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April 

@ntenneke 

V.U.: 

Nicky Verbeeck 
Watertorenstraat 20, 2812 Muizen 

0475/34 98 40 

V.U.: 

Niels Daelemans 

Merelstraat 3, 2860 Sint-Katelijne-Waver 

0479/62 36 59 

Schandaal!!! 

Ondek het op p. 22! 
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Als ge wilt 

plooien, moet 

ge nu plooien 
-Kwikstaart in een poging zijn mede-

leiding aan te moedigen- 
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De tafel der inhouden 

1. Voorblad 

2. Spreuk 

3. De tafel der inhouden 

4. Kalender 

5. Ik dacht het maar 

6. 25 jaar @ntenneke 

8. Spelletjes 

10. Bureluren 

11. Mareriaalverhuur 

13. Verjaardagen 

14. Allo allo ??? 

15. Moppentappen met Banteng 

16. Voor u bezocht 

19. Oproepen 

20. Winnaar/Loser + Wist je dat 

21. Techniekjes met Kwikstaart 

22. Aan de schandpaal 

23. Uit de oude doos 

24. Kokkerellen met Aloeatta 

25. Songtekst 

26. Kleurplaat 

27. Maandprogramma’s:   -Kapoenen 

       -Wouters 

         -JG’s 

        -Givers 

@
n

te
n

n
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k

e
 

Takleiding 

Kapoenen Gaai   0493/60 07 19 

Wouters  Scholekster 0474/83 43 98 

Jong-Givers Klipdas  0493/74 42 69 

Givers  Slaapmuis 0493/52 78 37 Werkten mee aan dit @ntenneke 

Gaai, Wiko, Kwikstaart, Banteng, Spits-

vogel, Aloeatta, Koala, Klipdas, Marter, 

Beo 
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Mei 

1 Zwemmen 

15 Daguitstap  

Juni  

25 BBQ  

Augustus  

1 – 15 kamp  

April 

1 Rokskesfuif  

3 Leidingswissel 

10 Derdejaarsvergadering 

15 – 16 en 17 Leidingsweekend  

10 Truffels  

24 Afhalen truffels  

29/ 04 – 01/05 Giverweekend  

Kalender 
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Ik dacht het maar 
Ik dacht het maar 

 

De maand april is aangebroken. Een maand waarin er veel dingen gepland 

staan. Het belangrijkste daarvan is onze 13 editie van de Rokskesfuif. Wat 

ook de laatste editie zal zijn. Na vele topjaren hebben we besloten dat deze 

editie de laatste zal zijn. De hoogte jaren zijn voorbij en dus tijd voor een 

nieuw project. Maar meer nieuws daarover later. Van onze 13de editie willen 

we natuurlijk ook een topeditie maken. En dit lukt alleen maar als iedereen 

de handen in elkaar slaat en iedereen zijn beetje bijdraagt. Al maanden is het 

Rokskesfuif team (bestaande uit een aantal leiding, stammers en de 

groepsleiding) alles op poten aan het zetten. En sinds vorige week zijn we ook 

volop gestart met onze promo! Elke week wordt er geflyerd aan schools, 

leiding en givers zijn massaal kaarten aan het verkopen (Deze kost trouwens 

maar €5, dit voor het feest van het jaar!). Maar iedereen kan zo wel iets 

doen. Wil je ook graag flyers uitdelen aan je vrienden? Vraag dan een aantal 

flyers aan de leiding. Wil je ons steunen maar zie je het niet zitten om te 

komen feesten? Je mag altijd een steunkaart kopen aan €5, deze zijn te 

verkrijgen bij de leiding en givers van Heilig Kruis. En zo kan ik nog een tijdje 

doorgaan. En wist je dat al de opbrengt van onze fuif voor ons nieuwebouw 

is? 

Net zoals de opbrengt van de overheerlijke truffels.  Het lid dat de meeste truffels verkocht heeft 

krijgt trouwens een prijs! Wat dit is? Kom je te weten als jij de winnaar bent en dus de meeste truffel 

verkocht hebt. Alle truffel papiertjes worden ten laatste tegen 10 april aan de groepsleiding geven of 

doorgestuurd naar het mailadres op de truffelpapieren (deze zijn te vinden op de site). Je kan de 

truffel komen op halen op zondag 24 april aan onze lokalen!  

 

Tijdens het weekend van 15 april vertrek de leiding naar het kampterrein (dat voor iedereen nog een 

geheim is). Er wordt daar alles besproken over het kamp! Zo zie je maar dat er weer een drukke 

maand voor de leiding, groepsleiding en ook wel de leden voor de deur staat.  

Tot op de Rokskesfuif of zondag! 

 

Een stevige linker, 

 

De groepsleiding  
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Na vorige maand het startschot te hebben gegeven 

van deze nieuwe rubriek, sta ik hier deze keer weer 

met deel twee van “Hoe het allemaal begon… ’t 

@ntenneke”. Aangezien de inleiding net iets te mo-

numentaal was vorige keer, zal ik nu maar direct 

met de deur in huis vallen. 

Ik heb vorige keer al een tipje van de sluier gegeven 

waarover dit artikeltje zal gaan: De inhoud van het 

@ntenneke. Deze rubriek is namelijk niet de enige 

die toegevoegd is geweest aan het @ntenneke. De 

enige rubriekjes die altijd behouden zijn gebleven 

doorheen deze 25 jaar, zijn het voorblad, de spreuk/

tekst op de tweede pagina en de maandprogram-

ma's. Dit is dus niet echt wonderbaarlijk veel. Zo 

was er vroeger bv. wel een 'Fons de tuinman' ru-

briek; waarin Fons alle vragen oploste van lezers die 

problemen hadden met hun tuin te onderhouden. 

Ook veel informatieve berichten kon men terug vin-

den in de oude @ntennekes. Stuk voor stuk zijn er 

dan rubriekjes bij gekomen die het @ntenneke heb-

ben gevormd tot wat het nu is. Spijtig genoeg heb-

ben we dus ook van enkele rubriekjes afscheid moe-

ten nemen. Voorbeelden hiervan zijn: redactioneel, 

Edward en Prosper, Fons de tuinman,  De Muur-

krant, Het Takaandeel, Heet van de naald, Fragmen-

ten uit het Logboek, Post aan het @ntenneke... 

Hoe komt het nu dat deze rubrieken zijn verdwe-

nen? Sommige rubriekjes, zoals Fons de tuinman, 

Post aan het @ntenneke, het Logboek en het Ta-

kaandeel vergde allemaal een inspanning van men-

sen buiten de redactie. Afgeleid van de lege pagina's 

voor deze rubrieken in sommige oude @ntennekes, 

veronderstellen we dat deze zijn doodgebloed door 

een te weinige inspanning van onze lezers. Redacti-

oneel is gedeeltelijk overgevloeid in de hedendaag-

se 'ik dacht het maar' en toen het hoofdpersonage 

van Heet van de Naald, Pientere Marmot, de scouts 

verliet, is deze rubriek ook stilletjes aan ten 

onder 

gegaan. Aangezien ook de redactieleden van het 

@ntenneke nog een leven buiten de scouts hebben, 

en hun mogelijkheid tot het doorgronden van din-

gen ook voor ons gelimiteerd is, zal de rede voor het 

stoppen van Edward en Prosper en de Muurkrant 

voor de moment nog een mysterie blijven. (Aan 

mijn trouwe lezers: u mag altijd zelf op onderzoek 

uit gaan!)  

Spijtig genoeg is ook deze “hoe het allemaal begon” 

rubriek ten dode opgeschreven. Er zijn namelijk niet 

al te veel interessante scouts-gerelateerde dingen 

waarover ik in deze rubriek kan schrijven. Dit maakt 

me natuurlijk extra gemotiveerd om zo goed moge-

lijke artikels te schrijven in dit tijdelijk rubriekje! 

Ik zou nog graag eventjes willen stilstaan bij een 3tal 

van de verdwenen rubriekjes. Om te beginnen: de 

post aan het @ntenneke. In deze rubriek versche-

nen de brieven die mensen posten in de brievenbus 

van de scouts, of  

Hoe het allemaal begon…  
Deel II 
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 mails die naar ‘t @ntenneke werden verstuurd. 

Hierin stonden vaak ideeën, opmerkingen, vragen, 

etc. Zoals eerder reeds vermeld, ontving de redactie 

te weinig respons, waardoor deze rubriek zijn hoofd 

op den duur niet meer boven water kon houden. Ik 

vind het persoonlijk wel spijtig 

dat deze, of een gelijkaardige 

rubriek er niet meer is. Uitein-

delijk is die rubriek de reden 

waarom ons boekje 't 

@ntenneke noemt (zie deel I). 

Nu kunnen ouders of andere 

scoutsleden hun gevoel over 

de scouts niet meer openlijk 

delen. Is dit ook niet een goede 

manier om ouders meer te be-

trekken bij het scoutsgebeu-

ren, en ze meer het gevoel ge-

ven dat ze gehoord worden 

door iedereen? Volgens mij 

heeft elke ouder wel één of 

meerdere bedenkingen of vra-

gen over het scoutsgebeuren. Moeten wij, als lei-

ding, het de ouders dan niet zo gemakkelijk mogelijk 

maken om deze met ons te delen? Wat vinden jullie 

hiervan? Laat het me weten via kwik-

staart@scoutsheiligkruis.be , en wie weet is er vol-

gende keer terug een pagina met 'post aan het an-

tenneke'! 

 

Dan is er nog het onderdeeltje redactioneel; 

dit is 

eigenlijk een soort van het omgekeerde  “post aan 

het antenneke”. De redactie kon hierin zijn mening 

kwijt over onderwerpen over bepaalde, scouts of 

maatschappij gerelateerde pro-

blemen. Zo konden we ook aan 

onze leden laten zien wat onze 

kijk op scouting en de rest van de 

wereld is. Een rubriek dat in mijn 

ogen terug zou mogen worden 

ingevoerd. Als laatste geniet ik 

ook altijd van de heet van de 

naald, wanneer ik de oude 

@ntennekes lees. Een paginaatje 

vol geroddel over wat er met de 

leiding gebeurt. 

Je kan altijd zelf eens kijken naar 

de oude antennekes, en laat mij 

weten welke rubriekjes jullie zou-

den willen zien wederkeren! 

 

Hopelijk heb ik tegen volgende maand al eens kun-

nen piepen in de eerste 3 jaargangen van het 

@ntenneke, Want ik ben er zeker van dat jullie even 

benieuwd hiernaar zijn, dan ik! 

Vergeet zeker en vast al de andere @ntennekes te 

lezen, terug te vinden op onze site, onder 

@ntennekes. 

mailto:kwikstaart@scoutsheiligkruis.be
mailto:kwikstaart@scoutsheiligkruis.be
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Spelletjes 
Zoek de woorden 
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Sudoku 
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Bureluren 
 

   

                    Foto das een misterie 

     Bureluren 

 
Wat is jouw naam? 

 

Mijn naam is Erika. 

 

Wat heeft u naar hier gebracht? 

 

Ik ben samen gaan wonen met mijn man. 

 

Heb je vroeger in de jeugdbeweging gezeten? 

 

In de scouts heb ik nooit gezeten. 

Maar wel in de jeugdbeweging. 

 

Wat is u bijgebleven van de jeugdbeweging? 

 

Ik herinner mij dat we samen gingen kamperen in het bos. 

Dan zochten we hout en dan maakten we een gezellig vuurtje. 

Wanneer het avond was dan zongen we leuke liedjes aan het vuur. 

 

Vindt u dat de jeugdbeweging waar u in zat veel verschilde met onze scouts? 

 

Ik zou het eigenlijk niet weten. 

Ik denk daar niet zo aan. 

Kinderen moeten gewoon gezellig kunnen spelen. 

. 

 

Zouden u kinderen naar een jeugdbeweging mogen? 

 

Jazeker, ook naar jullie scouts. 

Maar ik zou ze nooit dwingen. 

Ik zou het wel voortvertellen. 

 

Vind je dat je veel in de jeugdbeweging hebt geleerd? 

 

Ik dacht daar nooit veel over na. 

Ik maakte vooral plezier met vrienden. 

Maar ik denk wel dat ik er veel heb geleerd, maar zonder dat ik het echt besefte. 
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MATERIAALVERHUUR SCOUTS EN GIDSEN HEILIG KRUIS 

Heilig Kruis verhuurt zijn materiaal terug, en aan iedereen! Oud-scout, of niet, 

het maakt allemaal niet uit. Schreeuw het van de daken, mail het door naar heel uw contactenlijst, 

praat erover op café… , of huur het gewoon! 

Deze lijst wordt trouwens nog regelmatig geüpdatet, met een steeds grotere variatie aan 

verhuurmateriaal. Op de website kan je deze telkens volledig up to date versie bekijken, samen 

met foto’s van het materiaal! Zeker regelmatig checken is dus de boodschap.  

 www.scoutsheiligkruis.be 

 

WANNEER WE ZELF VOOR VERVOER MOETEN ZORGEN Binnen Mechelen €15 €0.25/km 

 

Tafels en bank 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Klaptafel €6.00 €11.00 €15.00 €18.00 €20.00 €22.00 €24.00 €26.00 
Gewone tafel €6.00 €11.00 €15.00 €18.00 €20.00 €22.00 €24.00 €26.00 
Klapbank €2.00 €4.00 €5.00 €6.00 €7.00 €8.00 €9.00 €10.00 
Blauwe metalen 
stoelen 

€0.5 €1.00 €1.50 €2.00 €2.50 €3.00 €3.50 €4.00 

 

                                                                Dagprijs             Weekprijs 

 

Tenten 

 

Kookgerei 

Pirra  €100.00 Opzetten van de tent inbegrepen 

Pirra  €100.00 Opzetten van de tent inbegrepen 

Pirra  €100.00 Opzetten van de tent inbegrepen 

Pirra  €100.00 Opzetten van de tent inbegrepen 

Kleine Pirra  €50.00 Opzetten van de tent inbegrepen 

Kleine Pirra  €50.00 Opzetten van de tent inbegrepen 

Patrouille tent*  €50.00  

Shelter*  €30.00  

Shelter*  €30.00  

Shelter*  €30.00  

Shelter*  €30.00  

Vuurshelter* (2) €10.00 €30.00  

Vuurshelter* (2) €10.00 €30.00  

Frame-tent* €25.00 €60.00  

Frame-tent* €25.00 €60.00  

* Opzetten van tenten €20.00   
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Gasvuur (2) €5 €15.00 

Gasvuur (2) €5 €15.00 

Gas €5 €15.00 

Gas €5 €15.00 

Set potten (4 grote) €5 €15.00 

Set potten (4 grote) €5 €15.00 

Set potten (2 grote) €5 €15.00 

Set potten (2 grote) €5 €15.00 

Braadslee €2.50 €7.50 

Braadslee €2.50 €7.50 

Braadslee €2.50 €7.50 

Witte kommekes €2.00 €4.00 

Borden en bestek (40) €10.00 €20.00 

Groot vergiet  €5.00 €10.00 

Grote pollepel €1.00 €2.00 

Grote pureestamper €1.00 €2.00 

Grote houten lepel €1.00 €2.00 

Grote klopper €1.00 €2.00 

Gamellen (20 sets van 2) €5.00 €10.00 

Gamellen (20 sets van 2) €5.00 €10.00 

 

Feestmateriaal 

Lichtslangen €2.00 €4.00 

Lichtsnoeren + lampjes (2) €4.00 €8.00 

Lichtsnoeren + lampjes (2) €4.00 €8.00 

Verlengdraad €1.00 €2.00 

Verlengdraad €1.00 €2.00 

Verlengdraad €1.00 €2.00 

Spoelverlengdraad €1.00 €2.00 

Spoelverlengdraad €1.00 €2.00 

Belgische vlag €1.00 €2.00 

Vlaamse vlag €1.00 €2.00 

Vlaggenmast €2.00 €4.00 

Vlaggenmast €2.00 €4.00 

Vuurkorf klein €2.00 €4.00 

Vuurkorf klein €2.00 €4.00 

Vuurkorf groot €2.00 €4.00 

Opdienplateau’s €2.50 €5.00 

Hallogeenspot €4.00 €8.00 

Hallogeenspot €4.00 €8.00 

Hallogeenspot in serie (10) €2.00 €4.00 

Hallogeenspot in serie (10) €2.00 €4.00 

 

Andere 

Waskommekes (10) €2.00 €4.00 
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Gelukkige Ver-
jaardag! 

G
ef
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07/04  Schrijverken  Jong Giver 

09/04  Hannah   Kapoen 

10/04  Matthias  Wouter 

12/04  Orang- Oetan  Giver 

13/04  Omar   Wouter 

18/04  Romeo   Wouter 

20/04  Jordy   Jong giver 

24/04  Wail   Wouter 

25/04  Jirki    Wouter 

26/04   Leeuwrik  Giver 

26/04  Maarten   Jong Giver 

28/04  Paulien   Kapoen 

Verjaardagen 

Waskommekes (10) €2.00 €4.00 

Legernet €5.00 €10.00 

Legernet €5.00 €10.00 

Kist dekens (10) €10.00 €20.00 

Fluovestjes (20) €5.00 €10.00 

Fluovestjes (20) €5.00 €10.00 

Grote bijl €7.00 €14.00 

Grote kliefbijl €7.00 €14.00 

Kleine bijl €5.00 €10.00 

Kleine bijl €5.00 €10.00 

Stootkar (1.85m x 1.00m) €15.00 €30.00 

 

 

Spelmateriaal 

Kegel (4) €2.00 €4.00 

Volleybalnet €2.00 €4.00 

Baseballbat hout €1.00 €2.00 

Baseballbat metaal €1.00 €2.00 

Tennisraket €1.00 €2.00 

Tennisballen (6) €1.00 €2.00 

Dik koord (bv: touwtrekken) €5.00 €10.00 

Jutte zakken (10) €1.00 €2.00 

Jutte zakken (4) (zakspringen) €2.00 €4.00 
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ALLO ALLO ??? 

 

Naam: Thibaut Schallenbergh  

Totem: poedel 

Tak: jong-givers 

Leeftijd: 13 jaar 

Poedel is een man van weinig woorden, maar we hebben toch 

op enkele vragen een antwoord gekregen. (met een beetje 

hulp van mama en de zus) 

Hoelang zit je al in de scouts? 

7 jaar 

Wat zijn je hobby’s buiten de scouts? 

gamen 

Lievelingseten: macaroni met kaas en hesp 

favoriete kleur: blauw 

favoriete film: Batman 

favoriete scoutsspel: romeinse veldheer of zo 

Welk dier zou je het eerst gaan bezichtigen zal je in 

Planckendael bent? 

De apen, omdat ze het meest op de mens lijken. 

Wie is je beste vriend(in) op de scouts? 

Sevo (Secretarisvogel)  

Wat zou je nog heel graag willen doen op de scouts? 

lasershooting  
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Moppentappen met Banteng 

 

 

Benzinestation  

Ik reed op de autostrade richting Brussel toen ik plots naar het toilet moest. Ik stopte bij het eerste het beste 

benzinestation en liep er naar de toiletten. De eerste was bezet dus nam ik de tweede. Net toen ik op de pot 

zat begon die gast te praten.  

 

"Hey, alles in orde?".  

 

Ik vond het noch de plaats noch het tijdstip om een babbeltje te slaan, maar uit beleefdheid antwoordde ik 

toch.  

 

"Euhja hoor, alles goed."  

 

"Wat ben je aan het doen?", vroeg hij.  

Mja, een rare vraag maar kom.  

"Wel euh, ja, ik ben aan het kakken hé, gelijk gij."  

Toen hoorde ik die man geirriteerd zeggen:  

 

"Sorry schat maar ik ga je seffes terugbellen, er is nen onnozelaar naast mij op toilet die op al mijn vragen 

antwoord."  

 

Examen 

 

De CIA organiseert een vergelijkend examen voor huurmoordenaar. Een paar honderd kandidaten leggen een 

aantal proeven af, waarna er drie finalisten overblijven: twee mannen en een vrouw.  

 

De eerste man wordt bij de jury geroepen.  

 

"Mijnheer, zegt de voorzitter, U moet nu een allerlaatste proef afleggen om aan te tonen dat U in alle 

omstandigheden welk bevel ook zult uitvoeren..."  

 

"OK"  

 

"Hier is een geladen pistool. Uw vrouw zit in het lokaal hiernaast op een stoel. Ga binnen en schiet haar neer!"  

 

De man, heel verontwaardigd: "Mijn vrouw? Nooit van mijn leven!" ... en is gebuisd.  

 

Zelfde scenario bij de tweede kandidaat. De man zegt: "Ik zal proberen", gaat het lokaal ernaast binnen... en 

komt na een minuut terug buiten, tranen in de ogen. "Ik hou echt teveel van haar. Ik kan het niet...!" - Gezakt!  

 

Nu is de beurt aan de vrouw. Haar wordt verteld dat in het hiernaast haar man enz... enz...  

 

De vrouw neemt het pistool aan en gaat het lokaal binnen. De jury hoort zes schoten, vervolgens geschreeuw 

en een hoop hels kabaal, gevolgd door een veelzeggende stilte.  

 

De vrouw komt terug binnen bij de jury en wrijft het zweet van haar voorhoofd. "Jullie hebben me daar wat 

geleverd, zegt ze, dat pistool was geladen met losse flodders ! Ik heb hem met zijn stoel moeten doodslaan !!" 

moppen 
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Voor u bezocht: het kapoenenweekend 

Op 18 maart was het zover: Het kapoenenweekend kon beginnen. Ge-

pakt en gezakt trokken we richting Berlaar, waar het weekend zou plaats-

vinden. Eens geïnstalleerd was er geen tijd te verliezen en vlogen we er 

meteen in met een reeks slaapzakspelletjes. Voor zij die het concept niet 

kennen: spelletjes die je speelt zonder je slaapzak uit te komen. 

De tijd vloog voorbij en plots kwam de keukenploeg al aandraven met 

heerlijke chocomelk en soldatenkoeken. Na onze buik lekker rond te heb-

ben gegeten, was het al tijd om ons warme nest op te zoeken en te wach-

ten op een bezoek van Klaas Vaak. Jammer genoeg voor de leiding 

kwam die pas een uur later, want ze zaten nog vol energie. 

De volgende ochtend begon al meteen in een nachtmerrie: De leiding 

werd al om 7uur (7 UUR, u hoort het goed) gewekt door het getater en 

geroep van onze vrolijke rakkers. Dit was niet echt naar de leiding hun 

zin, acht uur was namelijk het richtuur geweest. Twee keer moesten ze 

voortijdig uit hun slaapzak klauteren om de bende tot stilte te manen, 

maar dit is natuurlijk te wijten aan het laaiende enthousiasme van de ka-

poenen die niet konden wachten om de dag te beginnen. Na twee bekers 

straffe koffie kon de leiding zich gelukkig wakker drinken, nog half getrau-

matiseerd van het veel te vroege uur waarop ze waren moeten ontwaken.  

Na het ontbijt konden de toverlessen beginnen. Al spelenderwijs leerden 

de verschillende afdelingen spreuken kennen en streden ze hiermee te-

gen elkaar om zoveel mogelijk toverpoeder te verzamelen. Ook spelletjes 

zoals Harry & Voldemort of dikke Hagrid kwamen aan bod.  

Van al dat gespeel zou een mens al eens honger krijgen, dus volgde er  
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een stevige maaltijd bestaande uit brood en vele pannenkoeken die 

Dieuwke had meegebracht omdat ze jarig was.  Na het eten kwam de 

platte en halve rust  die zuchtend werd ondergaan door de kapoenen 

maar in alle dank werd aangenomen door de leiding. 

De volgende activiteit beloofde ook een topper te worden: het grote 

Zwerkbaltoernooi van Zweinstein. Elke afdeling verloor bloed (gelukkig 

niet echt), zweet en tranen (de laatste twee helaas wel) om koste wat het 

kost het zwerkbaltoernooi te winnen. Als eerste speelde Zwadderich te-

gen Ravenklauw en was al meteen een knaller van een match. Zwadde-

rich hakte Ravenklauw genadeloos in de pan met enkele welgemikte 

worpen van Yolan. Vervolgens was Griffoendor  tegen Huffelpuf, een 

match die gelijk op liep totdat Hannah de snaai ving voor Huffelpuf. Grif-

foendor en Ravenklauw streden hierna voor de derde plaats, die de 

laatst genoemde wist te bemachtigen. Toen was het tijd om aan de finale 

te beginnen: Zwadderich tegen Huffelpuf. Zwadderich wierp zich volledig 

in de aanval terwijl Huffelpuf zich zeer defensief opstelde, een tactiek die 

klaarblijkelijk werkte aangezien er niet al te veel werd gescoord, alhoewel 

enkele goals vielen aan beide kanten. De match viel plots stil omdat alle 

ogen gericht waren op Obe en Yolien die in een bloedstollende strijd voor 

de snaai  verwikkeld waren. Enkele ogenblikken van totale spanning…. 

en toen kon Obe de snaai weggraaien. Huffelpuf had gewonnen, hoezee! 

Na al die spanning konden we vast en zeker de cupcakes gebruiken die  
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Zoë had meegebracht omdat ze OOK jarig was (Ze had ons  helaas zelf 

moeten verlaten omdat ze ziek was).   

En zoektocht naar de steen der wijzen was wat volgde, maar omdat het 

zwerbaltoernooi was uitgelopen, is die zoektocht halverwege opgegeven 

geweest. 

Niet getreurd, het avondeten maakte dit ruimschoots goed. Heerlijke bal-

letjes in tomatensaus met puree werd ons geserveerd, vlak voor onze 

keukenploeg verdween om een kijkje te gaan nemen op onze comedy 

night.  

Toen de afwas gedaan was hadden we nog tijd voor één spelletje, na-

melijk weerwolfje! De weerwolven hebben dit heel goed gedaan, maar 

het mocht niet baten, de laatste zes burgers wisten de laatste weerwolf 

op de brandstapel te zetten. 

Het was weeral tijd om te gaan slapen, maar deze keer was iedereen 

binnen de vijf minuten vertrokken. De leiding was content!  

In de ochtend klonk er echter terug volop gepraat, maar de leiding was 

zelf zo uitgeput dat ze hier gewoon lekker door hebben geslapen tot het 

wel degelijk 8 uur was. De opruim kon beginnen. Iedereen was zowat de 

helft van zijn/haar spullen kwijt maar hoe meer er verdween, hoe meer er 

werd gevonden. Zo kwam alles uiteindelijk goed en keerde iedereen moe 

maar content terug naar de mama en papa. 

Geschreven door Gaai 
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Oproepen 

Belangrijk!! 

Ook dit jaar doen we mee met de Joy-

valle-actie. Wat is dit juist? Aan elke 

Joyvalle-melkfles  hangt een flapje en 

als we hier veel van verzamelen, kun-

nen we korting krijgen op Joyvalle. Dus  

als jullie thuis flapjes hebben, breng ze  

dan zeker mee naar de scouts! 

Ook doen we mee aan alle andere acties waarmee we korting 

kunnen krijgen op voedingswaren zoals Lotus e.d., dus alles is 

welkom aan ons adres, zodat we jullie kinders goed kunnen ver-

wennen op kamp ;) 
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Wist je dat 
wist je dat: 

-de gemiddelde mens wel 6000 keer per jaar een windje laat? 

-dit bij aloeatta zeker het dubbele is? 

-er geen enkel Nederlands woord rijmt op ‘twaalf’? 

-dit voor 1 keer is geen mop is om jullie voor de gek te houden? 

-als je me niet gelooft het maar moet opzoeken in de Van Dale? 

 

Winnaar(s)/loser(s) van de maand 

 
Winnaar: Onze liefste groepsleiding wiko, die al een beetje beter kan schaatsen dan de 

vorige keer. Applausje! 

 

 

 

 

Losers: Roek die nog altijd niet kan schaatsen  

Winnaar/loser 
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Hier ben ik weer, klaar om een paginaatje van 't @ntenneke vol te schrijven met bangelijk 

interessante techniekjes. 

Na mijn nogal overenthousiaste publicatie van 3 pagina's technieken in het vorig 

@ntenneke, ben ik op de vingers getikt geweest door onze eindredacteur, Gaai, om het deze 

keer wat korter te houden. Aan al mijn techniekfans: Jullie mogen mij, en de 

techniekenrubriek, altijd steunen door haatmails naar Gaai te sturen 

via gaai@scoutsheiligkruis.be met de boodschap om deze rubriek te laten groeien tot de 

grootste aandeelhouder van 't @ntenneke! Yes we can! 

Na mijn politiekactivistische boodschap, is het tijd om het geocaching-principe eens uit de 

doeken te doen. Zij die het verslag van de 24-uurs van de w'outers hebben gelezen in het 

vorig @ntenneke, zagen dat de welpen zo'n kleine 2 maand geleden waren gaan geocachen. 

De redactie is daar toen niet verder op in gegaan, dus daarom neem ik deze taak nu op mij. 

Velen onder jullie vragen zich waarschijnlijk al af wat dit juist is. Om een antwoord op deze 

vraag te verkrijgen, ben ik eens gaan loeren op hun site: www.geocaching.be . 

Dit is hun uitleg:  

 

M.a.w.: Je kan voor een goede €100 een gpsje kopen, of zelfs de gratis app downloaden 

(deze werkt wel wat minder goed) en daarmee dan in de buurt gaan zoeken naar een klein 

'schatje'. Je zal ervan versteld staan hoeveel van deze 'caches' er wel niet verstopt zitten 

rondom jou. Er lagen er zelfs al 3 op wandelafstand van de scouts, en er is ook een grote 

variëteit in grootte en moeilijkheidsgraad van de caches. Dit beperkt zich ook niet tot België, 

maar is wereldwijd bekend! Je kan je gps dus meenemen naar een weekendje Ardennen, 

een citytrip naar NYC of een boswandeling ergens in Duitsland! Zeker een aanraden om thuis 

te hebben liggen, en naar mijn mening lijkt het me ook geen overbodige luxe voor op de 

scouts! 
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Aan de schandpaal 

Als je met meerdere mensen aan een project werkt, zijn er be-

paalde deadlines nodig om ervoor te zorgen dat het project tot 

een goed einde komt. En natuurlijk kan het al eens gebeuren 

dat iemand een deadline niet haalt…. 

Aanschouw Beo en Slaapmuis; deze twee heren hebben van het 

hele jaar nog geen enkele (op misschien één na) deadline voor 

het @ntenneke gehaald. Elke maand opnieuw moet arme Gaai, 

de eindredacteur, maar wachten en wachten tot deze sloebers 

besluiten hun rubrieken door te sturen. 

Maar genoeg is genoeg! Ze worden openbaar aan de schand-

paal gehangen. Hierbij  komt ook volgende oproep: Wees deze 

maand zeker niet zuinig op sarcastische opmerkingen over hun 

uitstelgedrag. Foei! 
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Uit de oude doos 

Zie vorige blz. Laatstgenoemde vond het deze  maand niet no-

dig zijn rubrieken door te sturen. 



24 

24 

Kokkerellen met Aloeatta 

 

Frambozen Slagroommousse 

Aangezien het Lente is, is het tijd voor een fruitig maar toch zoet receptje. 

Ingredienten 

200 gr frambozen 

250 ml slagroom 

2 blaadjes gelatine 

75 gr suiker 

1 eetl citroensap 

2 eetl water 

  

 

Materiaal: 

Mixer 

  

 

Bereiding: 

Doe de frambozen in een pannetje en verwarm ze (bewaar wat frambozen voor de garnering).  

Voeg het water, citroensap en suiker toe. Laat dit ongeveer 10 min zachtjes pruttelen totdat de 

frambozen uit elkaar zijn gevallen.  

Week de blaadjes gelatine in koud water en voeg ze daarna toe aan de frambozen.  

Doe het frambozenmengsel in een kom en laat helemaal afkoelen (ongeveer 2 uur).  

Klop de slagroom stijf en voeg halverwege de frambozen 'jam' toe en mix dit er goed door heen.  

Doe het mengsel in glaasjes en maak de randjes schoon. Serveer met verse frambozen en eventueel 

wat poedersuiker.  

 

 

 

 

Als jullie zelf een uniek recept hebben of een verzoekje willen doen naar een recept, spreek mij er dan 

over aan op de scouts. 
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Coldplay - Hymn 
For The Weekend 
(feat. Beyoncé) 
 
[Beyoncé:] 
Drink from me, drink from me 
Then we'll shoot across the sky 
Symphony 
Then we'll shoot across the sky 
We're on a... 
Drink from me, drink from me 
Then we'll shoot across the sky 
Symphony 
(So high, so high) 
Then we'll shoot across the sky 
 
[Coldplay:] 
Oh, angels sent from up above 
You know you make my world light up 
When I was down, when I was hurt 
You came to lift me up 
Life is a drink, and love's a drug 
Oh now I think I must be miles up 
When I was hurt, withered, dried up 
You came to rain a flood 
 
[Coldplay & Beyoncé:] 
So drink from me, drink from me 
When I was so thirsty 
We're on a symphony 
Now I just can't get enough 
Put your wings on me, wings on me 
When I was so heavy 
We're on a symphony 
When I'm lower, lower, lower, low 
 
[Coldplay:] 
Got me feeling drunk and high 
So high, so high 
I'm feeling drunk and high 
So high, so high 
 
[Coldplay & Beyoncé:] 

Oh, angels sent from up above 
I feel it coursing through my blood 
Life is a drink, your love's about 
To make the stars come out 
 
[Coldplay & Beyoncé:] 
Put your wings on me, wings on me 
When I was so heavy 
We're on a symphony 
When I'm lower, lower, lower, low 
 
[Coldplay:] 
Got me feeling drunk and high 
So high, so high 
I'm feeling drunk and high 
So high, so high 
 
[Beyoncé & Coldplay:] 
So high, so high 
I'm feeling drunk and high 
So high, so high 
 
[Beyoncé:] 
Then we'll shoot across the sky 
Then we'll shoot across the... 
Then we'll shoot across the sky 
Then we'll shoot across the... 
Then we'll shoot across the sky 
Then we'll shoot across the... 
Then we'll shoot across the sky 
Then we'll shoot across the... 
Then we'll shoot across the sky 
Then we'll shoot across the... 

Songtekst 
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Kleurplaat 
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Kapoenen 
Allerliefste kapoentjes,  
 
 
 
Zondag 3 april van 14u tot 17u 
 
Jullie leiding wil eens iets geks doen. 
Vandaag komt er aan jullie iemand anders 
leiding geven. 
 

 
 
zondag 10 april van 14u tot 17u 
 
Vandaag gaan we iets geks doen. 
Hoe vettiger hoe prettiger. 

 
 
zondag 17april van 14u tot 17u 
 
De leiding is op weekend :’( Er is dus geen 
vergadering. 
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zondag 24april van 14u tot 17u 
 
Er is weer een brief gearriveerd vanuit 
Figuria. Kom en ontdek de duistere 
geheimen van dit mysterieuze land. 

 
 
 
  
 
 
Springbok, Beo, Gaai & Spitsvogel 
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Wouters 
Dag allerliefste woutertjes! 

 

De maand April is er al weer. Het word stilletjes aan warmer en warmer.. Ideaal om naar de scouts te 

komen, want nu kunnen we weer vanalle leuke spelletjes buiten spelen, zeker komen is dus de boodschap! 

Als je niet kan komen laat dan ook even iets weten aan jullie geweldige leiding  

Zondag 3 April 14u – 17u: 

VRIENDJESVERGADERING!!!!! Jullie mogen allemaal een vriendje of vriendinnetjes meenemen!  

 

Zondag 10 April 14u – 17u: 

Een vergadering vol met spelletjes die jullie zelf mogen kiezen, hoe leuk is dat wel niet? 

Hebben we nog altijd jou lievelingsspel niet gespeeld? Dan is dit jou kans om het tegen ons te zeggen en wie weet 

spelen we het wel! Laat ons op voorhand op een papiertje weten welke spelletjes jij zeker een keer wilt spelen dan 

steken wij een vergadering ineen waar van iedereen een spelletjes aan bod komt! Geef 3 april aan 1 van jou leiding 

het papiertje af. 

Zondag 17 April: 

Helaas pindakaas! De leiding is op  leidingsweekend. Dat betekend dat het voor jullie ook geen vergadering is. Maar 

volgende week saan we terug paraat! 

Zondag 24 April 14u – 17u: 

Bosspel! Bosspel! Bosspel! Voor  het geval dat je het nog niet door had, we spelen een bosspel vandaag!  Wie komt 

er meedoen???? 

 

 

Stevige linker, 

Rama, Jacala, Shere-Khan & Mang (0474/83 43 98) 
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Hallo allerliefste jong-givertjes! April staat alweer voor de deur, en je weet wat ze zeggen 
: een droge maart en een natte april is de boeren naar hun wil. 
Maar wat staat er deze maand allemaal te gebeuren? 
 
Zondag 3 April van 14u-18u 
Vandaag wisselt alle leiding eens van tak, en wat deze nieuwe leiding met jullie gaan doen, 
is momenteel ook voor ons een raadsel. 
Zondag 10 April van 14u-18u 
Ah deze week hebben we onze leiding terug, maar hu, wie zijn deze mensen nu weer? En 
wat komen die hier doen? Vandaag zal je eindelijk de antwoorden krijgen. 
 
 Zondag 17 April van 14u-18u 
Vandaag is het geen vergadering, want de leiding is op weekend. Anders zou het de grote 
‘waar o waar zijn poedel zijn botinnen-vergadering’ zijn. 
Zijn ze op het dak? In de bomen? Of heeft hij ze vandaag eens aan? Helaas zullen we het 
antwoord hierop nooit weten. 
 
Zondag 24 April van 14u-18u 










Dit was het alweer voor deze maand. Hou zeker 29-30 April en 1 Mei vrij, voor ons 
geweldig weekend. 
Een stevige linker, 
Marter, alloeatta en klipdas (0493744269) 


Jong-Givers 
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Givers 
Beste Givers, 

 

3 april 14.00 – 18.00  

 

10 april 14.00 – 18.00 

 

17 april 14.00 – 18.00  

GEEN VERGADERING  

 
24 april 14.00 – 18.00  

                 

29-30 april en 1 mei  

 Groetjes van jullie leiding 

 ( 0475/34.98.40 ) 


