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Scouts in tĳden van Corona, Loonbeek kan dat! 
 
Scouts in tijden van Corona, het is niet gemakkelijk, maar wij doen het toch! Aangezien ons vorige magazine zo een succes was,
besloten wij om er nog eentje te maken. Bij deze een tweede editie vol spelletjes, lectuur en zoveel meer.
 
Wij hebben nog geen verdere richtlijnen ontvangen i.v.m. de coronamaatregelen  en hopen uiteraard dat ons zomerkamp mag
doorgaan, daarom vragen wij het jullie nog eens: #blijfinuwkot. Alstublieft, wij zouden zoooooo graag op kamp gaan dus het is zo
belangrijk dat we ons nu aan de maatregelen houden zodat we deze zomer toch nog een 'zomer' hebben. Samen kunnen we dit! 
 
Voor verdere updates hou je best onze sociale media in de gaten. Op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan je ook altijd
alle info terugvinden. 
 

LOONBEEK THE BEST

POSTMODERN
PAINTING. Stella

alternately paints in
oil and watercolor

We behaalden de krant!
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Sjorren is het uitgesproken symbool van Scouting, bĳ de Scouts leer je sjorren. Ondertussen maken alle jeugdbewegingen
gebruik van de vele sjorringen maar zoals iedereen wel weet, leer je bĳ de scouts beter sjorren dan bĳ de andere
jeugdbewegingen! Het is ondertussen midden april en dan beginnen de meeste leden/leidingen al uit te kĳken naar het kamp
en daarom voorzien wĳ een spoedcursus knopen leggen en sjortechnieken!
 
 

Knopen
Een goede knoop ...
• ... is gemakkelĳk te leggen;
• ... gaat niet los en zit ook niet te vast;
• ... kan je gemakkelĳk losmaken;
• ... kies je in functie van zĳn doel.
 
De platte knoop
De platte knoop is één van de oudste knopen; hĳ werd al bĳ de oude beschavingen gebruikt.
Doel: twee uiteinden van hetzelfde materiaal en dezelfde dikte aan elkaar vastmaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De timmermanssteek
De timmermanssteek is een eenvoudige manier om een schuivende lus rond een paal of ander voorwerp te leggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De mastworp
De mastworp is een eenvoudige manier om een touw aan een paal te bevestigen. De mastworp gebruik je om je sjorring te
beginnen en/of te beëindigen. 

KNOPEN EN
SJORTECHNIEKEN
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Het voorbeeld van een slechte
sjorring, de sjorring voor de bank
heeft jammer genoeg niet gehouden
wanneer iedereen erop zat! Oeps 
 
 

 

De kruissjorring
De kruissjorring is waarschĳnlĳk de bekendste sjorring bĳ de Scouts en
Gidsen. Met een kruissjorring kan je twee palen die ongeveer een rechte
hoek met elkaar vormen, aan elkaar bevestigen.
 
Deze gebruiken wĳ op kamp voor onze banken, tafels en vlaggenmast.
Je kan dit thuis zeker eens proberen! 

 

De achtsjorring en de driepikkel
Met een achtsjorring kan je drie balken aan elkaar vast maken
zodat ze daarna bĳvoorbeeld een driepikkel kunnen vormen. Leg
3 sjorbalken naast elkaar. Zorg ervoor dat er een kleine afstand
tussen de palen zit. Of je de onderkant van de palen gelĳk legt,
hangt af van het soort driepikkel dat je wilt maken: een driepikkel
met een normale opstelling, een opstelling met twee palen
loodrecht op de constructie of met één paal loodrecht.
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Sjorren
De volgende basisideeën helpen je op weg om goed en stevig te sjorren.
• Sjor gelĳkmatig en afgewerkt;
• sjor samen, sjor rustig;
• gebruik de sjormatrak (hulpmiddel voor het aanspannen van de sjorring).

 

Onze SUPERDELUXE WC (jul), super cool! 
 
 

 



1

6
Welke leiding herken jĳ? Wie is wie? 

BABYFOTO'S

2. .......................1. ....................... 3. ....................... 4. .......................

6. ......................5. ....................... 7. ....................... 8. ......................

10. .....................9. ....................... 11. ...................... 12. .....................
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14. .....................13. ....................... 15. .....................

20. ....................19. ...................... 21. ...................... 22. .....................

17. .....................16. ....................... 18. ......................

Oplossing: 1. Heleen 2. Julie 3. Aram 4. Neil 5. Sam 6. Raf 7. Frank 8. Thomas 9. Alexander 10. Tristan 11. Thibault 12. Loïc 13. Lore 14. Jan
15. Linde 16. Senne 17. Pele 18. Simon 19. Daan 20. Arne 21. Jonas 22. Marte



Ons eerste spel op zondag in tĳden van Corona was een soort 'Één tegen allen'. Jullie kregen een lĳstje met opdrachtjes met
als bedoeling deze allemaal te voltooien. Hieronder een klein verslagje met enkele leuke foto's! Blĳkbaar vielen de opdrachten
bĳ de ouders ook in de smaak, van een gezellige teambuildingszondag met het gezin gesproken? :-) 
 
Maak een echt kasteel van WC-rollen #hamsteren 
We hebben veel kastelen zien passeren, geen wonder dat de winkelrekken leeg waren :-) Lieselore en Heleen waren duidelĳk
te laat in het 'hamsteren', hopelĳk hadden ze toch nog een volle WC-rol! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maak een TikTok video en doe een Fortnite dansje

Beide dansjes vielen in de smaak, keep up the good work! Jullie worden nog echte vloggers!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maak een kamp van kussens of een kamp in de tuin.
Een echte Scouts kan onder alle omstandigheden kampen bouwen gelĳk de beste, jullie zĳn hier zeker in geslaagd. Altĳd

welkom om met ons het kamp eens te komen opbouwen in de zomer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouw een zo hoog mogelĳke toren van tupperware potjes
Hoe sommige torens konden blĳven rechtstaan was voor ons een raadsel. 

Werden ook alle potjes terug ordelĳk in de kast gezet? 
Of was dit een opdrachtje voor de mama's en papa's? :-) 

1, 2, 3 ACTIE! 
1
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Zondag 22 maart 

Zelfs papa's vonden het fĳn!



KRUISWOORDRAADSEL

Vul de  antwoorden hierboven in

1
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HORIZONTAAL
2    hetgene wat je altĳd draagt op de Scouts (3)
4    waar leden en leiding moeten staan wanneer ze jarig zĳn of hun uniform niet aanhebben (6)
6    het jaarthema van dit jaar (11)
9    datgene wat je krĳgt op kamp als tweede jaar Jonggiver (5)
12   waarmee we elke vergadering starten (7)
14   de jongste tak

 
VERTICAAL
1    datgene wat je krĳgt op kamp als eerste jaar Giver (9)
3    een Kapoen staat stevig in zĳn .... (6)
5    typisch bosspel voor de Scouts waarbĳ twee teams elkaars vlag proberen te stelen (8)
7    als het héél warm is gaan we soms wel eens in de ... (4)
8    het dorp waar de Scouts doorgaat (8)
11   aantal leiding van de oudste tak (4)
13   algemene naam voor het oudste lid van elke tak (2)

Oplossing: 
Horizontaal: 2. das 4. midden 6. scoutmoedig 9. totem 10. wei 12. opening 14. kapoenen
Verticaal: 1. adjectief 3. schoen 5. stratego 7. ijse 8. Loonbeek 11. vier 13. PL







Beat the leiding 12

Op zondag 29 maart speelden we het tweede spel van Scouts in tĳden
van corona genaamd ‘Beat the leiding’. Zeven opdrachten moesten
voltooid worden door leden en leiding. Om 14u was het startschot,  al
snel werden onze Instagram, Facebook, mail en WhatsApp overspoeld
met posts van de leden die volop de opdrachten aan het voltooien
waren. Er werd vanalles gebakken en gekookt, het huis werd
opgeruimd en iedereen ging massaal op de foto met hun wc-rollen. De
inzendingen hielden niet op. Echter bleven de opdrachten van de
leiding lang op zich wachten, waar bleven die toch? Ze kwamen traag
op gang, maar konden toch een aantal opdrachten vervullen. Ze deden
hard hun best, maar dat was niet genoeg! De leden waren te sterk! Ze
hebben de leiding in de pan gehakt, proficiat aan alle deelnemende
leden. Jullie hebben de leiding enorm hard verslagen! 

Zondag 29 maart 



Kan jĳ onderstaande opdrachten voltooien binnen de minuut? 
Probeer het eens en maak er samen een spel van met je gezin, broer, zus... 
 
 
 
 • 7 bottle flips

 
• Kaartenhuis bouwen van drie verdiepingen
 
• 3 bekers omwippen
 
• 5 pingpongballetjes in een beker 'pongen'
 
• 5 stiften van de ene tafel naar de andere tafel brengen tussen je lip
   en neus, je mag je handen NIET gebruiken!
 
• Met een ballon 20 bekers van een tafel proberen te blazen
 
• Een lepel in een beker katapulteren
 
• Een pak kaarten per soort leggen en op volgorde
 
• 3 ballonnen in de lucht houden, ze mogen NIET vallen!
 
•  Schiet met een elastiekje 5 bekers van een tafel 
 

13UITDAGINGEN
Binnen de minuut! 

Wil je nog meer opdrachten en leuke party games? Ga naar ons kanaal op Youtube: Scouts en Gidsen Loonbeek en kĳk naar de
video 'Christmas Party Games'. Op ons kanaal zĳn ook super COOLE aftermovies terug te vinden, check it out!

 



14DE 10 SCOUTSGEBODEN

Nieuwe zondag, nieuw spel! Op zondag 5 april speelden we ons derde spel
van thuis uit. Iedereen kent de 10 geboden wel, wĳ maakten er de 10
Scoutsgeboden van die min of meer leken op onze Scoutswet! Door het
begin van de paasvakantie merkten we dat er iets minder leden
meespeelden, maar dat wil niet zeggen dat het minder leuk was!
 
De geboden hadden allemaal te maken met echte Scoutszaken zoals
showing, eten zonder handen en bestek, ochtendgymnastiek en nog
zoveel meer! We kregen verschillende filmpjes ingestuurd van
opgeruimde kamers, zoals een echte showing op kamp, tot
ochtendgymnastiek. De tĳd vliegt als we plezier hebben! 
 
 

Zondag 5 april 

KAPOEWELLEWEEKEND THUIS
Aangezien het Kapoewelleweekend niet kon doorgaan, daagden we jullie massaal uit om een leuk plekje in
huis te zoeken om daar een nachtje door te brengen zoals op weekend/kamp. Hieronder enkele leuke foto's: 
 
 



RECEPT:
SCOUTSSTOEMP
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       Schil de aardappelen en kook ze, maak er nadien puree van. Kruid af met zout en peper.
       Snĳ de ajuin en wortel in kleine stukjes.
       Stoof de ajuin en voeg na een tĳdje ook de wortelen toe. Voeg ze nadien aan de puree toe.
       Bak het gehakt in kleine stukjes, roer goed. 
       Voeg nu ook het gehakt bĳ de puree en meng alles onder elkaar.
       Je kan nog bĳkruiden en afwerken met de TIP van de leiding!
      Smakelĳk! Laat mama en papa maar mee genieten van jouw scoutsplezier.

Ja hoor, je kan ook heel makkelĳk thuis het ultieme kampgevoel creëren door zelf je
favoriete scoutsgerecht te maken! Hieronder vind je het recept voor onze
overheerlĳke scoutsstoemp.
 
RECEPT VOOR 4 PERSONEN
 
Wat heb je nodig? (ingrediënten) 
• 2,5 kg aardappelen
• 0,5 kg ajuin
• 0,8 kg gehakt
• 1,3 kg wortelen
 
 
Zo maak je het (bereidingswĳze)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 TIP VAN DE
LEIDING

 
Je kan je scoutsstoemp nóg
lekkerder maken door op het
einde wat gemalen kaas op je
puree te doen. Hmmm
smullen!



F.C. De Kampioenen
 
Doel van het spel
We spelen een soort Cluedo waarin Nero, het hondje van Carmen, vermoord is. Wie heeft dit gedaan? Waar is dit gebeurd? Wat was
het moordwapen? Kan jĳ dit te weten komen? Succes! 
 
Speluitleg 
De ouders steken 3 kaartjes (een dader, moordwapen en locatie) in een gesloten enveloppe. Deze drie kaartjes vormen het
moordscenario en zullen de kinderen moeten achterhalen.  Het is de bedoeling dat je een opdracht voltooit en hiervoor een kaartje
in ruil krĳgt. Deze dader/moordwapen/locatie kan je dan afkruisen op je papiertje en heeft het dus al niet gedaan. Op het einde van
het spel zal er dus één dader, moordwapen en locatie overblĳven. Kan jĳ het raden?  
 
Alibi
Elk personage heeft natuurlĳk ook een alibi, dit is een leuke extra om te lezen alvorens het spel begint.  
 
Extra
Je kan het spel samen spelen of tegen elkaar. Als je het tegen elkaar speelt kan je een opdracht geven, wie als eerste de opdracht kan
voltooien krĳgt een kaartje. Je kan tĳdens het spel overeenkomen om 1 kaartje uit te wisselen aan elkaar. Dit kies je natuurlĳk zelf
hoe je dit verder invult.
 
Het is natuurlĳk ook mogelĳk om zelf opdrachten te geven in ruil voor een kaartje, veel succes ermee! 

16CLUEDO
Zondag 19 april 

Vorige zondag was het Pasen, dus geen Scouts en het weekend van 24 april is de leiding normaal gezien op leidingsweekend (wat
waarschĳnlĳk niet zal mogen doorgaan) dus is er ook geen Scouts voorzien. Daarom nog 1 SUPERCOOL spel: Cluedo van F.C. De
Kampioenen. Hieronder kan je alvast de speluitleg vinden. Om het spel te kunnen spelen kan je het volledige spel (kaartjes en
opdrachten) downloaden op onze website. Veel plezier! 

ALIBI
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SPELLETJES 18

Hoe teken je een schaap?

Verbind de punten met elkaar!

Uitkĳken naar het kamp, kleur
daarom deze tekening in.



19QUIZ
Hoe goed ken jĳ de leiding en onze Scouts?

1.     Hoelang is Neil al leiding? 
a.     6 jaar 
b.     10 jaar 
c.     8 jaar 
d.     5 jaar 
 
2.     Wat is Julie haar totem? 
a.     Vurige Flicka 
b.     Vriendelĳke Flicka 
c.     Vonkende Flicka 
d.     Vrolĳke Flicka
 
3.     Wie van de leiding heeft een tweelingbroer? 
a.     Thibault
b.     Thomas
c.     Loïc
d.     Simon
 
4.     Wie krĳgt zĳn totem deze zomer? 
a.     Aram
b.     Alexander
c.     Linde
d.     Pele
 
5.     Wie is onze Clash of Clans expert? 
a.     Pele
b.     Arne
c.     Neil
d.     Sam
 
6.     Welke sport beoefent Heleen? 
a.     Turnen
b.     Cheerleaden
c.     Dans
d.     Volleybal
 
7.     Welke leiding zĳn broers/zussen zitten allemaal in 
        de Scouts? 
a.     Raf
b.     Julie
c.     Senne 
d.     Thibault
 
8.     Wie zal volgend jaar in het hoofdleidingteam zitten? 
a.     Aram
b.     Pele
c.     Jan
d.     Jonas
 
9.     Wie studeert er verpleegkunde? 
a.     Linde
b.     Julie
c.      Heleen 
d.     Lore

10.   Hoeveel broers en zussen heeft Lore?
a.     2 zussen
b.     1 zus en 2 broers
c.     2 zussen en 1 broer
d.     3 zussen en 1 broer
 
11.    Wat is de totem van Simon? 
a.     Vrolĳke Steppelemming
b.     Argeloze Doorsnavel
c.     Vrolĳke Doornsnavel
d.     Argeloze Steppelemming
 
12.    Hoe heet Aram zĳn hond? 
a.      Mufasa
b.      Nala
c.      Pumbaa
d.      Simba
 
13.    Wat is Tristan zĳn adjectief?
a.      Flitsende 
b.      Extatische
c.      Weerbare 
d.      Gemoedelĳke
 
14.   Thomas zĳn totem is Vaardige Moeriki, maar wat 
        voor dier is een moeriki?
a.     Franjeaap
b.     Spinaap
c.     Waterbuffel
d.     Bosbuffel
 
15.    Hoe groot is Jonas?
a.     1m86
b.     1m89
c.     1m91
d.     1m93
 
16.    Wie is de jongste leiding? 
a.     Lore 
b.     Arne 
c.     Loïc 
d.     Sam 
 
17.    Welke leiding stopt volgend jaar? 
a.     Frank
b.     Alexander
c.     Senne
d.     Lore
 
18.    Hoe heet de band waarin Marte zingt? 
a.     The weekend 
b.     Badpack
c.     Justin Bieber 
d.     Spring



19.   Waar woont Daan? 
a.     Huldenberg
b.     Neerĳse
c.     Loonbeek
d.     Sint-Agatha-Rode
 
20.   Wie staat er leiding voor zĳn/haar broer of zus? 
a.     Pele
b.     Tristan
c.     Lore
d.     Raf
 
21.   Wat doet Frank als vakantiejob? 
a.     In een supermarkt werken
b.     Tuinarbeider
c.     Bakker
d.     Hĳ heeft geen vakantiejob 
 
22.   Welke groep is het grootst? 
a.     Kapoenen
b.     Kawellen
c.     Jonggivers
d.     Givers
 
23.    In welk jaar bestond de Scouts 70 jaar? 
a.     2017
b.     2018
c.     2019
d.     2020
 
24.   Wie is onze trouwe vriend die ieder jaar helpt op kamp? 
a.     Gerard
b.     Alfons
c.     Gert
d.     Peter
 
25.   Hoeveel leiding telt onze leidingsploeg? 
a.     15
b.     18
c.     25
d.     22
 
26.   Hoeveel leden zĳn er ingeschreven dit jaar? 
a.     180
b.     123
c.     156
d.     134
 
27.    Waar gingen we vorig jaar op kamp? 
a.     Graide
b.     Rochefort
c.     Chiny
d.     Hamont-Achel

28.   Hoe oud is Sam? 
a.     16
b.     20
c.     17
d.     18
 
29.   Hoe heet onze WC op kamp? 
a.     Jul
b.     WC
c.     Hudo
d.     Toilet
 
30.  Hoeveel verdiepingen heeft het gebouw van de Scouts?
        (kelder en zolder inbegrepen!) 
a.     4
b.     7
c.     5
d.     6
 
31.   Waar liggen onze tenten opgeslagen? 
a.     Op de gemeente 
b.     In de kelder van zaal Vandervorst 
c.     Op onze zolder 
d.     In een container 
 
32.   Vanaf wanneer krĳg je je totem? 
         (OPGEPAST: JUIST AANGEPAST SINDS DIT JAAR) 
a.     Eerste jaar Jonggiver 
b.     Tweede jaar Jonggiver 
c.     Eerste jaar Giver 
d.     Eerste jaar leiding
 
33.   Hoeveel Kapoenen zĳn er dit jaar ingeschreven?
a.     26
b.     33
c.     36
d.     39
 
34.   Wanneer vertrekken de Givers en de leiding dit jaar 
         op kamp?
a.     13/07
b.     14/07
c.     15/07
d.     16/07
 
35.   Welke 3 vlaggen hangen we op aan de vlaggenmast?
a.     De vlag van Huldenberg, België en de Scouts
b.     De vlag van de Scouts, Huldenberg en Scouts & Gidsen 
        Vlaanderen
c.     De vlag van Scouts & Gidsen Vlaanderen, de Scouts en 
        Vlaams-Brabant 
d.     De vlag van Vlaams-Brabant, Scouts, en Huldenberg

20

Oplossing: 1.a - 2.c - 3.a - 4.b - 5.b - 6.d - 7.a - 8.c - 9.a - 10.d - 11.c - 12.d - 13.a - 14.b - 15.c - 16.c - 17.c - 18.a -  19.a -  20.a - 21.c -  22.b -
23.b - 24 a - 25.d - 26.d - 27.b - 28.d - 29.a - 30.d - 31.b - 32.b - 33.c - 34 c - 35.b 



Ken jĳ Trooper al?
 
 
Wil jĳ ons graag financieel steunen, zonder zelf €1 extra uit te geven? Dat kan, dankzĳ Trooper!
 
Heb je ooit al eens van Trooper gehoord? De kans is reëel dat dat niet het geval is, dus tĳd voor ons om
daar verandering in te brengen! Trooper biedt aan iedereen de mogelĳkheid om verenigingen te steunen
door simpelweg online aankopen te doen. Hoe dan? Wel, voor elke aankoop die jĳ doet, gaat er een
percentje van het betaalde bedrag naar de vereniging van jouw keuze. Moet jĳ dan extra betalen?
Helemaal niet! De prĳzen van de webshop die je bezoekt blĳven gewoon hetzelfde. Wĳ krĳgen dus centjes,
zonder dat jĳ er extra voor hoeft te betalen! Geen reden om dit niet te doen dus!
 
Hoe je ons concreet kan steunen:
1.     Surf naar https://trooper.be/scoutsloonbeek
2.     Klik op een link naar een deelnemende webshop, zoals booking.com, bol.com, Collect&Go,
        Decathlon, Mediamarkt of een van de vele andere.
3.     Doe je aankopen zoals je die normaal zou doen op de webshop. Omdat je via Trooper bent gesurft,
        weet de webshop dat jĳ ons wil steunen. Wanneer je nu de betaling afrondt, zal er een percentje naar
        Scouts Loonbeek gaan.
 
Vergeet je soms tĳdens het shoppen dat je ons kan steunen of vind je het gewoon lastig om elke keer een
omweg te maken via de Trooper-website? Dan is het een goed idee om de Trooper-bot te installeren
(https://trooper.be/trooperbot)  ! Dit is een plugin voor Google Chrome en Firefox (en binnenkort ook
Safari) die je zal waarschuwen wanneer je een webshop bezoekt die aangesloten is bĳ Trooper. Met 1
simpele muisklik kan je dan Trooper activeren en zorgen dat je ons steunt. Heel handig, al zeggen we het
zelf!
 
Heel erg bedankt aan alle lieve mensen die ons hielpen om tot nu toe al €763 bĳ elkaar te Trooperen en
aan alle lieve mensen die van plan zĳn om dat vanaf nu ook te doen!

21Trooper



MĲN
 

 
 
Mĳn lievelingseten op kamp: .................................................................................................................................
 
Op kamp heb ik het meeste schrik voor: ..............................................................................................................
 
Deze leiding vind ik het leukst: ..............................................................................................................................
 
Ik kĳk uit naar: .........................................................................................................................................................
 
Ik vind Scouts leuk omdat: .....................................................................................................................................
 
Dit spel speel ik het liefst: ......................................................................................................................................
 
Het leukste jaarkenteken vond ik: .........................................................................................................................
 
Mĳn leukste kamp was in ........................................(locatie) en ons thema was .................................................
 
Mĳn beste scoutsvrienden zĳn: .............................................................................................................................
 
Mĳn allergrootste Scoutswens: ..............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
 
Mĳn allerleukste herinnering aan de Scouts is: ...................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
 
Dit vond ik het allerleukst op kamp: .....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
 
Als ik later een leiding word, wil ik leiding staan voor de ..................................................................................
 

Naam: ..............................................................................................
 
Voornaam: ......................................................................................
 
Adjectief: .........................................................................................
 
Totem: .............................................................................................

Kleef hier een foto van jou in je uniform

 
SCOUTSPROFIEL


