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Voorwoord
Beste scouten en scoutinnen
We zijn het nieuwe jaar weer goed van start gegaan, de
koude winter loopt zijn zomerslaap tegemoet. De natuur
komt weer tot leven, net zoals wij. De tijd van binnen, in
het lokaal, te zitten is dus afgelopen. We maken de
bossen en pleinen op zondag weer onveilig.
Balmarginal is juist achter de rug en de VT’s staan al
weer klaar met een nieuw evenement, namelijk de
spaghetti dag op zaterdag 25 maart. Dit doen ze ter
waarde van hun buitenlandskamp naar Slovenië.
Ook kunnen we onze jaarlijkse ouderdag niet vergeten
op 23 april. Nog een drukke agenda zo te zien en dan
hebben we het nog niet over de wekelijkse
zondagsvergaderingen.
Zo te zien is het scoutsjaar nog lang niet gedaan.
Groetjes van het PK-team,
Ara,
Gliridae,

Smelleken,

Caracara
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Databank

4 maart: Lentedans

25 maart: Spaghetti-avond VT’s

23 april: Ouderdag!

Takken

 Kapoenen
 Welpen
 Wolven
 Jojo’s
 Givers
 Vt’s

Uit het dagboek van de Wolvenleiding
Dagboek,
Vandaag hielden we met onze wolven een
filmavond.
Vic
bracht
een
ontzettend
spannende film mee en ik moet toegeven dat
ik een beetje schrik had. Blijkbaar was ik
niet de enige; de meisjes gilden de ziel
uit hun lijf. Het werd een gezellige
avond!
Ik kijk al uit naar volgende week!
Hyena
Lief dagboek,
Tijdens
de
examens
hielden
we
onze
vergaderingen op zaterdagavond. Dit keer
toverden we het lokaal om tot een casino.
Wauw! Alle wolven kwamen modieus en
stijlvol verkleed. Ook ik droeg mijn
mooiste pak! Er was keuze genoeg: twister,
ballen werpen tegen een enorme toren
bekers,
mikado
en
kaarten.
Smelleken
bracht een nieuw spelletje mee genaamd
‘Halli Galli’ en dat viel erg goed in de
smaak bij onze koppeltjes. Uiteindelijk
bleken Arga en Senne met al het geld aan
de haal te gaan. Terechte winnaars van de
Groetjes, Secretarisvogel

Hoi dagboek,
Vandaag gingen we met een enorme troep
enthousiaste wolfjes richting het militair
domein om er een bosspel te spelen. We
kregen ook bezoek van Katta! Zij kwam voor
één keertje proeven van onze tak en
speelde de hele middag mee. Het werd een
namiddag gevuld met rode verf, vermoeiende
opdrachten en ontzettend veel plezier. Ik
kijk alvast uit naar volgende zondag!
Liefs, Lieuw
Liefste dagboek,
Zondag is scoutsdag. En vandaag hielden we
een heuse legervergadering. Iedereen (of
toch
de
meesten)
kwamen
gehuld
in
camouflagekleding wat er best grappig
uitzag. Op een rustig tempo gingen we naar
het terrein in de Valkstraat. Daar moesten
we allerlei proeven uitvoeren om later tot
het wolvenleger te mogen toetreden. Zo
klommen we over een hoog net en hielden
een
spelletje
‘1,2,3,
soldaatje’.
Uiteindelijk bleek iedereen geschikt voor
ons leger. Als laatste marcheerden we
terug richting ons lokaal. Weer een
geslaagde namiddag, als je ’t mij vraagt!
Tot snel dagboek, Smelleken en Maraboe

Jojogram

Woudloperskeu
ken#kapotlekke
r#vuurkamp#di
kzakken#goegeg
eten
#burger#militair
domein#maaree
npaarbrandwon
den

Vettigevergadering#vettigemannen#eieren
#lollen#stinken#noshame
#viezerikskes

Fiets en
klimdag#koereurs#simiaheeftplatteband#ka
ngoeroeistegroot#jakoisteklein#patrijsistelas
tig#raccoonwaserni#goeieklimmers

Planning
12 maart: verloren lopen
14u-17u
19maart: rarara…
14u-17u
26 maart: like!
14u-17u
31maart – 2 april: weekend 2!
Vrijdag 19u@lokaal tot zondag
2u@lokaal
(weekendbrief en meer info volgt nog)

Leefweek givers
Zondag om twee uur stonden
alle givers aan het lokaal met
hun valiezen, rugzakken en
tassen helemaal klaar om aan de
leefweek te beginnen. Na de
formatie fietste we naar Tivoli,
daar gingen we lasershooten! Het was echt ongeloofelijk leuk
en de vergadering vloog voorbij. Na de formatie maakte we
ons “huis” voor de komende week nog wat gezelliger, we
verplaatste zeltels, zetten tafels klaar en installeerde onze
spullen. We aten ravioli en sloten de avond af met een kwis.

Om zeven uur, de volgende ochtend hoorde we een vreselijk
luide toeter op de gang (bedankt Dhole) en waren we allemaal
klaarwakker. Ongeveer een kwartiertje later zaten de meeste
wel aan de ontbijttafel en na het ontbijt vertrok iedereen naar
school... behalve die van Hagelstein!! Terwijl de rest op school
zat zijn wij naar het zwembad van lier gegaan, in de quick gaan
eten en gaan bowlen. Het was echt een fantastische dag! Toen
‘s avond iedereen thuis kwam van school begon het grootste
deel aan zijn huiswerk en maakte de rest eten klaar. Na een
avondactiviteit konden we met zen allen naar “De Mol” kijken.

De volgende ochtend werden we echt al een stuk zachter
wakker gemaakt, beter, echt veel beter! En na het ontbijt
vertrok iedereen naar school (buiten het TSM, die hadden
namelijk een pedagogische studiedag). Toen we die avond
rond vier uur thuiskwamen begonnen we weer met ons
huiswerk... nadat we het verhaal van Wiko bij de politie zo’n 20
keer hebben mogen horen.

Woensdagnamiddag nadat we lekkere croques monsieur
gegeten hadden, gingen we naar het maanhoevenbad om te
zwemmen. Na ons een uurtje geamuseerd te hebben, douchte
we ons en gingen we terug naar het lokaal. Daar deden we in
de buurt nog een soort van fietstocht met posten zoeken en
dan was een weer een ongeloofelijke leuke dag om.
Donderdagavond deden we een kamvuur! En konden we
eidelijk naar Temptation kijken.
We gingen slapen en werden de volgende dag wakker wetend
dat het einde van de leefweek niet meer zo ver was.

Vrijdagavond was zalig! Nadat we frietjes en hamburgers
gegeten hadden begon er een karaoke avond, met die jongens
die verkleed waren als meisjes en omgekeerd, hilarich! Na een
paar uur zingen begonnen we om half twaalf nog Just Dance
te dansen en amuseerde we ons goed. Toen we uiteidelijk
moesten gaan slapen, besefte we hoe moe we eigelijk waren.

Zaterdag was de laaste dag, nadat alles opgeruimd en
gedweild was, was het tijd om naar huis te gaan.
Met veel, met echt heel heel veel tegezin vertrokken we na een
fantastische week op de scouts. Een week met de allertofste
givers en met fantastische leiding die we ongeloofelijk
dankbaar zijn voor al hun moeite en om er zo een bangelijke
week van te maken!
Apella

Onze leefweek begon zondagmiddag en we gingen naar het
Tivolipark om te lasershooten.
Eerst verdeelden we ons in 2
teams, het blauw team won
maar het gouden team was
beter. Na het toffe
lasershooten gingen we terug
naar het lokaal en instaleerden
we onze bedjes. De volgende
dag moesten wij

vroeg opstaan omdat iedereen naar school moest buiten die
van Hagelstein, maar niet voordat we ontbeten hadden.
Dinsdagavond speelden wij een avondspel en keken we De
Mol. Woensdagmiddag hebben we
een frisse duik genomen in het
Maanhoevebad. Woensdagavond
speelden we een zoektocht, dat was
ook heel leuk. Donderdagavond
zongen we liedjes aan het kampvuur.
Nadat we moe waren hebben we

Temtation Island gezien. Vrijdag was de leukste dag van
allemaal. Iedereen moest zich verleden in iemand van het
andere geslacht en dan zongen we de hele avond karaoke.
Zaterdagavond moesten we het hele lokaal opruimen. De
leefweek was heel tof en het eten was heel lekker!
Danku leiding! Canis, Lijster en Kea

Woensdag 8/02/’17
Voor de eertse keer sinds dagen werden we rustig wakker
gemaakt (Danku Dhole) met muziek. We aten bokes en
gingen naar school. Na school werden we verrast met croque
monsieur. Na het hele harde studeren gingen we zwemmen
in het Maanhoevebad waar we onder water foto’s trokken.
We wasten ons en keerde terug naar het lokaal om
bloemkool met worst en puree te eten.
Om de dag af te sluiten deden we een
fietstocht met posten. Daarna kropen
we in onze lekker warme slaapzak.
By Torenvalk en Chimpansee

De wonderen der
techniek met
Caracara!
In deze rubriek zul je dit jaar bij elke uitgave enkele
verassende technieken kunnen ontdekken die je kan
gebruiken in het dagelijkse leven of op de scouts!

Knopen: Maak jouw eigen hangmat!
Een alledaags scenario: je bent net thuis na een lange
dag, je bent heel moe, je wil gaan liggen maar toevallig
heeft jouw moeder in haar gekte alle bedden,
carrymatten, zetels en zelfs zachte tapijtjes verkocht!
Een mens denkt op zo’n moment al eens snel ‘als ik nu
zelf eens een bed maakte’ maar ja, wie doet dat nu?
WIJ!

De Oplossing!
Met behulp van wat touw en twee simpele knopen
kunnen we een hangmat maken.
Je kan op de hangmat nog steviger te maken nog gebruik
maken van twee (stevige!) stokken.

Hoe maak ik de hangmat?
1. Pak twee stokken 12 stukken lang touw
2. Bevestig de 12 koordeinden aan 1 stok met de
prussik knoop
3. Verweef de touwen onderling met overhandse
knopen
4. Maak de uiteinden van de touwen vast aan de
andere stok
Maar hoe maak ik de prussikknoop?
1. Neem een lang touw en plooi het in 2 gelijke
delen.
2.Houdt de lus over de stok en trek de
koordeinden door deze lus rond de stok
3. Trek de koordeinden ene tweede maal door de
lus
4.Trek de knoop aan. Je hebt nu een stevige
knoop rond jouw tak!

En hoe maak ik dan een overhandse knoop? (1)
1. Neem twee koorden, elk met minstens los
einde.
2. Neem de twee touwen samen en maak er een
halve knoop (2) mee
3. Verweef met deze knoop het hele net van de
hangmat.

(1)

(2)

WOW

!

je kan nu een

hangmat maken!
Maak jouw eigen watergieter!
Deze techniek is een heel simpel
trucje om jouw favoriete planten
water te geven en de dure winkels te
omzeilen!
Benodigdheden:
- Een grote fles wasverzachter/ wasmiddel (vraag
dit aan jouw mama)
-een naald/schaar of zelfs boormachine met een
kleine boorkop

Hoe?
1. Haal de dop van de fles af en leg deze
op een snijplank.

2. Maak een 5 à 10-tal gaatjes in de dop
3. WOW, je bent nu al klaar!

Proficiat!! Je hebt nu de dure winkels
omzeild en kan je toch optimaal jouw
lieve plantjes verzorgen!

Voorbeelden

Volgende keer ben ik er weer, met meer
(weer) euh.. techniek!!

De keuken van Gliridae
Vandaag in de keuken van Gliridae maken
we spinaziepuree met Fish sticks. We leggen
het recept uit voor zowel een kookfornuis
voor thuis, als voor een houtvuur zoals op
kamp. Een overheerlijk en gezond gerecht,
dat niet al te veel tijd in neemt.
Benodigdheden voor 4 personen
 1kg tot 1,2 kg aardappelen
 500 g spinazie
 Boter
 Melk
 Nootmuskaat
 20 Fish sticks
Bereiding
Kookfornuis

Houtvuur
Schil de aardappels.

Doe ze in een pot en vul de pot tot dat
de helft van de aardappels onder
water staan.

Doe de aardappels in een pot en vul de
pot tot dat alle aardappels volledig
onder water staan.

Kook de aardappelen tot ze volledig gaar zijn.
Kook de aardappelen tot ze volledig gaar zijn.
Als de aardappels gekookt zijn, giet dan het water weg en plet de aardappels.
Doe de spinazie in een pot met water en laat dit even koken.
Voeg de spinazie nu bij de geplette aardappels.

Voeg er een geut melk bij en een klontje boter.
Kruid naar smaak met nootmuskaat, peper en zout.
Doe boter of olie in een pan en bak
de Fish sticks.

Doe voldoende boter in de pan zodat
de Fish sticks zeker niet aanbakken.

Als alles klaar is, schep dan alles op het
bord

Alles klaar is, schep dan alles in een
gamel.

Smakelijk

Wat hebben we vandaag geleerd:
1. Doe genoeg boter in de pan zodat de Fish sticks niet
aanbakken
2. Spinaziepuree maken is zeer gemakkelijk
3. Samen koken is altijd leuker
Wat hebben we vandaag herhaald:
1.

2.
3.

Patatjes op een houtvuur moeten helemaal onderstaan
terwijl als ze op een gewoon kookfornuis zouden staan de
pot maar tot de helft gevuld moet zijn.
Om de puree te kruiden gebruikt u best muskaatnoot,
peper en zout.
Muskaatnoot is de noot afkomstig van de muskaatboom,
nootmuskaat is de geraspte muskaatnoot.

SMELLEKEN QUIZMANIA
‘Natuur is onze woning, daar gaan wij hand in hand…’,
zingen we telkens luidkeels mee aan het vuurkamp.
Daarom leek het mij uiterst interessant om eens te peilen
naar jullie kennis over dit onderwerp. Wie zal er slagen?
En wie moet een verhuisfirma optrommelen om zijn buis
te helpen dragen? We komen er snel genoeg achter, succes!
Vraag 1
Hoeveel magen heeft een koe?
Vraag 2
In mei legt elke vogel een ei. Waar legt de koekoek zijn ei?
Vraag 3
Hoe heet de periode waarin mannelijke zoogdieren de
vrouwtjes proberen te versieren?
Vraag 4
Wat is een rammelaar nog buiten een speelgoedje?
Vraag 5
Hoe ademt een kikker onder water?
Vraag 6
Hoe heet de grote paddenstoel van kabouter Pinnenmuts
met de witte stippen?
De antwoorden zullen pas in ons volgende krantje
verschijnen. Kwestie van de spanning een beetje hoog te
houden. Alvast veel quizplezier gewenst!

Arastrologie
VISSEN
20 februari - 20 maart

Je hebt onlangs iemand leren kennen op een
scoutsevenement. Leer hem of haar beter kennen, want de
sterren staan gunstig voor het ontspringen van een nieuwe
relatie. Zorg voor een date op Valentijn en Cupido zal de rest
doen.
Favoriete drank van de maand: Wijn

RAM
21 maart - 20 april

Aangezien je deze periode hoogstwaarschijnlijk een jaartje
ouder wordt, zal je dit uitgebreid vieren. Dit jaar zal je dit met
grote middelen vieren en haal je de (iets te zware) drank
boven. Doe het rustig aan, maar vier het goed!
Favoriete drank van de maand: Vodka

STIER
21 april - 20 mei

De krokusvakantie is juist gepasseerd. Het wordt weer een
drukke tijd voor jou op school of op je werk. Zorg dat je
genoeg rust, want anders zal de griep je te pakken krijgen en
zit je alleen nog maar achter op je schema.
Favoriete drank van de maand: Thee

TWEELINGEN
21 mei - 21 juni

De sterren weten dat je het deze maanden iets gezonder gaat
proberen doen. Ze voorzien veel sport en fruit in je leven.
Vandaar dat je we aanraden om sinaasappelsap te drinken.
Favoriete drank van de maand: Sinaasappelsap

KREEFT
22 juni -22 juli

Verwen jezelf maar eens goed: je hebt het verdiend na deze
maanden. Geniet van elk dessertje, waarvan milkshakes er
vele zullen zijn!
Favoriete drank van de maand: Milkshake

LEEUW
23 juli - 23 augustus

Je bent de laatste tijd zeer moe, omdat je te veel hooi op je
vork neemt. Maar de sterren geloven in jou en weten dat je al
het werk aankan. Ze raden je aan om je dagen te beginnen
met een koffie’tje.
Favoriete drank van de maand: Koffie

MAAGD
24 augustus - 23 september

De sterren hebben niets groots of speciaals gepland voor jou.
Geniet van deze eventloze periode, want wie weet wat de
sterren volgende keer brengen, met een klassieke pint!
Favoriete drank van de maand: Bier

WEEGSCHAAL
24 september - 23 oktober

Je zit wat in de knop met jezelf: daarom raden de sterren aan
om Red Bull te drinken want het “geeft je vleugels”.
Favoriete drank van de maand: Red Bull

SCHORPIOEN
24 oktober - 22 november

Deze periode zijn de sterren stil rond jouw toekomst. Kies je
favoriete drank/cocktail en maakt deze maanden episch in
plaats van saai!
Favoriete drank van de maand: Cocktails

BOOGSCHUTTER
23 november - 21 december

Deze periode kende een slechte start voor jou. De winter
zorgde ervoor da je ziek werd. De sterren raden rust, slaap en
veel warme chocomelk aan.
Favoriete drank van de maand: Chocomelk

STEENBOK
22 december - 20 januari

De winter is bijna gedaan en jij zal uit je winterslaap
ontwaken. Samen hiermee ontdek je terug dat er feestjes zijn
en hiervan zal jij niet weg te slagen zijn. Deze periode zal jij
het middelpunt van de feestjes zijn.
Favoriete drank van de maand: Hoegaarden of Kriek

WATERMAN
21 januari - 19 februari

De sterren lijken wel in verbinding te staan met Maurice van
F.C. De Kampioenen. Ze schreeuwen namelijk om naar de
Colruyt in Pasbrug te racen en pakken fristi in te slaan. Want
je gaat het nodig hebben.
Favoriete drank van de maand: Fristi

INZAMELACTIES MAES,
JOYVALLE EN APPELSIENTJE
Maes actie:
Per 1000 ingezamelde Maes kroonkurken of lipjes van Maes
pils of Maes radler, krijgen wij 100€. Inzamelen dus die boel!
De actie stopt rond eind mei/begin juni maar dat wil niet
zeggen dat je mag stoppen met inzamelen. Maes doet deze
actie al enkele jaren dus na juni kan u gerust sparen voor
volgend jaar. Breng de reeds verzamelde dopjes rond
mei binnen en wij doen de rest!

Joyvalle/Appelsientje:
Dit is ook een terugkerend actie. Indien je thuis melk van
Joyvalle drinkt of appelsiensap van appelsientje, zal je merken
dat er gele flapjes op de verpakkingen hangen. Deze zamelen
wij ook in waardoor wij gratis melk en appelsiensap op kamp
kunnen krijgen. Hoe meer flapjes, hoe meer drinken. Let wel
op! Andere jaren zijn het rode flapjes, dit jaar gele. Indien je
nog rode flapjes hebt, mag je die nog gerust apart
binnenbrengen. Deze actie loopt tot 31 mei. Breng dus alle
flapjes mee tegen 28 mei zodat wij ze nog kunnen opsturen!
Alvast bedankt
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