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Maart 

@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 
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Elke wijze uil 

was ooit een 

uilskuiken 
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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, Springbok, Koala, Klip-

das, Marter, Slaapmuis, Beo, Roek, 

Scholekster (iedereen dus eigenlijk) 
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April 

1 Rokskesfuif  

15 – 16 en 17 april Leidings-

weekend  

29/ 04 – 01/05 Giverweek-

end  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei  

15 Daguitstap  

 

Juni  

25 BBQ  

 

Augustus  

1 – 15 kamp  

Maart  

6 Schaatsen 

18-19-20 Kapoenenweekend  

25 – 26 en 27 Weekend wouters  

Kalender 
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De eet dag is ondertussen al een maand geleden 
gepasseerd maar we hebben nog niet gezegd hoe lekker 
het stoofvlees wel niet is geweest. 
We willen ook iedereen bedanken wie dat er is komen 
meegenieten van dit overheerlijk stoofvlees en zo weer op 
die manier een steentje heeft bijgedragen aan de vlotte 
werking van onze scouts en de bouw van de nieuwe 
lokalen. 
Het geheim van ons stoofvlees zit eigenlijk in al die 
mensen die deze met veel liefde bereiden, als je volgend 
jaar wil meedoen kan dit zeker want hoe wordt dit nu 
gedaan?  
Elk jaar zijn er een stuk of tien vrijwilligers die dan een pakketje kunnen 
komen afhalen met alle ingrediënten en een recept er bij in, dit is dan 
ongeveer voor een 5 personen en zo worden dan alle porties bij elkaar 
gevoegd en krijg je die unieke verse smaak die onze scouts er aan geeft. 
 
 
Het stoofvlees moet nog verteren of de comedy-night staat al weer voor de 
deur, we zijn er misschien een jaartje tussenuit geweest maar daarom zal 
het zeker en vast niet slechter zijn, integendeel zelfs. 
Naar mijn mening hebben we toch echt wel zeer leuke comedians dit jaar. 
Dit is ook een activiteit waar de leiding zich een kan komen op ontspannen 
want deze organiseren dit niet zelf, dit is een ander groepje vrijwilligers die 
dit in elkaar steken. 
De kapoenen leiding heeft alvast voor een babysit gezorgd voor die avond 
want het weekend van de comedy-night is het kapoenen weekend dus 
ouders van de kapoenen, jullie moeten zeker komen!  
 

 
 
De groepsleiding 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

‘t @ntenneke 

wordt 25 jaar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Het leidingslokaal: (Die ene deur met in het groot 

PRIVAAT op) gevreesd door de kapoenen en w’ou-

ters, onbekend gebied voor de JG’s, en een ‘place 

of interest’ voor de Gi’vers omdat het de ronde 

gaat dat hier onder andere het bier wordt opgesla-

gen. Ik weet nog toen ik zelf leiding werd, en dus 

eindelijk het leidingslokaal mocht betreden, ik wer-

kelijk stond te popelen om eindelijk eens een goed 

zicht te krijgen over wat er juist achter  die deur, 

met ‘PRIVAAT’ op, afspeelt. Wel, ik kan jullie al een 

tip geven: Vooral veel rommel. Samen met de keu-

ken en het Kapoenenlokaal competeert het zeker 

en vast in top 3 van de rommeligste plaatsen van 

onze scouts, en meestal is deze de nummer 1 bij 

uitstek. Nadat we dan een zoveelste keer actie had-

den ondernomen om deze stortplaats op te rui-

men, kregen we steeds meer en meer zicht over 

wat je juist allemaal kan tegenkomen in dit lokaal. 

Zo zagen we dat er ergens nog een on-ingestoken 

stekker hing te bengelen uit het plafond. Toen we 

deze instaken, zagen we opeens licht verschijnen in 

een donker hoekje, waarvan we dachten dat het 

enkel goed was om al onze rommel in kwijt te gera-

ken. Toen we besloten dit ook eens op te ruimen, 

merkten we op dat er enkele delen waren dit nogal 

moeilijk weg te smijten waren. Na deze gigantische 

voorwerpen uit te graven uit de rommelhoop, za-

gen we dat deze voorwerpen, kasten waren, en dat 

dat donker hoekje blijkbaar hun werkelijke opslag-

plaats was. Deze , met kaften volgepropte, kasten 

is blijkbaar het Archief van Scouts Heilig Kruis. In 

deze vijftal kasten hebben leiding en anders scouts-

vrienden doorheen de jaren bijna alle scouts gere-

lateerde dingen opgeslagen. Daar ligt dus bijna heel 

de geschiedenis van Heilig Kruis, opgeslagen in 

kaften, dia’s en andere rommel. 

(Zoals sommigen onder jullie misschien reeds we-

ten, is Kwikstaart momenteel bezig met dat Archief 

te doorgronden en ook nog eens te digitaliseren, 

en zal binnenkort (in de niet al te strikte betekenis 

van het woord) ook online te aanschouwen zijn.) 

Na al wat gerief van het Archief doorzocht te heb-

ben, stootten we opeens op enkel kaften met ‘t 

@ntenneke op. De oudste kaften dateerden van 

het jaar 1994-1995 en had ‘Jaargang 4’ op hun om-

slag staan. Na wat rekenwerk (dat tot voor kort een 

nog onopgelost vraagstuk bleef), kwamen we er 

uiteindelijk achter dat:  

Hoe het allemaal begon…  
Deel I 
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 We moesten dus vlug in actie schieten, want het 

was ondertussen al november 2016 toen we dit ont-

dekte. Natuurlijk zijn we een scoutsgroep, en duur-

de het dus even vooraleer iedereen volledig in gang 

was geschoten. Zo’n 4 maand later leek er toch 

meer en meer interesse te komen om iets te doen 

met dit zilveren jubileum. En dit @ntenneke (en de 

vele volgenden) zullen hiervan het resultaat zijn. 

Wat dit juist zal zijn, zal je in de volgende pagina’s 

kunnen lezen. 

We merkten namelijk op dat het @ntenneke best 

wel enkele metamorfoses heeft ondergaan door-

heen de jaren, zowel op uiterlijk, als op inhoudelijk 

vlak. 

Na deze veel te lange inleiding, zullen we eens be-

ginnen met de evolutie van het @ntenneke uit de 

doeken doen.  

In den beginne was er… 

NIETS. ‘T @ntenneke behoorde zo’n dikke 60 jaar 

geleden (toen Heilig Kruis werd opgericht), zelfs nog 

niet eens tot de stoutste dromen van onze Jef 

Schools (Onze oprichter). Deze dromen en ideeën 

kwamen pas zo’n 25 jaar later, door de toenmalige 

kapoenen- en welpenleiding, toen ze een gezamen-

lijk boekje wilden voor deze 2 takken (De kapoenen-

tak was nog maar net afgesplitst van de welpentak). 

Hoe zat het dan met die 25 jaar daarvoor? Hoe wist 

men dan wanneer de vergadering zou doorgaan, en 

wat men zou doen elke zondag? Wel, men gaf toen 

elke maand een maandbladje mee, met enkel infor-

matie over de vergaderingen van jouw tak. Ergens in 

de jaren ’80 (in en volgend @ntenneke zal ik hope-

lijk wat specifieker kunnen zijn) begon de w’outer- 

en kapoenenleiding dus met het @ntenneke, maar 

na 3 jaar van uitgave, kon het boekje het hoofd niet 

meer boven water houden, en gaf het de pijp aan 

Maarten. Een herontdekking van het boekje gebeur-

de ongeveer 10 jaar later, en men besloot opnieuw 

een tijdschrift uit te brengen in nagedachtenis van ’t 

oude ‘@ntenneke’. In september 1994 verscheen 

dus opnieuw een tijdschrift, ditmaal voor de hele 

groep, onder naam van ‘Het boekje zonder naam’. 

Er werd een stemming gehouden om een naam 

voor het boekje te kiezen, en wonderbaarlijk maar 

waar: ‘t @ntenneke werd herboren, groter dan ooit! 

Misschien hebben sommigen onder jullie je wel 

eens afgevraag waarom ‘t @ntenneke zo noemt, 

misschien ook niet, niettemin; hieronder de brief 

waarmee Wim Lammar de redactie overtuigde te-

rug voor de naam ‘t @ntenneke te kiezen: (Zie vol-

gende pagina) 

Hieronder staan de Hoofdingen van de @ntennekes 
doorheen de jaren (vanaf 1994).
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Volgend @ntenneke gaan we verder over de evolutie van het @ntenneke, meerbe-
paald over de evolutie van de inhoud. 
 
KAN JE ECHTER ZOLANG NIET MEER WACHTEN??? Lees zelf alle @ntennekes IN 
KLEUR op onze site www.scoutsheiligkruis.be onder ‘@ntennekes’ of scan deze QR-
Code: 
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Spelletjes 
Rebus 
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Bureluren 
 

   

 
Bureluren 

 
Wat is jouw naam? 

 

Mijn naam is Vanessa Van Aken 

 

Hoe lang wonen jullie hier al? 

 

Wij wonen hier nu al 7 jaar daarvoor woonde 

we in Hombeek. 

 

Heb je zelf in de scouts gezeten? 

 

Ja. 

 

Zouden uw kinderen naar de scouts mogen gaan? 

 

Ja, maar zij heeft eerst in de scouts in Vilvoorde gezeten. 

 

Hoe vindt je onze scouts? 

 

Goed, maar ik zit nog maar net in deze scouts dus ik weet er nog niet zoveel over. 

 

Wat vind je algemeen over de scouts? 

 

Ik vind het zeer leerrijk voor de kinderen dat ze buiten kunnen spelen. 

Ze kunnen van alles leren door de scouts bv. sjorren en het is later goed voor uw CV als je leiding 

bent geweest voor bij uw werk. 

 

Wat vond je het tofste van de scouts? 

 

In mijn tijd vond ik het kamp leuk en de 3daagse en het buitenlandse kamp. 

Dat komt omdat ik dan vrij kon doen waar ik zin in had, geen ouders die zeggen: “blijf uit de 

modder!”. Toen hadden we veel meer vrijheid. 
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De w'outerleiding had op zaterdag 6 februari een 24uurs ineen ge-
stoken voor al hun w'outers. De redactie van 't @ntenneke is eens 
gaan piepen wat die w'outers juist doen op zo'n 24 op de scouts. We 
zagen al in het vorig @ntenneke dat ze hadden afgesproken om 13 
uur de zaterdag, én ze moesten met de fiets komen. Die datum heb-
ben ze ook precies op een gegeven avond in de late uurtjes gekozen, 
want ze waren helemaal vergeten dat dit het eerste weekend van de 
krokusvakantie was, en er dus veel volk op vakantie is. Door deze 
kleine vergissing, kon dus maar de helft van de w'outers aanwezig 
zijn. Gelukkig zijn we wel met wat w'outers, waardoor ze toch nog 
zo'n 15 w’outers konden strikken voor hun bangelijke 24uurs.  
Na eventjes te wachten op hun nieuwste w'outer Alyssa - haar vélo 
wou eventjes niet meewerken - konden ze dan toch uiteindelijk ver-
trekken met de fiets naar hun mysterieuze eindbestemming. Het be-
loofde een tocht vol obstakels te worden, die de w'outerleiding en 
hun keukenploeg - Danku Aloeatta en Spitsvogel! - probeerden tot 
een zo goed mogelijk einde te brengen. Daar waren ze dus; zo'n 21 
fluovestjes die het avontuur gingen wagen met de fiets doorheen 
Mechelen. Sommige w'outers waren nogal snel afgeleid en moesten 
regelmatig worden gewekt door het inhoudsloos gebrul van Shere-
Khan. Ondanks de 2 grote bruggen die ze moesten beklimmen, de mini
-valpartij van Jana, de fietsloze w'outer Wajil en het verkeerd rij-
den door Shere-Khan, kwam onze welpentak toch heelhuids aan in 
TECHNOPOLIS!!! 
Hier kregen ze dan een kleine 3 uur om zich rot te amuseren en de 
nieuwste technologieën te ontdekken. Nadat Ayko en Helena een dut-
je hadden gedaan op een bed vol spijkers, Jirki en vele andere w'ou-
ters eventjes op de maan hadden gewandeld, en Lander en Wajil 
Technopolis op hun dak hadden gezet met hun nieuwste liedje als DJ-
duo, werd het tijd dat we gingen wederkeren naar ons vertrouwde 
nest. Ook deze rit liep - ondanks een kleine slippartij van Jana - ge-
smeerd. Bij de aankomst op de Oude Antwerpse Baan, waren de 
meeste w'outers geradbraakt. Ze kregen eventjes hun welverdiende 
rust, terwijl de keukenploeg het eten voorbereidde. Na deze over-
heerlijke spaghetti moesten de w'outers in alle stilte hun eten laten 
zakken, terwijl de leiding de volgende activiteit voorbereidde: De 
Cantus.  
 

Voor u bezocht: De 24-uurs van de w'outers 
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Een evenement dat gekenmerkt wordt door drank, zingen, en plezier. 
Natuurlijk beperkten de w’outers, en zelfs de leiding, zich tot water. 
Na onze codex van binnen en buiten te kennen, en gerealiseerd te 
hebben dat we toch beter een pamper hadden aangedaan; was het 
tijd om in ons bed te kruipen (althans voor de leden).  
Na een nacht vol heen en weer lopende plassende w’outers, begon de 
haan weer te kraaien, en waren de w’outers weer veel te vroeg wak-
ker naar goesting van de leiding. Daar stak Mang al snel een stokje 
voor… 
De laatste activiteit die de leiding in petto had voor de kinderen, was 
iets met de naam ‘Geocaching’. Wat dit juist is gaan we misschien een 
andere keer eens uit de doeken doen, of je kan ook gewoon eventjes 
kijken op www.geocaching.be 
 
Zo, dat was het dan weer, om zondag 13 uur werd de eindformatie 
gefloten en de w’outers en leiding konden weer naar huis na een ver-
moeiende maar ontzettend toffe 24 uur vol scouting!  
 
 
 
 

 

http://www.geocaching.be
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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! 
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03/03   Irla    Kapoen 

09/03  Fleur  Kapoen 

13/03  Kokako  Jong giver 

14/03  Spitsvogel Leiding 

14/03  Banteng  Leiding 

17/03   Alex   Jong giver  

19/03  Zoë   Kapoen 

19/03  Dauwke  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 ??? 

Hoelang zit je al in de scouts? 

Ben begonnen als 2de jaar kapoen, dus is dit mijn 12de jaar in de scouts.  

Wat vindt je het tofste aan de scouts?  

Omgaan met leden, en zien dat ze zich amuseren. En mij bezig houden met het archief, het mate-

riaal en de website. 

Waarom heb je er voor gekozen om leiding te worden? 

Omdat er een toffe sfeer was bij de givers en ik wou dit dus verder zetten. 

Wat zijn je plannen in je verdere scouts carrière? 

Ik hoop ooit groepsleiding te worden. 

Waarom heb je gekozen om aan de wouters leiding te geven? 

Het is een toffe leeftijd. En omdat het vorig jaar heel tof was. 

Wat is je favoriete scouts activiteit? 

Op de eerste plaats leiding geven en ook bezig zijn met het archief, de website en het materiaal? 

 Wat zou je willen veranderen? 

Dat er wat meer technisch geëngageerde leiding is.  

Spontane woorden: 

 

Kamp = weinig slaap 

Wouters = toffe bende 

Gaai = vet kuif 

Scouts = tof 

Naam: Siebe  Clarebout. 

Totem: bedrijvige kwikstaart 

Jungle naam: shere-khan 

Tak: leiding 

Leeftijd: 18 jaar 

https://www.facebook.com/siebe.clarebout
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Moppentappen met Banteng 
Mannen  

 

Een vent komt 's nachts om 3 uur thuis. Trekt beneden 

zijn schoenen uit en gaat op z'n kousenvoeten naar bo-

ven. Hij probeert de krakende trappen over te slaan en 

laat zich heel voorzichtig op het echtelijk bed zakken om 

zijn kousen uit te trekken. Terwijl hij de tweede kous 

probeert uit te trekken, veert zijn vrouw recht en zegt in 

een furie: "Nu zou ik wel eens willen weten wat er om 3 

uur 's nachts nog open is!" Waarop de man zijn kousen 

terug begint aan te trekken en zegt: "Ik zal direct eens 

gaan zien, sjoeke."  

 

bedroefd 

Man zit in zijn stamkroeg bij een potje bier zwaar te hui-
len en te jammeren. Zijn vriend komt binnen en vraagt 
wat er aan de hand is. "Mijn vrouw is weggelopen, mijn 
vrouw is weggelopen," snikt en snottert de man. "Nou 
ja, daar hoef je toch niet zo voor te jammeren," repli-
ceert de vriend, "wanneer is het gebeurt?" De man jere-
mieert: "7 jaar geleden," en snikt nog eens diep. Ver-
baasd antwoordt zijn maat: "Maar moet je daarover dan 
nu nog, na al die tijd, zo janken?" "Je snapt het niet," 
antwoordt de ongelukkige, "niet het feit dat ze weg liep 
stemt mij bedroefd maar het feit dat ze vanmorgen te-
rugkwam."  
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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? 
-Roek zijn baard(je) maar half is? 

-hij een kale plek heeft onder zijn kin? 

-Poedel -denk ik- allergisch is aan bottinen? 

-hij misschien eens beter iets kan doen aan deze allergie? 

-er een boom bij de vlaggenmast nu niet meer rechtstaat? 

-er een vriend van Banteng is tegengereden? 

-Wiko niet kan schaatsen? 

-Gaai extreem mooi is? 

-dit laatste zeker niet door Gaai zelf is bijgevoegd? 

Raadsels met slaapmuis 
     

 

 

Raadsel 1. Julia’s moeder heeft 7 kinderen. Ze heten Anna, Anke, Amber, Alice, Amelia en 

Aster. Wat is de naam van het zevende kind?   

Raadsel 2. Twee meisjes worden samen geboren in hetzelfde ziekenhuis. Hun uiterlijk is 

identiek, maar toch zijn ze in verschillende jaren geboren. Hoe is dit mogelijk? 

Raadsel 3. Een gespierd paard zit vastgebonden aan een dik touw van zes meter lang. Zeven 

meter verderop staat een oude schuur gevuld met hooi. Toch kan het paard van het sappige 

hooi smikkelen. Hoe kan dat? 

 

 

 

 

Het antwoord op raadsel 1: De naam van het zevende kind is Julia. 

Het antwoord op raadsel 2: Ze zijn geboren op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag. 

Het antwoord op raadsel 3: Het touw zit nergens aan vastgebonden. 
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In Memorial: De Boom 

Beste scout/ouder/sympathisant, 

Met spijt moet ik u het overlijden 

mededelen van de boom. Onze vijf 

prachtige dennenbomen zijn niet 

meer. Onze wondere vijftal is 

verminderd naar vier. Met pijn in ons 

hart nemen we afscheid van de rechtse 

boom die jarenlang ons scoutsterrein 

heeft gesierd. Voor een uiterst lange 

periode heeft hij onderdeel uitgemaakt 

van scouts en gidsen Heilig Kruis. Zijn 

exacte datum valt nog nader te 

bepalen, maar hij bereikte al zeker een 

mooie leeftijd van 30 jaar, zoals we kunnen zien op deze foto van 1986. 

Maar hoe is dit nu kunnen gebeuren, hoor ik u denken. Het is gebeurd in een tragisch ongeval 

betrekkende de boom, een auto en een lompe bouwvakker. Eén van de bouwvakkers in opleiding 

van de TSM te Mechelen die meehelpt onze lokalen te construeren is met het vertrekken van de 

bouwsite met zijn auto pardoes tegen de boom aan gereden, waarna de boom onder een luid 

gekreun neerviel. Deze persoon (we gaan hem anoniem laten omwille van spontane woede-

uitbarstingen en mogelijke haatgevoelens voor het vellen van onze boom) is een kennis van onze 

bloedeigen Eigenzinnige Banteng. 

Enkele leiding hebben nog een moedige poging ondernomen om de boom te redden en hem weer 

recht te trekken, maar dit mocht jammer genoeg niet baten.  

Onze gedachten gaan uit naar de vier overige bomen die dit plotse verlies volop aan het verwerken 

zijn. Onze boom is te vroeg heen gegaan, maar gelukkig hebben we enkel maar mooie herinneringen 

aan hem. Rust zacht, lieve boom, we zullen je nooit vergeten.  
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Aha, wie dat we daar hebben, zijn jullie weer klaar voor een goede portie technieken? 

Hopelijk wel, want ik heb er mijn tijd in gestoken ;) .  

Vorig @ntenneke heb ik gezegd dat er nog andere soorten sjorringen zijn dan de 

kruissjorring. Hieronder een lijst van de meest gebruikte: 

1. De Diagonaalsjorring: 

Deze wordt gebruikt om twee palen van een kruis dichter bij elkaar te brengen, om 

zo de constructie te verstevigen. De beginknoop, de timmersteek, wordt rond beide 

palen gelegd (verticaal) en stevig aangetrokken. Dan leggen we zo’n 3 windingen om 

elke balk, en woelen we hier 3 maal rond. We eindigen met een halve steek rond 1 van 

de palen. 

 

2. De Tweepikelsjorring: 

Ook de Vorksjorring genoemd: Deze worden vaak gebruikt als tussenstukken tussen 

twee drie- of vierpikkels. Men vertrekt met een timmersteek (leg deze niet te 

hoog!), en wikkelt daarna het touw zo’n 3 keer om elke balk. Daarna woelt men, maar 

deze mag men niet té stevig aantrekken, omdat men anders de balken nadien niet 

meer gemakkelijk in de juiste positie kan brengen. 

 
3. De Driepikkelsjorring:  

Deze sjorring gebruikt men om 3 balken van ongeveer gelijke lengte aan elkaar vast 

te maken, en zo een driepikkel te maken die stevig op de grond staat. Leg 3 balken 

naast een, en zorg ervoor dat de onderkanten gelijk liggen. Men vertrekt ook hier 

aan een van de buitenste balken met een timmersteek (leg deze niet te hoog!), 

waarna men beurtelings met het stuk touw over en onder de volgende balk steekt, in 

de vorm van anderhalve-achten dus (elke balk telt minstens 3 lussen). Vervolgens 

begint men te woelen, evenwijdig met de balken, om ten slotte af te sluiten met de 

halve steek als eindknoop. 
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Let op: De beginknoop in deze tekening is verouderd, hier gebruikt men nog de 

mastworp. 

1. De Vierpikkelsjorring: 

 

Leg de vier palen met de onderkant gelijk. Steek stokjes tussen 

de palen zodat er voldoende plaats tussen de palen is om vlot te 

kunnen sjorren. Bind onderaan de palen tijdelijk vast, zodat ze op 

hun plaats blijven liggen. Op de kop van de palen moet je (met een 

beetje fantasie) een vierkant kunnen zien.  

Leg op een van de palen een timmersteek. Ga ver volgens eenmaal om elke paal heen 

zoals je op de tekening kan zien. Verbind de palen langs de binnenzijde. Als je de 

palen voldoende ver uiteen hebt gelegd, kan je een vierkant in de sjor ring zien. Op 

die manier kan je controleren of je goed bezig bent. Vanaf het moment dat je geen 

zuivere veelhoek in het midden hebt, ben je fout bezig.  

    

Herhaal dit, tot je drie keer om elke paal bent rondgegaan. Je hebt nu om elke paal 

drie slagen liggen. Om de eerste paal liggen drie slagen en een timmersteek. 

Begin te woelen en beknijp1 elke paal afzonderlijk. In dit geval zijn er vier palen, dus 

moet je vier maal afzonderlijk woelen. Woel altijd van de paal naar binnen toe, tot de 

ruimte tussen de paal en het midden opgevuld is. Voor je aan de volgende woeling 

begint, leg je nog een extra slag om de volgende paal heen. Daarna woel je weer van 

de paal naar het midden. Dit herhaal je voor elke paal, met uitzondering van de 

laatste. Bij de laatste woeling, werk je van binnen naar buiten zodat je op de laatste 

paal met een mastworp kan eindigen. 

    

 

                                                           
1
  Wordt gezegd van een knoop die vaster gaat zitten naarmate er meer druk op komt. 
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1. De Polypedestrasjorring: 

Dit is een mooie verwoording voor een …-pikkelsjorring. Hierbij zorgt men ervoor dat 

men het aantal balken in de vorm van een regelmatige veelhoek legt, en hierop 

hetzelfde principe toepast als bij de vierpikkelsjorring.  

2. De Steigersjorring: 

De Steigersjorring wordt gebruikt om twee balken die in elkaars verlengde liggen 

met elkaar te verbinden door er een derde balk als spalk aan vast te maken. Dat 

betekent dat bij deze sjorring de constructie gedragen wordt door de balken en niet 

door het sjortouw. Het touw houdt de balken enkel bij elkaar. Voor deze sjorring 

moet je dus geen overdreven dik touw gebruiken én als je de sjorring horizontaal wil 

gebruiken, moet de spalk aan de onderzijde liggen. 

Gebruik een spalk met de juiste lengte: ideaal is een verhouding van 1 op 3 tegenover 

de te verbinden balken. Als je dus een lengte van 6 meter wil bekomen door twee 

balken van 3 meter te verbinden, moet je een spalk van 2 meter gebruiken. 

 

 
Maak bij elk uiteinde van een balk een sjorring. Voor een verbinding van twee balken 

met een derde balk moet je dus vier steigersjorringen maken. 

De sjorring: leg het midden van het touw om de twee balken heen en sla beide 

uiteinden van het touw tegengesteld om de balken heen. Aan beide kanten kruisen de 

einden elkaar tussen de balken, aan de zijkant liggen ze netjes naast elkaar. Verbind 

de uiteinden van de touwen met een platte knoop. 

 
 

Als de vier sjorringen zijn gelegd, sla dan per sjorring twee wiggen tussen de balken 

en het touwwerk, aan elke kant van de sjorring één. De wiggen moeten wel de juiste 

vorm hebben, ze moeten namelijk alle slagen aantrekken, niet alleen de eerste of de 

laatste slag! Omdat de wiggen de plaats van de woeling innemen, moeten ze ook 

stevig vastzitten en blijven vastzitten. Sla daarom de wiggen van boven naar onder 

zodat ze er niet uit kunnen vallen of uit getrapt kunnen worden. 
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Uit de oude doos 
Uit de oude doos 

 

 

Op 8 januari 1941 overleed Robert Baden-Powell in zijn woning in Kenia , op 

bijna 84-jarige leeftijd. Op zijn verzoek werd hij daar begraven, net buiten het 

Mt. Kenia National Park op de weg naar Treetops, de beroemde lodge waar 

Prinses Elizabeth hoorde dat ze koningin werd. In Londen werd in Westminster 

Abbey een massaal bezochte herdenkingsdienst gehouden waarbij een paar 

bekende figuren aanwezig waren, zoals: Koning George VI, minister-president 

Winston Churchill en ambassadeurs van vele landen waar scouting zijn 

gevestigd. Aan de scoutingbeweging laat hij zijn laatste boodschap na. Peter 

Baden-Powell volgde zijn vader op als de tweede Baron Baden-Powell of 

Gilwell. 
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Kokkerellen met ALoeatta 

 

Spaghetti bolognaise 

Aangezien de wouterleiding nooit content is met hun eten, is hier een recept dat ze zelf eens 

mogen uitproberen. 

ingrediënten 

 olijfolie 

 3 teentjes knoflook, gehakt 

 1½ ui, gesnipperd 

 400 g gezeefde tomaten uit blik 

 1 theelepel tomatenpuree 

 3 druppels citroensap 

 2 theelepels suiker 

 2 eetlepels gehakte basilicum (vers of diepgevroren) 

 2 druppels Spaanse pepersaus of Tabasco 

 500 g rundergehakt 

 1 ei, losgeklopt 

 2 eetlepels geraspte Parmezaanse kaas 

 1 snee witbrood, geroosterd en verkruimeld 

 1 eetlepel gehakte peterselie 

 300 g spaghetti 

Bereiden 

Verhit 2 eetlepels olijfolie in een koekenpan en fruit 2 gehakte teentjes knoflook en 1 gesnipperde ui gedurende 

3 minuten. Voeg de gezeefde tomaten, de tomatenpuree, het citroensap, de suiker, het basilicum en de Spaanse 

pepersaus of Tabasco toe. Voeg een beetje zout en peper toe. Laat 10 minuten pruttelen. Verwarm de oven voor 

op gasstand 7 / 210 °C. Meng het gehakt met de rest van de knoflook en ui, het ei, de Parmezaanse kaas, het 

broodkruim, de peterselie en zout en peper. Rol er bolletjes van ter grootte van een walnoot en leg ze in een met 

olie ingevette ovenschaal. Besprenkel ze met 1 eetlepel olie en zet 5-10 minuten in de oven. Leg de 

gehaktballetjes in de tomatensaus en wentel ze er in rond. Kook de spaghetti al dente en dien op met de 

gehaktballetjessaus. 

 

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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Het Jaarlied– Wees paraat. 

‘k Wil de hele wereld laten zien 
wat ik voel En wil je laten delen in 
ons streven naar één doel. We 
kunnen zoveel meer in ’t leven, 
vuur dat in ons brandt doorgeven. 
Zoals een levenslijn! Elke dag ge-
beurt wel iets waar je niet achter 
staat Sluit je ogen niet, ga er op af 
en praat. Wees paraat! En zet je 
schouders eronder. Wees paraat! 
Met elkaar en niet zonder. BE PRE-
PARED! Voor een betere wereld BE 
PREPARED! Om het vuur door te 
geven BE PREPARED! Om je leven 
te leven. Van Hasselt tot De Panne 
zingen wij dit lied En altijd wil ik 
luisteren als jij het niet meer ziet. 
Want helden hebben wij niet no-
dig, zijn volkomen overbodig. 
Wees gewoon jezelf! Kijk vooruit 
en doe je ding op ’t goede mo-
ment Dans en lach en zing en 
spring, gebruik al je talent. Wees 
paraat! En zet je schouders eron-
der. Wees paraat! Met elkaar en 
niet zonder. BE PREPARED! Voor 
een betere wereld BE PREPARED! 
Om het vuur door te geven BE 
PREPARED! Om je leven te leven. 
Kleine daden, grote dromen ‘k 

Voel het door mijn aders stromen. 
Groot of klein, arm of rijk Hier is 
iedereen gelijk! Staat de zon hoog 
aan de hemel Regent het soms pij-
pestelen? Voor ons kan dat echt 
geen kwaad Steeds staan wij op-
nieuw paraat! Ik bind jouw veters, 
jij mijn haar Ik zing een lied, hij 
speelt gitaar. - ’t Is cliché, ja - maar 
wij zouden door een vuur gaan 
voor elkaar! Het vuur dat knettert, 
open mond Takken zoeken op de 
grond. Wakker blijven, nooit meer 
slapen Vriendschap blijft het mooi-
ste wapen! Wees paraat! En zet je 
schouders eronder. Wees paraat! 
Met elkaar en niet zonder. BE PRE-

PARED! Voor 
een betere 
wereld BE 
PREPARED! 
Om het vuur 
door te ge-
ven BE PRE-
PARED! Om 
je leven te 
leven.  

Songtekst 
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Kleurplaat 
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Kapoenen 
Dag Kapoentjes, 

Deze maand zit ook weer boordevol 

leuke activiteiten! Zeker komen is dus 

de boodschap. 

Zondag 6 maart van 14u45 tot 16u30 

Vandaag gaan we schaatsen. 

Joepiedepoepie! We spreken af aan 

de schaatsbaan van Leest waar onze 

doodleuke schaatsbeurt zal 

plaatsvinden. 

Zondag 13 maart van 14u tot 17u 

De leiding is het noorden kwijt, 

komen jullie meehelpen dit te 

zoeken? Vandaag lossen we het 

mysterie van Bebanok op. 

18-19-20 maart van 19 uur tot 12 uur 

Driemaal hoera want we vertrekken op weekend. Gepakt en 

gezakt zoeken we spel en vertier op andere gronden. We 

komen hiervoor nog bij iedereen op huisbezoek, dus er volgt 

nog veel meer uitleg hierover. 
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27 maart van 14 uur tot 17 uur 

Hoera, het is weer lente! Daarom gaan we vandaag de 

bloemetjes eens buitenzetten en ons lokaal onder handen 

nemen. 

 

Zijn er vragen of problemen? Stuur een sms naar de leiding of 

laat iets weten via Facebook. 

 

Stevige linker, 

Beo, Spitsvogel, Springbok & Gaai (0493600719) 
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Wouters 
Dag woutertjes, 

Maart is al weer begonnen! Lees hier zeker jullie maand programma dat jullie, jullie niet vergissen! 

Zondag 6 maart 14u45 – 16u30:  

 

Vandaag gaan we schaatsen op de schaatsbaan in Leest. We spreken dus ook hier af, allen daarheen! 

Zondag 13 maart 14u – 17u:  

 

Verrassing! Als je wilt weten wat we deze vergadering gaan doen moet je zeker komen.  

Zondag 20 maart 14u – 17u:  

 

Sporten, sporten, sporten dat gaan we vandaag doen! Doe dus allemaal maar jullie sportkleren aan! 

Wij zijn er alvast klaar voor. 

 

25 – 26 – 27 maart:  

 

Ons lang verwachte wouterweekend! We komen langs de deuren voor hier meer uitleg over te 

geven. Zie dus zeker dat jullie het eerste en 2de week van Maart thuis zijn voor deze info.  

 

Zo dat was het weer voor de maand Maart! Gelieve te verwittigen als je niet kan komen, dat is altijd 

iets makkelijker voor ons  

 

Stevige linker, 

Rama, Jacala, Shere-Khan & Mang (0474/83 43 98) 
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Zondag 6 maart 14:45 – 16:30 

Joepie, schaatsen! Afspraak aan de schaatsbaan in Leest. 

 

Zondag 13 maart 14:00 – 18:00 

Door al die regen worden onze voetjes nat, en als er één ding is waar wij niet tegen kunnen, zijn het wel natte 

voeten. Kom dus naar onze droge vergadering. 

 

 

 

 

 

Zondag 20 maart 14:00 – 18:00 

Vandaag wordt het een specialleke, maar doe deze keer misschien wel uw bottines aan, (ja ik ben tegen u bezig 

Poedel). Vandaag gaan we iets doen in thema ‘survival’.  

 

 

 

 

Zondag 27 maart 14:00 – 18:00 

Deze vergadering geen inspiratie, je zult wel zien wat er gebeurt. 
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Givers 
 

Beste Givers, 
 
 
 
  06/03         
  14.45 – 16.30 
Afspraak aan de schaatsbaan in Leest 
 
 

       
    

 
 
 

   13/03 
        14.00 - 18.00 
    
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  20/03           
  14.00 - 18.00 
 
 
 

   27/03 
   14.00 - 18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot dan, 
 
Stevige linker,  
Slaapmuis, Winterkoninkje en Roek 


