Bubbel Mei - Juni

Voorwoord van de groepsleiding
De vorige 2 maanden zijn weer voorbij gevlogen, ze waren dan ook oooh zo
leuk! Het was spaghettiweekend en de kapoewellenbrunch, waarvoor dank aan
de aanwezigen! Maar we hebben ook ons jaarlijkse groepsweekend gehad in
Bree en dit was zeker ook weer eentje om in te kaderen.
Het aftellen kan nu pas echt beginnen, nog 2,5 maandjes en dan vertrekken we
al weer naar het hoogtepunt van het scoutsjaar, het kamp!
Wat staat er allemaal te gebeuren in de komende maanden?
De meeste takken hebben nog een takweekend op de planning staan.
Verder gaan de meeste leden en leiding heel hard moeten leren voor de
toetsen en examens in juni. Dit wil zeggen dat de activiteiten niet altijd op de
gebruikelijke zondag zullen vallen. Kijk dus zeker goed na wanneer welke tak
activiteit heeft.
Zoals ik al zei, komt het kamp aardig dichtbij. Hiervoor zal u binnenkort onze
kampboek ontvangen waar alle nodige info zal instaan.
Mei en juni, dat wil zeggen dat het scoutsjaar er al weer bijna op zit, wij hopen
iedereen op het kamp en zeker ook volgend jaar weer terug te zien.
Dan rest ons er nog maar 1 ding te zeggen: aan iedereen die een handje
toegestoken heeft doorheen het jaar, een dikke merci!
D-A-N-K-U, DANKU!
Een stevige linker
Robbe, Yarne en Lode

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
(Lidl, booking.com, Hema, coolblue...).
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!

Troopertip!

Maak je liever geen ommetje via Trooper, vergeet dé Trooperbot dan
niet te installeren. Hij bliept op wanneer je bij een Troopershop
shopt!
Let op! Voorlopig bliept ie enkel op Chrome en Firefox.

Trooperupdate!
De afgelopen 2 maanden hebben we maar liefst €145.12 aan commissie’s verzameld.
Keep up the Trooping!

Alvast bedankt!

Kapoenen
Terugblik naar de eerste twee leuke maanden van 2019:
03 maart
10 maart

De grot van gladneus De leiding had een zoektocht georganiseerd. Niet zomaar een zoektocht,
maar eentje waarbij we zouden te weten komen wat het thema is van groepsweekend.

Spaghettiweekend! Het is geen scouts, want iedereen is druk in de weer met het maken en eten van zo veel
mogelijk spaghetti. Wist je dat je bij ons een spaghetti-eetwedstrijd kunt doen? JA hoor! Want op het
spaghettiweekend is de spaghetti a volenté! Voor meer info over dit super-de-duper event? Zie de
algemene info in de bubbel en het fb-event.
Vergeet zeker je oom, tante, neef, nicht, buurman, buurvrouw, juf, meester, liefje en zelfs de
burgemeester niet uit te nodigen!!!
Nog niet overtuigd? Poulie kan spaghetti eten met zijn neus, als je komt, geeft hij een demonstratie.

17 maart

Zoem zoem zoem, geef mij een bloem! Vandaag regende het hondjes, katjes en pijpenstelen en
vooral dus heel veel regen. Maar dat hield ons niet tegen, want wij knutselde bloemetjes zodat het
toch een beetje lente was.

24 maart

Gigi Vos neemt ons mee naar het BOS! Tijd voor de langverwachte activiteit naar het speelbos in
Kortenaken. Sommige onder jullie kende dit bos al van bij de gezinsdag, voor andere was het heel
nieuw. We maakte kennis met Gigi Vos. Gigi was heel triest, want hij was anders dan de andere
vossen omdat hij vegetarisch was en geen konijntjes lustte. Hij werd namelijk gepest hierdoor en is
gevlucht naar Kortenaken. Gelukkig zijn onze kapoenen veel liever en hebben wij ervoor gezorgd
dat Gigi zich thuis zou voelen in het bos.
Overopa Apodemus Vandaag scheen de zon en dat was niet alles, WAAAAANT de allerleukste Jins
zijn bij ons komen meespelen. De jins zijn de oudste kindjes op de scouts en die kwamen vandaag
eens kijken hoe dat is om leiding te zijn. We kunnen alvast verklappen dat ze het fantastisch vonden
bij de kapoenen en wat vonden jullie van deze toppers?
Wij gaan op groepsweekend! Het thema van groepsweekend was sprookjes en dat hebben we
geweten want het was een heus sprookjesbos. Eerst moesten jullie de leiding helpen ontsnappen uit
het peperkoekenhuisje en dan brachten Hans en Grietje jullie op pad door het bos en kwamen
jullie verschillende sprookjesfiguren tegen. Alsof dat nog niet genoeg was gooide we die benen
nog eens los tijdens een muziekquiz en gingen we moe maar voldaan slapen na een leuk
voorleesmomentje. Zondag nog een tof afsluitend spelletje en dan huiswaarts om de paasvakantie
te vieren.
Last van lente kriebels? Gewoon terugkriebelen. Aangezien er vandaag op de scouts maar 12
kindjes waren, hebben we samengspeeld met de jogi’s. Met hen hebben we leuke spelletjes
gespeeld om zo te ontdekken wie de mol was. Met dank aan de zon was het een superdag!
Paasbest en eitjes Op deze mooie zonnige Paaszondag gingen we op zoek naar de paaseitjes die
de paashaas had verstopt. Elke keer als wee een spelletje zoals tussen twee paashazen, paaseitje
leggen niemand zeggen hadden gewonnen. Kregen we een tip waar de paashaas zijn eitjes had
achter gelaten. Als dat wisten kon de zoektocht beginnen!
Kapoewellenbrunch! Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we een kapoewellenbrunch om de
kas van de kapoenen en de kawellen te spijzen. Met deze centjes zullen we de activiteiten
bekostigen en kunnen we super-coole-vette-fantastische dingen doen op KAMP!
Het was geen scouts, maar gelukkig zagen we toch enkele kapoenengezichtjes op de brunch om
lekker te komen smullen.

31 maart

7 april

14 april

21 april

28 april

Vooruitblik naar de volgende twee fantastische maanden:
5 mei
11 mei
19 mei
26 mei
Vrijdagavond
31 mei
Vrijdagavond
7 juni
Zaterdagavond
15 juni
Vrijdagavond
21 juni

Leidersweekend Geen scouts, de leiding gaat dit weekend hard nadenken over welke leuke
dingen we kunnen doen op kamp. JOEPI!
Takweekend We gaan op takweekend en het thema is Mario Kart. Voor meer info zie jullie
mailbox en facebook. Vergeet zeker niet in te schrijven. Moesten er nog vragen zijn
hieromtrent horen wij het graag!
Sterke boog Iets met appels en bubbeltjes.
Wij willen Britney, wij willen Britt wel!
Avondactiviteit: Retteketet, leiding in de camionette De leiding moet studeren dus is het nu in
de avond activiteit. Deze zal doorgaan van 19u tot 21u aan de lokalen.
Avondactiviteit: Magda? Danny! De leiding moet studeren dus is het nu in de avond activiteit.
Deze zal doorgaan van 19u tot 21 aan de lokalen.
Avondactiviteit: Boom boom boom, Bwatsie is sloom. De leiding moet studeren dus is het nu
in de avond activiteit. Deze zal doorgaan van 19u tot 21u aan de lokalen.
Laatste activiteit! We zullen elkaar moeten missen vanaf vandaag tot aan het kamp, maar
niet getreurd want dit vieren we met een heuse BBQ! De leiding voorziet groentjes, pasta
enzoverder, je moet dus enkel jullie eigen vleesje meenemen en dan bakken wij die voor jullie
op onze super deluxe BBQ. Gezellig toch! Meer info volgt

Nog enkele
sfeermomenten
op een rij!
Het was super
met jullie erbij.

Terugblik kawellen
3 Maart: Uitstapje naar het Vinne, joepie!

Deze zondag maakten we een leuke wandeling in het Vinne. We liepen over het
water op houten planken en kwamen meer te weten over de fauna en flora. Als
afsluiter genoten we van de supertoffe speeltuigen! Een super leuke dag!
9-10 Maart: Spaghettiweekend

Het is al bijna twee maand geleden dat het spaghettiweekend heeft plaatsgevonden.
Het was een editie met veel volk. Dus bedankt aan iedereen die aanwezig was!
Vond u het lekker, en wilt u nog eens komen genieten van onze spaghetti, dan willen
we u graag volgend jaar ontvangen op 9 en 10 maart 2019.
17 Maart: Crèmekar

Vandaag was het toch niet zo zonnig als we gehoopt hadden, maar waarom buiten
sjorren als het ook binnen kan? De kawellen lieten zien dat ze nog niet vergeten
waren hoe het er op kamp aan toe ging! We leerden allerlei dingen sjorren zodat we
binnen een paar maanden een super mega coole hoek kunnen maken wanneer we
op kamp vertrekken. Wij kijken er alvast naar uit!!
24 Maart: De grond is vuil
24 Maart 2019, er is een moord gepleegd!! Wat? Wie? Hoe? Waar? Daar moesten de kawellen
allemaal achter komen. Dit konden ze ontdekken door enkele groepsopdrachtjes te doen, het
beste team kreeg hierdoor een tip. MAAR om de 15 minuten veranderde het wapen, de
locatie, de moordenaar, … De kawellen moesten dus super mega snel alle opdrachten
voltooien zodat ze binnen het kwartier alle 4 tips gevonden hadden.

31 Maart: Waar is Lieke?

Het grote dromenspel:
Vandaag kwamen de Jins op bezoek. Samen met hen hebben we onze grootste
dromen nagejaagd op een ganzenbord. Aan de hand van vele spelletjes kwamen we
steeds een stapje dichterbij om deze dromen dan ook na te jagen. De Kawellen
vonden het superleuk dat de Jins op bezoek waren geweest en kunnen haast niet
meer wachten op wanneer zij hun leiding zijn!
5-6-7 April: Groepsweekend

Tijdens het groepsweekend werden alle kawellen plots super stoere boeren en
boerinnen. Zo hebben we vrijdag avond nog even een kleine wandeling gemaakt
over ons erf voordat we ons bedje inkropen. Zaterdag voormiddag hebben de
kawellen er alles aan gedaan om zoveel mogelijk zaadjes te verzamelen om daarna
hun erf vol te planten, diegene die het meeste gebied in zijn bezit had was de
winnaar! In de namiddag zijn we de bossen gaan verkennen, we daagden elkaar uit
met kaartjes en wie de hoogste waarde had won. Het doel was om zo snel mogelijk
de vlag van de tegenstander te stelen! ’S Avonds zijn we in het donker op pad
geweest op zoek naar ballonnen, we moesten goed de kleuren onthouden want deze
hadden we nodig voor een geheime code te ontrafelen. Maar pas op!! De leiding
bewaakte de ingang, de kawellen moesten dus super stil sluipen tot daar zonder dat
zij hen opmerkte. Zondag ochtend was het einde van het super leuke weekend al
bijna in zicht… Maar we kunnen toch niet zomaar inpakken en naar huis gaan?? Nee
hoor, de kawellen moesten zien te ontsnappen uit hun kamers voordat ze terug naar
hun mama en papa konden. Dit moesten ze doen door allerlei raadsel en puzzels op
te lossen maar vooral door goed samen te werken en HOERA beide kamers hebben
de code gevonden!! En zo keerden de kawellen als echt super slimme boeren en
boerinnen weer naar huis!
28 April: Kapoewellenbrunch

Hmmm, vandaag was het weer tijd voor onze jaarlijkse kapoewellenbrunch! Hopelijk
hebben jullie jullie buikje kunnen voleten! We willen graag nog eens Mieke en Sabine
bedanken voor het maken van de schotels en dessert. Het was weer heel lekker! We
zien jullie graag volgend jaar weer terug.

Vooruitblik
Zondag 12/05: In mei legt geen enkele vogel een ei
Zondag 19/05: Ti ta tovenaar
Zondag 26/05: Ri ra radiator
Vrijdag 31/05 19u-21u: Vi va verwarming
Vrijdag 07/06 19u-21u: Ki ka kleren
Zaterdag 15/06 19u-21u: Een sleutelgat zonder sleutel
Vrijdag 21/06 19u-21u: Vandaag is de dag, morgen is de toekomst
Zaterdag 29/06 17u-20u: BBQ: breng je eigen vleesje mee!

Terugblik Jogi’s
3 maart 2019: IKHAATMELEIDING-dag

Vandaag hebben de jogi’s door de tijd gereisd. Zo hebben we in teams tegen elkaar
gestreden om individueel steeds sterker en moderner te worden. Zo begon elk lid en
leiding als holbewoner om uiteindelijk te evalueren tot een ruimtereiziger. Het was
een actieve zondag: iedereen streed om de sterkste te zijn!!!
9 – 10 maart 2019: SPAGHETTIWEEKEND!

Wat eten we vandaag? SPAGHETTI SPAGHETTI SPAGHETTI À VOLONTÉÉÉÉÉÉÉÉ!!!!!
Wat winnen we vandaag? EEN LOLLY, EEN DINERTJE, EEN BIERMAND! Wat weten we
vandaag? DE KAMPPLAATS DE KAMPPLAATS DE KAMPPLAATS !!!
17 maart 2019: KNUFFEL-dag

Op deze druilerige zondag speelde we de VINGY-games: een variatie op de
alomgekende pleinspelen. Als moeder natuur het ons toeliet, speelden we levende
honkbal, U-trefbal en touwduwen.
24 maart 2019: IKSCHRIKMEROT-dag

Doel van de dag: zo lang mogelijk overleven en de andere vernietigen.
Ieder team kreeg een gebied dat zij moesten beschermen van de andere rebellen. Zo
moesten bij de leiding opdrachten doen voor ingrediënten waar ze mee naar de
explosieve expert moesten gaan en daar wisselden ze de ingrediënten in voor een
bom. Met deze bom konden ze zich naar het spelbord begeven. Ze mogen dan een
bom plaatsen opeen ander team. Het team waarop een bom werd geplaatst, moest
binnen de 5 minuten aanwezig zijn om deze te kunnen ontmantelen. Amai, spannend
seg…
31 maart 2019: Spel van de Jins

De jins kwamen nog eens op bezoek! We speelden een smokkelspel waarbij we
probeerden om in de hoogste rangen te geraken en streden we om de vlag. Nadien
zorgden de jins er ook voor dat onze scoutstechnieken beter werden. Dankuwel Jins
voor deze toffe namiddag!

5 – 6 – 7 april 2019: GROEPSWEEKEND

VOOR ALTIJD VERENIGD IN WOORDEN EN DADEN
WIJ DIENEN DE HEERSER MET VUUR IN ONS HART
MIJN WERKENDE HANDEN VERSTERKEN HET RIJK
DE KLEUR VAN MIJN BLOED IS ZO ROOD ALS MIJN VLAG
**********************************************
ZIIIIING VOOR ONS VADERLAND
DE ALLERSCHOONSTE PLAATS OP AARD
MANNEN EN VROUWEN TESAMEN AAN’T WERK
OOOOOOOH MOEDER MOSKOU
PAREL VAN MACHTIG RUSLAND
LEVE DE LEIDER ZO WIJS EN ZO STERK
Jullie hebben DE LEIDER goed gediend dit weekend. Proficiat!
14 april 2019: ECHTEENGEWONEDAGEIGENLIJKFEITELIJK-dag

Vandaag was er een grote opkomst, WEL 14 MAN IN TOTAAL !!!!! :O We besloten dan
maar om samen met de kapoentjes mollen te vangen. Een spannend spel tussen
leden en leiding en twee saboteurs… DA IS ECH MOLLENHEDRAH HE
21 april: GEENSCOUTSgamaareitjeszoeken-dag

VROLIJK PASEN!!!
26 – 27 – 28 april: TAKWEEKEND 2.0, haal jullie verkoopskills maar boven

Vrijdagavond: op 2 uur tijd hebben we 3 tenten recht gezet. WIJ ZIJN TROTS OP
JULLIE!
Zaterdag: het zonnetje lacht, de lucht is blauw, jogi’s verkoop je wafels maar gauw!
Helaas, het zonnetje was ons niet goedgezind … Toch hebben jullie met jullie
verkoopskills een mooie winst opgehaald! Een ding is zeker: een leuk kamp is in zicht
! ’s Avonds mochten jullie dan zelf koken met de ingrediënten die jullie hadden
gekocht op onze veiling.
Zondagochtend na een zeer koude nacht was het spijtig genoeg alweer voorbij.
5 mei 2019: geen scoutsdag, leiding is op weekend!

Vooruitblik Jogi’s
Zondag 12 mei: MoederkesdagDAG
Zondag 19 mei: ZondagDAG
Zaterdag 24 mei: AmaidetijdsgaatsnelDAG
Zaterdag 31 mei 20u – 22u: AmaihetisalweerheteindevandemaandDAG
Zaterdag 8 juni 20u – 22u: HetlevenkantochzoschoonzijnDAG
Vrijdag 14 juni 20u – 22u: AmaiwezittenalweerindehelftvandemaandDAG
Zaterdag 22 juni 20u - 22u: OehzomertijdDAG
Zaterdag 29 juni: BarbecYOU BarbecME BarbecEVERYBODY-DAG

Terugblik Givers
Zondag 3/3
Wie zal de wereld veroveren? Dat was onze grote vraag. Dus is het eens tijd om dit
uit te zoeken. Met 4 teams gingen moeilijke opdrachten tegen elkaar uitoefenen met
als 1 doel en dat was land veroveren. Zo konden ze de buren aanvallen en veroveren
of juist hun land verliezen. Hierbij hebben ze niet alleen afgezien met te denken maar
sommigen ook met hun maag…
Za/Zo 9-10/3
Dit weekend zijn jullie allemaal komen smullen van onze lekkere spaghetti!!! Ondanks
dat een kleine storm gezorgd had voor enkele storingen in de elektriciteit, was het
weer een schitterende editie 🙂
Zondag 17/3
Pleinspelen is nog een lang geleden daarom was het vandaag de idealen dag voor.
Wat voetballen en touwtrekken en honkballen samen met de leiding is natuurlijk
altijd wel eens plezant.
Zondag 24/3
Met vooruitzicht naar het takweekend hebben we eens wat survival techniekjes
gedaan/geleerd en onze leger tentjes eens opgezet, getest en gemaakt. Ook hebben
we onze toepasselijke legerrugzakjes schoongemaakt en in orde gezet zodat we deze
zeker konden meenemen op takweekend.
Zondag 31/3
Op deze mooie zondag hebben de givers het simpel gehouden. Ze zijn de zondag
begonnen met een ruiltocht en verzamelde allemaal lekkere dingen die ze konden
meenemen op groepsweekend. Voor dat ze het wisten zat de activiteit er weer op en
was de ruiltocht ten einde gekomen.

Vrij/Za/Zo 5-7/4
Highland games was het thema dus allemaal in rok en schoon verkleed gingen we
het weekend in. Voor het nacht spel werden we wel even high Landers met een
technische achtergrond want we moesten namelijk een bom deactiveren die ergens
verstop was en beschermd door de leiding. Natuurlijk moesten we ook onze bruten
kracht eens kunne tonen en deden we s’ morgens Highland games, dit met balken
gooien, een zak hooi over een kort werpen met een riek, kogel stoten, hamers
werpen en dit met schotse muziek op de achtergrond. Een stads spel is ook altijd
heel fijn en zeker als je kort bij een mooie stad zit, daarom speelde wij s’middags een
stadspel met het mooie weer. En s ’avonds sloten we af met een kampvuur en
lekkernijen zoals kippen hartjes en varkens hersenen.
Zondag 14/4
We hebben geen activiteit gehad omdat de leiding op vakantie was.
Zondag 27/4
We hebben geen activiteit gehad omdat de leiding op vakantie was.
Zaterdag 27/4
Vandaag stond onze lang verwachte zeepkistenrace op het programma. Leden en
leiding hadden weken tijd in hun ontwerp gestoken en eindelijk konden ze hun
zeepkist aan het publiek laten zien. Met 30 verschillende teams moesten we strijden
voor een plek in de finale. Eerst waren de leden aan de beurt. Hun tractor was zeer
mooi gemaakt, maar niet zo vlot bestuurbaar waardoor de zeepkist zigzaggend over
het parcour vloog. Daarmee verloren ze wat tijd en was het niet voldoende om zich te
plaatsen. Toen was het de beurt aan de leiding. Met hun prachtige racewagen die
gesponsord was door Nacht vd Jeugd begon Sander aan zijn race. Door de bochten
goed af te snijden en de controle over zijn racekar te houden plaatsen we ons voor
de finale met een tijd van 21 seconden. Helaas had onze zeepkist, door zo snel te
gaan, al heel wat schade opgelopen. Maar we bleven doorzetten en onze moed
behouden. Al dat harde werk leverde ons een mooi 3de plaats op en zo kon iedereen
tevreden terug naar huis vertrekken. Zowel leden als leiding hebben hier dus een zeer
mooi resultaat neer gezet.

Vooruitblik
Vrij/Za/Zo 10-12/5 : Takweekend => survival
Zondag 19/5: Tom en Jan zijn broers (ze hebben dezelfde vader en dezelfde
moeder). “Mijn broer en ik zijn allebei geboren binnen hetzelfde uur”, zegt Jan, “op
dezelfde dag van hetzelfde jaar.” “Maar toch zijn we geen tweeling,” zegt Tom. Hoe
kan dit?
Zondag 26/5: Tim staat achter Joost (zijn buurjongen), terwijl diezelfde buurjongen
Joost ook achter hem staat. Hoe kan dit?
Zaterdag 1/6 20u - 22u: De vader van Pieter heeft 3 zonen: Jan, Joris en …?
Zaterdag 8/6 20u - 22u: Ik heb een hoofd, maar ik kan niet praten. Ik heb ook 4
poten, maar toch kan ik niet lopen. Wat ben ik?
Vrijdag 14/6 20u - 22u: Je kan het achteraan wel sluiten, maar je kan het nooit
voorop beginnen, wat is het?
Vrijdag 21/6 19u – 21u: Twee vaders en twee zonen gaan op een mooie dag vissen.
Ieder is tevreden want vangt een vis. Er worden in totaal 3 vissen gevangen. Hoe kan
dit?
Zaterdag 6/7: Afsluiter neem zeker een lekker vleesje mee!

Terugblik Jins
3 maart 2019

Jullie hebben onze mooie jinkas afgewerk!
9 & 10 maart 2019
Jullie hebben flink gewerkt op ons spaghettiweekend!
17 maart 2019

Vandaag maakten we het gezellig met zijn allen in de camionette van Stroekie!

24 maart 2019

31 maart 2019
Vandaag stonden jullie zelf in leiding bij de 3 jongste takken!
5-7 april 2019

Wat een fantastisch Disneyweekend!

20 april 2019

28 april 2019

Vooruitblik Jins
03-05/05: jullie toffe leiding bereidt jullie kampen(!!!) voor op LEIDERSWEEKEND
10-12/05: TAKWEEKEND (alle nodige info vinden jullie in de mail en zien jullie dan x)
18/05: werkactiviteit in Diest (dus geen activiteit op zondag, uren volgen)
26/05: adventure time
01/06 (20.00-22.00): de neushoorn met zijn hoorn vatten
08/06 (20.00-22.00): maar toch blok ik door
15/06 (20.00-22.00): de chimpansee uit de jas kijken
22/06 (07.00-20.00): werkactiviteit in Leuven
26/06 – 01/07: Rock Werchter
03-11/07: jinkamp naar Kroatië
13-27/07: scoutskamp
13-15/09: trouw SPIE

