
 STOFFELKE 2  
Jaargang 2022-2023 

 

 

 

 

 

 



 

Inhoud 
 

 

Navigeer rechtstreeks naar de gewenste pagina door op de titel te klikken! 

 

Inhoud ................................................................................................................................................. 2 

Voorwoordje............................................................................................................................................ 3 

Contact .................................................................................................................................................... 4 

Kalender .................................................................................................................................................. 4 

Handige kanalen ...................................................................................................................................... 5 

Jin te huur ................................................................................................................................................ 6 

Kapoenen............................................................................................................................................. 7 

Poenka’s ............................................................................................................................................ 11 

Boswelpen ......................................................................................................................................... 14 

Bergwelpen........................................................................................................................................ 19 

Wolven .............................................................................................................................................. 23 

Jongverkenners ................................................................................................................................. 29 

Verkenners ........................................................................................................................................ 34 

Jin ....................................................................................................................................................... 40 

Uniform ................................................................................................................................................. 43 

Verhuur .................................................................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

  



3 
 

VOORWOORDJE 
Beste leden, ouders en sympathisanten van Scouts Windeke, 

 

Zoals altijd gaan de dagen mateloos snel voorbij en zijn we alweer aan het tweede stoffelke van het 

jaar aangekomen. Een eerste stoffelke vol met kleppers zoals vuurfeesten, overgang, weekend van 

de jeugd en het bezoek van sinterklaas maakt eindelijk plaats voor een tweede lading aan scouteske, 

vermakelijke, uitdagende, maar vooral leuke vergaderingen.  

De vergadering bij uitstek waar deze editie volop kan naar uitgekeken worden, is de 

leidingswisseldag. Deze speciale dag is alreeds enkele jaren een traditie binnen onze werking 

geworden. We doen die dag eens gek en zetten de normale gang van zaken helemaal op zijn kop. Alle 

leiding wisselt voor één dag van tak en komt dus voor een andere tak dan hij gewoon is te staan. Dit 

is voor vele leiding een heuse uitdaging, gezien leidinggeven per tak toch wel sterk verschilt. Een 

geschikte activiteit voorbereiden en geven is dus niet alleen eens iets anders, het is ook een leuke 

manier om op nieuwe wijze te leren leidinggeven, nieuwe leden te leren kennen en uiteraard op een 

meer diverse manier proeven van Scouts Windeke. Daarnaast is het vanzelfsprekend ook voor de 

leden een zeer leuke ervaring om eens wat nieuwe leiding van onze ploeg te leren kennen. Mensen 

waar zij normaalgezien weinig mee in contact komen, die misschien toch wel uit een verassend 

aangename en nieuwe hoek een vergadering aanbieden. Kortom, een dag vol gekheid, verassing, 

nieuwe winden en leerzaamheid. 

Daarnaast zit ook onze jaarlijkse verkoopactie er aan te komen. Deze zal u nog niet terugvinden in de 

planning van dit stoffelke, gezien we met deze activiteit graag de spits van het derde en laatste 

stoffelke afbijten. Op 11 maart 2023 trekt Scouts Windeke weer de hele dag naar de straten om 

heerlijke Gentse cuberdons, ofte “neuzekens”, te verkopen. Met deze zakjes vol lekkernij gaan wij 

van huis tot huis om menig Windekenaar te voorzien van een verwennerijtje tegen een 

democratische prijs. Wanneer u niet in Scheldewindeke woont, of u wilt zeker zijn van een zakje, kan 

u deze altijd op voorhand bestellen. Aan grote bestellingen hangen meestal mooie prijzen 

verbonden… Meer info omtrent de verkoopactie zal zeker weten heel snel volgen via mail en op de 

website. Wij zijn alvast aan het watertanden       . 

Maar eerst zit er uiteraard de kerstperiode aan te komen, met bijbehorende feestdagen. Tijdens de 

kerstvakantie en de maand januari hebben de meesten van de leidingsploeg examens en een 

bijhorende blokperiode. Hierdoor kan het zijn dat er af en toe een vergadering niet doorgaat of op 

een alternatief uur plaatsvindt. Elke week het stoffelke checken is dus zeker aangewezen! Om deze 

reden zal u dan ook in de komende planning enkele klassiekers terugvinden zoals filmvergadering, 

casinovergadering, kookvergadering, kerstfeestje en dergelijke. Gezellige avondactiviteiten die 

meteen de toon zetten voor deze sfeervolle periode.  

Wij kijken er nu al enorm naar uit! We zouden u daarom ook graag alvast fijne feestdagen wensen, 

een vrolijk kerstmis en een gelukkig, feestelijk en scoutesk nieuwjaar. Tot bij het volgende stoffelke in 

2023! 

 

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 
 

Leidingswisseldag 

Zaterdag 25 februari 2023 

 

Verkoopactie 

Zaterdag 11 maart 2023 

Day ‘N’ Night 2023 

Zaterdag 1 april 2023 

 

Klein Kamp 

Kapoenka’s: 4 t.e.m. 9 juli 

Welpen en wolven 2 t.e.m. 9 juli 

 

Groot Kamp 

19 t.e.m. 29 juli  

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 
 

Hey beste kapoentjes, 

Het nieuwe stoffelke is aangekomen (met een klein beetje vertraging). Hopelijk hebben jullie er zin 

in, de leiding heeft al vast super toffe vergaderingen bedacht. We gaan er samen voor om er weer 

spannende, avontuurlijke en leuke zaterdagen van te maken. 

 

Zaterdag 10 december van 14u00 tot 17u00: Vertrouw uw leider en het komt goed-vergadering 

Hemelweide (kruispunt Oude Heirbaan & Hemelstraat) 

Je zou misschien denken dat je ons moet vertrouwen maar dit is niet het geval. Vandaag zal er een 

van jullie het voortouw nemen en zullen we deze leider ten volste vertrouwen. Bedenk maar al je 

zotte speech om de groep te overtuigen en de leider te worden. 

 

Zaterdag 17 december van 14u00 tot 17u00: Het groot Windeekse leger-vergadering 

Hemelweide (kruispunt Oude Heirbaan & Hemelstraat) 

Geeeeef acht!!!!! In lijn staan!!! Vandaag zullen we jullie leger 

skills eens testen en trainen voor ons vader land te 

beschermen. Hiervoor ga je jouw stoerste kant moeten laten 

zien, en zullen we eens bewijzen dat scouts Windeke ons 

dorpje kan beschermen. 

 

Vrijdag 23 december van 18u30 tot 20u30: Kerstfeestje (met de Poenka’s) 

Scoutslokaal (wordt nog bevestigd via mail) 

Pi pa perst, het is kerst!!! En dat betekent feeeeest. Familie en 

vrienden komen samen om 1 van de betere feestdagen van het 

jaar te vieren. Hierbij horen liedjes, cadeautjes en geweldig 

lekker eten. Misschien ligt er ook wel iets voor jou onder de 

kerstboom klaar. Zonder eens te komen kijken zal vet nooit 

weten hé? Dus wij wachten vol spanning op jullie 

feestelijkheden. 

 

 

 

Vrijdag 30 december van 18u30 tot 20u30: Bijna-nieuwjaar-spelletjesavond 

Scoutslokaal (wordt nog bevestigd via mail) 

Zet pokerface op en trek je chique kleren aan. Sommigen zullen naar 

huis gaan met lege handen en andere zwemmen in hun bad met geld. 

Oefen maar alvast op je kaart- en dobbel-skills. 
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Zaterdag 7 januari van 14u00 tot 17u00: Reis rond de wereld in 180 minuten 

Hemelweide 2 OF IZOO (zie mail) 

180 minuten (oftewel 3 uur) is lang genoeg om vrijwel alles te 

doen waar je zin in hebt. U volfretten met vieruurtjes? Geen 

probleem! Oosterzele redden van een of ander gevaar? Komt 

voor elkaar! Zotte mysteries ontrafelen waarvoor ze weeral de 

kapoenen bellen omdat niemand anders het kan? Tuurlijk! Maar 

wisten jullie ook dat 180 minuten exact lang genoeg is om een 

reis rond de wereld te maken? Nee? Awel vandaag bewijzen we 

het. Kom dat zien! 

 

Zaterdag 14 januari van 14u00 tot 17u00: Badeendjes vergadering  

Zwembad (meer info volgt via mail) 

 

“Alle eendjes zwemmen in het water, 

Falderalderiere, falderalderare. 

Alle eendjes zwemmen in het water. 

Fal, fal, falderalderalderalderalralral. 

 

Alle jongens zwemmen in het water, 

Falderalderiere, falderalderare. 

Alle jongens zwemmen in het water. 

Fal, fal, falderalderalderalderalralral.” 

 

 

 

Zaterdag 21 januari van 14u00 tot 17u00: Brandweervergadering 

Hemelweide 2 OF IZOO (zie mail) 

Wij van de kapoenenleiding zijn het al gewoon om af en toe een brandje te moeten blussen, maar 

vandaag staan we toch voor iets hetere vuren. Zet uw (denkbeeldige) helm maar al op en bereid uw 

voor op een race tegen de klok. Want als het brandt dan is het aan de kapoenenbrandweer om in 

actie te schieten! 
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Zaterdag 28 januari van 14u00 tot 17u00: Superheldenvergadering 

Hemelweide 2 OF IZOO (zie mail) 

Wij kennen jullie ondertussen al lang genoeg om te weten dat we vandaag deze reacties gaan horen: 

“Owlapola leiding, hoe zien jullie er nu uit met zo’n 

strak pak en een cape die in de modder hangt.” 

“Ik wil in de modder spelen.”  

“Waarom hebben jullie een masker aan?” 

“Wanneer is het vieruurtje?” 

“Wat gaan we doen en waarom heb je van die rare 

superhelden-kleren aan?” 

Tja, waarom zouden we dat nu aan hebben… 

 

Zaterdag 4 februari van 14u00 tot 17u00: Fortnite vs Minecraft 

Pallieter (Spiegel 29, 9860 Oosterzele) 

Jow gamers. De oeroude game Minecraft heeft het gehad met alle 

Fortnite spelers. Er komt een epische battle tussen de games. Welke 

kant kies jij?  

 

Zaterdag 11 februari van 14u00 tot 17u00: Detectivevergadering (samen met Poenka’s) 

Locatie volgt via mail 

Scheldewindeke, dat rustige dorpje in Oosterzele waar nooit iets 

spannend of vreemd gebeurd. Of is dat verleden tijd? Een hoop 

onverklaarbare gebeurtenissen, ontbrekend bewijsmateriaal en 

buurtbewoners die hun mond niet opendoen. Wat is hier in 

hemelsnaam aan de hand? Zo’n groot mysterie kunnen we onmogelijk 

alleen oplossen. Hiervoor hebben we de hulp nodig van… de kapoenen. 

 

Zaterdag 18 februari van 14u00 tot 17u00: Tijnenval 

Pallieter (Spiegel 29, 9860 Oosterzele) 

18 februari staat wereldwijd bekend als Tijnenval, een dag van 

samenkomst met andere mensen van gelijkaardige leeftijd die 

anders zijn maar toch samen horen. Mensen van over heel de 

wereld vieren dat en kopen soms zelfs leuke dingen voor elkaar, 

toevallig vaak in hart-vormen en rode kleuren. Als echte wereld-

kapoenen kunnen we niet anders dan deze blije dag meevieren! 
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Zaterdag 25 februari van 14u00 tot 17u00: Takwisseldag 

Pallieter (Spiegel 29, 9860 Oosterzele) 

Deze dag is een beetje als meespelen met de Lotto. Misschien win je en krijg je echt de allerleukste 

leiding ooit en ga je dan weer maanden met ons opgescheept zitten en hen nooit meer terug zien     

Of misschien win je niet en ga je hele vergadering lang uw echte leiding missen     

Oei dat klinkt niet leuk… Maar misschien wordt het ook gewoon een toffe vergadering? Ja, dat kan 

zeker, dus ge gaat moeten afkomen om te zien wat het wordt! 

 

Zaterdag 4 maart van 14u00 tot 17u00: Weerwolvenjagersvergadering 

Scoutslokaal (Hoeksken 2a, 9860 Scheldewindeke) 

Hebt ge het al gehoord? Er zijn weerwolven gesignaleerd in Oosterzele. 

Voor jullie beginnen klagen “weer wolven, we hebben vorige week nog 

maar…”, neenee we hebben het hier over weerwolven! Bon, die beesten 

kunnen maar door één groep weggedreven worden: de 

weerwolvenjagers! Dus ja, jullie kunnen het misschien al voorspellen, 

maar we hebben elke kapoen nodig om Oosterzele terug weerwolf-vrij 

te maken. Dus schiet een beetje op (eh, snapt ge hem). 

 

 

 

Dit was het dan voor stoffelke 2 we hopen dat jullie er van genoten hebben. Wij kijken alvast uit naar 

volgende stoffelke en deze zal nog epischer en nog beter worden om het jaar goed af te sluiten. 
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POENKA’S 
 

Jow die jow poenka’s, we are back! met het tweede stoffelke, bereid je maar voor want dit semester 

hebben we heel wat in petto voor jullie. Wij kijken alvast uit naar de eerste vergadering, tot dan! 

 

Zaterdag 10 december van 14u00 tot 17u00: Boertje, tuintje, hondje 

Hemelweide 2 

De echte Vlaamse oerdroom: een schoon boerderijtje, tuintje en een hond die het allemaal  

verdedigt. Vandaag zullen we zien of deze droom nog steeds leeft onder de jeugd. We zullen zien wie 

het in zich heeft om een echte grootgrondbezitter te worden en zo zijn provincie eer aan te doen. 

 

Zaterdag 17 december van 14u00 tot 17u00: Turbo en F1 vergadering 

Hemelweide 2  

Vandaag gaan we zo speedy-super-fast proberen gaan in allemaal verschillende aspecten. Zorg maar 

dat je niet als laatst toekomt! 

 

Vrijdag 23 december van 18u30 tot 20u30: Kerstfeestje 

Hemelweide 2 

Pi pa perst, het is kerst!!! En dat betekent feeeeest. Familie en vrienden komen samen om 1 van de 

betere feestdagen van het jaar te vieren. Hierbij horen liedjes, cadeautjes en geweldig lekker eten. 

Misschien ligt er ook wel iets voor jou onder de kerstboom klaar. Zonder eens te komen kijken zal vet 

nooit weten hé? Dus wij wachten vol spanning op jullie feestelijkheden. 

 

Zaterdag 31 december van 14u00 tot 17u00: Olaf de sneeuwman viert nieuwjaar vergadering 

Hemelweide 2 

Amai tis koud. Olaf heeft snel wat warmte nodig. Hij wil niet dat we het nieuwe jaar zo koud en kil 

inzetten. De enige manier om dit te doen is samen. Om het jaar 2022 dus op een warme noot af te 

sluiten zullen wij samenkomen en gezellig nakeuvel, op de laatste dag van het oude jaar. 

 

Zaterdag 7 januari van 18u30 tot 20u30: Black and white in Vegas vergadering 

Scouts 

Trek allemaal jullie sjiekste kleren aan want we gaan deze avond all in. Blackjack, roulette, hoger-

lager, … 

Ga je naar huis als  rijkste of ga je naar huis als armste. Niemand die het weet, laat het lot je geluk 

bepalen. 
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Zaterdag 14 januari van 14u00 tot 17u00: Badeendjes vergadering  

Zwembad (meer info volgt via mail) 

“Alle eendjes zwemmen in het water, 

Falderalderiere, falderalderare. 

Alle eendjes zwemmen in het water. 

Fal, fal, falderalderalderalderalralral. 

 

Alle jongens zwemmen in het water, 

Falderalderiere, falderalderare. 

Alle jongens zwemmen in het water. 

Fal, fal, falderalderalderalderalralral.” 

 

Zaterdag 21 januari van 14u00 tot 17u00: Filmavond 

Scouts 

Vanavond gaan we lekker chillen en een filmke kijken terwijl we lui achterover zitten onze zetel. Dus 

kom maar zeker af en breng eventueel een dekentje mee want het gaat zeer gezellig worden. 

 

Zaterdag 28 januari van 14u00 tot 17u00: Robots versus humans vergadering 

Speeltuintje 

Aarhghghhgeeellppp!! 

We worden aangevallen door robottszzs!!!  

Kom ons helpen de robots verslaan. Snelll, we hebben dringend versterking nodig!!! 

 

Zaterdag 4 februari van 14u00 tot 17u00: Dakwerker aan het werk vergadering 

Pallieter 

Een dakwerker werkte en wou als zijn laatste project een meesterwerk maken. Wij zullen hem 

hiermee helpen. maar hoe, dat komen we pas vandaag te weten. 

 

Zaterdag 11 februari van 14u00 tot 17u00: Studio loopt in het 100 vergadering 

Pallieter 

Lopen lopen lopen, veel te laat veel te laat. 

Haha grapje de vergadering gaat niet over lopen. Het gaat over studio 100, Samson en Gert. Die ken 

je wel, toch?  

 

 

 

 



13 
 

Zaterdag 18 februari van 14u00 tot 17u00: Detective vergadering 

(info volgt via mail) 

Scheldewindeke, dat rustige dorpje in Oosterzele waar nooit iets 

spannend of vreemd gebeurd. Of is dat verleden tijd? Een hoop 

onverklaarbare gebeurtenissen, ontbrekend bewijsmateriaal en 

buurtbewoners die hun mond niet opendoen. Wat is hier in 

hemelsnaam aan de hand? Zo’n groot mysterie kunnen we onmogelijk 

alleen oplossen. Hiervoor hebben we de hulp nodig van… de kapoenen.  

 

Zaterdag 25 februari van 14u00 tot 17u00: Takwisseldag 

Pallieter 

Jow vandaag gaan jullie ons niet zien. In de plaats van ons komt er andere leiding van een ander tak 

met jullie plezier maken, dus hou je wat flink en veel plezier! 

 

Zaterdag 4 maart van 14u00 tot 17u00:  Boza(a)r en mozaar  

Scouts 

Kennen jullie Boza(a)r? Ja? Neen? Ja? Neen? Mozaar wel. En mozaar kent ook wel iets van muziek, jij 

ook? Neen? Ja?  Dan gaan wij daar wel eens moeten naar kijken denk ik. Dus leer maar jullie mooiste 

werken vanbuiten en dan leren we samen de Boza((a)r kennen.  

 

 

Het is alweer zover, het 2e stoffelke zit erop. De vergaderingen waren heel tof en we hopen jullie 

snel weer te zien! 

Toedeloe!  
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BOSWELPEN 
Joepiejee! De Sint heeft nog een laatste cadeautje achtergelaten. Jaja, HET TWEEDE 
STOFFELKE!!!   

 

Zaterdag 10 december van 14u00 tot 17u00: Sportacus in Rome vergadering 
Speeltuintje 

Vandaag is sportacus minder lazy maar wel nog steeds in town. Huh, 
welke town? De town van de almachtige Caesar. Amai, sportacus is 
Rome, Wa gaat da geve seg? Geen Robbie rotten, maar gigantisch super 
mega kei enorm veel gladiatoren. Tot in het Colosseum!  

  

Zaterdag 17 december van 14u00 tot 17u00: Fortnite 2: Ultimate Brawl Stars Royale vergadering 
Speeltuintje 

Boswelp: 'mama! Mama! Kan je aub voor mij een nieuw spelletje kopen?  

Mama: 'Welk spelletje wil je nu weer hebben?' 

Boswelp: 'Fortnite 2 :Ultimate Brawl Stars Royale. Iedereen heeft dat spel en het is heel leerrijk enz. 

Mama: 'Nee, neen! De Sint is nog maar juist geweest en dat spel is veel te duur.  

Scoutsleider: 'Zaterdag spelen we het nieuwe spel op de scouts. Kom zeker af! Het belooft het beste 
spel ter wereld te worden. 

Boswelp: 
'joepiejeejjeejjoepielalalalalajeejjoepiedoepiejoepjeejejeejlajeejoepiedoepiejoeiejeejjeej!!!!!!!!!!!!!!!' 

  
Zaterdag 24 december van 14u00 tot 17u00: Winterfeestje (samen met de bergwelpen) 
JC Pallieter 

Het winterfeest of dongzhi is een van de belangrijkste feesten van de Han-

Chinezen. Kantonezen zeggen ook vaak "winter is groter dan nian/冬大過年". 
Met nian bedoelt men Chinees nieuwjaar, het drukt uit dat dongzhi het grootste 
feest van alle feesten is. 

Ziezo, dat weten we dan ook! Ook in Scheldewindeke wordt het winterfeest traditioneel uitbundig 
gevierd, en dit door te tonen hoe graag we elkaar zien. <3<3<3 

Neem allemaal een geschenkje mee! Je kan bijvoorbeeld iets knutselen, of iets wat je niet gebruikt 
weggeven. Koop je liever iets, dan kan dat ook, maar geef hierbij niet meer dan €5 uit! :)  
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Zaterdag 31 december van 14u00 tot 17u00: Geen vergadering! 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, GELUKKIG NIEUWJAAR!!!!! 

De leiding heeft het druk druk druk met lekkere hapjes eten, lekkere glazen 
cola en fanta te drinken en laat op te blijven(na 0 uur, woooooow). 

Pakt u mama en u papa ne keer goe vast en geef ze een dikke knuffel en 3 
bezen want tis 2023! 

  

Zaterdag 7 januari van 14u00 tot 17u00: Ben mijne Jurgen kwijt vergadering 
Pallieter 

Voor ik vertrek, heb ik alles mee???? Mijn gsm, check, portefeuille, check, autosleutels check, Mijne 
Jurgen … Oh nee waar is mijne jurgen, ben mijne jurgen kwijt! wat kan ik doen zonder mijne jurgen? 
wie ben ik zonder mijne jurgen? Hoe is het met mijne jurgen? Waar ligt Cyprus op de kaart? Hoe 
blauw is mijn bic en wat is de afstand van mijn huis tot de eiffeltoren? 

  

Zaterdag 14 januari van 19u00 tot 21u30: Quiztet ni goe mz toch wel?!?!? 
Pallieter 

Aaaah, zie ge wel! Ik wist het eh! Of nee, wacht ne keer,ik weet er helemaal 
ni. Of ja nee wacht is da ni zo die ene dinge me…. Ah nee ik weet het echt 
niet. Nee sorry ik weet het echt ni meer. Nee, tkomt ni meer. Of jawel wacht 
ik weet het weer! Het is …. Ah nee ik weet het toch ni. Zo ne moeilijk quiz. 
En al die vragen… 

  

Zaterdag 21 januari van 19u00 tot 21u30: Casino (samen met de boswelpen) 
Scoutslokalen 

o Strak pak 
o coole zonnebril 
o serieuze pokerface 
o grote flappen 
o swag 
o nog meer flappen 
o goesting om te winnen 

Als je alle bolletjes kan aanvinken ben je welkom in ons casino! 

Kom je naar ons om al je geld te verspillen of ga je weg met alle buit? 
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Zaterdag 28 januari van 14u00 tot 17u00: Leuke vergadering vergadering 
Pallieter 

1 boswelp: wereldreis rond de wereld 
2 boswelpen: Naar de zoo 
3 boswelpen: 5 gangen menu van chefkok Riki-tiki-tavi 
4boswelpen: … 
5boswel…. 
6…. 
…. 

Vandaag bepaalt jullie aantal wat we gaan doen. Dus kom zeker niet met te veel en ook niet met te 
weinig en zeker niet de mediaan of het gemiddelde van datgene dat je met 2 vermenigvuldigd hebt 
tot de zesde macht. Als je begrijpt wat we bedoelen. 

 

Zaterdag 4 februari van 14u00 tot 17u00:Thomas de trein staat onder enorme stress 
Scouts 

Tjsoeke, tjsoeke, tutuuuuut!!!! Tjsoeke…..BOEM! BAF! 
BANG! Oh nee! Weeral een botsing! Ik heb morgen mijn 
examen… Zo gaat da toch nooit lukken. En ik moet nog zo 
veel oefenen. Vandaag helpen we Thomas de trein door zijn 
rijexamen. Het wordt moeilijk dus wees voorbereid en 
neem zeker eens het theoretisch examen door van 
treinchauffeur. GRAPKE!!! Relaxed zijn en niet stressen is 
voldoende voor deze vergadering. 

  

Zaterdag 11 februari van 14u00 tot 17u00: Valentijn (samen met de boswelpen)  
Scoutslokalen 

Je kent het wel… Of misschien nog niet… Je gaat bij je oma/tante/nicht/achternicht/buurvrouw/… en 
dan valt de vraag “en hedde gij nog geen liefke??”. Met blozende wangetjes zeg je dan natuurlijk 
“nee” want de liefde interesseert je niet… Tot vandaag! Vandaag verdiepen we ons in de wondere 
wereld van het liefdesleven en wees er maar zeker van: vandaag gaat niemand alleen naar huis! 
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Zaterdag 18 februari van 14u00 tot 17u00:Gewelnisschap vergadering  
Scouts 

 Oooooh zalig! Een gezelschapsspelletje en terwijl rustig 
relaxen! Na zo een drukke week kan dat wel eens deugd 
doen. Trek een chic kostuum aan, gedraag je als een 
strijdlustige stoere kerel die alle gezelschapsspelletje wil 
winnen, maar boven dit alles… relaxe. Niemand mag te 
zware inspanningen doen. 

 

Zaterdag 25 februari van 14u00 tot 17u00: Takwisseldag 
Scouts 

De leiding: oh nee, nu moeten we aan een andere tak leiding geven… Vinden jullie dat erg 
boswelpen? 
Boswelpen: ja, we willen geen andere leiders, jullie zijn zo super duper leuk, mega wijs, stoer en cool. 
De leiding: Kop op welpen, ge moet maar 1 vergadering zonder ons kunnen overleven, dat komt 
goed, volgende week ziet ge ons terug. 
Boswelpen: Beter is het dan een beetje leuk volgende week dan 
De leiding: sowieso, want dan zijn we On a roll, snapgij jeweetzelf 

  

Zaterdag 4 maart van 14u00 tot 17u00: On a roll vergadering 
Nieuwe speelweide 

They see me rollin' 
They hatin' 
Patrollin' and tryna catch me ridin' dirty 
Tryna catch me ridin' dirty 
Tryna catch me ridin' dirty 
Tryna catch me ridin' dirty 
Tryna catch me ridin' dirty 
My music's so loud 
I'm swangin' 
They hopin' that they gon' catch me ridin' dirty 
Tryna catch me ridin' dirty 
Tryna catch me ridin' dirty 
Tryna catch me ridin' dirty 
Tryna catch me ridin' dirty 

 
Pak allemaal wat wieltjes mee(skateboard, step, longboard,...), geen fiets! 
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Ziezo 
Botervlo 
de kerstman zegt ho ho ho 
Ik studeer aan mijn bureau. 
Ok sorry dat was niet grappig, weet je wat ook niet grappig is? Het tweede stoffelke is al op zijn einde 

😭 

 
Hou je ff goed want het volgende stoffelke komt eraan! 

 
Rikki-tikki-tavi Baloe Ka 
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BERGWELPEN 
Stop! je ben 
T er, 
Op de pagina van de 
Funky 
Flexe 
En 
Leuke bergwelpen 
Kom 
Elke zaterdag 
 
Tot je er bij neer valt 
Want dat is wat 
Een echte bergwelp doet 
Echt waar! 

 
Zaterdag 10 december van 14u00 tot 17u00: ƃuᴉɹǝpɐƃɹǝʌ ǝpɹǝǝʞǝƃɯo 

JC Pallieter 
¡uǝɯǝu ǝʇ ǝǝɯ ʇǝᴉu ɹnǝɯnɥ ʇɥɔǝls ʍnoɾ ʇǝǝƃɹǝΛ ˙lǝʍ ʇǝɥ ʇdɐus ǝſ 

˙uɐɐƃ uɐʞ sʇnoɔs ǝp ɹɐɐu ɹǝdoɹd ǝɾ ʇɐpoz ǝɥɔnop ǝƃᴉʌǝʇs uǝǝ uɐp ɯǝǝu 
'ʇqǝɥ uɐɐ sǝllɐ ǝɾ suǝƎ ˙ʇɹᴉɥs-ʇ ǝɾ uɐp 'ᴉnɹʇ ǝɾ ʇsɹǝƎ ˙uǝsnoʞ ǝɾ uɐp 

'uǝuǝoɥɔs ǝɾ ʇsɹǝƎ ˙ʞǝoɹqɹǝpuo ǝɾ uɐp 'ʞǝoɹq ǝɾ ʇsɹǝǝ :pɹǝǝʞǝƃɯo sǝllɐ 
ǝʍ uǝop ƃɐɐpuɐΛ 

 

Zaterdag 17 december van 14u00 tot 17u00: Het WWK (Windeeks Welpen Kampioenschap)  
JC Pallieter 

O dierbaar België o heilig land der vaderen 
Onze ziel en ons hart zijn u gewijt (gewijd? geweid? geweidt?)  

Tot zo ver onze kennis van het Belgisch volkslied! Dat komt ervan als de Rode Duivels direct uit het 
WK liggen!!! Vandaag organiseren we het WWK: dat is het WK met een extra W én de Belgen gaan 
ongetwijfeld winnen!  

Zaterdag 24 december van 14u00 tot 17u00: Winterfeestje (samen met de boswelpen) 
JC Pallieter 

Het winterfeest of dongzhi is een van de belangrijkste feesten van de Han-

Chinezen. Kantonezen zeggen ook vaak "winter is groter dan nian/冬大過年". 
Met nian bedoelt men Chinees nieuwjaar, het drukt uit dat dongzhi het grootste 
feest van alle feesten is. 

Ziezo, dat weten we dan ook! Ook in Scheldewindeke wordt het winterfeest 
traditioneel uitbundig gevierd, en dit door te tonen hoe graag we elkaar zien. 
<3<3<3 

Neem allemaal een geschenkje mee! Je kan bijvoorbeeld iets knutselen, of iets wat je niet gebruikt 
weggeven. Koop je liever iets, dan kan dat ook, maar geef hierbij niet meer dan €5 uit! :)  
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Zaterdag 31 december   
Geen vergadering!! 
Bergwelpen hier, Boswelpen daar, wij wensen jullie allemaal  

GELUKKIG NIEUWJAAR!!, 

De leiding  

 

 

Zaterdag 7 januari van 19u00 tot 21u30: Filmvergadering 
Scoutslokalen 

Vanavond gaan we raar maar waar een film kijken. We gaan het 
rustig aan doen vanavond, dit doen we door (je raadt het) een super 
coole film te bekijken. Misschien met een snackje en een drankje 
zelf. Maak je het graag gezellig? Neem dan gerust een dekentje 
mee! 

 

Zaterdag 14 januari van 14u00 tot 17u00: Zuig het uit je duim-vergadering  
Scoutslokalen 

Wie? Wat? Waar? Hoe? Dit zijn allemaal vragen die we nu nog niet kunnen 
beantwoorden. Dat zien we allemaal wanneer jullie er zijn! Dus haal jullie 
creativiteit maar boven en een grote duim want we gaan deze zeker mogen 
gebruiken. 

 

Zaterdag 21 januari van 19u00 tot 21u30: Casino (samen met de boswelpen) 
Scoutslokalen 

o Strak pak 

o coole zonnebril 
o serieuze pokerface 
o grote flappen 
o swag 
o nog meer flappen 
o goesting om te winnen 

Als je alle bolletjes kan aanvinken ben je welkom in ons casino! 

Kom je naar ons om al je geld te verspillen of ga je weg met alle buit? 

 

 

 

 



21 
 

Zaterdag 28 januari van 14u00 tot 17u00: humpty dumpty met parachute-vergadering 
Scoutslokalen 

Gaat humpty dumpty het overleven? Dat hangt grotendeels van 
jullie af. Breng je creativiteit en je fantasie alvast mee want 
vandaag zijn jullie architecten. Hou je hoofd erbij! Zo niet, dan 
gaat humpty dumpty het misschien niet overleven. Probeer 
alvast een keer na te denken wat de beste parachute is om te 
maken. 

 

 

 
Zaterdag 4 februari van 14u00 tot 17u00: Een dag in het leven van Marwan 
Nieuwe speelweide 

Wie is Marwan? Jullie kennen hem ongetwijfeld! Twee jaar geleden was hij 
leider bij de kapoenen (toen de meeste onder jullie dus bij de kapoenen 
zaten!) en vorig jaar bij de poenka’s! Maar nu is Marwan geen leider meer… 
Waar houdt hij zich dan mee bezig? Dat vragen wij ons ook af… Kom zeker af 
om dit te ontdekken. Er is ook een special guest, maar wie dat is gaan we nog 
niet verklappen hihi 

 

 
Zaterdag 11 februari van 14u00 tot 17u00: Valentijn (samen met de boswelpen)  
Scoutslokalen 

Je kent het wel… Of misschien nog niet… Je gaat bij je oma/tante/nicht/achternicht/buurvrouw/… en 
dan valt de vraag “en hedde gij nog geen liefke??”. Met blozende wangetjes zeg je dan natuurlijk 
“nee” want de liefde interesseert je niet… Tot vandaag! Vandaag verdiepen we ons in de wondere 
wereld van het liefdesleven en wees er maar zeker van: vandaag gaat niemand alleen naar huis! 

 

 
Zaterdag 18 februari van 14u00 tot 17u00: Knabbel, Babbel, Kniebel en Knuisje-vergadering 
Nieuwe speelweide 

Is het knabbel of babbel? Of misschien kniebel en knuisje? Dit gaan we 
ondervinden deze vergadering. Door een doordacht spel te spelen, wie 
weet komen we knabbel of babbel tegen of niet…. misschien is het zelf 
kniebel en knuisje… 
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Zaterdag 25 februari van 14u00 tot 17u00: Takwisseldag  
Nieuwe speelweide 

Helaas: vandaag gaan jullie jullie geliefde leiding een dagje moeten missen. De leidingsploeg wordt 
namelijk eens door elkaar geschud vandaag. Dus niet getreurd, de andere leiding zal een 
onvergetelijke vergadering bezorgen. 

 
Zaterdag 4 maart van 14u00 tot 17u00: Bliksem McQueen-vergadering 
Hemelweide 

Start jullie motors. Eindelijk is het moment daar, vroem. 
De gekste race waar iedereen al weken op staat te 
wachten vroem vroem. Alleen de snelsten onder ons 
zullen het halen vroem vroem vroem. Vergeet jullie 
beste wieltjes niet mee te pakken ( bv: step, 
skateboard, inlineskates, fiets …) , want vandaag gaan 
we de baan op, VROOEEEMMMM. Zijn jullie er klaar 
voor?   3… 2… 1… START!!!!  
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WOLVEN 
 

Dag lieve kindjes,   

Het eerste stoffelke is al gedaan,   

Dus het tweede stoffelke komt er aan.  

De Sint is al geweest, 

Dus gedragen we ons weer als een beest. 

Terug een stoffelke vol plezier, 

Kom dus al snel naar hier. 

We spelen weer elk weekend een spel, 

En daardoor vliegt de tijd snel 

Liefs, de wolven-leiding x 
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Zaterdag 10 december van 14u00 tot 17u00: Buurtspel  

De scouts 

 

Vandaag zijn we mannen die houden van “hun vak”.  We doen ons best om zoveel mogelijk klanten 

af te pakken van elkaar.  Hieronder zijn verschillende typerende ID’s voor de verschillende markten. 

 
ID 

Eigenschap  

Zintuig (OK/NIET OK) Karakteristiek  Specialisatie Extra 

Visboer NIET OK /Ruiken scherpzinnig Glade vissen koude weerstaan 

Beenhouwer NIET OK/ Voelen Zelfzeker Paté Samsonworst 
uitdelen 

Kaasboer OK/ Proeven betweter Brie Muizen vangen 

Bakker NIET OK/ Horen Overtuigend appeltaart Punten sparen 

Planten boer OK/zien Misleidend Kerstbomen creatief 

 

 

Zaterdag 17 december van 14u00 tot 17u00: Qlueke Dhondt -vergadering 

De scouts 

Wie is het? 

Wat is er gebeurd? 

Hoe is het gebeurd? 

Wie heeft het gedaan? 

Waarom is het gebeurd? 

Waar is het gebeurd? 

Wanneer is het gebeurd? 

 

Zaterdag 24 december van 14u00 tot 17u00: Kerstfeestje 

De scouts 

Zie ginds komt de slede uit Alaska weer aan, hij brengt ons de kerstman ik zie hem al staan. Hoe 

huppeld zijn eland hij dekt op en neer. Hopelijk zien we jullie deze namiddag weer. 

Vergeet allemaal geen klein cadeautje mee te nemen voor elkaar voor dit gezellige kerstfeestje! 
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Voor het cadeautje vragen wij iets met een max prijs van 5€, het mag ook iets leuk zijn dat jullie thuis 

niet meer gebruiken. 

 

 

Zaterdag 31 december van 14u00 tot 17u00: Geen vergadering  

Geen locatie 

Liefste leden, 

Jammer genoeg is er vandaag geen vergadering dus nu zullen jullie een heel jaar moeten wachten 

voor je terug naar de scouts kan komen ;) 

 

Tot volgend jaar dus, 

Je Kapoen,  

De leiding 

31 december 2022 

 

 

 

Zaterdag 7 januari van 14u00 tot 17u00: Als miro kan vergadering 

Hemelweide 

Kan Miro deze vergadering komen? Wat is er gebeurd met hem? Waarom zou Miro deze vergadering 

niet kunnen komen? Wie is Miro? Al deze vragen, zo weinig antwoorden… 

Misschien wordt dit wel allemaal duidelijk tijdens de vergadering. 

 

 

Zaterdag 14 januari van 14u00 tot 17u00: Zwemmen 

Zwembad merelbeke 

Blub blub blub, dit weekend gaan we zwemmen joepie!! 

Vlug van de glijbaan, kijk de stroming staat aan. 

Nu naar de emmers want die gaan bijna overlopen. 

Ella niet lopen! 

Oei we gingen te snel we hebben er namelijk al kei veel zin in. 

 

Hiervoor komt er nog een mailtje met extra info wat jullie moeten meenemen. 
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Vrijdag 20 januari van 19u30 tot 22u00: Sfeermol vergadering 

De scouts 

Vanavond zijn we op zoek naar wie oh wie er gepoept heeft op de mol… . 

Hopelijk hebben jullie een grote kennis over een drol.  

Ook de vorm van een mol tussen de bomen. 

Zou vandaag, wel eens van pas komen.    

Snel is de mol niet. 

Maar gedraagt zich  zeker niet als een bandiet. 

Jammer dat de mol geen wortels lust, 

anders zou hij zien tot de oostzeekust.  

Tot slot een klein verzoekje. 

Voor de mol bewonderaar, 

hebben we een mooi boekje 

zonder troep van een zeveraar. 

 

Link naar het boek (https://www.youtube.com/watch?v=GRpxowa7pnM) 

 

 

 

 

Zaterdag 28 januari van 14u00 tot 17u00: gniredagrev-edreekegmo   

Hemelweide 

 

Salu tot volgende week, 

Het was weer een leuke vergadering hopelijk hebben jullie er 

van genoten 

We zullen beginnen met het avondeten en vervolgens gaan we 

gaan ontbijten.  

Vandaag gaan we alles in de omgekeerde richting doen.  

Welkom op de vergadering.  
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Zaterdag 4 februari van 14u00 tot 17u00: Top Trum-vergadering 

Marktplein 

Ik heb snelheid 88 

Yes mijn snelheid is 93, Ik ben gewonnen!! 

Nog een keer kracht 78. 

Ouhnee ik heb kracht 55, jammer verloren. 

Klinkt deze conversatie jullie ook als muziek in de oren? 

Kom dan maar snel naar het marktplein deze zaterdag! 

 

Zaterdag 11 februari van 14u00 tot 17u00: Pablo Picasso-vergadering 

Marktplein 

Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano 

de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso (Málaga, 25 oktober 1881 – Mougins, 8 april 1973) 

was een Spaans kunstschilder, tekenaar, beeldhouwer, grafisch kunstenaar, sieraadontwerper en 

keramist. Hij was een van de bekendste Spaanse kunstschilders. 

Amai dat is een lange naam ;) 

Wat zouden we vandaag doen? 

 

Zaterdag 18 februari van 14u00 tot 17u00: Valentijn  

Sporthal 

Vandaag is het eindelijk zo ver, we gaan vrouwen versieren!! JOEPIEEEE 

De ingrediënten om een vrouw te versieren zijn: 

● Gel in het haar  

● Manieren houden 

● Spieren hebben (doe dus thuis al maar wat pompoefeningen) 

● Zorg er voor dat je lekker ruikt (vrouwen houden niet van het mannelijke lijfgeur, dus doe 

een parfum op! ZEER BELANGRIJK     ) 

● De kleren maken de man (zorg voor een deftig outfitje) 

● Doe veel moeite  (vrouwen zijn moeilijk te voorspellen dus het zal nooit genoeg zijn) 

Succes boys! 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/25_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1881
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mougins
https://nl.wikipedia.org/wiki/8_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1973
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstschilder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tekenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldhouwer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graficus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sieraadontwerper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keramiek
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Zaterdag 25 februari van 14u00 tot 17u00: Takwisseldag 

Marktplein 

Dit weekend zullen jullie van een andere leidingsploeg vergadering krijgen. 

Wat jullie gaan doen is dus nog een raadsel, wil het het antwoord weten? 

Geen stress volgende week zijn wij terug. 

 

Vrijdag 3 maart 19:30 -Zondag 5 maart van 11u00: Weekend  

<Locatie volgt nog> 

 

Meer info volgt via mail!  

 

 

 

Ouhnee het 2de stoffelke zit er al op, maar niet getreurd het 3de stoffelke komt er al aan, joepie!! 

Om dit 2de stoffelke te eindigen gaan wij samen op weekend. 

Meer info + jullie uitnodiging volgt nog. 

Hebben jullie er ook al zo veel zin in?? 

 

groetjes jullie leiding 
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JONGVERKENNERS 
 

Dames, het is tijd voor het tweede stoffelke! Maar voor wat staat het woord Stoffelke 
ook alweer? 

Swag Tenenkaas Ovenhapjesvandecolruyt Fallus Fietsbandventieldopje Everzwijnenpaté 
Lantaarnpaalverfwinkelverkopernaamkaartje Kaas Ewaswakkeu  

Voila, nu jullie dit ook weer weten kunnen we erin vliegen!  

 

 

Zaterdag 10 december van 14u00 tot 17u00: Emo vs. Goth vergadering 
Scoutslokalen 
Emo’s en goths zijn interessante subculturen van onze ingewikkelde 
maatschappij. Awel volgens onze bronnen woedt er een heuse oorlog tussen 
de twee culturen zo gelijkaardig maar toch zo verschillend daarom gaan we 
uitzoeken waarom en waardoor ze clashen. Neem jullie BTGF en post punk 
rock albums maar mee want vandaag beslissen eens en voor altijd welke 
groep de overwinnaar is. 

 

Zaterdag 17 december van 14u00 tot 17u00:  Milow ft. Pitbull – Ayo, Mr. Worldwhite -vergadering 
Scoutslokalen 

Mr. Worldwide, Jesse Pinkman, de neef van Dries en Walter White. Wat hebben ze allemaal met 
elkaar in gemeen? Juist ja, niet veel haar. 

 

 

Vrijdag 23 december van 20u tot 22u: Kerstfeestje 
Scoutslokalen 

Ho ho ho, is dat de kerstman? Nee, vals alarm. Sinterklaas heeft België al lang geleden gedibst, dus 
we moeten onze kerst zelf regelen. Dus gaan we deze avond een zelf kerstfeestje organiseren en een 
vette secret Santa doen. Dus breng allemaal een klein, reeds ingepakt geschenkje mee om aan een 
nog te bepalen medejongverkenner te geven (rond de 5 euro!). Merry Christmas! 
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Zaterdag 31 december: Geen vergadering  
/ 

Vandaag nemen we afscheid van een prachtig jaar, 2022. Wisten jullie dat 2022 eigenlijk het jaar van 
de appels was? Dat is omdat 2022 eigenlijk een afkorting is voor het volgende: “2022 appels”. Dat 
zijn echt insane veel appels, meer dan tweeduizend appels. Wow. Aangezien de meeste mensen, 
waaronder jullie leiding, deze dag spenderen met vrinden of familde om terug te blikken op dit 
fantastische appeljaar, en om het jaar van 2023 peren goed in te zetten, is het vandaag helaas geen 
scouts. Snif. Maar volgende week zijn we er weer terug met een klepper van een vergadering!  
Toedels x 
 

Zaterdag 7 januari van 20u tot 22u: Casinovergadering 
Scoutslokalen 

Voldoende poen? Check. Extra azen in de mouw? Check. Valse dobbelstenen? Check. Hoewel de 
leiding nog steeds vastzit in de wettelijk verplichte marteling genaamd examens, hebben we nog 
steeds de tijd gevonden om een gezellige casino- en gezelschapspelavond te organiseren. Dus oefen 
uw poker faces, laat uw reflecterende zonnebril thuis en prepareer u voor spelletjes zonder 
toetsenbord, muis en controller. 

 

Zaterdag 14 januari van 14u00 tot 17u00: Zwemvergadering 
Zwembad Ter Wallen, Merelbeke 

Spetter spieter spater lekker in het water, 

Ga maar vast naar huis. 

hij komt een druppel later. 

Spetter spieter spater lekker in het water, 

Ga maar vast naar huis. 

hij komt een druppel later. 

We gaan lekker zwemmen op deze mooie dag, neem alvast je speedo en een dikke zwemplank mee 
want anders verdrink je. 

Gelieve ook 4 eurootjes mee te nemen!! 

 

Zaterdag 21 januari van 19u tot 21u: Among sus veragdering 
Scoutslokalen 

https://www.youtube.com/watch?v=_AEMQTT2xPQ&ab_channel=10HoursMovies  

Ziezo, nu weten jullie wat we gaan doen vandaag! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_AEMQTT2xPQ&ab_channel=10HoursMovies
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Zaterdag 28 januari van 14u00 tot 17u00: Green peas vergadering  
Scoutslokalen 

Green peas betekent in het Engels ‘groene erwten’. Dat is eigenlijk een pleonasme, want erwten zijn 
altijd groen, dus het is overbodig om ‘groen’ erbij te zeggen. Andere voorbeelden van pleonasmen 
zijn witte sneeuw, koud ijs en leuke leiding. Hieronder staat een foto van één erwt, wat matig tot 
zeer hard op een appel lijkt eigenlijk, een groene appel zonder steeltje en klokhuis. Misschien zijn 
erwten gewoon kleine appels die infiltreren als spionnen bij de groenten om informatie te 
verzamelen voor de GOTGEF*? Deze oorlog woedt al lang, maar er is een organisatie die die probeert 
te voorkomen, namelijk Greenpeace. Ja, dát is dus wat Greenpeace eigenlijk doet.  

Als het nú nog niet duidelijk is wat we vandaag gaan doen, dan weet ik het ook niet meer. 

 

 

*GOTGEF = Grote Oorlog Tussen Groenten En Fruit 

 

Zaterdag 4 februari van 10u tot 13u: Bacon Brad Zonnebloempitt vergadering 
Scoutslokalen 

Iedereen weet dat Scouts Scheldewindeke bekend staat 
als het culinaire hoogstandje van de Benelux, we kregen 
dan ook een mailtje van Michelin dat ze onze jaarlijks 5 
sterren weer willen uitdelen. Hierbij vroegen ze wel om 
nog eens te koken voor hen zodat alles eerlijk verloopt en 
Sergio Herman weer niet klaagt dat alles een omgekochte 
boel is. Dus u know the drill lekker koken zodat we terug 
als beste uitgeroepen worden. VERGEET ZEKER NIET WAT 
CENTJES MEE TE DOEN, VRIJE BIJDRAGE DUS JE KIEST 

ZELF 😊  
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Zaterdag 11 februari van 14u00 tot 17u00: Cupido vs. Amor vergadering 
Scoutslokalen 

Rood is overal te zien. Pijlen vliegen door de lucht. Zijn Robin Hood en Willem Tell een duel tot de 
dood aan het houden? Nee het zijn twee andere schutters. Twee vliegende exhibitionistjes die in een 
tijd met geweren en bommen die dood veroorzaken liever met pijl en boog schieten en liefde 
veroorzaken. Maar nu hebben Cupido, de zoon van Aphrodite, en Amor, de zoon van Venus, elkaar 
gevonden, en het kan niet anders of er moet rivaliteit van komen. Zal er door dit gevecht meer liefde 
ontstaan? Of eindigt deze valentijn met geplukte veren, baby fights en onvrijwillige acupunctuur? 
Spuit wat cologne op, koop een boeketje rozen en een doos pralines en zak af naar de scouts om te 
zien wat (of wie) je uiteindelijk meeneemt. 

 

Zaterdag 18 februari van 14u00 tot 17u00: Die delle van Café Sport vergadering 
Scoutslokalen 

Velen onder jullie zijn waarschijnlijk nog niet bekend met de legendarische documentaire die in het 
jaar 2006 verscheen op de Vlaamse beeldbuis. De nietsvermoedende cameracrew bracht een bezoek 
aan Fons, een simpele boer die enkele jaren terug een aanvaring had met echte aliens. Maar zijn 
vrouw Palmyra geloofde Fons niet en verdacht hem ervan haar bedrogen te hebben met Madeleine, 
ofte ‘die delle van Café Sport’. De aliens hadden echter belooft aan Fons dat ze na 13 jaar een bezoek 
terug zullen brengen, dus waren zowel Palmyra als de cameracrew zeer benieuwd wat deze dag zou 
brengen. Tot grote verbazing van iedereen kwamen de aliens effectief op bezoek die dag en 
degusteerden ze samen toastjes met zalm en Orval. Alles werd uitgebreid gedocumenteerd en tot 
ongeloof van de Vlaamse kijker op televisie uitgezonden. 

Omdat Fons al die jaren valselijk beschuldigd 
geweest is door zijn vrouw en dus helemaal 
niet aan het smossen was met die delle van 
Café Sport gaan wij dat dus vandaag wel eens 
doen! Gooi uw vogelpikpols maar al los, krijt 
uw keu nog eens in en oefen maar op uw 
peiken zot weg te foefelen want vandaag 
maken we Café Sport onveilig! 

 

 

Zaterdag 25 februari van 14u00 tot 17u00: Takwisseldag 
Scoutslokalen 

 

Vandaag is de enige vergadering dat jullie geen leiding zullen krijgen van ons, maar van enkele 
andere KLEPPERS van leiding. Naar jaarlijkse gewoonte kan elke leiding zo eens proeven van het 
leiding geven aan een andere tak, met andere medeleiding. Dat betekent niet dat vandaag een 
minder epische vergadering gaat zijn! 

Hier nog een foto van een takwisseldag zonder wisseldag:  
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Vrijdag 3 maart t.e.m. zondag 5 maart: Weekend  
TBA 

YESSSSS BOYS EINDELIJK WEER WEEKEND HOU U VAST AAN DE 
BOMEN VAN DE TAKKEN. Meer info volgt natuurlijk maar plan 
het al in want dit weekend gaat f*cking gek zijn. 

 

 

 

 

Nonde, het zit er alweer op! 

Zoals jullie weten komt na een eerste stoffelke altijd een tweede, maar na een tweede komt er niet 
altijd een derde. Deze keer hebben jullie geluk want er komt dit jaar wel gewoon een derde. 
Gelukkig, wat zouden jullie anders doen met al die zaterdagen? 

Allez, tot volgende week eh sloebers! 

Den dartele, den innemende, de charmante en den attente 
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VERKENNERS 
 

Geachte heren van der windeken, 

Wij voorzien u were van jolijt in de namiddagen der zaterdagen en bij tijd en wijlen ook op de 

avondval van vrijdagen mits de tentamens ons verplichten. Zwichten zullen wij met deze taak om 

voor allen dit te vervullen. Weze voltallig present voor het jolijt voor u en allen.  

Wij zien uw vol genoegen en hopen u volle olijkheid te ontvangen op deze queesten. 

Uwe leidink en barmhartige kameraden. 

 

Zaterdag 10 december van 20u00 tot 22u00: De kolonisten van Kandadan 

Scouts 

Gezelschapsspel, frikadel, gezwel, oorlel, snel, vel citadel, ziet dan wel, schel, deurbel, heilige 

Macharius kappel, goe en wel, in brussel was er een rel, gekommer en kwel, hemel en hel, onwel, 

mungol speed 

 

Vrijdag 16 december van 20u00 tot 22u00: Birckenstockholm syndroom 

Scouts 

Birkenstocks: afgrijselijke leren sandalen waar u voeten veel te hard in zweten en de mensen rondom 

je afzien door die vreselijke geur. 
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Stockholm: De hoofdstad van Zweeden. Ze heeft een oppervlakte van 188 km² en behoort tot de 

provincie Stockholms län. Op 31 december 2016 had de stad 935.619 inwoners, en de gehele regio 

Groot-Stockholm had ruim 2,2 miljoen inwoners. 

Stockholm syndroom: Het stockholm-syndroom is een verschijnsel waarbij een slachtoffer sympathie 

krijgt voor de dader. Bijvoorbeeld in het geval van seksueel misbruik, mishandeling of een gijzeling. 

 

Birckenstockholm syndroom: iemand die seksueel vernedert is door zijn Birkenstocks in Zweden en 

daardoor erop verliefd is geworden. 

 

 

Vrijdag 23 december van 20u00 tot 22u00: Breaking bread 

Scouts 

Jezus zegt: IK BEN dat levende brood dat uit de hemel gekomen 

is. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven. Dat brood is mijn 

lichaam. Conclusie: Jezus is een stuk brood da uit de lucht kwam 

vallen. Daardoor zitten we nu een keer per jaar rond een boom 

die stekt en eten we alles behalve brood. Om nog te zwijgen 

over de verwende neefjes en nichtjes die langskomen en niet blij 

zijn met hun iphone 13A+ die ze krijgen terwijl jij daar zit met 

een paar sokken in je handen. Dat kunnen wij beter. Vrijdag 

geven we elkaar een cadeautje (ter waarde van 5 balln) en 

onthou, mijn kinder, krijgen is belangrijker dan geven. 

 

 

Vrijdag 30 december van 20u00 tot 22u00: Oudeschaars avond en 

het nieuwe haar 

Scouts 

Heeft u nektapijt dezelfde kleur als u gordijnen? 
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Zaterdag 7 januari van 20u00 tot 22u30: Diesnie-prins6 

Scouts 

Wat is jouw lievelings diesnie prins6? Schreeus bitje, pak een hantas, mais oui, keizer couscous, gas 

staat on, moe lanparty, deurbelle en het feest, a lader in en das van min, be riel, repelsteelt je 

schoenen 

 

Zaterdag 14 januari van 20u00 tot 22u30: lil uzi nerd – natuur(lijk)quiz 

Scouts 

Elke goede kwisser weet welk dier een Haematopus ostralegus is. Een echte kwisser weet wat de 

musculus cremaster doet. Een echte kwisser weet het verschil tussen de Canadese en Europese 

kreeft. Aan wie denk je als ik zeg "burj khalifa" of Jonas zondigen? Wist je niks van deze dingen? Niet 

erg, we hebben nog een ganse hoop andere vragen die je misschien wel weet, maar misschien ook 

niet. Kijk alvast een goede BBC docu om je kennis wat bij te schaven. 

 

Zaterdag 21 januari van 20u00 tot 22u30: Met de trein naar casino van Oostende 

Niet Oostende, maar scouts 

tsjoeke tsjoeke tuut 

want daar werkt mijn gelddief 

tsjoeke tsjoeke tuut tuut 

die me wekenlang uitbuite 

tsjoeke tsjoeke tuut 

daarom werd ze ook mijn verslaving 

 

Zaterdag 28 januari van 14u00 tot 17u00: Parmahamster 

Scouts 

A: "Wat is jullie lievelings beleg? Preparé, salami of parmahamster?" 

B: "euh kweet nie man. Maar ik moet er vandoor. Kmoet nog naar de gym, 

die parmahamstrings trainen, weet ge." 

A: "Ja sowieso. Ik moet ook nog naar de winkel. Hamsrerstrings kopen." 
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Zaterdag 4 februari van 14u00 tot 17u00: Oei! Die poes complex 

Scouts 

De kat. In het oude Egypte werden ze gezien als een geschenk van de goden. Bij de oude Grieken 

gaat het over u vader vermoorden en u moeder dubbel plooien. 

 

Zaterdag 11 februari van 10u00 tot 17u30: Allergeiligen 

Station Windeke 

Oh Cupido, god van de liefde, ik aanbid u. Laat me eender 

desen avonden niet alleen slapen, maar laat me de daad van de 

liefde uitvoeren ende vervullen. Laat mij eender circkel van 

goud maken rond haers / zijn vinger. Laat mij dien ene 

speciale persoon vinden ende vervolledigen. Here Eros, ik 

aanbid u. Plaats mijnen vervollediging op desen aarde, want 

zonder desen persoon war ik niet heil. 

Aanvaard desen roze die ik u schenk, het is de schoonheid van desen wereld dien ik aan 

de ander wil tonen. Aanvaard het vuur datte ik u schenk, het is het verlangen datte in my 

brand. Aanvaard het hart datte ik u schenk, het is de kern van mijnen siel. Aanvaard 

desen geschenken ende laat me niet langer eenzaam ende alleen op desen planeet lopen.  

 

Zaterdag 18 februari van 14u00 tot 17u00: Tony Ha(a)wk, sk8ter piraat 

Scouts 

KAWKAAAAA! Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee het is Tony Ha(a)wk, sk8ter piraat. 

#freejohnnydepp #ripstevenhawking. https://youtu.be/48IaQWc6q0A 

 

Zaterdag 25 februari van 14u00 tot 17u00: Takwisseldag 

Waarschijnlijk wel scouts 

Sorry mannen. Het is zoals het is. Deze week gaan jullie niet kunnen genieten van onze fire 

vergadering. Maar tga nog steeds leuk zijn, gewoon minder leuk. 
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Zaterdag 4 maart van 14u00 tot 17u00: Heins (Dovensmithz) baked   eanius &   urb: Héy waar 

is Katje   erry 

Scouts 

Er zijn 104 (x 1,73) minuten scoutsvergadering 

Voor de zondag weer gaat beginnen 

Maar het grootste probleem waar we nu dus mee 

zitten 

Is dat we iets moeten verzinnen 

Bij-voor-beeld: 

Bouw de   eaninator 

Een echte   ean machine 

Yeeting   eans 

Zo ver als je maar kaaaaaan… 

Maar voor je het weet is   andice je op je hielen 

Zorg dat je niet gepakt wordt 

Anders zal MA’AMM je huisarrest geven 

 

Maar héy waar is Katje   erry?! 

 

 

24-26 maart weekend: Whoaaaaa!? 

Het is van vrijdagavond tot zondagmiddag. Verder info volgt via mail 

 

 

De vertaling kan je altijd verkrijgen bij je leiding, gewoon eens vragen. Maar probeer alvast zo veel 

mogelijk te vertalen. 

Zijn de kiekens deurn de droad? 

 Is er vele volk in de stoasje? 

 Zitten de Russen in Parijs?  

Zukke snelle kokketeute.  

Hebt ge 't zwien al in de bjiten gejaagd? 

 Ge hebt in zyn roap'n schyt'n.  

t hoar zoudt deur joen klakke groeien. 

t'shoap is de preute. 

Bettere e Westmalle tus e kalle. 

In der ohe skiet’n  
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Azu nen uiere! 

Skone hroen eeft noh hene hoei bitt’n. 

Ne hus o’ ne trekk’r, mos me ne hus kunde hy ni ploehen. 

Ge kun koei’n, zwien e’n peerd ehhen. 

Gelik e koeie me’n abces. 

Zie eens hoe boertig dat was… 
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JIN 
 

Hier zijn we weer voor het 2e stoffelke van jullie best ledenjaar. We springen er in met veel 

optimisme en een beetje absurdisme. We zullen hun mechanisme en het barbarisme van het 

kapitalisme de grond in sturen samen met het aardmagnetisme. Ook het antisemitisme zal er aan 

moeten geloven. Het zal een trimester worden vol met deïsme dat het kan tippen aan het biblisme. 

Dus steek de middelvinger op naar het bureaucratisme en omarm samen met ons het communisme. 

Ajuin 

 

Zaterdag 10 december van 14u00 tot 17u00: Kamikaze-vergadering 

Scouts 

Tegen dat jullie dit lezen is de vergadering jammerlijk al gepasseerd dus gaan we geen moeite meer 

steken in dit tekstje, de ballen. Oke misschien toch wel want der was maar 1 iemand, Igor. En nie om 

jullie jaloers te maken ma we hebben duust chocolade gegeten en op de WII maria party en mario 

card gespeeld en twasd fucking wijs. Maar examens gaan voor dus veel succes en zie maar dade er 

allemaal doorzijt!!!! 

 

Zaterdag 17 december van 14u00 tot 17u00: Laurens’ 8000e verjaarDAG 

Scouts 

Zoals voorspeld is door zowel de Islamitische en de Azteekse kalender zal vandaag jullie geliefde 

leider Laurens exact 8000 dagen oud zijn. Om dit te vieren gaan we er alles aan doen om deze dag zo 

profetisch mogelijk te maken. Ga dus naar jullie dichtstbijzijnde winkel of warenhuis en koop elke 

kaars op dat jullie tegenkomen want we zullen er veel nodig hebben. 

 

Vrijdag 23 december van 20u00 tot 23u00: Quendi-vergadering 

Scouts 

Zie ginds komt de stoomboot…. Ah wacht neen. Dienen oude zak is al terug naar zijn eigen streken. 

De oude zak die vandaag van de partij zal zijn gaat al langer mee dan de quendi, al langer mee dan 

het begin der tijden en al langer mee dan het pakje kauwgom in Lander zijn zak voor als hij …. 

Vandaag is het kerstfeestje met de goede ouwe kerstman. Breng dus allemaal een cadeau mee 

T.W.V. 5 eruo en het moet uit een 2dehands winkel komen of gekocht zijn via 2Dehands.be . we gaan 

een klepper van een laatste activiteit doen want het zal de laatste keer zijn dat we jullie ziien dit jaar. 

Nieuwjaarsbrieven mogen altijd ;) 

 

Zaterdag 31 december: geen vergadering 

Uw eigen huis/huis van een kameraad 

Tis voor ons ook Oudejaar ea, dus durft nie te komen want wij zullen er ook nie zijn! We zien jullie 

wel in 2023 eens passeren! 
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Zaterdag 7 januari van 14u00 tot 17u00: Illuminatie-vergadering 

Scouts 

Ik ben illuminatie, neen ik ben illuminatie, neen ik ben illuminatie, neen wij zijn illuminatie. Vandaag 

is het Nicolas Cage zijn verjaardag en wij zijn er zeker van dat hij in de illuminatie zit aangezien hij een 

pracht van een carriere heeft neegezet. Daarom gaan we vandaag in zijn voetspoten treden en een 

deel worden van de illuminatie van Oosterzele! Of niet want misschien zijn wij dat wel al…. 

 

Zaterdag 14 januari van 14u00 tot 17u00: Nudisme-vergadering 

<locatie wordt nog meegedeeld> 

Vandaag gaan we wijnig kleren aandoen, misschien zelfs geen kleren aandoen. Dus wrijf die huidjes 

al maar in tegen droge plekken en was die vuile bilspleten eens want wat jullie vandaag staat te 

wachten is zowel een traditie als iets compleet nief.  

 

Zaterdag 21 januari van 20u00 tot 23u00: Satanisme-vergadering 

Duivelskapel 

- Teken met een stuk krijt dat 2 weken gebaad heeft in maagdenbloed een 5-puntige ster 

- Teken met ditzelfde krijt nu ook een perfecte cirkel rond de ster zodat hij alle hoeken raakt 

- Zet nu kaarsen !STEEK ZE NOG NIET AAN! Op de snijpunten van de ster en de cirkel 

- Dim alle onnatuurlijke lichten in de kamer en steek nu pas de kaarsen aan, beginnende bij de 

meest noordelijke en ga tegen de klok in verder 

- ??? 

- Gefeliciteerd met je opgeroepen demoon 

 

Zaterdag 28 januari van 10u00 tot 13u00: veganisme-vergadering 

Scouts 

Iedereen kent wel een persoon die het feit dat ze vegetarisch/veganistisch zijn hun hele 

persoonlijkheid maken en over niets anders kunnen praten. Vandaag zullen we eens nagaan of dit 

werkelijk is zoals ze uitmaken dat het is. Roof de moestuin van jullie mama’s maar leeg en breng al 

het groensel in zicht mee naar de scouts. 

 

Zaterdag 4 februari van 14u00 tot 17u00: Anarchisme-vergadering 

Scouts 

Er moet toch plaats zijn in de neokapitalistische dystopie waarin wij leven voor een beetje chaos. 

Alles kan en moet beter. Een 9 to 5 is toch niet een juiste beloning om ons voor 15 jaar onder het juk 

van het scholensysteem te bevinden. We gaan daglicht schijnen op de vampier genaamd de 

maatschappij en een staak door zijn egoïstisch altruïstisch hart boren met de hamer van anarchisme. 
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Zaterdag 11 februari (uur wordt nog bepaald): feminisme vergadering 

 

Meer info hierover wordt jullie nog meegedeeld als we zelf meer weten over dit malle concept. Want 

zoals vermeld in de chat weten wij eigenlijk nie wie er leiding gaat geven aangezien Laurens oop 

wintersport vakantie is en Kobe ouwe vrouwen gaan binnendoen is in Benidorm. 

 

Zaterdag 18 februari van 14u00 tot 17u00: neochauffagisme-vergadering 

Scouts 

De chauffage voor 3 uur aanzetten op de scouts in alle lokalen kost ons €8 per keer, dit kan niet meer 

door de beugel. Als de Russen ons hun gas niet meer willen verkopen zullen we er zelf moeten 

omgaan. Met tanks en beren gaan we het oostfront op om Putin op zijn plaats te gaan zetten.  

 

Zaterdag 25 februari van 14u00 tot 17u00: Takwisseldag 

Scouts 

Zoals vermeld in elke stoffelke de voorbije jaren kan het ons oprecht weinig schelen wat er deze dag 

gebeurd met jullie….. Kut nee, jullie ziijn Jin dus vandaag kan het ons wel schelen. Jullie mogen 

namelijk vandaag eens proeven van het leiding geven in scouts Windeke. Meer informatie volgt 

eenmaal wij zelf weten bij welke takken jullie worden geplaatst maar hou deze dag dus zeker vrij 

want het wordt wijs. 

 

Zaterdag 4 maart van XXuXX tot 17u00: leefweek 

Scouts 

Zoals samen afgesproken is het leefweek. Deze zaterdag is echter het einde dus de activiteit van 

vandaag zal bestaan uit het opkuisen van jullie gort en er voor zorgen dat de scouts niet meer stik 

naar puberaal zweet. Meer informatie over het begin van de leefweek en het exacte verloop ervan 

zullen we jullie nog meedelen via de chat en via een jinraad. 

 

Het is weer zo ver, ik krijg het bijna niet over mijn lippen maar het was al een wijs jaar met jullie 

tegen alle verwachtingen in. We gaan het 2de stoffelke afsluiten maar dat wil zeggen dat we meteen 

overgaan naar een klepper van een 3de stoffelke met veel classics en veel dwaze activiteiten die niets 

bijbrengen tot jullie scouts carierre maar die jullie jullie hopelijk wel nog zullen herinneren tot in jullie 

late levensjaren. Kortom veel vertier en ook wel wat verdriet want die kleine jongen zijn niet meer zo 

klein, behalve Daan en Jules dan want jullie zijn fucking klein. Leiding worden komt dichterbij dus 

gedraag jullie nog enkele maanden lang als kleine kinders want daarna ist serieus te zijn zoals uw 

leiding Laurens, Nikolai en Kobe. 
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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 vinden op onze website. 

Hieronder ziet u alvast een zogenaamde ‘sneak peak’  

 

 

 

 

https://scoutswindeke.be/verhuur/

