustig aan het ratelen. Eerst dacht er 

niemand verder bij na, maar na een tijdje begonnen ze 

steeds harder te ratelen. Huh? Wat zou dat nou kunnen 

zijn? De leden keken naar elkaar, ze keken naar de leiding, 

de leiding keek verbaasd. Niemand wist wat dit was: een 

onbekend voorval. BAM! De blikken ontploften. De bonen 

kwamen eruit maar ze stopten niet. Ze groeiden samen tot 

één groot overlopend blik bonen. Iedereen rende weg in 

terreur, ook ik. Ik ben de enige die het overleefd heeft. Mijn 

leven was nooit meer hetzelfde. Nog één ding: vind je een 

boon, eet hem dan zeke---- BAM!  
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Zaterdag 5 november van 14u00 tot 17u00: Wablieft-en-wablaft-vergadering 

Speeltuintje 

Wablieft en wablaft zaten in een boom. Wablaft valt er uit, wie zit er dan nog in? (antwoord) 

Wablieft en wablaft zaten in een boom. Wablaft valt er uit, wie zit er dan nog in? (antwoord) 

Wablieft en wablaft zaten in een boom. Wablaft valt er uit, wie zit er dan nog in? (antwoord) 

Wablieft en wablaft zaten in een boom. Wablaft valt er uit, wie zit er dan nog in? (antwoord) 

Wablieft en wablaft zaten in een boom. Wablaft valt er uit, wie zit er dan nog in? Laat maar. 

 

Zaterdag 12 november: Geen vergadering (leidingsweekend) 

 Jammer, tot volgende week! 

 

Zaterdag 19 november van 14u00 tot 17u00: Boswelpen versus bergwelpen 

Hemelweide 

Op een dag was er een eenzame boswelp. Hij kwam net terug van zijn vergadering tot er een 

bergwelp naar hem toe wandelde. De bergwelp zij tegen de boswelp: “hé boswelp, bergwelpen zijn 

beter, AHHH”. Toen zei de boswelp: “Tuurlijk niet: allesbehalve”. De boswelp en de bergwelp werden 

boos op elkaar; er was geduw en getrek. Pure herres. De twee welpen werden opgehaald door hun 

ouders. De week nadien zagen de welpen elkaar weer op de scouts. Ze keken elkaar weer aan met 

een moordende blik. Pure mentale herres. 

Na de vergadering ontstond er ruzie. Deze 

keer hadden ze hun vrienden erbij gehaald. 

Een wijze welp zei: “wie nu echt de beste 

welpen zijn, kunnen we uiteraard niet 

bepalen aan de hand van een straatgevecht. 

Dus bij deze organiseren we spelletjes en 

activiteiten om te bepalen wie de 

opperwelpen zijn.” 
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Zaterdag 26 november: Finding nemo 2 (zwemvergadering) 

Locatie en uren volgen nog! 

Ja lap, we zijn hem weer kwijt. Dienen glibberige vis. Vandaag 

trekken we naar verre wateren om de geliefde vis terug te 

gaan vinden. Vergeet dus niet uw zwembroek en zwembril 

aan te doen want vandaag duiken we de diepte in. 

 

  

Zaterdag 3 december: Sinterklaas 

Locatie en uren volgen nog! 

De dag des oordeels is aangebroken. Vandaag wordt duidelijk wie braaf is geweest, en wie de roe 

verdient. Ben je stout geweest? Dan blijf je beter thuis! 
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WOLVEN 
 

Ploper de plop, welkom in de wolfherberg spijtig dat we wel geen herberg hebben, maar misschien 

kunnen we de berg herleggen. 

Kabouter lui heeft weer een enge trui en daarom zijn we dit jaar in een goede bui! 

Dit jaar lijkt kabouter wesley niet op evis presly en leren wij julile koken met perslie. 

Kabouter klus is een beetje sus want hij zwemt als een walrus.  

In wolvenbos gaan we helemaal los en daarna slapen we op het mos! 

Welkom in jullie wolven jaar! 

Van jullie  Matisse, Robbe, Toon, Miro en Ward! 

 

Zaterdag 17 september: Vuurfeesten  

Marktplein Scheldewindeke 

Komen jullie dit weekend mee de start van het scoutsjaar vieren? 

Een lekkere sneukeltocht, een gezellige BBQ en toffe bandjes het wordt zeker een top avond! 

Dit jaar bestaat onze scouts 60-jaar dus het wordt een editie om niet te vergeten 

 

Zaterdag 24 september van 14u00 tot 18u00: Overgang 

De scoutslokalen (hoeksken 2a) 

De overgang is een plaats waar je op de proef wordt gesteld om te kijken of de welpen van vorig jaar 

wel geschikt zijn om een grote en sterke wolf te worden. Het is een nieuwe start en het begin van 

een epic scoutsjaar maar niet zonder al te veel gevaar…  

Hopelijk zijn jullie even enthousiast om in een nieuwe groep te komen als wij!  

Tot Dan x 
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Zaterdag 1 oktober van 14u00 tot 17u00:   

 

 

 
         

 

Speeltuintje aan de sporthal 

Kleine introductie vergadering om je medeleden en je leiding beter te leren kennen… Ben jij het wel 

waard om wolf te zijn of wordt gij een proefkonijn? Vandaag zullen we het weten. Tot sebiet. (Wie de 

titel van deze vergadering kan ontcijferen krijgt een kleine prijs!!) 

 

Zaterdag 8 oktober van 14u00 tot 17u00: Legervergadering,   

Speeltuintje aan de sporthal 

Wassup wolfjes, vandaag is het legervergadering. Een vergadering waar we jullie naar echte mannen 

gaan trainen. Parkour, klimmen en klauteren, vies en vuil worden hoort er allemaal bij! Doe best niet 

jullie mooiste kleren aan, want er kan wel eens iets mee gebeuren tijdens deze bikkelharde 

vergadering. 

Tot dan, jullie sergeant leiding. 

 

Zaterdag 15 oktober van 14u00 tot 17u00: hotwheels vergadering  

Speeltuintje aan de sporthal 

Vroooom vroom meowwww brrrrrrr vrrrrrrrrrrrrrrrrrtttrrrrrrrrrrrttt. Hotwheels vergadering, de 

heetste vergadering in het jaar! Pak allemaal jullie eigen voertuig mee, zoals een skateboard, step, 

rolschaatsen of waar je jezelf ook mee wilt verplaatsen (liefst geen fiets dat is niet stoer genoeg).  

Vandaag maken wij de straten van windeke onveilig door de wolven motorbende!! 

 

Zaterdag 22 oktober van 14u00 tot 17u00: Weekend van de jeugd  

 

Deze Vrijdag is het dag van de jeugdbeweging, dit betekent dat jullie allemaal met jullie 

scoutsuniform naar school mogen gaan. 

In het weekend Spelen we een spel met al de jeugdbewegingen van Oosterzele samen. Kom dus 

allemaal en zet je beste beentje voor dan laten we ze zien welke jeugdbeweging de beste is         

Meer info volgt via mail. 

 

Zaterdag 29 oktober van 19:30 tot 22:00 Halloween vergadering 

Speeltuintje aan de sporthal 

Halloween- vergadering is niet een vergadering zonder spanning, jullie 

gaan jullie moed moeten tonen, geen paniek als je wat minder moed 

hebt dan een mede wolf want je hebt nog altijd 5 stoere leiding die 

voor jullie klaar staan… 
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Stille Geesten in de nacht, op iedere hoek houden ze de wacht. 

Met halloween zie je ze lopen, doe jij de deur nog open?  

 

Zaterdag 5 november van 14u00 tot 17u00: Minecraft vergadering   

Veldje aan jeugdhuis Pallieter 

 

Pak allemaal jullie diamond pickaxe, iron sword en totem of undying. Vandaag gaan we een op een 

mega supercool minecraft avontuur. Bomen hakken, dorpen leegroven, monsters vermoorden, en 

misschien ook enderdragons verslaan…. 

Hopelijk blijven jullie levend want er bestaat geen respawn knop in het echt! 

 

Zaterdag 12 november: Geen vergadering (leidingsweekend)  

 

Deze week zullen jullie ons een weekje moeten missen.  

Geen zorgen wij gaan jullie ook heel erg missen maar, we zien jullie volgende week terug met extra 

veel nieuwe energie en leuke ideeën om het jaar nog beter te maken! 

 

Zaterdag 19 november van 20:00 – 11:30: sleepover  

Scoutslokalen 

 

Maak het kruiswoordraadsel en komt te weten welke spullen je alvast moet meenemen! 

Tip: Jullie moeten negen woorden vinden, succes! 

 

MEER UITLEG VOLGT VIA MAIL 
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Zaterdag 26 november van 14u00 tot 17u00: Chiro mietjes vergadering.  

Veldje aan jeugdhuis pallieter 

Vandaag gaan we in het leven van een Vreemde Rare Ondoorgrondelijke Uitzonderlijke Wezens 

(V.R.O.U.W.) plaatsen. Hiervoor is het uiterst belangrijk dat we onze kennis die we al weten 

gebruiken. Zo weten we al dat we ons niet gaan moeten verplaatsen met een voertuig. Dat google 

niet meer onze beste vriend is, want wij als vrouwen weten het toch beter… . Tot slot komen we te 

weten wat het verschil is tussen een vrouw en een batterij? 

C-H 

C-H-I 

C-H-I-R-O 

Wij zijn een luide bende 

wij zijn van de Chiro! 

Inkleden mag zeker!!! 

 

 

Zaterdag 3 december van 14u00 tot 17u00: Sinterklaasvergadering 

Scoutslokalen 

 

Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt 

Zacht geklopt, daar wordt aan de deur geklopt wie zou dat zijn? 

 

Vandaag komt sinterklaas joepie meer info volgt 

 

 

 

 

Poper de plop,  

Nodeju het zit er weer op, het was weer op en top 

Onze woordenschat is een op maar het volgende stoffelke staan we weer op, zoals een paard in  

galop die gevoederd wordt met een sla krop! 
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JONGVERKENNERS 
 

Beste TL-buizen, 

Tot jullie spreekt uwen leiding. De mannen die jullie de komende zaterdagen zullen voorzien van jolijt 
en vertier. Met onze kolenschoppen van handen gaan we jullie dit jaar kneden tot zoete zondagse 
broodjes. Kom elke vergadering met uw stalen ros naar de scouts en gij zult dingen beleven die je 
enkel in je wildste dromen tegen zou komen. Hieronder vind je al een tipje van de uier van wat je te 
wachten staat. 
Met stalen ros bedoelen we dus wel degelijk uw FIETS. Probeer deze lekker scoutesk elke week mee 
te nemen! 

Vele groeten en tot dan, 
Uw leiding 

 
Zaterdag 17 september: Vuurfeesten 
Marktplein 

Jaja, vandaag is het eindelijk zover, mannen: De langverwachte Vuurfeesten van Scouts Windeke zijn 
terug! Vooraleer we erin vliegen met die onwaarschijnlijk epische vergaderingen, kan je deze week al 
eens afstromen naar het marktplein van Windeke om jouw leiding te zien zwoegen en zweten op het 
vurigste evenement van het jaar. Uiteraard kan je hier ook een goed vlezeken eten, een fris 
frisdranksken drinken en een prettig muzieksken luisteren. Voor degenen met flinke kuiten is er ook 
een sneukeltocht. Geen reden om niet te komen dus! 

PS: het is traditie dat je als jongverkenner wat zit te playen aan het kampvuur met de meisjes (of 
jongens) van omliggende jeugdbewegingen. Doe dus maar wat gel in uw haar en spuit misschien wat 
deo ofzo, want ge stinkt. 

 
Zaterdag 24 september van 14u00 tot 18u00: (R)over(s) gang(sters) 
Scoutslokalen 

Momenteel zijn enkelen van jullie al volwaardig erkend jongverkenner, maar voor een deel van jullie 
belichaamt vandaag het begin van een prachtig deel van jullie leven, namelijk het deel uitmaken van 
de grootkamp-takken. Die mensen zullen vandaag tonen dat ze het level van de wolventak bijna 
uitgespeeld hebben en zullen vandaag battlen tegen de endboss, namelijk de overgang! Niet alleen 
voor hun, maar voor iedereen zullen er allerlei crazy dingen te doen zijn vandaag, dus afkomen naar 
de scouts is aangeraden! En doe niet alsof ge sinds kamp niet elke minuut hebt afgeteld om terug 
naar de scouts te komen. Droog uw tranen dus, vandaag begint er weer een crazy scoutsjaar! 

 
P.S. ahja slappen, de vergadering duurt vandaag tot 18u, in plaats van 17u! 

 
Zaterdag 1 oktober van 14u00 tot 17u00: Avatarvergadering 
Scoutslokalen 

Water. Aarde. Vuur. Lucht. Maar één persoon kan ze allemaal beheersen: De Avatar. En nee niet die 
met de blauwe mannekes. Omdat er maar één persoon is in heel de wereld is de kans ongeveer 1 op 
7 miljard dat iemand van jullie de avatar is. Niet echt realistisch dus, maar goed kom toch maar naar 
de scouts want ja, wat doet ge anders op de zaterdag… 
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Zaterdag 8 oktober van 14u00 tot 17u00: Kobe’s verjaardagsfeestje 
Scoutslokalen 

Happy birthday! Bon anniversaire! Gelukkige verjaardag! 誕生日

おめでとう! Vandaag is Kobe jarig. Om te vieren hebben we niet 
alleen verjaardagsmateriaal nodig, maar ook een mooie plaats om 
te vieren. Ons lokaal ziet er echter maar kaal en stoffig uit, dus 
trekken we eruit om tegelijkertijd ons lokaal in te kleden en naar 
onze eigen hand te zetten. Zoals Confeestius het zegt: ‘In een kaal 
lokaal klinkt geen feestkabaal.’ 

 

 
Zaterdag 15 oktober van 14u00 tot 17u00: Dag in het leven van Alberto Vermicelli 
Scoutslokalen 

Ten eerste ‘t is Albertoooo, en ten tweede vandaag beleven we een dag uit het leven van Alberto 
Vermicelli, ofte Meneer Spaghetti. Een dag volgens de legende van een mythische kapper, het 
boegbeeld van onze maatschappij, beruchte spaghettimaker en een ware halfgod. Hij is 
oorspronkelijk afstammeling van Julius Caesar, heeft banden 
met de Siciliaanse maffia, zou bloedverwant zijn met Jezus 
Christus en is de achterneef van Cristiano Ronaldo. Vandaag 
wordt een dag om nooit te vergeten, en dag volgens dewelke 
eigenlijk we eigenlijk al onze dagen zouden moeten beleven. 

 

 

 

Zaterdag 22 oktober van 14u tot 17u: Weekend van de jeugd 
Locatie volgt via mail 

Dit weekend vieren we iets wat eigenlijk vrijdag heeft 
plaatsgevonden. Ik weet het, klopt niet echt he. Maar 
soit, jullie zijn dus op vrijdag 21 oktober ter ere van de 
Dag van de Jeugdbeweging allemaal als trotse scouten 
met jullie scoutshemd naar school gegaan om aan al 
die bèta-male niet-scouten te tonen hoe lekker zo een 
scoutshemd wel niet zit. Oké, cool. Goed begin enzo, maar wij vinden toch dat er daar nog een 
schepje bovenop kan. Daarom gaan we vandaag een groot spel spelen met alle jeugdbewegingen van 
Oosterzele (pas op, dat zijn er veel) en ook aan hen tonen dat scouts gewoon de spreekwoordelijke 
‘way of life’ is. Wees daar gewezen mofo’s! 

Meer info omtrent de locatie en dergelijke krijgen uw oukes via e-mail. 

 

Vrijdag 28 oktober van 19u30 tot 22u: Spooky season ft. Evil M’chEville 
Scoutslokalen 

Ooit leefde er in Windeke een geflipt persoon met de naam ‘Evil M’chEville’. Toen jouw leiders nog 
kapoen waren probeerde M’chEville Windeke op te blazen met een waterstofbom. Gelukkig konden 
wij hem op tijd stoppen (allez eigenlijk de andere kapoenen want Kobe en Dries hadden te veel schrik 
om binnen te gaan in zijn huis). Vandaag hebben we tot onze grote schrik vernomen dat Evil 
Mc’Eville ontsnapt is uit de gevangenis. Wij hebben dus een beetje schrik dat hij wraak gaat komen 
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nemen op ons. Dat is echter allemaal al lang geleden en we hebben ondertussen ook andere kapsels 
en andere kleren aan dusja hij z al ons wel niet vinden…. 

 

Zaterdag 5 november van 14u00 tot 17u00: Urbaanjer vergadering 
Scoutslokalen 

Iedereen kent hem wel: Urbain Joseph Servranckx ofte Urbanus. Wereldberoemd en gerenommeerd 
comedian die de basis heeft gelegd voor de Vlaamse comedy-scene. Naast zijn voorkomen als acteur, 
zanger en gitarist is hij waarschijnlijk onder jullie het best gekend als stripfiguur en -auteur.  

Aan de andere kant hebben we Appie Baantjer. Eén of andere misdaadschrijver die een aantal 
boeken geschreven heeft met in de hoofdrol een personage dat De Cock heet?! Beetje vies, maar oke 
dan. En hier is dan blijkbaar een televisiereeks op gebaseerd ofzo… Kent iemand dat? Kent iemand 
die man überhaupt? Wie of wat is Baantjer?? 

Wat deze twee figuren met elkaar te maken hebben ontdek je vandaag. Kom dus zo snel mogelijk 
naar de scouts want waarschijnlijk snap jij er zoals ons ook niets van. 

 
Zaterdag 12 november van 14u00 tot 17u00: Geen vergadering 
/ 

Helaas voor jullie is er deze week geen vergadering, gezien de leiding 
gezamenlijk erop uittrekt. Maar we zullen proberen te compenseren 
door met de leiding ons even hard te amuseren als de hele tak 
tezamen. Het zal niet gemakkelijk worden, dus probeer uzelf even hard 
te amuseren dit weekend zonder ons (ook al weten we allemaal dat dat 
quasi onmogelijk is zonder scouts). 

 

Zaterdag 19 november van 14u00 tot 17u00: Pokémon IvaGo vergadering 
Scoutslokalen 

Pokémon, gotta trash them all!  

In de wereld heerst momenteel een groot afval- en vervuilingsprobleem.  

Trash Ketshum 

Gotta trash them all 

Afvalrace 

ChariHazard 

Verkleed als vuilnisman 

 
Zaterdag 26 november van 14u00 tot 17u00: Black Hawk Bikers Forever 
Scoutslokalen 

Zijt gij een Harley-persoon? Of eerder een Yamaha-man? Of zijt ge eerder voor een Kawasaki? 
Vandaag maakt het allemaal niet uit, want er is maar één iets wat telt vandaag: Biker life. Krakende 
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leren vest, zacht zadel tussen de benen, ruige motorchick achterop, 
lange grijze haren wapperend in de wind … Voelt ge de vrijheid en 
gelukzaligheid? Dat is het leven van een biker, man. Black Hawk Bikers 
forever!! 

Kom vandaag in uw beste biker-outfit en neem zeker uw motor mee 
(een fiets is ook goed)! 

 

 

 
Zaterdag 3 december van 14u00 tot 17u00: Paparazzi vergadering 
Scoutslokalen 

Wat krijg je als je een stalker kruist met een journalist van de Dag Allemaal? Een riooljournalist 
vernoemd naar een Italiaanse poepa. We vervangen onze brakke smartphones waarmee je alleen 
maar brakke selfies, of godbetert, tiktoks mee kunt maken, 
door kanonnen van HD camera’s, verbergen we ons in 
struiken en proberen we op onderhandse wijze zoveel 
mogelijk schandalen en scoops te verzamelen. Een actrice 
die haar ex bedriegt? Een politicus die puppy’s schopt? Een 
topmodel dat nog meer plastic in haar lichaam steekt? Klik, 
klik, klik en het incident staat op foto. En de volgende dag in 
onze louche gazet. 

 

 
Vrijdag 9 december, uren volgen via mail: Seniele spanjaard komt ons een bezoekje brengen 
Scoutslokalen 

Hopelijk zijn jullie braaf geweest dit jaar want, jaja, het is 
weer die tijd van het jaar. Sinterklaas komt op bezoek om 
al uw dwaze stoten eens op tafel te leggen. Uw bordje 
niet leeggegeten? Spijtig. Uw zoekgeschiedenis niet 
gewist? Jammerlijk. Gelogen tegen de leerkracht en haar 
wijsgemaakt dat ge uw huiswerk thuis zijt vergeten, 
terwijl ge het gewoon niet gemaakt hebt? Triest. Fiscale 
fraude gepleegd door geen belastingen te betalen op de 
inkomsten van uw portretrechten? Betreurenswaardig. 
Meervoudige doodslag met voorbedachte rade 
gepleegd? Sneu. De Sint heeft het namelijk allemaal gezien en zal dan ook genadeloos voor elke 
wandaad en mispeutering een piet op u afsturen om gerechtigheid te laten zegevieren. 
Als ge braaf zijt geweest komt ge er misschien nog goed vanaf en gaat ge naar huis met een zakje 
snoepen. 

 
Ziezo dat is hem alweer. Niet getreurd echter, want er komt heel binnenkort weer een nieuw 
stoffelke aan. Eén ding is zeker ook niet te vergeten: Ga mee naar Oostduinkerke om groene 
inktvissen naar Westduinkerke te smokkelen, voor vuile handen waarmee Elizabeth een slagader 
verstopt heeft. 

Peace out, 

Dries, Jens, Jolan en Kobe  
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VERKENNERS 
 

Hallo mannen, jullie weten waarschijnlijk dat jullie nieuwe leiding hebben. Maar weten jullie ook 

wie?! Ja waarschijnlijk ook door de huisbezoek, maar waarschijnlijk niet allemaal en jullie kennen ons 

ook niet echt. Dat komt wel doorheen het jaar dus probeer er zo veel mogelijk bij te zijn. Daardoor 

leren wij ook ontdekken wa voor leuke mannen jullie zijn en onze vergaderingen zijn banging sws.  

 

grts Guy, Wim en Thieuke 

yo yo 

 

Zaterdag 17 september van 14u00 tot 17u00: Vuurfeesten 

Marktplein 

Eindelijk is het weer zo ver! Nee, het is nog een scouts, eerst nog de Vuurfeesten, HET buurtfeest van 

de buurt en HET feest van de scouts. Met vuur enal! Daarnaast komen er vele bands, is er lekker 

eten, zoete frisdrank en nog veel meer... Kom zeker ene vuurfeesten. 

 

Zaterdag 24 september van 14u00 tot 17u00: Overgang 

Scouts 

Ondergang: de ondergang zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈɔndərxɑŋ] het verloren gaan Voorbeeld:   

`de ondergang van het Romeinse rijk`Synoniem:   val © Kernerman Dictionaries. Synoniemendebacle 

neergang teloorgang tenondergang val herrijzenis (antoniem)op... 

 

Opgang: 1) Alia 2) Beëindiging 3) Begin 4) Bloei 5) Dageraad 6) Epoche 7) Furore 8) Gangtrap 9) 

Geestelijke rijpheid 10) Instemming 11) Opkomst 12) Opmars 13) Succes 14) Toegang 15) Trap 16) 

Trap naar boven 17) Vogue 18) Voorspoed 

 

Gang: de gang zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [xɑŋ] Verbuigingen:   gang|en (meerv.) 1) lange, smalle 

ruimte in een gebouw waar verschillende vertrekken op uitkomen Voorbeeld:   `Het toilet is de 

laatste deur van de gang rechts.` 2) verloop va... 

 

Overgang: tis overgang onzelfst.naamw. (sc.) Uitspraak: [ˈɔvərxɑŋK] enen van tak veranderen 

Voorbeeld: tis overgank op de skounts, gedaan met JVK, nou ist VK, de ondergang van de ‘J’. 

 

 

Zaterdag 1 oktober van 14u00 tot 17u00: Chadland pony 

Scouts lokaal 

Chad is een echte vrouwenmagneet. Hij heeft een basic fit abonnement die hij dagelijks gebruikt, 

draagt een tank top die iets te diep is uitgesneden zodat je net zijn tepels niet ziet en zijn haar staat 

zo perfect dat het zelf de wetten van de fysica kan weerstaan. 1 nadeel: hij is een Schotse pony van 

107cm.  
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Zaterdag 8 oktober van 14u00 tot 17u00: Rip kip en nip slip 

Scouts 

Mooie pollékes, fleskes Perrier en Goocci kleding, perfect voor een chique avondje uit. En als je geluk 

heb kan je al eens een nip slip tegekomen op de dans vloer. En dan zeker van zo’n chaud pokkéke! 

Nochtans, als je goed opgelet hebt in de les biologie, hebben kippen helemaal geen tepels. Gaan we 

dit vandaag samen eens uit pluizen? Die kip eens goed op de rooster leggen, haha, “rooster” als in 

“hekwerk van metalen staven” en niet “rooster” van een Britse haan. 

 

 

Zaterdag 15 oktober van 14u00 tot 17u00: Bek to the future 

scouts lokaal 

*dialoog* 

Persoon 1: Indiana Drones is de beste film ooit! 

Persoon 2: Nee helemaal niet! Ik kijk het liefst naar Breaking Bek! 

Super leuke serie. 

Persoon 3:  We hebben het toch over films dwaas! En iedereeen 

weet dat er geen enkele film evenaart aan Bek to the future 

persoon 1:  Nee jonge, over welke Bek to the Future hebde het zelf? 

persoon 2 en 3: Ik sla op uw bek (to the future) e! 

*gordijn valt* 

*acteurs komen op* 

*applaus* 

Zaterdag 22 oktober van 19u00 tot 22u00: Weekend van de jeugd 

Dat kom je wel nog te weten, check eens u mail/berichten/postduif 

Jeugdigweekend’jen met de bois (en anderen), leer iedereen kennen van de Oosterzeelse jeugd. 

Vandaag spelen we samen een spel! Veel leute en plezier, het is alle jeugd van hier. En waarschijnlijk 

eindigen we wel op de meest jeugdige plaats van de buurt. Weet jij al waar dat is? 
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Zaterdag 29 oktober van 20u00 tot 22u00: Het is een nacht. Die je normaal alleen in horror films 

ziet, het is een nacht, die beeft van de grootste angst. Het is een nacht, die ik nooit beleven wou. 

Maar vannacht beleef ik hem met de scouts ohoh… Want solo doe ik dat niet hoor. 

Scoutslokaal 

Zie titel, die legt het wel mooi uit. 

 

Zaterdag 5 november van 14u00 tot 17u00: Koevoetbal in de kofferbak 

Scouts lokaal 

Koevoetbal in de kofferbak (Ey) 

Keepershandschoenen in m'n jaszak (Ey) 

220 op de dashboard (Ey) 

We schrikken niet, we gaan niet locked up (Ey) 

Koevoetbal in de kofferbak (Ey) 

Keepershandschoenen in m'n jaszak (Ey) 

220 op de dashboard (Ey) 

We schrikken niet, we gaan niet locked up (Ey) 

-Boef, anno 2019 

 

Zaterdag 12 november van 14u00 tot 17u00: Geen vergadering (leidingsweekend) 

 

Deze week is er geen scouts jammer genoeg ☹ De leiding is deze week namelijk op leidingsweekend. 

Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer!      

 

Zaterdag 19 november van 14u00 tot 17u00: Dragqueen vs dragster 

Scouts lokaal 

Yass queen! Dus dit is een prachtig exemplaar van een Top Fuel Dragster. Dit schatje heeft maar liefst 

8000 pk, genereert 5G en rijdt in minder dan één seconden naar de 190 km/h. Ze kan wel snelheden 

halen van 515 km/h. A true beauty. Nu, de belangrijkste vraag. Is het Sashay away of Sashay you 

stay? 

 

Zaterdag 26 november van 14u00 tot 17u00: Dash nie mijn ding 

Scouts lokaal 

Een brede kennis van dash is voor vandaag is zeker belangrijk. Ookal is het niet uw ding. 

Daarom deze opsomming: 

 Dash Universeel waspoeder witte was - XXL Pack 

 Dash Waspoeder - Color Frische 100 Wasbeurten - 6kg 

 Dash Allin1 Pods Oceaanrust Wascapsules - Voordeelverpakking 3 x 40 Wasbeurten 

 Dash Allin1 Pods Wilde Bloembloesem Wascapsules - Voordeelverpakking 3 x 40 Wasbeurten 

 Dash Platinum Vloeibaar Wasmiddel - Extra Reinigingskracht - Voordeelverpakking 4 x 30  

 Dash Universeel Waspoeder Alpenfris - 6 kg (100 Wasbeurten) 

 … 

Goedkope alternatieven hoeven ook gekend te zijn voor de test. Wees voorbereid en succes! 
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Zaterdag 3 december: Prins op de witte baard 

Scouts lokaal 

Ben jij wel flink geweest dit jaar? Verdien je wel iets lekkers of krijg je enkel de rou/roe/roux/roeh? 

Wie zal het weten, wie kan het wat schelen! Die sint komt niet dit jaar voor jullie. Deze keer komt er 

een prins met op een witte baard. Hou deze informatie zeker voor jezelf want anders komt zijn 

aartsvijand musti-ache… Venijnige poestache dadde…  

 

 

 

 

Wist je dat een Shadland pony de kleinste pony's ter wereld zijn? Wist je dat kippen met rode 

oorlellen bruine eieren leggen? Wist je dat Back to the future uitkwam in 1985? Wist je dat "het is 

een nacht" voor het eerst te horen was in 1996? Wist je dat een andere naam voor een koevoet een 

breekijzer is? Wist je dat een drag race 2 volledig andere betekenissen heeft? Wist je dat Dash wit 

witter dan wit maakt? En met deze wijze woorden sluiten we dit stoffelke af. Nog ne goeie 

scoutslinker en tot het volgende stoffelke! 
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JIN 
 

Het is zo ver. Het eerste stoffelke van jullie laatste jaar als lid in onze scouts. Maar nu moeten jullie 

daar nog niet te veel mee bezig zijn. We gaan er nog eens volledig voor gaan. We gaan er het beste 

jaar ooit van maken: van de culinairste kookvergadering tot de meeste meisjes binnendoen op 

Valentijn. Van het lekkerste ooit ontvangen van de sint zijn piet tot de beste strip(tease)  geven als  

cadeau op kerst of nieuw. Van de zotsten overgang ooit gekend tot ….. Er staat jullie dit jaar zeer veel 

te wachten en dit stoffelke is nog maar het begin…….. van jullie einde! 

 

16 en 17 september: Vuurfeesten 

Marktplein Windeke 

Het grootste jaarlijkse evenement is daar en dit maal zijn jullie er deel van. We gaan party snacks 

verkopen tegen de sterren op en mensen taart laten eten tot ze erbij neervallen. Dit alles enkel en 

alleen voor winst zodat wij op een nice buitenlands kamp kunnen gaan. Meer info zoals hoelaat volgt 

via chat en sms. 

 

Zaterdag 24 september van 14u00 tot 17u00: Overgang 

Scouts 

Hopla, de eerste knappe mannen bijeenkomst van het jaar is al een feit! Bereid jullie maar goed voor, 

want jullie zullen stuk voor stuk een belangrijke test moeten ondergaan om te bewijzen dat jullie de 

naam ‘jin’ waardig zijn. Moest ik van jullie zijn zou ik alvast beginnen trainen, want naar het schijnt 

wordt deze overgang minstens even pittig als het lopen van twee dodentochten na elkaar… op uw 

handen! We willen jullie niet bang maken, maar wees toch maar een beetje bang! 

 

Zaterdag 1 oktober van 14u00 tot 17u00: Roger van Dobbit vergadering 

Scouts 

Wat kan je doen met volgende objecten zonder andere mensen in het ziekenhuis te krijgen? Het 

antwoord is niets. Daarom dat er een groep aan helden bestaan die zichzelf Roger noemen. Deze 

mensen hebben een tv zender met enkel en alleen goede tips over hoe om te gaan met deze 

objecten. FANTASTISCH!!! 
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Zaterdag 8 oktober van 14u00 tot 17u00: Steve Irwin vergadering 

Scouts 

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Ja, het is wel degelijk een vogel, sterker zelfs, volgens mij zie ik 

ook een krokodil! Oeh, en daar zie ik een stokstaartje, en een giraf, en precies ook een gestippelde 

zeebaars! Aah ja juist, ik was eventjes vergeten dat ik op bezoek ben in de zoo van Antwerpen, nu 

snap ik waarom ik al die dieren zie! Ik hoop dat jullie de dierenvriend en vette legend ‘Steve Irwin’ 

nog kennen? Helaas heeft hij ons al even geleden moeten verlaten door de dodelijke steek van een 

pijlstaartrog, maar vandaag zetten wij zijn legacy voort! Smeer u maar volledig in met pindakaas 

zodat de dieren naar ons toe komen! 

 

Zaterdag 15 oktober van 10u00 tot 13u00: Andrew Tate vergadering 

Scouts 

"Als ge geen Lambo hebt zijt ge een kakvreter." 

"Ik draag nooit een koptelefeoon in het openbaar, zij die dit wel doen zijn targets." 

"Welke kleur heeft uw Lambo?" 

"Als mijn zoon een nerd is, doe ik een duel tot de dood met hem. Ik kan er niet in dezelfde wereld 

leven." 

 

Dit zijn een paar van de vele uitspraken van Meneer Tate Vandaag zullen we onze persoonlijkheid zo 

verrotten om het waard te worden de naam Tate te dragen. Jullie worden op de scouts verwacht in 

jullie Lambo's en een maag gevuld met een vers geslacht dier. 

 

Zaterdag 22 oktober van 14u00 tot 17u00: Weekend van de jeugd 

onbekend 

Dit is iets met andere jeugdbewegingen die minder wijs zijn dan de onze en dan samen spelletjes 

spelen die ook minder wijs zijn dan degene die wij doorheen het jaar spelen en dan worden we nog 

eens opgesplitst ook en dan moeten we nog eens tegen elkaar spelen ook en bla bla bla……. 

Dit is allemaal waar maar doet er niet toe! Wij zijn scouts Windeke en wij gaan eens laten zien wat 

we waard zijn! Geen enkele Chiro of andere Scouts kan aan ons tippen. Ah ja juist der is ook nog een 

Ksa blijkbaar ma die zullen ook wel geen probleem zijn om te overmeesteren. Laat zien wie we zijn en 

wat we kunnen en MAAK ONS TROTS! 

 

Zaterdag 29 oktober van 20u00 tot 23u00: Michael Myers 

scouts 

guess the movies: 

"It's alive! It's alive!" - ….. (1931) 

"I see dead people." - ….. (1999) 

"By the way, I would have voted for Obama for a third term, if I could." - ….. (2017) 
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"They're here." - ….. (1982) 

"Swallow this." - …..(1987) 

"Do you like scary movies?" - ….. (1996) 

"Do you want to play a game?" - …. (2004) 

"Here's Johnny!" - ….. (1980) 

 

Tis iets me verschieten en bang worden, ge zult wel zien…. 

 

Zaterdag 5 november van 14u00 tot 17u00: Joe Biden 

Scouts 

"Als ik amerika moet omschrijven in 1 woord dan is dat havfglpfhaflvn." 

Als voorbereiding op deze vergadering moeten jullie deftig trappen leren op- en aflopen. Alsook 

wordt er verwacht van jullie om niet weg te lopen de moment er een crèmekarre passeert, train jullie 

zelfbeheersing dus ook maar. Die zelfbeheersing strekt zich ook tot vieze gedachten over kleine 

kinderen, wat misschien het lastigste zal zijn van alles voor jullie. Naar de scouts komen in maatpak 

zijn bonuspunten. 

 

Zaterdag 12 november van 14u00 tot 17u00: Geen vergadering (leidingsweekend) 

jullie eigen huis 

Het is weer zo ver. Naar jaarlijkse traditie moeten wij naar een klooster ergens in een verre hoek van 

Belgie om te gaan bidden omdat wij anders het statuut van sint niet mogen gebruiken in onze scouts 

naam. Daarom zal het deze week geen activiteit zijn. Mochten jullie ons willen helpen met ons nobel 

doel staat hieronder een ingewikkelde vers neergeschreven die wij ook meer dan 48 uur zullen 

roepen uit volle borst. Amen. 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en 

gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme 

zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. 

 

Zaterdag 19 november van 14u00 tot 17u00: Joost Klein vergadering 

Scouts 

Kom ik binnen, vragen mensen wie het is 

Motherfucker schreef een boek en ik schrijf geschiedenis 

Je hebt geen jeuk bitch, dat is syfilis 

Je hebt ballen op je kin net als Peter Griffin, bitch 

In de douche, ben op zoek naar m'n pik 

M'n haren gekamd maar toch zit ik in een clit 

En mama said knock you out 

Belastingdienst maakt geen fout 

Ik kan rappen broertje, ja jij moet je schamen 
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Joost Klein vind je niet in rechtszalen 

De meeste bekwame, niet eten van bananen 

De Zinédine Zidane van onzin uitkramen 

Faka strijders en nonkelneven, vandaag draait alles rond de enige echte Joost Klein! Echte old school 

G’s zullen hem misschien nog kennen als eenhoornjoost! 

 

Zaterdag 26 november van 14u00 tot 17u00: Lana Rhoades vergadering 

Scouts 

Amara Maple is een vrouw geboren in Chicago, Illinois op 6 september 1996. Ze ging naar de Oakten 

Community College in Illinois, waar ze op haar 16e besliste dat ze actrice wou worden. Met haar 

bruin haar, blauwe ogen en klein gestalte was ze direct een bekend gezicht in de filmindustrie. 

Ondertussen heeft ze al een eind aan haar carrière gemaakt en is ze recent bevallen van haar zoontje 

Milo. De kans dat ze terug in de filmindustrie gaat is klein maar niemand zou het betreuren moest ze 

nog eens op onze beeldschermen passeren. 

 

Vrijdag 2 december van 19u00 tot 23u00: Sinterklaas Vergadering 

Scouts  

Vandaag komt onze goedgeiligman wederom op bezoek. Jullie weten wat dit betekend, hehehe. Dit 

jaar zijn jullie een kleine hechte groep dus laat die roddels maar komen. Wij willen alles weten over 

iedereen zijn zussen, moeders, tantes, oma’s, nichten en uiteraard jullie zelf. Achteraf worden jullie 

dan uit puur medelijde beloond met iets lekkers, overhandigd door sinterklaas zijne piet en moogde 

terug naar huis gaan. Wees niet getreurd als je niets weet over anderen of jezelf want jullie leiding 

houdt jullie in de gaten… 

 

 

 

Miljaardediedjupotverdriedubbeltjes, nu zit dat eerste stoffelke er alweer op zeker? Het was alvast 

een klepper van jewelste (dit is een wild gokje, want dit tekstje ben ik actueel op 12 september om 

12u54 aan het typen, de scouts is nog niet eens begonnen dus wie weet was het wel absoluut geen 

klepper van jewelste)! Gelukkig komen er nog twee stoffelkes aan, wat dus wilt zeggen dat er na dit 

stoffelke nog veel knappe mannen bijeenkomsten zullen volgen. Smeer die kuiten in, spoel ze af, was 

ze met dreft en smeer ze dan nog eens opnieuw in, want volgende week zijn we hier weer, met meer 

weer! 

Dikke peace out van uw klotelieve leuke en een beetje toffe leiding! 

Laurens - Kobe - Nikolaï 
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UNIFORM 
 

Als echte scout streef je ernaar om altijd mooi in uniform naar de scouts te komen! Af en toe worden 

na de vergaderingen momenten georganiseerd waarop je kleren kan kopen. 

 

Wat is het standaarduniform van Scouts Windeke? 

- Korte groene broek (te kopen bij hopper.be)  

- Bordeaux pull (bij ons verkrijgbaar) 

- Rode t-shirt (bij ons verkijgbaar) 

- Beige hemd met kentekens (te kopen bij hopper.be)* 

- Zwart/witte das (bij ons verkrijgbaar) 

 

     

*Het hemd wordt gewoonlijk pas gedragen vanaf de welpen. De kentekens dien je zelf aan te kopen in de 

Hopper, behalve het jaarteken. Dit wordt bij de overgang aan de leden gegeven. 

 

  

Staf Stoffel toont aan waar de 

verschillende kentekens op je 

hemd moeten komen 

https://www.hopper.be/nl/kleding/uniform
https://www.hopper.be/nl/kleding/uniform
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VERHUUR 

 
        

Wij verhuren allerlei van ons scoutsmateriaal zoals onze tenten, gasbekkens, herbruikbare bekers … 

Meer informatie hierover kan u zeer binnenkort vinden op onze website.  

Mocht u al interesse hebben in het huren van ons materiaal, aarzel niet om een mailtje te sturen 

naar groepsleiding@scoutswindeke.be  

 

 

mailto:groepsleiding@scoutswindeke.be

