Bubbel november december

Beste ouders

Welkom aan het begin van de tweede bubbel van dit scoutsjaar. Het jaar is
stilaan op gang gekomen en we beginnen elkaar al wat beter te kennen. Wij
willen van dit moment gebruik maken om alle aanwezigen te bedanken op
de gezinsdag, de nacht van de trappist, de nacht van de jeugd en ook de
opruim van dit weekend! Dankzij al deze helpende handen waren we weer
zeer vroeg klaar, en dit terwijl er een extra tent af te breken was! DIKKE
MERCI!
Wat staat er de komende maanden te gebeuren? Een aantal takken gaan
voor de eerste keer dit jaar op takweekend, de oudere takken zullen door
de examens af en toe op vrijdag of zaterdag activiteit hebben,…
Dus kijk zeker elke week de vooruitblik na, zodat ze geen enkel tof moment
zouden kunnen missen!
Wij willen jullie hier al even uitnodigen voor de scoutsdrink(t), onze drink
op het nieuwe jaar. Deze vind plaats op zaterdag 15 december. Meer info
hierover krijgen jullie later nog.
Een stevige linker
Yarne, Robbe en Lode

Kapoenen
Terugblik naar de eerste twee fantastische maanden:
24 september

30 september

7 oktober

14 oktober

21 oktober

28 oktober

Startdag! Het regende pijpenstelen en bovendien was het best koud.
Niet enkel het weer was triest, maar ook de dino Angela, want zij was
haar ei kwijt geraakt. We zijn toen als stoere kapoenen de
teletijdmachine ingegaan om samen het ei te gaan zoeken en te
redden van de boze nonkel Putin! We dansten samen de
uitbroedingsdans en wachtten in spanning af tot het ei zou
uitkomen…
Hoofdstuk 1: Leven da’s durven! Vandaag maakten we kennis met
Nowan en Frie, onze twee muizenvriendjes die ons dit jaar gaan
vergezellen op avontuur! In het boek probeerde Nowan te vliegen,
het leek ons ook wel leuk om dit te kunnen! Doorheen verschillende
uitdagingen konden we hindernissen voor andere ploegen
verdienen. Op het einde mochten we dan ook echt vliegend door
deze parcours vliegen! Wauw, hoe cool was dat seg?!
Oei! De Pretpolitie was aangekomen in Grazen en ze wouden alle
pret en kleur verboden maken. We hadden samen gestreden om
zoveel mogelijk kleurrijke spulletjes te verzamelen om zo de
Pretpolitie tegen te gaan. Op het einde hadden we reusachtige
kunstwerken gemaakt om die pretbedervers voor eens en altijd weg
te jagen. HOERA HET WAS GELUKT!
Gezinsdag! Het was fijn zoveel kapoenengezichten met hun mama,
papa, oma, opa, nonkel, tante.. hier te mogen verwelkomen op
deze zonnige dag vol plezier! Bedankt. Wij kunnen alvast niet
wachten tot de volgende editie!
Hoofdstuk 2: Ridder Satodelatoer en Prinses Frietifoer! Het was een
mooie zonnige dag en dachten rustig buiten te spelen, tot we
opeens Prinses Muisje de Gele ontdekten. Zij was door haar boze
nonkel Willy vastgebonden en beroofd van al haar magische
krachten. De kapoenen besloten om haar te helpen en de
opdrachten te volbrengen zodat ze al haar krachten terugkreeg. Ze
trouwde met de groene Ridder en vluchtte van haar nonkel Willy via
de teletijdmachine. Wat een spannende dag. Bedankt lieve
Kapoenen om zo dapper te zijn!
Rook Rook Rook, was dat een SPOOK?Op deze mooie, koude,
supertoffe zondag hebben de Kapoentjes ingrediënten zitten
smokkelen. Met deze ingrediënten hebben ze dan een eeuwenoud
brouwseltje gemaakt om de heks Trijntje te helpen. Na het superleuk
smokkelen, hebben we de dag afgesloten met overheerlijke
pompoensoep met spinnengehaktballetjes. Het was een
superlekkere soep en een keileuke dag met allemaal griezelig
verklede Kapoentjes.

Vooruitblik naar de volgende twee fantastische maanden:
4 november

Geen scouts, want de leiding heeft een super coole dansbare fuif
georganiseerd! De mama’s en papa’s, nonkels en tantes zijn op deze fuif
(3/11) of Nacht van de Trappist (2//11) zeker en vast welkom en hopelijk
zien we jullie dan op ons slaapfeestje van 3 november.

11 november

Hoofdstuk 3: Tien kleine bosmuizen!

18 november

Riet, spriet, miet: Poulie is er niet.

25 november

Hoofdstuk 4: Pief poef paf: Nowan moet op straf.

2 december

Bomen, bomen, bomen, zou de Sint wel komen?

9 december

Hoofdstuk 5: Pappestoelepad en pimpelpaarse puistenzwammen.

16 december

Geen scouts, want de leiding organiseert op zaterdagavond 15
december een fakkeltocht. Dit is ten voordelen van een goed doel.
Komen jullie ook? Verdere info volgt nog, maar schrijf het alvast in jullie
agenda voor dit topevent.

21 december

Prot, prot, prot, Britney had te veel snot #kerstfeestje! Glitter and
glamour, haal de hakken, stropdassen van papa en jurkjes maar onder
het stof uit, want wij gaan een feestje bouwen! De activiteit zal op
VRIJDAGAVOND van 19u tot 21u doorgaan aan de lokalen!

30 december

Hoofstuk 6: Manestraal. Wie heeft de mooiste slaapmuts of
pyjamabroek?

De kapoenentrui:
Nu het scoutsjaar weer goed van start is gegaan, kunnen jullie zoals elk jaar
de gele kapoenen-pullen bestellen. Dit is zeker niet verplicht! De pullen zullen
rond de 20 euro kosten (afhankelijk van het aantal bestellingen). Er is keuze uit
volgende maten: 116, 128, 140, 152. Bestellen kan door een e-mail te sturen
naar dit e-mailadres: kapoenenleiding@scoutsbets.be, met de naam van je
kapoen en de maat van de sweater. Er zijn enkele pasmaten beschikbaar op
de scouts waarvan jullie gebruik kunnen maken. Bestellen kan tot
zaterdagavond 10/11. Er komt eventueel nog een scoutspull in het late
scoutsjaar maar hier is nog geen zekerheid/duidelijkheid over. Voor de
betaling krijgen jullie later een mail, dit is afhankelijk van het aantal
bestellingen.

Algemeen:
Moesten er vragen zijn, opmerkingen of andere dingetjes die jullie met ons willen
delen, aarzel niet om ons aan te spreken of te mailen naar
kapoenenleiding@scoutsbets.be
Je kan ons volgen via de facebook-pagina van scouts Laetitia Geetbets, hier posten
we van tijd tot tijd foto’s van jullie kleine spruiten hoe ze hun eerste ervaringen op de
scouts beleven. Geen facebook? Laat het ons weten, en we sturen onze postduif
(via mail ofzo) uit! Maar hieronder al een kleine collage. Weet jouw kapoen nog wat
voor geks we hier aan het doen ware?

Terugblik kawellen
23/09: startdag
Joepie!! Vandaag was de dag waar we allemaal superhard naar hebben uitgekeken. De eerste
scoutsdag van het jaar! De kawellen dachten maar aan één ding, wie oh wie ging hun leiding worden
dit jaar? Ze kregen foto’s van de bovenkant van het hoofd van een leiding en moesten raden wie dit
was, eens ze dit geraden hadden gingen ze op zoek naar de verstopte leiding. Nadat we alle leiding
gevonden hadden konden we beginnen aan een topjaar! We zijn begonnen met enkele
kennismakingsspelletjes zodat we elkaar al een beetje beter konden leren kennen. Daarna was het
tijd om de leiding te leren kennen. Jullie mochten bij elke leiding opdrachtjes doen, wanneer jullie dit
goed deden mochten jullie een vraag stellen van het lijstje met eigenschappen. Wanneer alle
kawellen gevonden hadden wat onze hobby’s, talenten, huisdieren, gekke trekjes, … waren was het
einde van de dag aangebroken! We hebben deze mooie eerste scoutsdag afgesloten met een drankje
en een lekkere hotdog.
30/09: Lila Lollie Pop
Vandaag was er een dief in de lokalen geweest!! Alle snoepjes voor de kawellen waren gestolen, dus
kwam de echte speurneus in jullie naar boven en gingen we samen op zoek naar de dader. We
moesten zoeken wie de snoepjes gestolen had, wanneer hij dat gedaan had, waar hij ze verstopt had
en waarom hij dit gedaan had. Al snel vond (bijna) iedereen de oplossing! Het was Sybe die de
snoepjes had genomen. Eerst was iedereen heel boos op Sybe, maar wanneer hij vertelde dat hij dit
gedaan had om ze daarna uit te delen aan de lieve kawellen was iedereen heel blij!!!
07/10: Woessssccchhhh
Het was een ware strijd tussen 2 teams vandaag! We hadden een grote tijger afgeprint die
opgedeeld was in vakjes, en de bedoeling was om zoveel mogelijk vakjes in jouw kleur te hebben.
Het was heel spannend, maar team rood heeft uiteindelijk toch gewonnen, proficiat! Op het einde
hebben we nog een leuke groepsfoto genomen, hier het resultaat:

14/10: gezinsdag
Yeeeey tis zondag, scoutsdag! Direct met het juiste been uit bed! Je loopt naar beneden om te
ontbijten, maar dan zijn je ouders ineens extreem vrolijk.... je snapt niet wat er aan de hand is.
Waarom doen die zo raar? Waarom zijn die zo goed gezind? Er klopt iets niet.... Half 1 en plots
verschijnt uw mama in iets wat te veel op scoutskleren lijkt... POTLODEN.. het is gezinsdag, die
ouders gaan mee naar de scouts ofwa??? Wie verzint nu zoiets? Gelukkig viel de dag zelf beter mee
dan verwacht, ondanks dat die oudjes er ook waren!
21/10: Het leven is geen baksteen
Vandaag kregen de kawellen de belangrijke taak het beste pad/parcours te bouwen voor Simba,
Cocahondtas en dwergje Lilliputter in het Oelapoela woud. De strijd werd gestreden tussen vier
groepen. Ze deden vele opdrachten om materiaal te verdienen en daagden elkaar en de leiding uit.
De grote vijanden, de JY’s, lagen op de loer. Zij probeerden hen tegen te houden door hen een
verplichting in het parcours te geven.
Gelukkig gingen ze creatief om met de verplichtingen en bouwde iedere groep een mooi parcours.
Op het einde van de activiteit was het tijd om de nieuwe wegen in het woud uit te testen. Ze konden
elkaars parcours ook eens uitproberen. Uiteindelijk was de overwinning voor team GROEN!!
Proficiat! Simba, Cocahondtas en dwergje Lilliputter zijn heel gelukkig met de nieuwe weg in het
woud!
28/10: Een aap eet graag bananen
Professor Mercator en Professor Abe hadden vandaag experimenten gedaan op bananen met als
gevolg dat de bananen begonnen te rotten in Afrika. Zij hadden de hulp nodig van de Kawellen om
ervoor te zorgen dat Europa weer gezonde bananen kon eten.
De kawellen moesten antivirus verdienen door een paar spelletjes te spelen, daarna kregen ze de
sleutel naar van de haven zodat ze de gezonde bananen konden verschepen naar de zoo van
Antwerpen, om op die manier de apen eten te geven!

Vooruitblik








Zondag 11 november: Nooit meer oorlog!
ZATERDAG 17 november: Snoepverkoop (meer info volgt nog)
Zondag 25 november: Opgeruimd staat netjes
Zondag 2 december: All day, every day
7-8-9 december: Takweekend (meer info volgt nog)
ZATERDAG 15 december: Scoutsdrink(t)
ZATERDAG 22 december: Zet het volume maar harder!
 ZATERDAG 29 december: Wij doen het ook in het donker

Terugblik Jogi’s
23/09: STARTdag
Eerst en vooral moesten de jogi’s hun leiding proberen te vinden. Zoeken leek niet hun beste vak te
zijn, aangezien ze een half uur na de rest van de scouts elke leiding hadden gevonden… ;-)
Daarna lieten de jogi’s op deze prachtige, koude en regenachtige dag hun overlevingsinstinct naar
boven komen. Ze leerden knopen leggen, sjorren en vuur maken. Wat hadden ze toch een leerrijke
dag!

30/09: LITdag
Het internet staat niet stil en zo zijn we met de scouts ook weer mee met onze tijd! Daarom namen
we het vandaag in verschillende teams tegen elkaar op, in een heuse strijd voor populariteit op social
media.
Elk team heeft zijn eigen account aangemaakt. Daarna barste de strijd voor “eeuwige fame” los. Door
tactisch te investeren in
Facebook, Twitter, Instagram
of YouTube posts, konden de
leden hun accounts steeds
populairder maken en
hierdoor steeds meer geld te
verdienen.
Echter gingen sommige tot
het uiterste om bekend te
worden. Zo gingen ze illegaal
nepaccounts kopen voor
meer views of hackers
inhuren om de concurrentie
te saboteren.

7/10: HIPdag
Wat was dit een leuke dag! We mochten allemaal blind naar noten zoeken voor DNA te verzamelen,
jippie! Hierna konden jullie individueel strijden voor een beter/sterker dier te worden. Daarnaast
konden jullie lekkere wortels verzamelen en de oh zo lekkere snoepjes (volgens sommige ;-)) opeten!
Daarmee konden jullie mooie parels (lees: knikkers) voor krijgen en klauwen mee aankopen,
rrrauwtch! Wat een beestig leuke dag, seg!

14/10: Gezinsdag
Op deze prachtige verkiezingsdag speelde we een beetje-politiek getint spelletje in het magnifique
grote speelbos van Kortenaken. Ouders en kids moesten stickers van het grootste evenement van
het jaar ‘NVDJ’ bemachtigen en deze doorverkopen aan onze allergrootste fans om stemmen te
kunnen winnen bij de nep-verkiezingen. Tjonge jonge, wat was dit een strijd om stemmen! En wat
een geweldige verkiezingsprogramma’s zijn eruit de bus gekomen: meer geld voor de scouts, gratis
fuifbussen, … we zijn in blijde verwachting! ;-)

21/10: RIPdag
21 Oktober hebben we de gruwelijke moord op Hanne (RIP) proberen op te lossen. Onze detectives
werkten in groepjes en probeerden om ter snelst en om ter correctst het mysterie te ontrafelen. Ze
zochten naar de plaats, de tijd, het motief en het wapen. Nadat de speurders het raadsel hadden
opgelost, hebben we de activiteit afgesloten met een toernooitje koningsbal. Ook kregen we die
zondag bezoek van enkele jins waardoor het wee een supertoffe namiddag was!

28/10: TANKdag
Op deze koude doch zonnige dag werd er een pracht dag geboren: TANKDAG!
het werd snel duidelijk dat het een strategisch doordacht spel ging worden, waar intelligentie en
kracht een vereiste waren om het spel te winnen! Al snel waren er diverse kinderen met zomaar
ettelijke tonnen staal en €1k. Deze konden al op een laureaten dans gaan oefenen. In de tweede fase
van dit superieure spel werd de geograaf in hun op de proef gesteld. Er konden verschillende steden
veroverd worden en er was ruimte voorzien voor epic veldslagen. Nadat Vincent tank en Tibo
mindere tank - maar toch nog steeds beetje tank - hevig waren geprezen gingen we - zonder
aanleiding van de tanken - naar binnen en werden we verwelkomd door de kapoenen met
overheerlijke pompoensoep. Jongens jongens zeg, was me dat nog eens een plezante activiteit zeg,
waar ik al weer een grens heb kunnen verleggen! We kijken al uit naar de andere zondagen!!!
Hopelijk tot dan xoxo

4/11: FUIFGEDAANdag
Geen scouts geweest, want het was FAAAF

Vooruitblik








Zondag 11/11: WAPENdag
Zondag 18/11: KIPdag
23-25/11: TAKWEEKENDdagen: verdere info volgt
Zondag2/12: PRE-SINTERKLAASdag
Zondag 9/12: AFTER-SINTERKLAASdag
Zondag 16/12: 10-DAGEN-NA-SINTERKLAASdag

Terugblik Givers
23/09:Stardag
Bijna 2 dikke maanden wachten was het eindelijk zo ver. 2 maanden in spanning en nieuwsgierigheid
wachten om te weten te komen wie jullie als leiding zouden hebben. De givers waren dan ook
euforisch toen ze wisten wie de givertak ging leiden. 4 fantastisch knappe mannen en 2 stoere, lieve
vrouwen offerden zich op om deze gezellige bende van 12 leden te leiden. Tegen elkaar gaan ze ten
strijde om hun 10 opdrachten tot een succesvol einde te brengen. Maar natuurlijk weten jullie, net
zoals wij ook al wie de winnaar gaat zijn ;)

30/09:Een gespierd paard zit vastgebonden aan een dik touw van zes meter lang. Zeven meter
verderop staat een oude schuur gevuld met hooi. Toch kan het paard van het sappige hooi
smikkelen. Hoe kan dat?
Aangezien uit de startdag bleek dat we allemaal een avontuurlijk jaar tegemoet wilden gaan, hebben
we vandaag meteen al wat basistechnieken opgefrist. In 2 teams, sjorden we tegen elkaar waarna we
voor het eerst vuur maakte. Ten slotte kookte we op ons vuur zelf ons potje.

7/10: Een stoere cowboy heeft twee dragen vrij gekregen van zijn sheriff. Hij besluit daarom om op
woensdag lekker even er tussenuit te gaan. Na de twee dagen verlof keert hij wederom terug op
woensdag. Hoe kan dat?
Omdat de fuif juist om de hoek staat hebben jullie vandaag jullie beste verkoopscharmes naar boven
gehaald. De kaarten vlogen erdoor en alle charmes werden in de strijd gegooid. Merci voor jullie
inzet givers!
14/10: Gezinsdag
Zondag 14 oktober, de givers hadden de optie om een spel te komen spelen met hun ouders en de
rest van de scouts. We hebben ons daarom verplaatst naar het speelbos in Kortenaken. Hier heeft
iedereen zich bezig gehouden met hun verkiezeingscampagne te voeren aan de hand van een
geweldig spel. Na het vermoeiende spel heeft iedereen samen nog drankje genuttigd en fijn
nagebabbeld.

21/10: Ik bezit bossen zonder bomen, zeeën zonder water, woestijnen zonder zand en huizen
zonder stenen. Wat ben ik?
Vandaag hebben we een carwash gedaan om onze takkas al wat aan te vullen! Elk vuiltje werd eraf
geschrobd en de auto's waren weer juist nieuw na deze wasbeurt! Wat een leuke activiteit!
28/10: Jan legt 6 km af om naar school te fietsen en Sofie moet maar 3 km afleggen. Hoever wonen
ze van elkaar?
Oooh hoor de vogeltjes fuilten, de wind waaien en zie die warme zon eens schijnen. De ideale tijd om
een bos spel te spelen. En rarara en zijn toevallig witte poeder paketjes aangekomen dus gingen we
een smokkelspel spellen tussen het dierenrijk.

Vooruitblik











Zondag 4/11: Beste Fuif van het jaar (geen activiteit)
Zondag 11/11: Het is blauw en niet zwaar?
Zondag 18/11: Het is zwart, en als het uit de boom valt is je kachel stuk
23-24-25 november: Takweekend
Zaterdag 01/12 20-22u: Wat is sneller dan vroemkool?
Zaterdag 08/12 20-22u: Waarom heeft de koningin een roze telefoon?
Zaterdag 15/12: Scoutsdrink(t)
Zaterdag 22/12 20-22u: Tussen 2 elektriciteitspalen van 40 meter hoog hangt een kabel van
40 meter lang. De kabel hangt 20 meter boven de grond. Hoever staan de palen uit elkaar?
28-30/12: Geen activiteit
4-6/1: Geen activiteit

Terugblik Jins
23 september 2018

Goed begonnen is half gewonnen!
29 september 2018

Trouwklokjes klingelingeling!

5 oktober 2018

Goed gegeten is veel geweten!

14-21 oktober 2018: LEEFWEEK

Dat het een feest van een week was!

28 oktober 2018

Vooruitblik









Zaterdag 03/11: Nacht van de Jeugd  hmm lekker eten verkopen en jasjes weghangen!
Zondag 11/11: als ik klim naar de top, klim jij dan met mij mee?
Zondag 18/11: het dreigt een … feestje te worden…
Zondag 25/11: just keep breathing
Zaterdag 01/12 20-22u: in alle hoeken liggen boeken
Zaterdag 08/12 20-22u: wie goed is, krijgt lekkers, wie stout is, de roe
Zaterdag 15/12: scoutsdrinkt  be there or be □
Zaterdag 22/12 20-22u: all I want for Christmas, is youuuu

