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De zomerkampen zĳn het orgelpunt van een scouts- en gidsenjaar, maar ze zĳn méér dan de kers op de taart. Op kamp gaan is
een essentieel speelveld in de leermethode van scouting. Waar de oudste jongverkenners - onze ‘derdejaars’ - in september
nog als een soort meter en peter voor hun twee jaar jongere makkers - de 'eerstejaars' - moesten zorgen, oefenden ze intussen
alle vaardigheden om tien dagen als patrouille te kunnen samenleven in de gezonde buitenlucht. Tenten opzetten, een
kookvuur sjorren om samen op te stoken en te koken, solidair het werk verdelen om nadien spelenderwĳs met kaart en
kompas op verkenning te gaan, te land of te water. Onderweg hebben ze ook elkaar - en zichzelf - leren ontdekken.
 
Sommigen kĳken al een heel jaar uit naar het uitspreken van hun scoutsbelofte of het krĳgen van hun totem. Kamprituelen
dragen bĳ tot dat allesverwarmende gevoel van verbinding. Een veilige haven in tĳden waarin de rest soms op losse schroeven
lĳkt te staan. In opvoeden schuilt ook 'voeden'. Tĳdens de lockdown valt een deel van die voeding weg. Veel kinderen en
jongeren missen prikkels en uitdagingen of hebben te weinig fysieke en mentale ruimte om te kunnen experimenteren. Ze
hebben honger. Honger naar ontmoeten, naar spelen; naar zowel kattenkwaad als samen verantwoordelĳkheid nemen. Ze
willen terug kunnen tuimelen in het leven en al doende leren.  Er is geen betere plek om deze honger te stillen dan op een
scouts- en gidsenkamp.
 
Scouting is misschien al lang niet meer zo  essentieel  geweest als vandaag. Na de crisis zullen we moeten heropbouwen. De
sterke schouders - de ‘derdejaars’ - in onze samenleving, gaan moeten zorg dragen voor hen die het even met wat minder
moeten doen. We zullen solidariteit nodig hebben. Mensen die de vaardigheden van het samenleven onder de knie hebben.
Mensen die hun scoutsbelofte hebben uitgesproken en nooit gestopt zĳn met leren verantwoordelĳkheid nemen. Leiders die
menig zomerkamp hebben mee-gemaakt.
 
Een zomerkamp is geen muziekfestival. We lokken géén internationale bezoekers. We verzamelen generatiegenoten, veelal uit
hetzelfde dorp, in een kleine bubbel, die we verplaatsen naar een ander dorp, ver weg of dichtbĳ, om daar tien dagen in een
soort quarantaine te gaan leven. Toegegeven, de onderlinge interacties in de bubbel zĳn even talrĳk als heerlĳk, maar die met
de buitenwereld kunnen wel tot een minimum worden beperkt.
 

CORONA UPDATE 3

15 apr - Open brief: een scoutskamp is geen
muziekfestival 
 
Niets menselĳk is een scout vreemd. Nederig medeleven, met eenieder die lĳdt in deze
crisis, op welke manier dan ook. Dankbaarheid, tegenover zorgverleners, experten,
politici, … al wie momenteel op de barricaden staan. Genuanceerde trots ook. Als
pedagogisch eindverantwoordelĳke van Scouts en Gidsen Vlaanderen mag ik fier zĳn.
Onze jongeren doen het fantastisch. Een online jeugdbeweging uit de grond stampen,
met scouting een ‘buitenDienst’ opzetten voor hulp aan buurtbewoners, bĳdragen tot
maatschappelĳke verantwoordelĳkheid door creatief mee #blĳfinuwkot te roepen,
zingen en dansen…  Merci vrĳwilligers!
 
Intussen blikken we voorzichtig en onzeker vooruit naar de zomer. 
 

 
 
Beste ministers, lokale besturen, beleidsmakers en experten. Durf dit verschil tussen een
muziekfestival en een zomerkamp te maken. Ik pleit voor onderscheid, niet voor een privilege.
Onderzoek het gezondheidsrisico en neem gezamenlĳk een doordachte beslissing die geldt voor
alle gemeenten in België. Toon daarbĳ inzicht en erkenning voor de essentiële 'voeding' die
jeugdbewegingen kunnen zĳn. Weet dat meer dan 400 scouts- en gidsenkampen reeds op 4 juli
aanzetten. Dat is 1 op de 3. Laat het opvoedend project van het onderwĳs dat van onze
jeugdbeweging niet onmogelĳk maken, door dit school- of academiejaar te verlengen. Intussen
bereiden wĳ ons scoutmoedig op alle scenario’s voor. Hopen en dromen … niets menselĳk is een
scout vreemd.   
 
Wim Verschueren
Verbondscommissaris Scouts en Gidsen Vlaanderen

 
 



25 apr - update na briefing veiligheidsraad 24/4: nog even geduld
 
Conclusies bĳ de persconferentie laatavond na afloop van de veiligheidsraad op vrĳdag 24 april:
 
• Alle huidige  maatregelen  blĳven van kracht tot minstens 18 mei; geen samenkomsten met scouts en gidsen, hygiënische
voorzorgen blĳven nemen (afstand houden, handen wassen, enkel essentiële verplaatsingen). We verwachten dat deze situatie
tot 8 juni of langer kan aanhouden naargelang de fasering van maatregelen of evolutie in de epidemie.
 
• Vanaf 11 mei zou Hopper Winkel kunnen heropenen. 
 
• Zoals eerder aangekondigd wordt eind mei over zomerkampen beslist; deze timing vraagt geduld van leden, leiding, ouders
en kampeigenaars maar biedt de meeste kans op een verantwoord en gedragen gunstig advies.
 
• Naar buitenlandse kampen toe blĳft het vooruitzicht twĳfelachtig met een reële  mogelĳkheid dat hiervoor alternatieve
scenario's moeten worden overwogen. Deze bĳzondere onzekerheid krĳgt komende periode extra aandacht om uit te zoeken
hoe hierop gepast te reageren.  
 
We bekĳken met de staf van onze nationale leiding welke ontwikkelingen nog effect zouden hebben op onze werking en hoe we
onze groepen kunnen ondersteunen om scouting deze zomer alle kansen te gunnen.  
 
Want zomer wordt het; daarover hoeft geen veiligheidsraad te beslissen ...
 

DIT WIL SPĲTIG GENOEG ZEGGEN DAT WĲ GEEN
SCOUTSVERGADERING MEER HEBBEN OP ZONDAG DIT JAAR.
WĲ HOUDEN JULLIE OP DE HOOGTE I.V.M. HET ZOMERKAMP.
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1 mei - woordje van de hoofdleiding
 
Beste ouders en leden
 
Ondertussen zĳn er al sinds eind maart geen Scoutsvergaderingen meer, ook ons Kapoewelleweekend moesten we afzeggen.
Ondertussen is het ook duidelĳk dat er geen Scoutsvergaderingen meer zullen plaatsvinden dit jaar. Zowel wĳ als jullie vinden
dit enorm jammer en hopen dat alles snel voorbĳ is. We blĳven de moed erin houden en hopen op een zomerkamp. 
 
Dit is waarschĳnlĳk het laatste magazine van dit Scoutsjaar. Hopelĳk hebben we jullie voldoende kunnen bezighouden van op
afstand met dit tĳdelĳke magazine. Het was zowel voor ons als voor jullie een hele opgave, maar deden dit met veel plezier. We
missen jullie, we missen elkaar als leiding, we missen het samenzĳn in groep, ... Maar we houden vol, alles voor een
zomerkamp. Hopelĳk houden jullie ook vol en maken jullie er het beste van in jullie kot. Samen staan we sterk en komen we
door deze periode heen. 
 
We wensen jullie een goede gezondheid. Zorg goed voor jezelf en voor anderen en hou dit nog even vol. Wĳ, echte Scoutte
kunnen dit! 
 
Wĳ houden jullie zeker op de hoogte 
 
Een stevige linker
 
De hoofdleiding 



TENTEN VOOR
WZC TER MEEREN
22 april - bezoekerstent opzetten voor WZC Ter Meeren te Neerĳse
 
Ook wĳ dragen graag ons steentje bĳ. In WZC Ter Meeren gaan ze vanaf maandag 27 april starten met gereserveerde
terrasbezoeken. Gemeente Huldenberg kwam een tent te kort, dan helpen wĳ hen graag uit de nood. 
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HOOFDLEIDING OP AFSTAND
7 april - online meeting
20 april - voorbereidingen kamp
 

Ook de hoofdleiding blĳft actief, heb je vragen? Contacteer ons
gerust. Wĳ proberen jullie zo snel mogelĳk te helpen en werken
naar een goede organisatie voor het volgende Scoutsjaar. Er
stopt enkele leiding van de 'oude' garde, waardoor we ons dit
jaar extra inzetten op het komende werkjaar. Wĳ hebben er
alvast vertrouwen in. De 'nieuwe' generatie kan altĳd rekenen op
de 'oude' generatie. Zĳ staan met plezier klaar voor vragen en
hulp. Komt goed! 



LEIDINGSWEEKEND? 6

Normaal gezien was de leiding op leidingsweekend een spetterend kamp aan
het voorbereiden. Jammer genoeg kon dit niet doorgaan. Maar dit is natuurlĳk
wel te begrĳpen. Wĳ blĳven niet graag stilzitten, dus gingen direct aan de slag
(weliswaar vanop afstand, iedereen achter zĳn computer in zĳn kot) en zĳn
volop bezig met ons zomerkamp te plannen. Via een online platform konden
we videobellen met elkaar en hadden we een vergadering van 2,5 uur (pittig!).
De kampthema's zĳn gekozen, de grote lĳnen van spelletjes liggen op tafel en
de kampplanning is gemaakt. Nu gaan de takken individueel aan de slag om
hun kamp tot in de puntjes uit te werken. Nu is het afwachten tot eind mei,
dan zullen we meer weten i.v.m. de zomerkampen. 
 
Zoals onze verbondcommisaris zei: "Een zomerkamp is geen muziekfestival.
We lokken géén internationale bezoekers. We verzamelen generatiegenoten,
veelal uit hetzelfde dorp, in een kleine bubbel, die we verplaatsen naar een
ander dorp, ver weg of dichtbĳ, om daar tien dagen in een soort quarantaine te
gaan leven. Toegegeven, de onderlinge interacties in de bubbel zĳn even talrĳk
als heerlĳk, maar die met de buitenwereld kunnen wel tot een minimum
worden beperkt." Hopelĳk bekĳken de ministers dit heel goed en nemen ze
geen snelle beslissingen, een zomerkamp is ongetwĳfeld het hoogtepunt van
elke Scout. Wat moeten kinderen anders doen in de grote vakantie? 
 
Van zodra wĳ meer weten, houden we jullie op de hoogte en starten we met de
inschrĳvingen. Hiervoor zullen jullie nog een mail ontvangen. 

24 april - 26 april 
 



Lore Hermans
Kawellenleiding, 1ste jaar leiding
"Een van mijn mooiste herinneringen
aan de Scouts, was de laatste avond
van mijn allerlaatste kamp als lid. We
zaten met onze groep samen rond een
kampvuur en babbelden tot in de
vroege uurtjes. Toen iedereen ging
slapen bleven we met een paar buiten
en  hadden we onze matrassen in het
gras gelegd om zo naar de zonsopgang
te kijken en vielen daar in slaap."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tristan Heremans
Kawellenleiding, 1ste jaar leiding
"Ik vond het kerstweekend altijd één
van de leukste activiteiten die je
doorheen het hele jaar kan meemaken
met de Scouts. De sfeer en gezelligheid
die er dan in de lucht hangt is echt
onbeschrijfelijk. Zo’n hele dag een groot
kerstspel spelen samen met je beste
vrienden waarbij we daarna cadeautje
krijgen. Dit vond ik als lid echt één van
de leukste ervaringen die je meekrijgt
bij de Scouts. Iedereen staat er met een
lach op zijn gezicht en is echt ook
enthousiast om mee te spelen, dit zorgt
voor extra ambiance tijdens die toffe
dag!"
 
Neil Engelbosch
Giverleiding, 6de jaar leiding
"Mijn leukste of gekste moment in de
Scouts was als ik 2de jaar  Jong-
verkenner was, toen waren de jongens
nog apart. De leiding had twee grote
katapulten voorzien en in de grond
gestoken. Daarmee hielden wij
gevechten tegen elkaar. Onder de
modder vonden we een soort blauwe 
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MĲN LEUKSTE SCOUTS
HERINNERING / BELEVENIS 
De leukste herinneringen van de leiding aan de Scouts. Wat is jouw leukste
herinnering of belevenis aan de Scouts? 
 

Ons kampthema was 'Keep Dreaming'
en ik was op kamp met een aantal van
mijn beste vrienden: Jef, Cozze, Neil,
Elien, Arnaut, Robbie... Jullie kennen
hen vast en zeker als leiding van de
voorbije jaren. Om ons adjectief bij
onze totem te verdienen, moesten we
individueel geld/punten verzamelen
door allerlei opdrachten te doen. Hoe
zotter de opdracht, hoe meer
geld/punten je ermee kon verdienen.
Iedereen dreef elkaar tot het uiterste
en iedereen verlegde zijn of haar
grenzen. Jaren later lachen we nog
altijd met wat we toen allemaal
uitgespookt hebben. Dat spel en dat
kamp in het algemeen zullen mij mijn
hele leven bijblijven!"
 
Pele Peeters
Giverleiding, 2de jaar leiding
"Mijn leukste Scoutsherinnering is
eentje van tijdens het kamp toen ik
tweede jaar Jonggiver was. Na het eten
is er altijd siësta en moeten we in de
tent blijven of op ons eigen terrein rond
de tent. We speelden dan altijd een
soort van worstelen tegen elkaar. Dit
deden we door alle valiezen en
matrassen aan de kant te leggen,
iedereen zijn slaapzak tot boven toe en
dan tegen elkaar worstelen. Ook als het
regende zijn die tentspelletjes de max.
In één woord, dit waren hilarische
momenten!"

klei waarmee we  kleiballen naar elkaar
afschoten. De jongste takken moesten
een legerhelm of veiligheidshelm
aandoen als ze wouden meedoen. Nog
een kleine leuke herinnering was in
mijn eerste jaar Giver, toen hebben we
een trouw voorbereid en nagespeeld
met als kampthema 'Keep on
dreaming'. Echt een onvergetelijk
kamp, die trouwfoto staat nog altijd op
mijn kast!"
 
Thibault Dirickx
Kapoenenleiding, 1ste jaar leiding
"Mijn leukste herinnering aan de Scouts
is toen we op driedaagse  gingen als
eerste jaar Giver. We waren naar
Bobbejaanland geweest en we moesten
behoorlijk ver fietsen om terug te
komen. We hadden toen besloten om
tot in de avond laat te fietsen. Zodat we
al dichter bij de kampplaats waren en
de dag nadien niet ver meer moesten
fietsen. We hadden echt zo goed als
alles meegemaakt. We zaten zelfs met
onze fietsen vast in de modder! Ook al
werd er veel gevloekt, blijft dit wel een
van mijn leukste herinneringen."
 
Senne Batsleer
Hoofdleiding, Jonggiverleiding, 6de jaar
leiding
"Mijn leukste herinnering als lid komt
uit mijn kamp als eerste jaar Giver.

"Die trouwfoto staat nog altĳd op mĳn kast!" - Neil Engelbosch
 

"De sfeer en
gezelligheid die er
dan in de lucht
hangt is echt
onbeschrĳfelĳk."
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Sam Buyle
Jonggiverleiding, 1ste jaar leiding
"Één van mijn meest favoriete
scoutsmomenten was toen we op
driedaagse waren in mijn laatste jaar
Giver. We hadden een uitstap gemaakt
naar een avonturenpark. Ik heb hier
veel dingen gedaan die ik nog nooit in
men leven had gedaan. De hitte was
wel een klein minpuntje, maar dit blijft
één van mijn beste herinneringen."
 
Jan Vuylsteke
Kapoenenleiding, 2de jaar leiding
"Mijn leukste herinnering is van toen ik
bij de Jonggivers zat, we speelden 
 soms het spelletje 'wormengevecht' en
dat vond ik echt één van de leukste
spelletjes ooit. Het spel is een soort van
duwwedstrijd waarbij iedereen
rechtstaat met een slaapzak rond zich.
Als je valt ben je uit. Tijdens nakamp als
ik bij de Givers zat hebben we dit met
iedereen nog eens in het groot
gespeeld met elkaar. Dit was kei tof!"
 
Aram Lissens
Kawellenleiding, 1ste jaar leiding
"Wat mij het meeste bijgebleven is, is
eigenlijk het hele kamp in mijn laatste
jaar Giver, maar specifieker het
nakamp. We voelden ons  al een beetje
een deel van de leiding  en toen besefte
ik ook hoe leuk de Scouts als lid
geweest is. Ik heb daar echt van
genoten." 
 
 

Linde Vuylsteke
Kawellenleiding, 3de jaar leiding
"Mijn leukste herinnering als lid is het
kamp in Lede met als thema 'Giverfest'.
Ik zat in mijn 2de jaar Giver en vond het
een super leuke groep! We konden ons
kampterrein inrichten zoals een echt
festivalterrein met  een soort chill
lounge die we zelf gesjort hadden. Elke
avond zaten we daar gezellig bij elkaar
met wat muziek en lichtjes voor de
sfeer. Op een avond kwam 'DJ Minion'
AKA Jolien muziek draaien en kregen
we lightsticks die  van kleur
veranderden. Dat was wel een van de
tofste avonden van ons kamp! Op twee
daagse gingen we naar Gent en zijn we
even gaan piepen op de Gentse
Feesten, een kamp om nooit te
vergeten."
 
Alexander Apers
Kapoenenleiding, nieuw, 1ste jaar leiding
"Het allerleukste moment van dit jaar
als leiding vond ik de kapoewellefuif!
Dit was op een vrijdagavond, wat al
voor een speciale setting zorgde. Alle
kindjes waren extreem enthousiast, het
was een echt feest! Maar niet

enkel de kindjes dansten, zowel de
kapoenen- als de kawellenleiding
ontpopten zich tot ware feestbeesten!
Ik hoop dat we in de toekomst nog veel
feestjes kunnen organiseren voor de
kindjes."
 
Julie Willems
Hoofdleiding, Giverleiding, 8ste jaar
leiding, 
"Toen ik eerste jaar Gids was (de
oudste tak van de meisjes) gingen we
normaal altijd op kamp op tweedaagse
met de fiets, maar toen was het voor
één keertje anders. Ons thema was
‘Feest’, dus alles was een feest! We
werden op tweedaagse gestuurd met:
een winkelkar, een skateboard, een
step, een mini gocart, rolschaatsen en
een fiets. Zo moesten we dus op
tweedaagse richting Maastricht. Zie je
ons al rondtrekken met onze
trekrugzakken en al die attributen?
Toen ik laatste jaar Giver was, het jaar
dat de jongens en meisjes samen
waren gegaan, hebben we tijdens het
opfietsen tussen de everzwijnen
geslapen in een stal op stro, echt de
max!"
 

Giverfest, kamp Lede 2016 
Linde Vuylsteke

"Joanna en ik op tweedaagse in 2010." - Julie Willems



SCOUTTE GAAZ

Wat is jouw leukste herinnering aan de Scouts? 

Vrĳdag 18 september - 20 september 2020
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Kennen jullie ons evenement 'Scoutte Gaaz!' nog? Vorig jaar 
 zijn we gestart met een gloednieuw evenement met als grote
doel een soort Loonbeekse Feesten op te starten. Vroeger
heette deze 'Sport en Spel', maar zijn een aantal jaar geleden
spijtig genoeg stopgezet. 
 
Dit jaar gaat ons evenement voor een tweede keer  door in het
weekend van 18 tot 20 september. Dit is een weekend voor
jong en oud, Scouts en niet-Scout op de weide in Loonbeek
(beneden aan de kerk in de Jan van der Vorstlaan). Doorheen
het weekend staan er tal van activiteiten op de planning. We
zijn volop bezig aan de uitwerking hiervan: afterwork, sport en
spel, cantus, fuif, BBQ en onze welgekende startdag.
 
Ondanks het Coronavirus zijn we volop bezig met de
voorbereidingen. Zet dit weekend alvast in jullie agenda, het is
zeker de moeite waard! Binnenkort krijgen jullie hiervoor
zeker meer info over in jullie mailbox of op onze sociale
media.
 
Aftermovie 2019: Youtube - Scoutte Gaaz! 2019  
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KLEURPLAAT
1
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11SPELLETJES
Sudoku 
Vul de juiste cĳfers in van 1 tot 4 in elk lege vakje. 

Zoek de 6 verschillen 



Door het Coronavirus, zien we onze vrienden en familie niet
meer. Dit is voor ons allemaal een zeer moeilijke periode.
Daarom proberen we er samen het beste van te maken!
Naar wie zou jij graag eens een briefje sturen? Zoek je
mooiste briefpapier en ga aan de slag!
 
Wil je graag een briefje sturen naar de leiding? De leiding
stuurt dan ook graag een briefje terug! In het infoboekje dat
jullie kregen in het begin van het jaar, staan alle adressen
van de leiding. Jullie ontvingen dit ook nog eens via mail. Heb
je het toch niet meer liggen en wil je graag een briefje sturen
naar een leiding? Stuur een mailtje naar
scoutsloonbeek@gmail.com  en wij bezorgen jullie ons
adres.

12SCOUTSHUISDIEREN

TĲD VOOR POST!
Stuur een kaartje naar je vriend(in) of familielid die je mist.
Ook de leiding krĳgt graag post! 

We dagen jullie opnieuw uit! 
 
Kan jij jouw huisdier ook omtoveren tot een echte Scout zoals de hond
van leiding Thibault, genaamd Osky en de hond van Aram, genaamd
Simba? 
 
Stuur jullie foto's door of tag ons op jullie sociale media. Succes! 

Simba

Osky



13DILEMMA'S
Welk verkies jĳ?

40 graden op kamp Regen en warm op kamp

In de IJse spelen Moddergevecht

Stil zijn na taptoe Eruit worden gehaald

10 muggebeten hebben Bleinen aan je voeten hebben

Showing Siësta

Eten met mes en vork Eten met je handen

Leuke Scouts Loonbeek Saaie andere jeugdbewegingen

Helpen sjorren Helpen afwassen

Ochtendgymnastiek Avonddril

Een heel kamp dezelfde onderbroek dragen Je regenlaarzen/botinnen thuis vergeten

Bosspel Pleinspelen

Slapen in tenten Slapen in een gebouw

Nationale kampdag Dagtocht

Op de JUL gaan Op een Dixi/Toi Toi naar de wc gaan



Op kamp dichtbij de zee Op kamp naar de Ardennen

Mama die meegaat op kamp Elke dag een citroen eten als vieruurtje
 

Online vergadering Vergadering aan de lokalen

Weekend Kamp

Nachtspel Dagspel

Spaghetti Macaroni

Kampvuur Kamplicht

Een kamp bouwen in de tuin/bos Een kamp maken met kussens en lakens

Kamp Gewone vergadering

Vul hier zelf enkele dilemma's in:



15BINGO
Quarantaine SCOUTS bingo, kruis af wat je al gedaan hebt!

Mĳn uniform
aangedaan

Meegedaan met een
CORONA spel uit

het magazine

Mĳn kamer
opgeruimd

Een kaartje
gestuurd naar

iemand

Mĳn broer, zus,
mama, papa...

geplaagd

Foto's bekeken van
op kamp of via onze

Facebookpagina
foto's bekeken

Iets lekkers
gekookt of
gebakken

Een dag géén TV
gekeken

Iets geknutseld,
getekend, iets

creatiefs gedaan
Een ĳsje gegeten Geslapen zoals op

kamp of weekend
Proberen sjorren

Een wandeling of
fietstocht gemaakt

Iets goeds gedaan
voor iemand anders

Mĳ 3 dagen niet
gewassen

Kattenkwaad
uitgehaald, iets
gedaan dat niet

mag

Een film gekeken

Mĳn
verkleedkleren nog
eens bovengehaald

en een
verkleedpartĳtje

gehouden

Videobellen met
een vriend(in) of

familie

Lang blĳven liggen
in bed en eens goed

niksen



De spelregels
 
Vandaag spelen we het spel 'Wie is het'! Deze versie is een echte scouts versie, ten eerste zĳn de wie is het personages vervangen
door de leiding en daarnaast zĳn er ook opdrachten in dit spel! 
 
Het spel begint met de kaartjes af te drukken, 1 keer per speler en dan nog eens extra om een kaartje uit te trekken. Wanneer je ze
hebt afgedrukt knip je ze uit en zet je voor iedere speler de kaartjes recht door de onderste witte rand om te plooien. Daarna trekt
iedere speler een kaartje, dit is een geheim kaartje, want de anderen moeten te weten komen welke leiding je hebt getrokken. Dan
begint het spel, om de beurt doe je een opdracht. Oftewel een individuele opdracht en als deze lukt mag je een vraag stellen aan de
andere om te weten te komen wie hĳ getrokken heeft. Of een duel, dan mag alleen de winnaar een vraag stellen aan de andere.
Download de kaartjes en de spelfiche op onze website. 
 
De opdrachten
 
Duels
·       in pomphouding elkaar onderuit proberen halen
·       hanengevecht  
·       om ter meeste pompen
·       eet zo snel mogelĳk een appel op (wel goed kauwen) 
·       leg een zo groot mogelĳk deel van het huis af zonder de grond te raken
·       draai zo snel mogelĳk 15 rondjes rond je stoel
·       maak een parcours in de tuin en race tegen elkaar
·       maak een vlieger en gooi hem zo ver mogelĳk
·       om ter meeste koekjes/snoepjes/fruitjes (druiven) in je mond steken (niet kauwen)
·       doe een kussengevecht
 
Individuele opdrachten
·       gooi met een dobbelsteen en doe dat aantal in sprongen met je knieën omhoog
·       pel binnen de 10 seconden een mandarĳn of een ander stuk fruit
·       schrĳf geblinddoekt een woord op dat de andere moeten raden
·       gooi een ei naar elkaar, ga altĳd een stap verder staan
·       maak een Tiktok dansje
·       improviseer een rap of gedicht
·       schrĳf voor iedere letter van het alfabet een jongens naam
·       hou 3 ballonnen in de lucht voor 1 minuut
·       dans het kampdansje van vorig jaar (op het liedje con calma)
·       maak een mocktail van drankjes die je nog thuis hebt
·       doe 15 tuimelingen 
·       ga 5 verschillende soorten blaadjes zoeken in de tuin
·       maak een mooie krĳttekening op je stoep
·       blaas een ballon op tot hĳ ontploft
·       doe 30 seconden een gorilla na 
·       zeg het alfabet achterstevoren 
·       teken een kip met een potlood tussen je tenen

WIE IS HET? 16
Zondag 3 mei 



 
4.     Blaas een ballon op totdat die kapot springt.
5.     Maak een foto van de klok om 15u23.
6.     Gorgel 3 liedjes. Je mama/papa/broer/zus/… moet kunnen raden welke liedjes je gorgelt!
7.     Maak een tekening van je lievelingsdier met een stift tussen je tenen.
8.     Zoek 5 insecten in je tuin/huis en trek er een foto van. Laat ze daarna ook weer vrĳ! 
9.     Maak een puzzel! Kies er een eentje op jouw niveau.
10.   Lap, weeral een rare code.
 
 
 
 
 
         Kan jĳ dit ontcĳferen met behulp van de onderstaande tabel? 
         Het brievenbusje (de gespiegelde versie van dit  symbooltje:       ) 
         vind je niet in de tabel, maar staat gelĳk aan ‘.’
 
 
 
 
 
 
 
11.     Maak een origami hartje 
12.     Maak het Scoutslogo zo goed mogelĳk na met voorwerpen.
13.     Neem een stukje zeep en was het helemaal op! 
14.     Tĳd voor een rekenvraagstuk! Los de onderstaande formule op. Als de uitkomst gelĳk is aan 1, dan is de letter die je zoekt
          de eerste letter van het alfabet, dus de letter ‘a’. Als je het getal 2 uitkomt, dan is het antwoord de letter ‘b’, enzovoort.
          18 – 2 * 6 + 8 / 4 * 3 – 3 * (18 – 17) = ? 
15.     Vul een fles water met een lepeltje
16.     Maak een kunstwerk met al je schoenen
17.     Leg een parcour geblinddoekt af in je huis.
 
 
 

Een nieuwe zondag betekent natuurlĳk tĳd voor een nieuw spel! Deze week is het jullie taak om een code te kraken. Hoe doe je dat?
Wel, per opdracht die je tot een goed einde brengt, verdien je een letter. Als je alle opdrachten voltooid hebt, moet je   een beetje
puzzelen en alle letters in de juiste volgorde proberen te leggen. Als dat lukt, kan je op de volgende stippellĳntjes een zin aflezen:
 

_ _      _ _ _ _ _      _ _ _      _ _ _      _ _ _ _
 
Je kan de antwoorden en letters vinden in de spelfiche op onze website. Veel succes!
 
Opdrachten
 
1.     Doe twee dansjes van Just Dance (of twee dansjes die je op Youtube vindt).
2.     Stuur een briefje naar iemand die je mist.
3.     Het hele alfabet is door elkaar gehaald! Het is jouw taak om de volgende zin te ontcĳferen:
        Rcr gukw sdcsuocrq snnv gnu scw muvqw! Su ouwwuv scu ru inuqw ct q. Fnus fushhx!
        Hiervoor moet je de onderstaande tabel gebruiken. Elke letter uit de zin moet je veranderen door de letter eronder in 
        de tabel. Zo kan je bĳvoorbeeld het woordje ‘tpndwt’ ontcĳferen tot ‘scouts’. 
 
 
 
 
 

KRAAK DE CODE 17
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Origami hartje

Logo SCOUTS



”In een land, heel ver hiervandaan leefde ooit een groep reuzen in vrede. De reuzen waren groot, sterk en hielden van goud. Ook
konden ze goed overweg met een bĳl en waren daardoor zeer bekwame houthakkers. Dit tot groot jolĳt van de Goblins: groene,
kleine, kwaadaardige wezentjes die dol waren op houten hutjes maar niet sterk genoeg waren om zelf hun hout te hakken. Lange tĳd
leefden de Goblins en reuzen in harmonie. De reuzen hakten hout en de goblins betaalden met gouden muntjes. De goudvoorraden
van de reuzen werden groter en groter en de Goblins bouwden meer en meer hutjes. Tot op de dag dat het hele gebied van de
Goblins was volgebouwd.   De Goblins waren echter nog niet helemaal tevreden met het aantal hutjes dat ze hadden. Ze wilden er
meer! De reuzen hadden liefst nog wat plaats om te zitten zodat ze rustig hun muntstukken konden tellen en verboden de goblins
ook maar één hutje te bouwen op reuzenterrein. Kwaadaardig en eigenwĳs als de goblins echter zĳn, besloten ze toch meer hutjes te
bouwen. De reuzen waren dan wel sterk, slim waren ze niet. Ideeën zoals de hutjes afbreken met hun bĳlen of stoppen met hout
hakken voor de Goblins kwamen niet één keer in hen op. De reuzen wisten niet meer wat te doen. De Goblins bleven maar bouwen
en als snel hadden de reuzen geen plaats meer om hun muntstukken te tellen. Op de avond voor de voltooiing van het laatste hutje
(de reuzen konden nu bĳna niet meer bewegen) , kwam de reuzenkoning met een plan. Hĳ stelde voor een boot te bouwen, al het
goud in te laden en op zoek te gaan naar een eiland waar ze gespaard zouden blĳven van de kwaadaardige Goblins. De andere reuzen
vonden dit een slim plan en vroegen zich af waarom geen van hen hier niet eerder was opgekomen. Na een vluchtig vertrek en een
lange reis over zee waarbĳ hoge golven en zware stormen het hen niet makkelĳk maakten vonden de reuzen uiteindelĳk een nieuwe
thuis en noemden het ‘Reuzeneiland’. Op de top van het eiland bouwden ze een kluis waar ze al hun goud in opsloegen. Op de weg
naar boven werden 5 reuzen als bewaker neergezet die de kluis met hun leven zouden verdedigen. En zo leefden de reuzen nog lang
en gelukkig. 
 
“En dat is de legende van het Reuzeneiland…” sluit opa af.  Wauw wat een prachtig verhaal opa!    Bestaat Reuzeneiland
echt? “Natuurlĳk, ik kan je er zelfs heen brengen” zegt hĳ. “ Ik ken een zekere kapitein Jacob Mus die morgen voor de vierde keer op
rĳ vertrekt om de schat van Reuzeneiland te proberen stelen, alleen hĳ weet exact waar het ligt. Als je wilt, gaan we mee?” Natuurlĳk
wil ik mee grootvader! Het avontuur begint …
 
Het spel
 
Benodigdheden
-               Het spelbord (kan je zelf ineen steken door de twee pagina’s in de bĳlagen af te drukken en naast elkaar te leggen)
-               Een pion voor elke speler
-               Één dobbelsteen
-               Bĳhorend materiaal bĳ de opdrachtjes 
 
Speluitleg
Alle spelers beginnen met hun pion op het startvakje en kunnen stappen vooruit zetten door om de beurt met de dobbelsteen te
gooien. Wanneer je pion op een vakje terechtkomt, kunnen er verschillende dingen gebeuren. De meeste vakjes zĳn kleurenvakjes,
waarbĳ je een opdracht moet uitvoeren. Afhankelĳk van het vakje van de kleur waarop    je terechtkomt, doe je een bepaalde
opdracht. (bv. kom je op het derde rode vakje, dan doe je puntje 3 van rood). Het spelbord + de uitleg van de vakjes kunnen jullie
terugvinden op onze website. Veel plezier! 
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Inleiding
 
Op een koude winternacht zitten jĳ en grootvader bĳ het
haardvuur en genieten samen van een tas lekkere
chocolademelk en van de warmte. Jouw grootvader is het
type dat altĳd spannende verhalen vertelt bĳ het haardvuur.
Tussen twee slokken chocolademelk door vraagt hĳ “Heb ik
je de legende van Reuzeneiland al verteld ?”    Nee,
vertel!  Roep jĳ heel enthousiast. Grootvader begint zĳn
verhaal, “ de legende gaat als volgt…
 



19SCOUTS WORKOUT
Scouting is niet alleen spelletjes spelen en kampen bouwen, soms komt er ook wel sport bĳ kĳken. In deze
quarantaine is sporten enorm belangrĳk, probeer voldoende te bewegen. Hierbĳ hebben wĳ een workout
samengesteld voor jullie. Zet alvast het liedje 'Flower' van Moby op en luister goed naar wat hĳ zegt. We
hebben voor jullie twee versies klaarstaan. Succes!

Versie 1

Bring sally up, bring sally down! 

De eerste versie is eentje voor je arm- en schouderspieren. Het is heel
gemakkelĳk. Wanneer je 'bring sally up' hoort, ga je omhoog, wanneer je
'bring sally down' hoort, ga je omlaag.  Probeer dit zo lang mogelĳk vol te
houden. Wie kan dit een heel liedje? 
 
Extra
Wil jĳ het extra moeilĳk maken? Ga dan bĳ 'bring sally down' zoals
onderstaande foto, zo laag mogelĳk tegen de grond. Van zodra je weer
'bring sally up' hoort ga je helemaal terug naar boven.

Versie 2

 'Bring sally up' = het voorwerp boven je hoofd houden met gestrekte armen. 
 'Bring sally down' = het voorwerp op borsthoogte houden.
 ''Lift and squat gotta tear the ground' = het voorwerp terug boven je hoofd houden of op borsthoogte (je kan zelf kiezen) en

In de tweede versie gaan we ook nog squats doen. Neem een voorwerp bĳ de hand, hiervan mag je zelf het gewicht kiezen
(bĳvoorbeeld: een fles water). Indien je gewichten hebt, kan dit ook. 
 

1.
2.
3.

       squatten. 
 
Wanneer je het refrein niet meer hoort blĳf je in squathouding tot het refrein terug start. 
 
 
 

STAP 1 STAP 2 STAP 3



KNUTSELEN VOOR
MOEDERDAG
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Een hartje van nagels, touw/wol en een plankje, meer heb je niet
nodig voor jouw moederdagsgeschenk. 
 
Zoek een plankje uit en sla de nagels erop met een hamer  in de
vorm van een hartje, niet te diep en probeer alle nagels op de zelfde
hoogte erin te slaan. Als je alle nagels erin geklopt hebt, kan je ofwel
het hartje zelf binden met touw of wol, ofwel de buitenkant
inbinden. Kijk zeker naar de foto's als voorbeeldje. Vraag gerust
hulp aan papa!

Maak een kaartje. Wat heb je nodig? Gekleurd
papier, pritt (lijm) en een schaar. Knip vormpjes
uit gekleurd papier en plak ze op je kaartje. 
 
Hierbij een voorbeeld om een bloem met
verschillende kleuren papier te plakken op je
kaart. 
 
Schrijf binnen in je kaart een lief tekstje voor
mama. Leg je mama extra in de watten die dag!

Hartje in wol/touw

Kaartje voor mama

Zondag 10 mei



Voor 4 personen
 
Benodigdheden
• 8 sneetjes brood
• 2 eieren
• 2,5 dl melk
• Boter
• Suiker naar keuze

 
Bereidingswĳze
1.     Klop de eieren los in een diep bord.
2.     Voeg de melk toe.
3.     Dop een snede brood in het mengsel langs beide kanten.
4.     Bak het brood aan beide kanten goudbruin in boter.
5.     Bestrooi je snede brood met suiker naar keuze.
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WENTELTEEFJES

AARDBEIEN -
BANAANSMOOTHIE

Voor 2 personen
 
Benodigdheden
• 200 ml halfvolle yoghurt
• 250 gram aardbeien
• 1 banaan
• 100 ml sinaasappelsap 

 
Bereidingswĳze
1.     Doe alle ingrediënten in een blender of hoge kom.
2.    Mix het geheel tot een gladde massa (met een mixer kan dit ook). 

 
 




