Bubbel Januari Februari

Hallo Allemaal,

Beginnen doen we met jullie allemaal het allerbeste te wensen in 2019!
Jullie zullen alvast niet te kort komen op gebied van Scoutservaring dit jaar.
Wij willen jullie ook nog eens bedanken voor jullie talrijke opkomst voor
onze Scoutsdrink(t) Ten voordele van de Warmste week. Onze €764,67
draagt toch een beetje bij aan die ongelofelijke som van €17.286.122!
Nu de buikjes vol zitten zal het grootste deel van de leiding een maandje in
het donker vertoeven achter hun studieboeken. Dit wil dan ook zeggen dat
de activiteiten op verschillende dagen of tijdstippen kunnen plaatsvinden.
Kijk dus zeker goed in de vooruitblik wanneer het activiteit is voor jullie
bengel(s).
Nu het leukste stuk, wat staat er allemaal op de planning in 2019?
allereerst is het Spaghettiweekend, dit zal plaats vinden op 9 & 10 maart.
Meer info hierover zal je verder in de bubbel kunnen terugvinden.
Een maandje later gaan we met zijn alle op groepsweekend in Bree, dit zal
doorgaan van 5-7 april. Hierover zullen jullie meer info krijgen in de
volgende bubbel.
Hierna volgen verschillende takweekenden en dan ook nog de
Kapoewellebrunch!
Dan de kers op de taart van ons jaar is uiteraard het kamp, dit zal doorgaan
van 16 tot en met 26 juli, de kapoenen zullen pas 21 juli mee op kamp
vertrekken. Hierover later uiteraard meer, de kampplaats zal tijdens het
Spaghettiweekend bekend gemaakt worden
Nu jullie terug helemaal mee zijn met alle data, rest er ons niets anders dan
jullie veel leesplezier te wensen!
Een stevige linker
Robbe, Yarne en Lode

Jullie zijn allemaal welkom om te komen eten op ons spaghetti weekend.
Dit jaar vindt het plaats op zaterdag 9 en zondag 10 maart. Een datum om
zeker in je agenda te schrijven! Je wordt er verwend met de heerlijkste
spaghetti van het land, a volonte! De prijzen en het inschrijvingsformulier
vind je online (https://www.scoutsbets.be/algemeneactiviteiten/spaghettiweekend/) terug. Je kan je ook inschrijven via
onderstaand strookje. Behalve onze lekkere spaghetti zijn er nog andere
lekkernijen te verkrijgen, namelijk pannenkoeken, croques en ijs.
Je steunt de scouts en het is een super gezellige maaltijd. Zeker langskomen!
Even concreet:
WAAR?
Parochiecentrum, Hogen
WANNEER?
zaterdag 9 & zondag 10 maart 2019
AANVANG?
zaterdag 9 maart van 17u30 tot 22u30
zondag 10 maart van 11u30 tot 19u30

Hoe inschrijven? De inschrijvingen verlopen online en via onderstaand
strookje

Bij problemen, vragen of wijzigingen kan je mailen naar
frederik.bottelier@scoutsbets.be of yarne.dekelver@scoutsbets.be

Online inkopen doen?
Kijk dan zeker eens of je je aankopen niet via onze Trooper-site kan doen!
(https://www.trooper.be/scoutsbets).

Wat is Trooper?
Je kan via onze Trooper-site aankopen doen bij verschillende webwinkels
(Decathlon, booking.com, Hema...).
De prijzen blijven exact hetzelfde, het enige verschil is dat er 5% van de
verkoopsprijs aan ons zal worden gesteund zonder dat jullie iets extra moeten
betalen.
Ik zou zeggen bekijk het eens en ben je van plan om bepaalde inkopen online te
doen, kijk dan zeker eerst eens of je het via Trooper kan doen!

Alvast bedankt!

Kapoenen
Terugblik naar de weer twee fantastische maanden:
4 november
11 november

18 november

25 november

2 december

9 december

Geen scouts! Dit weekend organiseerde we met de leiding een trappistenavond en
fuif! De leiding was doodmoe van al dat werken en dansen.
Hoofdstuk 3: Tien kleine bosmuizen: Ten aanval! De twee grootste en gevaarlijkste
kapoenenmuizenclans van Grazen zijn met elkaar in de strijd gegaan. Ze werden op
strategische wijze ingedeeld om zo de o-zo-geliefde Muizenclanvlag van elkaar te
kunnen bemachtigen. Na deze immens spannende en vermoeiende strijd zijn de
twee clans toch vriendjes kunnen worden en hebben we de dag afgesloten met
geweldige pleinspelen.
Zondag 18/11: Miet miet miet, Poulie is er niet Poulie was vermoord 😮 Dankzij de hulp
van onze superspeurders, de kapoenen, zijn we erin geslaagd de moordenaar te
ontmaskeren! De kapoenen hebben ontdekt dat Sparky weer met zijn vuurwerk aan
het spelen was en zo per ongeluk Poulie geraakt had. Gelukkige was Poulie niet echt
dood en was hij er de volgende zondag weer bij!
Hoofdstuk 4: Pief poef paf: Nowan moet op straf: Nowan
moest op straf. Hij moest thuisblijven en mocht niet gaan
slapen mij oma Kora, in plaats daarvan moest hij letten
op zijn kleine zusjes. Zo kregen de kapoenen vandaag
allemaal een eitje, waar ze op moesten passen. De
kapoenen deden dit super! Wie zijn eitje was nog
heel na het spelen van tal van leuke spelletjes?

Bomen, bomen, bomen, zou de Sint komen?: Op deze zonnige zondag, zijn we
opgebeld door Sinterklaas om hem te helpen. Hij raakte niet op tijd klaar met het
maken en inpakken van alle cadeautjes. Daarom zijn de Kapoenen in de rol van
zwarte Piet gekropen om de heilige Sinterklaas te helpen. Ze zijn het speelgoed gaan
ophalen in de coole speelgoedfabriek en dan gaan inpakken in een mooie
verpakking op de verpakkingsafdeling. Alsook hebben ze het cadeautje van een
zoet tussendoortje voorzien. De Kapoenen hebben de cadeautjes met veel strategie
moeten smokkelen, want er liep een jaloerse zwarte Piet rond, die alle cadeautjes
wou stelen.
Omdat de Kapoenen heel veel cadeautjes hebben gemaakt en gesmokkeld naar
hun schuilplaats, kwam er een geheime superleuke beloning. De Sint is namelijk
langsgekomen uit Spanje om aan alle brave Kapoenen wat lekkers te geven voor
hun goede hulp. We hebben al het lekkers samen opgepeuzeld terwijl Sinterklaas uit
zijn grote boek aan het voorlezen was.
Hoofdstuk 5: Pappestoelepad en pimpelpaarse puistenzwammen: Nowan had de
paddestoelenpap van mams omgestoten. Zodat mams het niet te weten zou komen
ging hij naar het Grote Mosbos op zoek naar paddestoelen om zelf pap te maken! Dit
was
hem aardig gelukt dacht hij, helaas had hij de verkeerde
paddestoelen geplukt, namelijk de pimpelpaarse puistenzwam!
Tita en Kea waren hierdoor heel ziek geworden. De kapoenen
kwamen, aan de hand van leuke spelletjes binnen, erachter
welke deze gevaarlijke pimpelpaarse puistenzwam
was. Zodat ze weten voor welke gevaarlijke zwam ze
moeten oppassen in het bos!

16 december

21 december

Geen scouts! Dit weekend organiseerde de leiding een leuke griezelige, maar ook
gezellige fakkeltocht ten voordele van de Warmste Week! We zamelden bijna 800
euro in voor Kom Op Tegen Kanker. Het was super om zoveel kapoenengezichtjes te
zien op dit leuke evenement.
Kerstfeestje! We kwamen allemaal aan op de scouts in kerstkledij. Iedereen was
uitgelaten en enthousiast. Vandaag gingen we kijken naar ‘Santa Buddies’. Dit deden
we niet zomaar, we moesten vanalles doen tijdens de film: janken, blaffen, knuffels
veroveren… Iedereen kreeg vier scènes op zijn papiertje en moest dus goed opletten!
Zodra je ze alle vier gezien had, moest je springen en luid bingo roepen. De oplettende
kapoenen (allemaal dus) werden beloond met lekkere snoepjes en een kerstmoktail.
Toen de film gedaan was, hebben we nog een minifuif gehouden en alle energie uit
ons lichaam gedanst. Maar toen hoorden we plots een luide bel!!! Het was de
kerstman! De kerstman kwam speciaal langs bij de kapoenen om te vertellen dat ze zo
braaf en flink geweest waren. Hij had zelfs voor iedereen een cadeautje bij! Het was
een leuke avond vol kerstplezier!

Wij wensen jullie allemaal een zalige Kerst en een jaar met nog
meer kapoenenstreken!

Vooruitblik naar de twee komende fantastische maanden:
Beste kapoenenouders,
Voor sommige ouders welgekend, voor andere ouders is het iets nieuws: de
avondactiviteiten. Aangezien een deel van onze leiding examens
heeft in januari doen we in deze maand een aantal keer activiteit
op zaterdagavond in plaats van zondagnamiddag. We
hebben dit proberen te beperken tot een minimum,
waardoor het slechts drie avondactiviteiten zijn
geworden! Hopelijk mogen wij jullie lieve kapoenen ook
op deze dagen verwelkomen op de scouts! Check dus
zeker onze vooruitblik om geen enkele activiteit te
missen! Soms spelen we binnen, maar meestal wel buiten.
Doe dus zeker gepaste kleren aan voor deze koude
winterdagen!
Ps: Tijdens de zomerexamens in juni, zullen er eveneens
avondactiviteiten plaatsvinden.
Speelse groetjes,
Haesje, Katalina, Bwatsie, Botje, Trijntje, Poulie, Sparky & Britney

6 januari

Springen springen springen drie koningen gaan vandaag zingen! Zet die
kroontjes maar op. (Zondagnamiddag)

12 januari

Mijn koek is zoek! (Zaterdagavond 19-21u) Zet je speurneus maar al op.

19 januari

Vanavond komen we in ons element. (Zaterdagavond 19-21u)

26 januari

Bam bam bam wat een vlam (Zaterdagavond 19-21u)

3 februari

Hoofdstuk 7: De steen (vanaf nu terug op zondagnamiddag)

10 februari

Supermannen en Superminnen Verkleden is altijd leuk.

17 februari

Hoofdstuk 8: Het protmoeras Eet allemaal maar lekker veel ajuinen zodat
we goed veel scheetjes kunnen laten.

24 februari

Stier, pier, mier… ik ben verkleed in een dier! Dit wordt een beestige
namiddag.

Aandacht aandacht, wij gaan op Takweekend!

Nowan: “ Joepie, wij gaan op takweekend!” , “Op wat?”
Vraagt Frie, “Is dat zo een weekend met takken en
bomen dan? Zoiets als bosklassen?” Nowan: “Ja denk
van wel.”.
“Maar neen”, zegt oma Kora, “ Takweekend is een
weekendje waarbij we een weekendje op de scouts
blijven slapen met alle kapoentjes samen.”
“Wow vet!” Roepen Frie en Nowan in koor. “Wanneer,
wat, hoe…”

10, 11 & 12 mei!

Fotospecial! Jullie waren weel talrijk aanwezig

Kerstdiner met de leiding!

Cluedo-wandeling!

Terugblik kawellen
11/11 Nooit meer oorlog!
Vandaag speelden we risk! Er waren twee teams die om ter meeste gebieden moeten proberen
veroveren. Om hun vlag op een gebied te kunnen planten moesten ze opdrachten gaan doen bij de
leiding. Ook konden ze proberen de gebieden van het andere team in te palmen. Dit konden ze doen
door de grote vlag te gaan stelen in het andere kamp en deze naar de wereldkaart te brengen, dan
mochten ze kiezen welk gebied ze wilden stelen van het andere team. Op het einde was het wel heel
duidelijk wie de meeste gebieden in zijn bezit had! De wereldkaart stond overvol met RODE
vlaggetjes.

17/11 Snoepverkoop
Om 14u hadden we afgesproken op het statieplein in Geetbets om snoepjes te gaan verkopen. We
gingen deur aan deur door heel Geetbets om onze snoepjes te verkopen zodat we centjes konden
verdienen om leuke dingen te doen op kamp en takweekend. De snoepjes waren na een uurtje al op,
niet omdat de kawellen deze zelf hadden opgegeten maar omdat met hun lieve oogjes en coole
liedjes superveel verkocht hadden. Dan is de leiding maar snel naar de winkel gespurt zodat ze ook
nog toiletpapier konden verkopen. Toen we allemaal weer samenkwamen op het plein waar de
ouders jullie kwamen ophalen, heeft iedereen nog een lekker snoepje als beloning gekregen!

25/11 Pleegzorg spel
Vandaag draaide het rond pleegzorg. We speelden een groot spel om het pleegkind Emanuel zo
gelukkig mogelijk te maken. Dit konden we doen door emoticons te verdienen. De kawellen deden
vele opdrachten in het thema Pleegzorg en verdienden zo enorm veel emoticons. In de quiz konden
ze hun denktalent tonen. We zagen heerlijke imitaties van postduiven en ze lieten hun creatieve
zelve los bij het maken van krijttekeningen. Tijdens de tattoo estafette gaven ze zichzelf 100%
waardoor ze allemaal een tattoo verdienden.

02/12 Vriendschapsspel <3
Op zondag 2 december 2018 hebben we het GROTE vriendschapsspel gespeeld. De kawellen werden
in groepjes van twee verdeeld en moesten samen met hun partner opdrachten doen om zoveel
mogelijk punten in de vorm van hartjes te verzamelen. Op het einde van het spel kwam er plots zeer
belangrijk bezoek … DE SINT EN ZIJN PIETEN WAREN OP DE SCOUTS!!! De pieten gooiden snoep in
het rond voor alle kinderen en iets grotere kinderen. Daarna mochten de kawellen op bezoek bij de
Sint en hebben ze speciaal voor de Sint een dansje gedaan. De Sint en zijn pieten vonden het dansje
superleuk en de Sint beloofde hen dat hij de nacht van 5 december op 6 december de kawellen nog
eens zal belonen.

7-8-9/12 Takweekend
Woehoe, het leukste weekend van het scoutsjaar was weer aangebroken: takweekend!
Deze keer mocht iedereen zich verkleden als een echte, stoere superheld. En wauw, wat hebben
jullie dit goed gedaan! Vrijdagavond zijn we begonnen met een quiz, eens kijken wie hier de slimme
superhelden waren ;). Zaterdagvoormiddag hebben we dan weer een leuk spel buiten gespeeld. Jullie
werden in groepjes verdeeld en moesten alle superkrachten verzamelen. Dit deden jullie door alle
spelletjes bij de leiding tot een goed einde te brengen. Wanneer jullie een spel goed hadden
volbracht, kregen jullie een joker die jullie dan weer konden inzetten om een beurt te krijgen bij het
memoryspel. Ook dit spel hebben jullie supergoed gespeeld! Zaterdagnamiddag was het dan weer
tijd voor een leuk smokkelspel. De bedoeling was om zoveel mogelijk elfenstof met jullie groepje te
verkopen, en dus de rijkste smokkelaars te worden. Hiermee konden jullie materiaal aankopen om
een colaraket in de lucht te sturen, cool he?! In de avond was het helaas te slecht weer om ons
sluipspel te doen, dus zijn we maar gezellig binnen gebleven. Zondag was het helaas al weer tijd om
onze spullen op te ruimen en naar huis te gaan. Wij vonden het met de leiding alvast een geslaagd
weekend, hopelijk jullie ook!

15/12 Scoutsdrink(t)
Boodschap van burgemeester beer: Aan al diegene die aanwezig waren op scoutsdrink(t): proficiat!
Aan allen die niet gekomen zijn, maar dat volgende jaar wel van plan zijn: ook proficiat! Nogmaals
dankuwel voor de mooie opkomt, door jullie kunnen we een prachtbedrag aan kom op tegen kanker
schenken!
22/12 Kerstfeestje
Een paar dagen voor Kerstmis hebben we een heus kerstfeestje gedaan.
We speelden ganzenbord the xmas-edition. Ze konden in de loop van het spel pakjes verdienen door
opdrachten te doen of door simpel weg op een vakje met een pak te komen. Wie als eerste zijn pakje
mocht opendoen werd bepaald door een stoelendans, wat waren ze toch allemaal gelukkig 🎉🎊🤗
Heel dit feestgebeuren werd vergezeld met een glaasje bubbels en een handje gebakken
aardappelen met smaak.

Vooruitblik Kawellen
Vrijdag 4 januari (19-21u): Een tocht door het donker, ti di didi ti
Vrijdag 11 januari (19-21u): Niet valsspelen!! (neem een gezelschapspelletje mee)
Vrijdag 18 januari (19-21u): Kawellencinema
Vrijdag 25 januari (19-21u): Warm jullie stembanden al maar op!
Zondag 3 februari: Miserie, miserie, miserie
Zondag 10 februari: Het is groen en spioneert, wat is het?
Zondag 17 februari: Vandaag is Kusjesdag!
Zondag 24 februari: De 55e dag

Terugblik jogi’s
18 november: KIP-dag
Wie was er het eerst: het kip of het ei? Op deze kEI leuke ‘hennentocht’ leerden de jogi’s kEI toffe
weetjes over kippetjes en leerden ze vechten als echte haantjes. Als deze slimme ‘hinnekes’ een
opdracht wonnen, mochten ze het EI van de andere kippenploeg kapot maken. Natuurlijk kan er
maar 1 ploeg “haantje-de-voorste” zijn en als eerste aankomen bij de finish!

23/24/25 november: TAKWEEKENDdagen
Dit weekend kwamen alle jogi's vast te zitten in de gevangenis. Jullie kregen een nummer op jullie
voorhoofd en dat was ineens uw naam voor de komende dagen. Op vrijdagavond speelden we nog
Sam’s muzifantastische swingpaleisgevangenismusicalquizdanswedstrijdspel voor jullie in jullie bedje
konden gaan liggen en van een rustige en verkwikkende nacht mochten genieten. Helemaal mindful
en zen bereiden we op zaterdag de ontsnapping uit de gevangenis voor, knalden we als echte
scherpschutters mekaars ogen uit met rauw brood en dronken we van de verrukkelijke TipsyTibsicocktail voor wat extra levenskracht wanneer we die nodig hadden. Na de spaghetti werden er
jammerlijk genoeg enkele van de leden ontvoerd door de special forces van Putin om blind en
vastgebonden hun straf uit te zitten in de gulag. Enkele jogi's zijn blijkbaar toch slimmer dan ze er
uitzien en konden ontsnappen voor het gifgas de kamer binnen spoot. Daarna konden we opnieuw
een nacht allemaal samen gezellig snoezelen in de snoezelhoek. De volgende ochtend kwamen jullie
wegens te weinig plaats in de gevangenis en 'lelijker dan dat ze gevaarlijk zijn' vervroegd vrij met een
enkelband en konden jullie thuis de rest van jullie straf uitzitten.

2 december: PRE-SINTERKLAASdag
Vandaag streden vier groepen tegen elkaar om te kijken wie de beste hulpsinterklaas zou zijn. Na
enkele selectieproeven en een spannende strijd kwam de Sint zelf op bezoek om de kindjes te
begroeten. Wonder boven wonder zaten er geen stoute kindjes bij en kreeg ieder van hen wat
lekkernij.
8 december: POST-SINTERKLAASdag
Deze zaterdag hebben we door het slechte weer een spel avond gehouden. Hier hebben we samen
genoten van spelletjes en elkaars gezelschap! Zo werd het een geslaagde avond!

15 december: SCOUTSDRINKTdag
Grazen kleurde weer oranje, niet alleen van de jogi's, maar ook van de vele fakkels waar we mee op
tocht zijn gegaan.
We hebben ons weer geamuseerd met burgemeester beer. Al de welverdiende winst is dan ook naar
Kom op tegen Kanker gegaan voor de warmste week. yeeeey!!!!

22 december: AMAI-TIS-BIJNA-KERSTdag
Vanavond hadden de Jogi’s een speciale missie. Zo hadden ze het in twee teams tegen elkaar
opgenomen om een moeilijke code te kraken.
Maar voor je een code kan kraken, moet je natuurlijk op zoek gaan naar een verbetersleutel. Zo
zochten de leden in het donker, naar verschillende hints…
Nadien slopen de twee teams voorbij de bewakingspost van de leiding om zo het raadsel te
bemachtigen.
Het was een spannende avond waarin de Jogi’s hebben geslopen voor hun leven.

Vooruitblik Jogi’s

29 december: ZEN-DIE-FEESTEN-NOG-NIET-BEKAN-GEDOANdag
5 januari (zaterdag: 20-22u): HAPPY NEWYEARdag
12 januari (zaterdag: 20-22u): LEEF-ALSOF-HET-JE-LAATSTE-DAG-ISdag
19 januari (zaterdag: 20-22u): AL-DRAAGT-EEN-AAP-EEN-GOUDEN-RING-HET-IS-EN-BLIJFT-EENLELIJK-DINGdag

26 januari (zaterdag: 20-22u): TIS-SCOUTSdag

Terugblik Givers
2-3/11
De beste fuif/trappist is weer een feit, alweer een geslaagde editie. Met dit jaar een tent voor
‘volwassenen’. Het was echt boitten met de poulekes.
11/11
Wie wordt de vriend van Sam? Op deze vraag hebben onze givers vandaag een antwoord gezocht.
Doorheen loodzware proeven konden we een aantal potentiele vriendjes van Sam uitsluiten.
Uiteindelijk is de gelukkige, Tom nog met Sam gaan lopen voordat één van de mannelijke leiding ook
maar een kans kreeg.
18/11
Vandaag zijn we de uitdaging aangegaan om de mooiste, maar vooral de lekkerste pannenkoek te
presenteren. Als eerste moesten we dus op zoek naar alle ingrediënten op het lijstje, dit konden we
doen door allerlei producten te ruilen tegen de ingrediënten die wij nodig hadden voor onze
pannenkoek. Eens we deze hadden kon de ultieme strijd beginnen! Uiteindelijk zijn we geëindigd met
verschillende smaken van pannenkoeken……. De ene wat lekkerder als de andere 😊
23-24-25/11
Eindelijk was het tijd voor ons eerste takweekend. Als ziektes gingen wij de stad Mol-Ginderbuiten
infecteren. Ginderbuiten is één van de 12 gehuchten van de Belgische gemeente Mol. Het gehucht
ligt ten noordoosten van het Mol-Centrum.

Na enkele uren wachten op de overhandiging van de sleutel konden we starten met de quiz. Vol
goed hoop dachten we dat deze jonge intellectuelen ons omver zouden blazen. De teleurstelling was
dus ook groot toen we door hadden dat ze hun verstand thuis hadden achter gelaten … .

Op de tweede dag gingen we de metropool Mol verkennen. Op deze mooie, stralende herfstdag
lieten de leden zien dat ze uit het goede hout gesneden zijn. Na een spannende dag won het sterkste
team. Gelukkig is deelnemen belangrijker dan winnen.
In de avond gingen we de bossen rond Mol verkennen door een nachtspel te spelen. Hierbij hadden
veel leden hun ‘verloren verstand’ terug gevonden en dit was duidelijk te zien aan het spelverloop.
Merci voor jullie inzet.
Na een vermoeiende dag hadden de leden het dik verdiend om op zondag wat langer te slapen.
Terwijl maakte de leiding een overheerlijke brunch klaar met 100 EIEREN !!!! Eerste uitdaging
voltooid. Na de zware brunch was het tijd voor in te pakken en terug te keren naar het mooie, warme
Grazen.
01/12
Aaah hoe kunnen we zo een koude dag als vandaag warm maken …. Natuurlijk met Putteke winter.
Een wandel evenement in de halve maan met VUUR en nog meer VUUR. Lekker gezellig met zijn allen
tussen de kaarsen wandelen, wat drummen op de zelfgemaakte drums en wat shows hier en daar
meepikken. Hoe wil je anders zo een avond afsluiten voor het warme bedje ?
08/12
Casino night, een klassieker. Dit jaar hebben we iedereen poker leren spelen en je zag het meteen
dat ze allemaal de beste pokerface en tactieken van heel de wereld hadden kug kug. Gelukkig zeggen
ze dat verstand met de jaren komt 😉
15/12
De warmste fakkeltocht
Het was een doodgewone vrijdagavond, waar Burgemeester Beer normaal nog ’s avonds laat aan het
werk was. Maar deze keer was het anders, er was geen actieve Burgemeester Beer meer aan het
werk. Hij is namelijk vermoord (BAM BAM BAM BAAM). Niemand heeft precies gezien wie het was,
maar iedereen is er wel verdrietig om. Omdat er geen politiekantoor is in het dorpje, hebben de
inwoners jullie hulp nodig om de moord te onderzoeken en de verdachte te vinden.
Burgemeester Beer is terugkomen vanuit de hemel als een geest om jullie hierbij te helpen. Hij weet
geen specifieke details over de moord, want het was donker en hij is langs achter aangevallen. Hij
kent wel de plattegrond van zijn dorpje en de burgers die er leven. Op deze manier kan hij jullie
helpen om het mysterie op te lossen. Daarom gaat hij jullie een zo goed mogelijke wegbeschrijving
geven, zodat jullie toch niet zouden verdwalen in het dorpje. Hij zal jullie sturen langs de
verschillende winkels en werkplaatsen waar hij die dag zelf nog is geweest.
Op het einde van jullie speurtocht naar de moordenaar van Burgemeester Beer heeft mevrouw Beer
jullie bedankt met zelfgemaakt smoutebollen als jullie de juiste oplossing hebben gevonden. Daarna
was iedereen welkom in het beroemde Scoutscafé voor de koffietafel en om de herdenking van
Burgemeester Beer te vieren met een drankje en een babbeltje.

22/12
Op deze mooi zaterdag avond hebben de givers een goed spel tripstick gespeeld. Met een prachtige
kerstboom om ons hun de weg te wijzen en de volle maan om hun de weg te tonen zijn ze een goeie
wandeling gaan het maken door het prachtige grazen.

Vooruitblik Givers
Zaterdag 12/01: Je hebt drie geopende flessen met een stinkende vloeistof. De geur is onverdraaglijk
maar je hebt slechts twee kurken ter beschikking om ervoor te zorgen dat de geurhinder stopt. Hoe
krijg je het voor elkaar door enkel gebruik te maken van de twee kurken en niets anders? (20-22u)
Zaterdag 19/01: Wat krijg je als je een egel en een slang met elkaar kruist? (20-22u)
Zondag 27/01: Een meisje ziet met haar eigen ogen hoe een man twee mensen vermoord en daarna
hun huis in brand steekt. Waarom belt ze niet naar de politie?
Zondag 3 februari: Wat is het verschil tussen een schooljuffrouw en een tandarts?
Zondag 10 februari: Welke slang is ongevaarlijk?
Zondag 17 februari: Op een munt staat 586 v.C. (voor Christus), hoe oud is deze munt dan in jaren
uitgedrukt?
Zondag 24 februari: Wie kan er hoger springen dan een berg?

Terugblik Jins
3 november 2018

11 november 2018

16 november 2018
Jullie hebben flink gewerkt op Hardcore maniacs de hele nacht, dus geen activiteit op zondag!

25 november 2018

1 december 2018

8 december 2018
Onze filmavond liep mis, dus hebben we er een gezellige avond van gemaakt!
15 december 2018
Vandaag hebben jullie geholpen op scoutsdrinkt!

23 december 2018

Vooruitblik Jins
11/01: Waar rook is, is rook
18/01: Ik zie het witte licht
27/01: Alles komt goed
03/02: ’t Is pittig koud
10/02: Een zorgeloze zondag
17/02: Een jin heeft talent
24/02: En van je 1,2 ,3

