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̀Voor de goede gang van zaken 
 
 
 

Wees paraat….maar niet te vroeg en niet te laat! 
 
De gulden regel is max. tien minuten 
op voorhand en max. tien minuten na de start van de 
activiteit. 
 
 
“Toch niet buiten? Ik heb koude kuiten!” 
Het is voor de leiding niet mogelijk om op 
voorhand te voorzien wat elke activiteit zal 
inhouden. Wordt het een gezellige 

knutselactiviteit, actieve spelletjes of een stevige tocht…? Gaat het regenen, brandt 
de zon op ons smoeleke of wordt het lekker koud? Jullie hebben het al begrepen: wij 
hebben graag dat iedereen kledij aanheeft die tegen een stootje kan en dat deze ook 
aangepast is aan de weersomstandigheden. 
 

 
 
 Wil je iets kwijt… maak maar laweit! 
Is er een probleem, wil je iets kwijt,… aarzel dan niet 
om iemand van de leiding van je kind te contacteren. 
Wij staan ervoor open en willen allemaal gelukkige 
gidskes. 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds op maat 
Scouting zou er voor iedereen moeten zijn! Ook wie het thuis met wat minder moet doen, kan 
deelnemen aan onze werking. Scouts en Gidsen Vlaanderen werkte een fonds op maat uit, 
zodat activiteiten  als weekends, kampen, zwemmen, etc… telkens in drie delen kunnen 
worden vergoed: 1/3 door S&G VL, 1/3 door ons en 1/3 door (de ouders van) het lid. Aarzel 
niet om ons hierover te contacteren!  Meer nog: Spread the word! 
  



 

 
 
 
Lekker groen, niet te doen! 
 
Natuurlijk hebben wij een uniform en dat zien wij zo graag!  
Bij ons aan te kopen: 

 
 
 
Zelf aan te kopen: 
 

- Een groene broek of rok 
 
- Vanaf de joggi’s is ook het beige scoutshemd verplicht. Dit kan je vinden in 

de scoutsshop: de hopper: Lange Violettestraat 33, 9000 Gent of op 
www.hopper.be 

 

 

http://www.hopper.be/


 

 

Leidingsploeg 
 

Kapoenenleiding 

Merel 
Vandekerckhove 

Bavegemstraat 4, 
Oosterzele 

0496/03.60.70 
 

 Hond 

Anna Ysebie Sint-Lievensstraat 
41, Gijzenzele 

0495/88.32.61 
 

Drongo 

Louise Verbaere Boekhoutstraat 8, 
Oosterzele 

0471/95.41.40 Cheetah 

Elle De Clercq Rooberg 34C, 
Landskouter 

0473/57.54.64 Springbok 

Louise 
Vancamelbeke 

Achterdries 29, 
Oosterzele 

0474/30.41.43 Timka 

 

 

Kabouterleiding 

Julie Le Roy Heet 14, 
Scheldewindeke 0491/07.32.50 

Kraanvogel 

Maaike 
Vansteenberge 

Sparrenstraat 8, 
Merelbeke 0474/83.46.14 Panda 

Emmy Van Der 
Cruyssen 

Geraardsbergse- 
steenweg 130, 
Oosterzele 

0470/63.66.23 
 

Fitis 

Marielou Guilbert Rooberg 27B, 
Landskouter 0493/19.80.57 

Vink 

Julie Magerman Boerestraat 15, 
Balegem 

0470/32.84.42 Koala 

Eline Duiverman Achterdries 19, 
Oosterzele 

0479/49.59.17 Arakanga 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jonggidsen 

Hana Pottie Schildershoek 6, 
Landskouter 

0493/52.70.59 
 

Winterkoninkje 
 

Emma 
Vandemaele 

Gentsestraat 35, 
Zonnegem 

0484/40/72/20 Antilope 

Marie Labyn Rooberg 29c, 
Landskouter 

0471/32.34.39 
 

Schoenbek- 
ooievaar 

Emilie Mertens Roosbroekstraat 5, 
Scheldewindeke 

0471/40.14.92 Zwaan 

Laure Bombeke Torrekensstraat 37, 
munte 

0470/06.62.62 Fodi 

 

 

Gidsen 

Eva Forceville Serskampsteenweg 
216,Wetteren 

0470/33.01.26 Koolmees 

Ophelia 
Magerman 

Boerestraat 15, 
Balegem 

0476/83.44.80 
 

Chimpansee 

Marilyn Van 
Renterghem  

Rooberg 29, 
Landskouter 0489/31.61.79 

Zeehond 

Hannelore Vande 
Keer  

Esdoornlaan 27, 
Scheldewindeke 

0491/36.71.27 Kauw 

 

 

Groepsleiding 

Emma 
Vandemaele 

Gentsestraat 35, 
Zonnegem 

0484/407220 Antilope 

Eva Forceville Serskampsteenweg 
216,Wetteren 

0470/33.01.26 Koolmees 

Hannelore Vande 
Keer 

Esdoornlaan 27, 
Scheldewindeke 

0491/367127 Kauw 

 

  



 

 

Één e-mailadres per tak: 

Kapoenen: kapoenen.sjaloom@gmail.com 

Kabouters: kabouters.sjaloom@gmail.com 

Jonggidsen: jonggidsen.sjaloom@gmail.com 

Gidsen: gidsen.sjaloom@gmail.com 

Groepsleiding: groepsleiding.sjaloom@gmail.com 

Aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen en mededelingen.  

Attentie, Attentie! 

Facebookpagina: ‘Scouts Oosterzele: info voor ouders’ 
Sinds vorig jaar hebben we een facebookgroep waar belangrijke  
data, foto’s en dergelijke in gedeeld worden. Wil je graag lid worden? 
Geef ons maar een seintje! Natuurlijk verloopt alle communicatie nog 
steeds via mail, dit is een handig extraatje. 
 

Het rekeningnummer:  
BE 69 8905 4409 7178. 
Weekends, kampen,  activiteiten, aangekochte uniformen,… betaal je allemaal op ons 
algemeen scouts rekeningnummer.  
 
Inschrijven:  
 
Als je je dochter vanaf maart inschrijft, betaal je slechts 25 euro aan de scouts. Daarvan gaat 
16,45 euro naar Scouts en Gidsen Vlaanderen om de verzekering te bekostigen.. 
 
belangrijke data: 

● 2 februari: soepverkoop 
● 16 maart: eetfestijn 
● 8-10 maart: weekend kapoenen, jonggidsen en gidsen 
● 22-24 maart: weekend kabouters 
● 19 april: ouderactiviteit 
● 27 april: grote uitstap 
● 4 mei: Pastda!? 
● 1-7 juli: klein kamp 
● 18-27 juli: groot kamp 

 
 
Welkom op Flickr 

Vanaf nu zit onze scouts op Flickr. Flickr is een handige website waar             
we al onze foto’s zullen verzamelen, zodat iedereen er gemakkelijk          
aan kan. Wees gerust enkel personen met de link naar onze pagina            
kunnen de foto’s zien.  

https://www.flickr.com/photos/158441893@N02/albums  
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SOEP SOEP, VERSE SOEP! 

Het is weer winter en om de kou weg te krijgen 
bieden wij jullie lekkere warme soep aan! Op 2 
februari verkopen wij prei en tomatensoep. 1 liter 
is 5 euro en voor twee liter 8 euro. Wij leveren en 
verkopen de soep aan deur. Maar plaats toch 
voor de zekerheid al een bestelling via 
scoutssoep@gmail.com ! 

 

 

 

 
 

 

KIP AAN’T SPIT! 

Dit jaar kan je op 16 maart komen smullen 
van een heerlijk kippetje aan het spit! Dus 
koop alvast een kaart zodat je zeker een 
plaatsje en een kipje kan bemachtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:scoutssoep@gmail.com


 

 

SJALOOM VOOR OUDERS! 

Het is weer tijd, voor onze jaarlijkse ouderactiviteit ouderactiviteit! In plaats van je spruit af te 
zetten op het lokaal, mag je haar thuislaten en zelf een avond komen ontspannen. Dat doen 
we met een quiz vergezeld van heerlijke streekbieren. Wat wil een ouder nog meer?  

 

KAMPEN!! 

Het is weer bijna tijd om op kamp te vertrekken, de kapoenen en kabouters hun kamp 
is van 1 tot 7 juli.  

Het kamp van de jonggidsen en gidsen 
is van 18 tot 27 juli. Dit kamp werd mede 
mogelijk gemaakt door de uitstekende 
service van Schollaert M. 

 

 
 

  



 

 

Kapoenen 
Liefste kapoentjes 

Hier zijn we weer en we hebben veel leuke verrassingen voor jullie klaarstaan. Dus hou jullie 
maar al klaar om weer goed te ravotten! 

 

Zaterdag 12 januari: 14:30-17:30 

Kan jij even goed schilderen als Picasso? Of ben jij een steengoede beeldhouwer? Vandaag 
laten we ons creatieve zieltjes aan het licht komen en creëren we een meesterwerk. 

 

Zaterdag 19 januari: 18:30-20:30 

Hebben jullie ook zin in een gezellige avond? Kom dan zeker naar het lokaal in je mooiste 
pyjama! (Ik ga nog niets verklappen maar misschien kijken we wel een film) knipooog…  

 

Zaterdag 26 januari: 10:00-13:00 

Vandaag gaan we allemaal samen gezellig kokkerellen, vergeet niet om 
een mesje, plakje en 3 euro mee te nemen. 

 

 

 

Zaterdag 02 februari: geen vergadering  

SOEP SOEP… HEERLIJKE SOEP 

Vandaag maakt jullie leiding vele potjes vol met verse soep. En deze zullen wij dan natuurlijk 
ook verkopen. Wij houden jullie zeker op de hoogte voor als jullie ook een potje verse soep 
willen bemachtigen!  

 

Zaterdag 09 februari: 14:30-17:30  

Brrrr… Wat is het toch koud! Kom je snel verwarmen op het lokaal 
met onze liefde.  

 

  



 

 

Zaterdag 16 februari: 14:30-17:30 

Lieve kapoentjes vandaag is het de dag van de liefde, en schiet 
cupido allerlei hartjes in het rond. Kom maar snel naar ons liefdevol 
lokaal maar pas op voor cupido zijn liefdespijlen.  

 

Zaterdag 23 februari: 14:30-17:30  

Weet je niet wat te doen vandaag? Wij anders wel! Er staan weer een hoop leuke spelletjes 
op jullie te wachten! Rep jullie vlug naar het lokaal en we maken er samen een super leuke 
vergadering van!!!!! 

 

Zaterdag 02 maart: 14:30-17:30 

Vandaag gaan we ons bewijzen, wie is er de sterkste, wie is er de snelste, wie is er de 
slimste … Vandaag spelen we het grote kapoenen tegen wouters spel. 
(Samen met scouts windeke) 

 

Vrijdag 8 maart - zondag 10 maart: Weekend 

Het is weer tijd voor het LEUKSTE TOFSTE COOLSTE weekend van het hele jaar. Jaja 
kapoenen wij gaan dit weekend horizon verbreden…. hou je dus maar al klaar voor dit 
spetterende avontuur! 

Meer info volgt. 

 

Zaterdag 16 maart: geen vergadering 

LACHEN GIEREN SMULLEN het is weer tijd voor ons jaarlijks eetfestijn! Het wordt alleen 
maar beter want we hebben een nieuw heerlijk menu voor jullie samengesteld. Wij hebben 
alvast veel honger… jullie ook?  

Kaarten zijn verkrijgbaar via de leiding, jullie zullen hier nog verdere info over ontvangen. 

 

Zaterdag 23 maart; 14:30-17:30 

Er was eens een scoutslokaal en daar woonde sjaloom… Ben je ook benieuwd welk 
avontuur we vandaag gaan beleven rep je dan naar ons lokaal. Wij staan al ongeduldig te 
wachten. 

 

 

 

  



 

 

Zaterdag 30 maart: 14:30-17:30 

Kompas? CHECK. Kaart? CHECK. Goed humeur?  CHECK. 
Schoenen? CHECK. 
Vandaag gaan we op tocht jeeeej. Wees voorbereid met goede 
schoenen en aangepaste kledij. 

 

Zaterdag 6 april: 14:30-17:30 

Heb je een vriendinnetje die super jaloers is op jouw toffe namiddagen op de scouts? 
Probleem opgelost, want vandaag mag je een vriendin meenemen naar de scouts, want het 
is VRIENDJESVERGADERING. 

 

Zaterdag 13 april: 14:30-17:30 

Vandaag gaan we rollebollen in het gras, springen in de modder en spelen met verf. Doe 
maar jullie vuilste kleren aan want het is VUILE VERGADERING!!! 

 

Vrijdag 19 april: Ouderactiviteit 

Vandaag is het de beurt aan de ouders, zij die zin hebben zijn van harte welkom op onze 
jaarlijkse ouderactiviteit. Ook dit jaar organiseren we een super toffe quiz (met streekbieren). 
Dat de beste mogen winnen. Verdere info volgd nog via mail. 

 

Zaterdag 20 april: geen vergadering 

Vandaag geen vergadering, wij hopen dat alle ouders die aanwezig waren gisteren hun 
super hebben geamuseerd. Volgende week is het weer aan de kinderen. 

 

Zaterdag 27 april: Grote Uitstap 

Vandaag trekken we erop uit en wij niet alleen, scouts Sjaloom neemt de wereld over.  
(verdere info volgt nog) 

 

Zaterdag 4 mei: 14:30-17:30 

Vandaag trekken we de wildernis in. Trek dus snel je 
regenlaarsjes aan en kom naar het bos. We gaan rollen in de 
modder en diepe putten graven… en wie weet vinden we wel 
een schat! 
We verwachten alle kapoenen om 14:30 aan de ingang van het 
Aelmoeseneiebos. 

  



 

 

Zaterdag 11 mei: 14:30-17:30 

Hoor jij daar ook al iemand snikken??? Dat is jullie leiding die weent, want vandaag is het 
namelijk de allerlaatste vergadering… Maar niet te snel getreurd lieve kapoentjes! Wij 
houden vandaag een afscheidsfeestje om dit prachtige jaar af te sluiten.  

 

Pot vol koffie, wat was dit een kweet-niet-hoe-leuk-jaar!!! Jullie hebben het stuk voor stuk 
geweldig gemaakt. Wij zien elkaar snel in juli op kamp en daar gaan we er een 
ALLERLAATSTE geweldige week van maken, wees daar maar zeker van vriendinnetjes. Tot 
dan!  

 

Veel kusjes van jullie gekke leiding en een stevige linker, 

 
Lentegroene Jollige Hond, Agaatpaarse Wilskrachtige Drongo, Olijke Cheetah, Menslievende 
Timka, Gezellige Springbok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Kabouters 
Liefste kabouters,  

2018 is alweer voorbijgevlogen, wij kunnen het bijna niet geloven. 2019 staat nu voor de 
deur, het wordt een jaar vol kleur! Een goede gezondheid en veel liefde zijn allebei heel erg 
fijn. Maar geluk zit niet alleen in de grote dingen, soms is geluk heel klein.  
Kijk dit jaar allemaal eens goed rond jou, naar de kleine dingen om je heen, en geniet van 
een nieuwe pot choco voor jou helemaal alleen. 
Geniet, dans schitter en straal. Kies er niet eentje maar doe het dit jaar allemaal! 

Wij wensen jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar, veel liefs van jullie kapoentjes: 
Okergele Blijmoedige Panda, Zonneroosgele Beminnelijke Fitis, Fluweelroze Schitterende 
Kraanvogel, Amusante Koala, Hartige Vink en Authentieke Arakanga 

 

Zaterdag 19 januari: 19u00-21u00 

Boee de kerstvakantie is alweer gedaan! Maar niet getreurd, tijd om naar de scouts te gaan! 
Vandaag maken we het gezellig en knus, dus kom snel want wij hebben jullie gemist!  

 

Zaterdag 26 januari: 19u00-21u00 

Wie is de slimste kabouter van de wereld?  

Wie weet dat een koe in de wei hoort en niet op de maan 

en je zonder jas in de winter beter niet naar buiten komt! 

We zullen het vanavond allemaal te weten komen dus doe jullie geluksonderbroeken maar 
aan 

WIJ GAAN QUIZZEN!!!! 

 

Zaterdag 2 februari: geen vergadering 

SOEP  LEKKERE SOEP, het is eindelijk zo ver! De dag dat we onze diepvries weer vol 
kunnen steken met de lekkerste soep van het land! 

Bestel maar lekker veel soep of kom ze heel de dag door halen op het lokaal!  

Jammer genoeg is het dus vandaag geen vergadering! 

 

 

 

  



 

 

Zaterdag 9 februari: 14u30-17u30 

De knotsgekke knutselvergadering ! 

Een knipje hier een likje verf daar dan plak ik dat hier en kleuren maar.  
Haal die handige harry in jou maar alvast naar boven want wij gaan knippen + plakken + 
verven + tekenen= knutselen !! 

 

Zaterdag 16 februari: 09u30-12u00 

Hebben jullie ook altijd al eens een valentijnsdiner willen koken 
voor jullie liefje? Of voor jezelf? Of voor jullie mede-kabouters 
natuurlijk! Vandaag gaan we samen een heerlijk 3 
gangen-menu bereiden. Breng 3 eurootjes mee zodat we ons 
buikje allemaal kunnen vullen, want liefde gaat door de maag! 

 

Zaterdag 23 februari: 14u30-17u30 

Hey arakanga dit is je verjaardag! Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij! 

Vandaag vieren we feest met een ons feestbeest! We maken er een onvergetelijke dag van. 

 

Zaterdag 2 maart: 14u30-17u30 

Vandaag strijden we voor de ultieme prijs! Wie is er beter de kapoenen of de wouters?  

Jaja jullie lezen het goed, vandaag gaan we samen met de jongensscouts strijden tegen de 
kapoenen! 

Doe jullie meest strijdvaardige kleren aan en doe jullie gordels vast want dit wordt HEFTIG! 

 

Zaterdag 9 maart: 14u30-17u30 

Goeieavond meneertjes vandaag spelen we geen spel want het is geen scouts en het is daar 
ook niet leuk. 

MOPJE! Het is omgekeerde dag!  

Vandaag lopen we achteruit, doen we ons kleren binnenstebuiten aan en draaien we alle 
spellen op zijn kop. 
 

 

 

 

  



 

 

Zaterdag 16 maart: geen vergadering 

Helaas pindakaas, vandaag zullen jullie mama en papa moeten 
ambeteren, want het is geen vergadering vandaag! Jullie 
moeten ons echter niet missen, want wij zijn paraat op ons 
jaarlijks eetfestijn, allen daarheen! GEBRADEN KIEK VOOR 
IEDEREEN!!! 

 

Vrijdag 22 maart: WEEKEND 

YES het leukste weekend van het jaar is weer daar! Wij kunnen alvast niet wachten!!  

meer info volgt 

 

Zaterdag 30 maart: 14u30-17u30 

Heb je ook wel zo eens een dag dat je geen zin hebt om je kleren aan te trekken? Wel dan 
hebben wij goed nieuws voor jou: vandaag mogen jullie in jullie pyjama naar de scouts 
komen! Geen redenen meer om niet te komen dus! 

 

Zaterdag 6 april: 14u30-17u30 

! Neem-je-vriendje-mee-vergadering ! 

Dag vriendjes en vriendinnetjes!  
Ja vandaag horen jullie vriendinnetjes van school of van bij je hobby er ook bij want het is 
neem-je-vriendje-mee-vergadering! laat ze maar is zien wat voor een echte scouts je bent en 
waarom jij graag elke zaterdag komt ravotten op het lokaal ! 

 

Zaterdag 13 april: 14u30-17u30 

Theekransjes, bingo spelen, lopen met een wandelrekje, roddelen over Antoinette die in het 
bejaardentehuis zit, 10.000 kleren aandoen vooraleer we naar buiten gaan, ons vals gebit 
eens goed kuisen,  jaja je raadt het al… Vandaag gedragen we ons alsof we al een eeuw 
leven. Het is BOMMAVERGADERING! 

 

Zaterdag 20 april: geen vergadering 

遺憾的是今天不是球探 (dit is chinees voor: ‘het is jammer dat het geen scouts is vandaag’)  

Vandaag is het geen vergadering, het zal dus een super saaie zaterdagnamiddag worden 
zonder ons... :-(  

 

 

  



 

 

Zaterdag 27 april: GROTE UITSTAP 

Vandaag trekken we er op uit, rugzakje klaar en vertrekken maar! Meer info volgt  

 

Zaterdag 4 mei: 14u30-17u30 

Van Afrika tot in Amerika, van in de Himalaya tot in de Zuidelijke Sahara. een wereldreis is 
dat niet wijs! Weet jij welke continenten we nog moeten afvinken van de kaart ? Kom dan 
maar naar het lokaal en maak een beetje vaart! 
 

Zaterdag 11 mei: 14u30-17u30 

Knijp jullie neuzen maar al dicht, want vandaag maken we er een groot 
vuil afscheidsfeest van!! Tijd voor… VUILE VERGADERING! Tot 
straks varkentjes. 

!!PARENTS BE WARNED!! 

 

 

Tot snel frikandel, see you later alligator, tot in den draai papegaai, bye bye butterfly!! 

TOT OP KAMP! 

GROETEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Jonggidsen 
Liefste joggi’s, 

Hopelijk zijn jullie ons nog niet beu want we hebben weer heel wat leuke activiteiten voor 
jullie in petto. Wij kijken er alvast naar uit om nieuwe avonturen met jullie te beleven. 

 

 Zaterdag 12 januari: 19u00-21u30 

Knip, plak, knip, plak, knip, plak, knip, plak 

Wat denken jullie dat we gaan doen vandaag?  

 

Zaterdag 19 januari: 19u00-21u30 

Wie is de president van Amerika?  
Wie heeft de telefoon uitgevonden?  
Hoeveel bollen heeft het Atomium?  
 
Als je de antwoorden op deze vragen weet, komt het helemaal in orde! 
 
 
 Zaterdag 26 januari: 14u30-17u30 

? Ook jij kom, scouts de op dag omgekeerde het is Vandaag 

(lees het tekstje van rechts naar links) 

 

 Zaterdag 2 februari: 10u00- 

GEEN VERGADERING vandaag, maar we gaan wel heerlijke SOEP 
verkopen voor de scouts!  

Kom met je FIETS !!! 

 

 

 Zaterdag 9 februari: 14u30-17u30 

Antilope is terug van weggeweest en dat gaan we vieren met 
een extra superduperleuk spel !!! 

 

 

  



 

 

Zaterdag 16 februari: 14u30-17u30 

 Ik ben verliefd geworden zonder dat ik het wou, 

neem me niet kwalijk dat ik zoveel van je hou… 

Iedereen zal een beetje verliefd worden vandaag! 

 

Zaterdag 23 februari: 10u30-13u30 

Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje? 

Ik denk dat je wel kan raden wat we gaan doen vandaag? Breng zeker een 
mesje, een snijplank en 3 euro mee!  

 

 Zaterdag 2 maart: 14u30-17u30 

Een speciale dag staat op het programma… 

Kom alvast verkleed in je favoriete superheld en kom ontdekken wat we gaan doen! 

 

Vrijdag 8 maart - zondag 10 maart: meer info volgt 

Deze week gaan we op WEEKEND! Hoe blij zijn jullie op een schaal van 1 tot 10 ??? 11 
duuuhhhhh !!! 

Houdt jullie vast aan de takken van de bomen want het wordt FANTASTISCHHH 

 

Zaterdag 16 maart: Geen vergadering 

Er is GEEN VERGADERING! Deze zaterdag kunnen jullie geen spelletjes komen spelen bij 
ons, maar wel lekker komen smullen van kip aan’t spit! Mama’s, papa’s, broers en zussen 
zijn allen welgekomen op ons jaarlijkse eetfestijn. Verdere info volgt.  

 

Zaterdag 23 maart: 14u30-17u30 

 Jullie weten wat jullie te doen staat? Naar ons lokaal komen met de volle goesting want we 
hebben weer iets megawijs voorbereid…  

 

 

 

 

 

  



 

 

Zaterdag 30 maart: 14u30-17u30 

Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw 

S.O.S. Ik mis je 

Trek je mooiste zwempak aan want het wordt een 
spetterende namiddag! 

 

Vrijdag 6 april: 14u30-17u30 

Groene verf, blauwe verf, een beetje modder, een emmer water… Jullie zullen er stralend 
uitzien!   Doe kleren aan die heel vuil mogen worden en neem ook verse kleren mee. Tip: 
mama en papa, leg een plastiekzak in de auto want jullie krijgen je dochter niet proper mee 
naar huis.  

 

Vrijdag 12 april- zaterdag 13 april: meer info volgt 

Deze 2 dagen stellen we jullie op de proef. Wij willen eens zien wat 
voor vlees we in de kuip hebben. Meer info over prékamp volgt !  

 

 

Zaterdag 20 april: Geen vergadering 

Liefste jonggidsen, vandaag zal er geen vergadering zijn aangezien jullie oudertjes op vrijdag 
19 april eens een spelletje mogen komen spelen. Meer info over ouderactiviteit volgt.  

 

Zaterdag 27 april: meer info volgt 

Geen gewone vergadering, maar wel een leuke uitstap met hele scouts.  

Dat wil je toch niet missen?  

 

Zaterdag 4 mei: 14u30-17u30 

Vandaag trekken we erop uit en gaan we naar ’t stad… SPANNEND !!! 

 

 

 

 

 

  



 

 

Zaterdag 11 mei: 14u30-17u30 

Jullie hebben een grandioze afsluiter verdient van dit 
scoutsjaar vol plezier en mooie herinneringen. Daarom 
organiseren we een afscheidsfeestje om in schoonheid te 
eindigen 

MAAAAAAAAAAR….  

niet getreurd, het einde is nog niet nabij want er staat nog een 
kamp op jullie te wachten. Wij staan al te popelen om te vertrekken met jullie. Tot gauw 
joggi’s! 

Stevige linker  

horizonoranje guitige antilope, noorderlichtgroen bruisend winterkoninkje, parelmoerroze 
ingetogen schoenbekooievaar, integere fodi en bereidvaardige zwaan.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Gidsen 
 

Back at it again with a bjoetieful 2de deel niels          
destadsbader  
 

Vrijdag 12 januari: 19u-21u30 

filmpken checken aaa 
Doe u chille pantoefels maar aan en u P to the Jama’s. 
 
Zaterdag 18 januari: 14u30-17u30 

Alle gidsjes zwemmen in het water, 
falderalderiere, falderalderare 
Alle gidsjes zwemmen in het water, 
fal, fal, falderalderalderalde, ra, ra, ra 
Afspraak aan het zwembad van Merelbeke met 4 euries.  
 

Zaterdag 26 januari: 19u30-22u  

“De minimumleeftijd in Belgische casino’s is 21 jaar, dat is bij wet bepaald. Bent u 21 jaar of                  
ouder, 
dan bent u van harte welkom op vertoon van een geldige identificatie, een rijbewijs of               
paspoort.” U 
hebt het gehoord. Zet je beste pokerface op, breng alvast jullie valse identiteitskaart mee en               
vooral: 
bring the cashhh. 

Zaterdag 2 februari: Geen vergadering  
 
Dag mevrouw, wij zijn van de scouts van Oosterzele en wij zijn op tocht voor onze jaarlijkse                 
soepverkoop. Voor één liter is het 5 euro en vanaf dat je er twee koopt 4 euro per liter?                   
Willen jullie er ook kopen? Leer dit zinnetje alvast uit jullie hoofd of bedenk er zelf eentje en                  
kom bewijzen dat jij de beste Sjaloom-verkoopster bent.  
PS: vergeet uwen fiets niet. 
 

Zaterdag 9 februari: 14u30-17u30 

het grote-kleine-evert-vieren-spel (kleine evert) 
Deze titel lijkt op het eerste zicht speciaal…  
… Dat is hij ook, want vandaag is het een speciale dag: Onze eigenste Evert aka Koolmees                 
aka mevrouw Forceville aka Eva is Jarig!! 21 lentes jong, de bloei van een menselijk leven.                
Dat laten wij niet ongezien passeren. Neenee, wij vieren dat! 
 



Zaterdag 16 februari: 14u30-17u30 

Vandaag vieren we de mooiste (walgelijkste) dag van het jaar. Er hangt liefde (schijt) in lucht,                
en dat moet gevierd (genegeerd) worden. Vaders, houdt uw zonen binnen! Moeders,            
behoedt uw dochters! Onze lieftallige (losgeslagen) gidsjes (crazy bitches) zullen liefde           
brengen (de straten onveilig maken) in Oosterzele. Komt dat zien, het is Valentijn             
(koppelhaatfestijn).  
 

Zaterdag 23 februari: 14u30-17u30 

Vandaag niets speciaals onder de horizon: wat boeven vangen, het          
kwaad bestrijden, brandje blussen, kat in een boom? Eruit halen. AH           
MA WACHT NE KEER, ke bennekik toch genen eld? TOCH WEL           
DAME! Kom verkleed als superheld naar uw hoofdbasis te O’zele om           
1430uur EN wordt de held die je altijd al hebt willen zijn! 
Verzin ook al een catchy naam + superkracht + bijhorend pak 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mA9iMoBVPVI  
Kijk, we gaan het niet onder stoelen of banken steken, deze jam rockt gewoon alle pannen                
van het dak. Leer hem alvast van buiten.  
 

Zaterdag 2 maart: 11u-13u30 

2 eetlepels awesome 
een scheutje demax 
een flinke snuif delicious 
een tast in uw geldbuidel naar 4 euro 
Doe het geheel in een pot, goed mixen, 10 min laten sudderen  
KLAAR is KEES 
(wie is Kees eigenlijk) 
Vandaag is het kookvergadering voor moest u het nog niet doorhebben, sloeber.  
 

Vrijdag 8 maart tot zondag 10 maart: weekend 

VRIJHOUDEN 
meer info volgt  
 

Zaterdag 16 maart: geen vergadering, wel eetfestijn 

eetfestijneken aaa 
goeien kiek aaa 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=mA9iMoBVPVI


 
 
 
 
Zaterdag 23 maart: geen vergadering 

Ge kent uw leiding, altijd maar in de weer, altijd in de bres springen voor zijn naaste. Dit                  
weekend konden we het weer eens niet laten en gaan we koken bij de kabouters. Want als                 
het van hun leiding afhing… Alleja een mens mag niet roddelen he. Kortom: gelukkig zijn wij                
er nog.  
 

Zaterdag 30 maart: 14u30-17u30 

Preview: https://www.youtube.com/watch?v=B-KBjrHOgqk  
Face it: ver gaadet nie schoppen int leven. Wij ook nie           
trouwens. Kunnen maar beter voorbereid zijn.  
Doe uw meest hobo-like outfit aan (ah nee wacht, da’s heel           
u kleerkast HA BURN).  
 

Zaterdag 6 april: 11u-17u30 (einduur kan variëren) 

stadsspelleken in een vies stadje.  
De locatie is op dit moment nog top secret…  
Instructies volgen!! 
Beloofd, echt waar.  
Ma echt 
 
 
 
Zaterdag 13 april: 14u30-17u30 

Kaas tussen uw tenen, eiers in uw haar, verf op uw smoel,            
bloem tussen uw billen, modder all over the body ---> VUILE           
VERGADERING DUS 
Wooohooow! Laat uw inner varken vrij.  
Doe kleren aan die tegen een stootje kunnen, een bikini of           
zwempak bijvoorbeeld.  
 

Vrijdag 19 april: geen vergadering, wel ouderactiviteit 

Dit weekend is er geen vergadering van jullie, want jullie ouders zijn welkom op onze alom                
bekende quiz met streekbieren. Wie weet komen ze wel eens beschonken thuis, hihi 

Zaterdag 27 april: meer info volgt 

Voor de 1 miljoenste keer volgt meer info. Wat we wel al kunnen zeggen is dat we op grote                   
uitstap gaan. JOEPIEEEEE! Hou alvast de hele dag vrij. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B-KBjrHOgqk


Zaterdag 4 mei: PASTDA?! 

Vandaag is DE grote dag waar allemaal al zo lang naar uitkijken. Eindelijk mogen we tonen                
wat die beruchte Gidsen van Sjaloom allemaal in hun mars hebben! 
PS: meer info over wanneer jullie verwacht worden in de voorafgaande week volgt. Zeker              
vrijhouden! 
 

Zaterdag 11 mei: meer info volgt 

Als afsluiter, kozen wij voor een knipoog naar ons kamp dat eraan zit te              
komen.  
Voor moesten jullie het al vergeten zijn: we hebben fietskamp dit jaar :D. Dat              
wil zeggen dat we een tweedaagse fietstocht naar de Walen zullen           
ondernemen. Onder het motto ‘oefening baart kunst’, strekken we vandaag          
ons koersbenen al eens uit.  
Naar waar en de uren van vertrek en aankomst zullen, zoals u al gewoon bent, nog bekend                 
gemaakt worden.  
 
Leiding out xdxp  
Salut en de kost! 
Tot op kamp! 
Kusje Kusje 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

woordzoeker 

 


