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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 
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Alcohol: The cause 

of… and solution 

to… all of life’s pro-

blems. 
-Homer Simpson- 
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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. Spelletjes 

7. Oproepen + Verjaardagen 

8. Techniekskes met Kwikstaart 

11. Allo allo ??? 

12. Moppen 

13. Raadsels met Slaapmuis 

14. Winnaar/Loser + Wist je dat 

15. Uitnodiging daguitstap 

16. Uit de oude doos 

17. Kokkerellen met Aloeatta 

18. Songtekst 

19. Kleurplaat 

20. Maandprogramma’s:   -Kapoenen 

        -Wouters 

            -JG’s 

             -Givers 

@
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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, Slaapmuis 
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Juni  

25 Kampinschrijvingen en BQQ 

 

Augustus  

1 – 15 Kamp !  

Mei  

29-30-1 Giverweekend 

29-30-1 Jonggiverweekend 

1 Zwemmen Kapoenen & Wouters 

8 Dijle op dijle  

8 Lentecafé 

15 Daguitstap  

Kalender 
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Hier zijn we dan weeral met het voorlaatste 
@ntenneke van het scoutsjaar 2015-2016, de tijd 
vliegt als het leuk is vinden jullie niet? 
 
Doordat de tijd zo snel voorbij gaat wil dit ook 
zeggen dat het kamp er steeds sneller en sneller zal 
zijn! De leiding kijkt hier alvast naar uit! 
 
Zo een kamp wordt natuurlijk niet tussen de soep 
en de patatten vastgelegd maar daar gaat wel enige 
tijd over om alle voorbereidingen deftig te nemen. 
Zo zijn we bij voorbeeld vorige maand op Leidingsweekend 
geweest om alles maar dan ook alles te bespreken. Zo hebben we 
bij voorbeeld beslist met welk thema we dit jaar gaan werken, 
helaas mogen we hier niets van verklappen en zal dit geheim 
moeten blijven tot en met de BBQ van volgende maand. 
 
Het is misschien twee maand geleden dat de rokskesfuif is 
geweest maar hier hebben we eigenlijk nog niets gezegd over hoe 
die geweest is!  
We kunnen alvast zeggen dat de sfeer op de fuif zelf ongelooflijk 
goed zat maar dat er helaas niet zo veel volk is komen opdagen 
dan dat we gehoopt hadden, dus ook iets minder winst dan 
voorzien. 
Nu kunnen we dit evolueren en wie weet zien we toch de 
Rokskesfuif nog terug volgend jaar. 
 
 

 
 

De groepsleiding 
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Spelletjes 
Zoek de woorden 
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Geluk-
kige Verjaar-
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07 mei  Pita   Jong Giver  

10 mei  Slaapmuis Leiding  

13 mei  Joppe  Wouter 

13 mei  Lauran  Wouter 

15 mei  Noah  Kapoen 

15 mei  Roan  Kapoen  

Verjaardagen 

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 

verwennen op kamp ;) 
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Welke technieken moet ik kennen op 2/3-daagse? 

In deze korte brochure vind je de belangrijkste kaart- en kompastechnieken en een beetje 
EHBO om jullie 2/3-daagse tot een goed einde te brengen. Als je dus twijfelt aan hoe je nu weer 
op kompas loopt of wat je nu weer moet doen als er iemand in zijn vinger heeft gesneden, kijk 
gerust eens in deze brochure. Nu heb je in ieder geval wat leesvoer voor onderweg! Veel 
leesplezier en succes ermee! 

Knip deze pagina’s uit het @ntenneke van deze en volgende maand, en loop voor 1 keer niet 
verloren op jullie trektochten op kamp! 

1) De stafkaart: 

Oriënteren van de kaart 

Richtingshoek Noord=0 graden instellen op het kompas. Het kompas in de noordrichting langs 
de Noord-Zuid rasterlijnen op de kaart leggen. 
Kaart en kompas zolang draaien tot de Noord-punt van de naald tussen de Noord-tekens van 
het kompas ligt. 
 
Wat staat er op een kaart 
Een stafkaart enkel bekijken als een aaneenschakeling van wegen, is ze onrecht aandoen. Een 
stafkaart is veel meer. Een stafkaart is een zo gedetailleerd mogelijke weergave van de 
werkelijkheid rondom je, een landschap op papier uitgetekend. In de eerste plaats vind je er de 
overheersende elementen van het landschap: ik sta hier op een weg in een bos op de top van 
een heuvel. Dat bos herken je aan de groene kleur en de top van de heuvel vind je terug door 
het interpreteren van de hoogtelijnen (een ingenieus systeem om het reliëf voor te stellen). Zo 
krijg je een algemene indruk maar je weet nog altijd niet waar in de Ardennen je je bevindt.  
Daarom staan er op een stafkaart ook details. Zodat je ook de volgende kenmerken kan 
terugvinden: de weg waarop ik sta is een verharde weg, het bos is een dennenbos, links en 
rechts van de weg zie ik oplopende bermen en in de buurt is een paal te vinden. De asfaltweg 
wordt voorgesteld door de rode kleur, het dennenbos door omgekeerde V-tjes. Ingekapselde 
streepjes naast de weg stellen de oplopende bermen voor. En het cirkeltje met de letters "Bne" 
(van borne) erbij stellen de paal voor. Als je je afvraagt wat de betekenis is van een symbooltje 
op de kaart, kijk dan eens in de legende… 
Tenslotte vind je op een stafkaart ook een stukje geschiedenis van de streek. Zo kan je op de 
kaart lezen dat de bewoners dit bos "Bois du Chasselan" noem(d)en en deze specifieke plek de 
naam "Arzi" gaven/geven. Namen waarvan de herkomst misschien vergeten is, maar die toch 
hun betekenis behielden. Op de stafkaart staat ook een lijnenrooster. 1 zo’n vierkant van het 
rooster is in werkelijkheid 1 vierkante kilometer. Dit kan je helpen om de juiste afstand tussen 2 
punten te bepalen. 

2) Kompasschieten 

Kijk in de spiegel van het kompas. Nu zie je langs de kompasroos allemaal cijfertjes staan. 
Namelijk van 0 tot 360. Het kompasroos kan je draaien, draai nu je kompas zo dat het gegeven 
aantal graden bovenaan het kompas komt te staan. Dus op het punt het verste van je af. 
Meestal staat dit aangegeven met een klein pijltje op het kompas. Draai nu het kompas net zo 
lang totdat het noorden van de kompasnaald het noorden is die op het kompasroos staat 
aangegeven. Loop nu in de lengte richting van het kompas. Meestal is het handig om in de 
richting van een vast voorwerp te lopen die in de lijn van het kompas staat. Vanaf dit voorwerp 
kan je vervolgens opnieuw de richting bekijken, zodat je afwijking klein blijft. 

3) De rechtekaartschets (Vissengraat): 
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Een rechtekaartschets is een vereenvoudigde vorm van de weg die je moet volgen. De verticale 
lijn is de weg waar je op loopt, de horizontale streepjes zijn de wegen die je niet moet nemen. 
Enkele voorbeeldjes: 
-Als je op een baan loopt en je ziet een zijstraatlang links, kijk dan eens op de 
rechtekaartschets. Als er een streepje langs de linker kant staat, dan loop je rechtdoor. Als er 
een streep lang rechts staat, dan sla je de zijstraat in. 
-Je komt aan een kruispunt. Staat er lang links en lang rechts een streepje (dat ziet er dus 
hetzelfde uit als 1 streep door de verticale streep), dan loop je rechtdoor. Als er langs links 2 
streepjes staan (een V-tje, dus), dan ga je naar rechts. Als er langs rechts 2 streepjes staan, 
dan ga je naar links. 
-Je komt op een T-punt. Staat er een streepje langs links, dan ga je naar rechts. Staat er een 
streepje langs rechts, dan ga je naar links. 
Als de rechtekaartschets niet meer klopt met de werkelijkheid, (bv: je komt op een kruispunt en 
er staat maar lang 1 kant 1 streepje) dan ga je best terug naar het vorige kruispunt en kijk je wat 
er mis is gegaan. 
Op de rechtekaartschets staan ook soms tekeningetjes, om het wat makkelijker te maken. Als 
er bijvoorbeeld een riviertje is getekend op de rechtekaartschets, dan zou er in wekelijkheid ook 
een riviertje moeten zijn. 
 

4) Het Bolletje-Pijl 
 
Het bolletje pijl is een papiertje waarop verschillende bolletjes met een pijl op staan. Met het 
bolletje bedoelt men eigenlijk de persoon die aan het wandelen is, en zich bij een kruispunt 
bevind. Men kijkt in de richting van het wandelen, en sla de straat in waar de pijl op het bolletje 
heen wijst. Men begint bij nummer 1, en wanneer men deze gedaan heeft, gaat men verder 
men nummer 2 en zo voort. 

5) Het kalkje 

Zoals je waarschijnlijk al uit de naam hebt kunnen afleiden is een kalkje een afkalkeersel van 
een gewone stafkaart. Enkel de weg die moet volgen en de zijstraatjes ervan zijn overgenomen. 
Aan jullie om de weg te vinden! 

6) EHBO 

Wat moet je doen bij elk ongeval? 
1. Blijf kalm  
2. Benader de situatie en zorg voor de veiligheid  
o Ga na wat er gebeurd is en wat de gevaren zijn voor jezelf, het slachtoffer en de omstaanders  
o Zorg voor de veiligheid: indien je alleen bent met het slachtoffer, roep dan onmiddellijk hulp in  
3. Benader het slachtoffer en controleer de vitale functies  
o Ga na in welke toestand het slachtoffer zich bevindt  
o Controleer daarbij steeds de vitale functies (het bewustzijn, de ademhaling, de bloedcirculatie) 

en zorg voor vrije luchtwegen  

 Controleer het bewustzijn  
 Ga na of het slachtoffer bewust is of bewusteloos: praat met het slachtoffer (stel eenvoudig 

vragen, zoals: 'Hoe heet je?'), klop zachtjes op de schouder van het slachtoffer, klap in de 
handen boven het hoofd van het slachtoffer  

 Reageert het slachtoffer niet op deze prikkels, dan mag je besluiten dat het bewusteloos is  
 Zorg voor vrije luchtwegen  
 Maak knellende kleren los  
 Controleer de mond en verwijder vreemde voorwerpen  
 Breng het hoof in hyperstrekking en kinlift  
 Controleer de ademhaling  
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 Controller de ademhaling door gedurende een vijftal seconden te kijken, te luisteren en te 
voelen of het slachtoffer nog ademt. Kijk of de borstkas op en neer gaat.  

 Indien het slachtoffer nog ademt, ga dan na of de ademhaling snel, normaal of langzaam 
verloopt.  

 Indien het slachtoffer niet meer ademt, beadem het dan onmiddellijk.  
 Controleer de bloedcirculatie  
 Controleer de bloedcirculatie door gedurende 5-10 seconden na te gaan of het slachtoffer nog 

hartslag heeft  
 Ter hoogte van de halsslagader: plaats je wijs- en middenvinger boven het strottenhoofd, laat 

de vingers glijden tot in de holte tussen het strottenhoofd en de spiermassa, duw de 
halsslagader zachtjes in de richting van de wervelkolom  

 Ter hoogte van de polsslagader: plaats je wijs- en middenvinger in het midden van de pols, glijd 
af in de richting van de duim tot je als het ware een holte voelt, in de holte loopt de polsslagader  

 Indien het slachtoffer nog hartslag heeft, ga dan na of de hartslag snel, normaal of traag 
verloopt  

 Indien het slachtoffer geen hartslag heeft, dan moet je reanimeren  
2. Alarmeer  
o Ofwel alarmeer je zelf ofwel stuur je iemand voor de alarmering  
o Vermeld bij de alarmering steeds:  
 Wat er is gebeurd en wat de gevaren zijn  
 Waar de hulpdiensten juist worden verwacht  
 Wie de slachtoffer(s) zijn en in welke toestand ze zich bevinden  
3. Verleen verder hulp  
o Verleen na de alarmering gepaste eerste hulp, tot aan de komst van gespecialiseerde hulp  
o Controleer geregeld de vitale functies: bewustzijn, ademhaling en bloedcirculatie  
o Vermeld jouw bevindingen bij de komst van gespecialiseerde hulp  
o Handel volgens de basisregels van de eerste hulp:  
 Praat met het slachtoffer  
 Luister naar het slachtoffer  
 Blijf bij het slachtoffer  
 Verplaats het slachtoffer nooit, behalve bij gevaar  
 Laat het slachtoffer zo weinig mogelijk inspanningen doen  
 Bezorg het slachtoffer geen extra pijn  
 Bescherm het slachtoffer tegen extreme temperaturen  
 Geef het slachtoffer nooit te drinken of te eten  

Flauwte  

Flauwte is een kortstondig, plots bewustzijnsverlies als gevolg van zuurstoftekort in de 
hersenen. Flauwte wordt ook wel eens 'syncope' genoemd.  

 Het slachtoffer voelt zich zwak en onwel  
 Hij of zij ziet zwarte vlekken voor de ogen  
 Hij of zij wordt plots bleek, begint te zweten en valt neer  
 Hij of zij voelt koud aan  

Eerste hulp bij flauwte  

 Leg het slachtoffer op de rug  
 Controleer de vitale functies en zorg voor vrije ademhalingswegen  
 Breng de benen iets hoger dan de rest van het lichaam  
 Maak de knellende kleding los en leg eventueel koude kompressen (een vochtig washandje...) 

op het voorhoofd en/of in de nek  
 Laat het slachtoffer geleidelijk rechtop zitten wanneer het bijkomt  

Neusbloeding  

 Het is belangrijk dat een neusbloeding zo snel mogelijk stopt.  (To be continued…) 
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ALLO ALLO ??? 

 

Naam: jens achten 

Totem: dolfijn 

Tak: givers 

Leeftijd: 16 jaar 

Hoelang zit je al in de scouts? 

Dit is mijn 12 jaar al  

Wat zijn je hobby’s buiten de scouts? 

Paardrijden ik hobbel graag op een paard. 

Lievelings eten: scampi's 

favoriete kleur: blauw 

favoriete film: ik heb er geen, te druk 

favoriete scoutsspel: dikke Berta 

Welk dier zou je het eerst gaan bezichtigen zal je in 

planckendael bent? 

Een dolfijn he want ik ben zelf een dolfijn. 

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

De spitsvogel das mijn broer hé. 

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

Nog is buitenlands kamp dat was zo leuk. Het is niet het zelfde 

als gewoon kamp. 
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Moppentappen met Banteng 
 

     moppen 

miljonair 

Een vrouw vertelde tegen haar vriendin, "Weet je dat ik het ben die mijn man miljonair heb gemaakt?" 

 

Verwonderd vraagt haar vriendin: "En wat was hij dan voor je met hem trouwde?" 

 

De vrouw zegt: "Miljardair..." 

 

 

Napoleon is gek 
 

Op een avond in het gekkenhuis begint een van de gekken te roepen: 

"Ik ben Napoleon! Ik ben Napoleon!" 

 

Zijn celgenoot vroeg: "Hoe zou jij dat nu weten?" 

 

"God heeft het mij verteld!" riep hij luidkeels. 

 

Vanuit een andere cel op de gang riep een gek terug: 

"Ik heb je helemaal niks verteld!"  
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Raadsel nr. 1: Een vader met zijn twee zonen moeten een rivier oversteken. 

 

Er is slechts een kano en die kan enkel het gewicht van de vader alleen dragen of het gewicht van 

de beide jongens samen. 

 

Hoe kunnen ze alle drie op een veilige manier de rivier oversteken? 

                 Raadsel nr. 2:  
 
 

Antwoord raadsel nr. 1:  
1. De twee jongens stappen in de kano en steken de rivier 

over. 

2. Eén van hen stapt uit, de tweede keert terug naar de vader 

met de kano. 

3. De tweede die terugkeerde stapt uit en de vader stapt in en 

steekt de rivier over. 

4. De eerste jongen, die reeds aan de overkant stond, stapt 

nu weer in de kano en keert terug naar de tweede. 

5. De tweede jongen stapt in en samen steken ze de rivier 
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Wist je dat 
Wist je dat: 

Dr. dre geen echte dokter is? 

De 30 rijkste personen rijker zijn dan de 30 armste personen? 

Ik dit heel misschien niet zelf heb verzonnen? 

Als je weet van waar dit komt, de scouts je dankbaar is? 

De givers leiding hebben gegeven en dit goed gedaan hebben? 

Het kampthema al vastligt? 

Dit uiteraard nog geheim blijft? 

Winnaar/loser 
Winnaar(s): Jullie zullen het wel gemerkt hebben maar de vergadering van 10 april is mede 

in elkaar gestoken door de 3de jaar Givers. Wij als leiding vonden dit een zeer geslaagde 

vergadering en zien in jullie allemaal potentieel om volgend jaar tot de leidingsgroep toe te 

treden. Een Pluim voor deze personen! 

 

 

Loser(s): Nogmaals de Givers. Zij zijn te vaak met te weinig aanwezig. Komaan Givers. Jullie 

leiding probeert hun best te doen om een vergadering in elkaar te steken. Tandje bij steken, 

zo wordt het kamp des te plezanter  Een snoepje om jullie te motiveren! 

 

 
 



15 

15 

Uitnodiging daguitstap 

!AANDACHT   AANDACHT !  
 

Beste ouders  
De ouders van kinderen onder de 12 jaar die deelgenomen 
hebben aan onze activiteiten (Enkel als je kind heeft deelgeno-
men aan het kamp of weekend van het jaar 2015) hebben een 
klein belastingvoordeel. Indien je dit wenst. Mail je naar 
groepsleiding@scoutsheiligkruis.be. Zet bij in de mail de naam 
van het kind, tak (waarin het dat jaar zat), geboortedatum, 
adres + weekend en of kamp.  
Vorig jaar heb ik deze voor alle leden onder de 12jaar ingevuld 
en afgeprint. Er waren nog veel papieren over. Om dus wat re-
kening te houden met het milieu en het inktverbruik. Zou ik 
graag hebben dat jullie indien jullie graag fiscaal attest wensen 
dit mail naar het bovenstaande mailadres. Zodat er geen pa-
pier verloren gaat. Ik zorg er dan voor dat u het attest tegen 
de volgende vergadering hebt. 
Een stevige linker, 
Wiko  

Beste leden/ouders/sympathisanten, 

 

15 mei zijn jullie allemaal uitgenodigd om ons te vergezellen op onze supertoffe daguistap! Hier-

voor spreken we af om 9u30 aan het station van Mechelen. Van hieruit nemen we de trein naar 

onze bestemming: Bokrijk. Hier blijven we de hele dag.  

We vragen wel om zelf een lunchpakket mee te brengen. Vieruurtje en versnaperingen worden 

door ons geregeld. 

Om 16u15 nemen we van daar de trein terug naar Mechelen. We komen hier terug aan om 

18u04. Tot zolaat duurt de daguitstap dus. 

Laat iets weten als jullie meegaan door te mailen naar groepsleiding@scoutsheiligkruis.be 

zodat we plaatsen op de trein kunnen reserveren op de trein en de nodige materialen kunnen 

voorzien. Doe dit zeker op tijd want anders kunnen we niet reserveren. De deadline hiervoor is 

9 mei. Alvast bedankt! 

De prijs van deze dag zou 15 euro zijn voor de treinrit, vieruurtje,… Dit mag u storten op ons re-

keningnummer dat terug te vinden is op onze site. Vermeld ‘daguitstap + aantal + naam’. 

Hopelijk tot dan! 

Stevige linker,  

Het leidingsteam 

mailto:groepsleiding@scoutsheiligkruis.be


16 

16 

Uit de oude doos 

2014/2015 Tent vol talent 

 

2013/2014 Spelen Bovenal Overal 

 

2012/2013 Scouting? Gewoon Doen! 

 

2011/2012 Armoede is een onrecht. Maak er spel van! 

 

2010/2011 Gloeiend erbij 

 

2009/2010 Anders getikt 

 

2008/2009 Bureluren!  

 

2007/2008 Samen in touw 

 

2006/2007 One world one promise 

 

2005/2006 Verdraai-de wereld 

 

2004/2005 Jongleren 

 

2003/2004 Klinkt als Scouting 

 

2002/2003 Buiten is troef 

 

 

Met Be Prepared 

zetten we dit jaar 

onze 

fundamenteelste  

basispijler wat 

extra in het licht: 

dienst. “Wees 

paraat om het 

juiste ding te 

doen op het juiste 

moment”, zei 

onze oprichter, 

Baden Powell, 

100 jaar geleden. 

Met zijn 

legendarisch 

motto Be 

Prepared. Deze 

spreuk is dan ook 

het motto van de 

scouts geworden , 

vandaag de dag 

wordt deze 

spreuk uit volle 

borst geroepen 

tijdens de 

formatie mede als 

eerbetoon aan 

beden Pauwel en 

om terug te gaan  

naar waar het 

allemaal is 

begonnen. 
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Kokkerellen met Aloeatta 

Consomme van houtduif 

“In mei leggen alle vogeltjes een ei.” 

Ingredienten 

 2 houtduifjes 

3 uien 

2 preistengels 

2 wortelen 

1/2 knolselder 

1 laurierblad 

peper 

zout 

4 a 5 eiwitten 

enkele groene koolbladeren 

100 g boschampignons 

40 g boter 

 

Bereiding: 

Laat door de poelier het borstvlees van de karkassen van de houtduiven verwijderen; bewaar de karkassen. 

Doe de bouten van de duiven en de karkassen in een ruime pan met koud water (houd de borsten apart) en 

voeg er 3 uien, 1 prei, 1 wortel, 1/4 knolselder , 1 laurierblad, peper en zout aan toe. Breng alles aan de kook 

en laat 1,5 uur koken. Haal regelmatig het schuim van de oppervlakte.  Laat de bouillon afkoelen en giet alles 

door een zeef. Snijd intussen 1 prei, 1 wortel en 1/4 knolselder in fijne stukjes en meng die met de eiwitten. 

Voeg hier de gezeefde bouillon aan toe en laat alles op een zacht vuurtje tegen de kook aankomen.  

Bovenaan wordt dan een 'koek' gevormd, waarin alle onreinheden verzameld worden. Zet na 1 uur het vuur af 

en laat de koek naar de bodem van de pan zakken; bovenaan komt dan de heldere bouillon vrij.  

Bak de duivenborstjes knapperig in de boter en snijd ze in fijne reepjes. Pocheer de groene koolbladeren en 

snijd ze in reepjes. Doe hetzelfde met de boschampignons.  Warm de soepborden op, leg er de reepjes 

duivenborst, kool en boschampignons in en overgiet met de hete consomme.  

 

 

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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Sia - Cheap Thrills 
come on, come on, turn the radio 
on, It's Friday night and I won't be 
long. 
Gotta do my hair put my make up 
on, It's Friday night and I won't be 
long. 
 
Till I hit the dance floor 
Hit the dance floor! 
I got all I need! 
no I ain't got cash, 
I ain't got cash, 
but I got you baby. 
 
Baby I don't need dollar bills, 
to have fun tonight, 
( I love cheap thrills) 
Baby I don't need dollar bills, 
to have fun tonight, 
( I love cheap thrills) 
 
But I don't need no money, 
as long as i can feel the beat, 
I don't need no money, 
as long as I keep dancing, 
 
come on, come on, turn the radio 
on, It's Saturday and I won't be 
long. 
Gotta paint my nails, put my high 

heels on, It's Saturday and I won't 
be long. 
 
Till I hit the dance floor 
Hit the dance floor! 
I got all I need! 
no I ain't got cash, 
I an't got cash, 
but I got you baby. 
 
Baby I don't need dollar bills, 
to have fun tonight, 
( I love cheap thrills) 
Baby I don't need dollar bills, 
to have fun tonight, 
( I love cheap thrills) 
 
But I don't need no money, 
as long as i can feel the beat, 
I don't need no money, 
as long as I keep dancing, 
 
I love cheap thrills, 
 
I don't need no money, 
as long as i can feel the beat, 
I don't need no money, 
as long as I keep dancing, 
 
Baby I don't need dollar bills, 
to have fun tonight, 
( I love cheap thrills) 
Baby I don't need dollar bills, 
to have fun tonight, 
( I love cheap thrills) 
 
But I don't need no money, 
as long as i can feel the beat, 
I don't need no money, 
as long as I keep dancing, 

Songtekst 



19 

19 

Kleurplaat 
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Maandprogramma kapoenen  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Vandaag gaan we zwemmen!!! We spreken af om 09u30 aan het zwembad 
aan de geerdegemvaart en eindigen daar ook om stipt 12u. 
Vergeet zeker jullie zwemkledij niet. En nog ter info: er worden geen 
zwemshorten toegelaten, enkel aanspannende kledij is toegelaten. 
 
 
 
 
 
 
Vandaag gaan we de mama’s en de papa’s eens 
goed in de watten leggen want wij gaan namelijk  
een cafétje opendoen voor hun. 
Het is voor de kapoenen een gewone vergadering van 14u tot 17u alleen 
mogen de ouders nu al een uurtje vroeger de kinderen komen vergezellen 

en kijken naar hun leuke optredens en 
genieten van een fris drankje en een lekker 
hapje geserveerd door de kinderen. 
 
 
 
 
 
 

Nu dat we toch al twee weken op rij een speciale vergadering doen kan er 
zeker nog een derde bij! Vandaag gaan we met alle leden van onze scouts op 
daguitstap. Hierover kunnen we nog niet veel verklappen want dit moet 
voor iedereen een grote verassing blijven. 
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Het enige dat we misschien al mogen zeggen is dat jullie met zen allen 
worden verwacht om 09u30 aan het grote 
station van mechelen en de vergadering daar 
ook stopt om 17u. Tot dan!  
 
 
 
 
 
 
 
Het is lang geleden maar vandaag gaan we dus nog eens crossen in de 
bossen. Naar het schijnt zijn er bij de kapoenen twee werelden ontstaan die 
gaan strijden voor hetzelfde doel: heerser worden van de andere hun 
wereld. Als je wil weten hoe dit verder afloopt kom dan zeker vandaag naar 
de vergadering van 14u tot 17u aan de lokalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Meer als dit kan ik niet zeggen, want anders gaan er erge dingen met de 
kapoenenleiding gebeuren…… 
Kom naar onze lokalen van 14u tot 15u om dit mysterie mee te ontrafelen. 
Iedereen mag deze vergadering een vriendje meenemen van buiten de 
scouts! 
 
Stevige linker, 
Beo, Springbok, Spitsvogel & Gaai (0493600719) 
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Wouters 
Halllllooooowwwwww beste Welpjes en Kaboutertjes 

(W’outers) van de beste scouts ter wereld! 

De laatste maand met enkele ‘echte’ vergaderingen van 2 tot 5 komt eraan, en het belooft een 

maand vol uiterst toffe vergaderingen te worden. Want na deze maand organiseren we enkel nog 

avondvergaderingen, zodat jullie (en jullie leiding) zich kunnen focussen op studeren, studeren 

en nog eens studeren :((((((((((((((((((((((((((((( Maar niet getreurd, want deze spetterende 

activiteiten zitten er nog aan te komen: (ZEKER KOMEN DUSSSSSSSS) 

Zondag 1 mei 2016: van 10 uur tot en met 12 uur 

Vandaag gaan we samen met de kapoenen zwemmen, Jeujjjjjjjj!!! 

Neem allemaal jullie zwemkledij (korte broek voor de jongens) en 

handdoek mee, en vergeet ook niet jullie ..euro inkom. We zien jullie 

om 10 uur aan het Geerdegemvaart zwembad van Mechelen. 

Zondag 8 mei 2016: van 14 uur tot en met 17 uur 

De boompjes staan volop in bloei, en dat willen we vieren met jullie. 

Daarom organiseren wij naar goede gewoonte ons LENTECAFE! Nu 

dat we vorige vergadering reeds de kapoenen beter hebben leren 

kennen, zullen we samen met hen knotsgekke act-jes ineen steken 

om zo jullie ouders (die dan iets mogen komen drinken) optimaal te 

entertainen. We verwachten dus een massale opkomst van 

ouders en leden! 

Zondag 15 mei 2016: van 9 uur 30 tot en met 18 uur 

DAGUITSTAP: vandaag nodigen wij jullie, o allerliefste w’outers, samen 

met jullie mama’s en papa’s uit om een stapje in de wereld te zetten, 

samen met alle andere takken van HK. We spreken af om 9 uur 30 in 

het station van Mechelen.  

Zondag 22 mei 2016: van 14 uur tot en met 17 uur 

Na al die rare activiteiten de laatste tijd, is het tijd om nog eens goed te ravotten, en vooral lekker vuil te worden. 

Kom dus zeker naar onze supermegacoolegroteswaggerdeswag  Vuile Water-

vergadering!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Zondag 29 mei 2016: van 14 uur tot en met 17 uur 

Even in het kort wat we vandaag allemaal gaan doen, kwestie dat jullie weten wat er 

jullie te wachten staat. We gaan: 

Kneden,Naaien,Uitknippen,Tekenen,Schilderen,Etsen?,Lijmen,Enzovoort. 

Stevige linker, Mang, jacala, Rama en Shere-Khan 
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Jong-Givers 
Mei 

De maand Mei staat voor de deur. Een maand met supervergaderingen zoals dijle op de 

dijle, zoete inval, daguitstap, ons 2de weekend! Enzovoort… 

Zeker de moeite om massaal aanwezig te zijn deze maand ;) 
 

Weekend van 1 mei: Hier vindt ons 2de  weekend in plaats jeeeeej. Alle informatie hebben 

jullie normaal al gehad. Mocht je nog vragen hebben dan mag je altijd iets laten weten.  

De rest blijft zoals gewoonlijk top secret  ^^ 

Tot dan! 

 

 

Zondag 8 mei van 10:00-17:00: 

 

Zoals elk jaar doen wij ook dit jaar weer het jaarlijkse dijle op de dijle mee. Breng gepaste 

kledij mee voor deze sociale topvergadering  We hopen zoveel mogelijk van jullie te zien ! 

 

 

Zondag 15 mei van 09:30-18.00: 

 

Doe je stevigste bottinnen aan (ook jij poedel!), want vandaag is het daguitstap! 

Kom mee genieten van de Belgische fauna en flora en kom zeker naar deze groepsuitstap. 

Meer informatie vindt je in dit antenneke.  

 

Zondag 22 mei van 11.00u tot 17.00u. 

 

Vandaag is het zoete inval!! We bepreken deze vergadering spoedig met jullie. 

Belangrijk is dat jullie allemaal komen.  

 

See you soon! 

 

 

Zondag 29 mei van 14:00u-18.00u 

 

Engineering part 2  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contact: 0493744269 (klipdas) 

 

Stevige linker 
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Givers 
Liefste Givertjes,  

 

 

29-30-1 mei                                                                                       

        

WEEKEND !!!!!!                                                                                                                                                                                                                         

8 mei  10.00 – 18.00 ( Juiste uur wordt nog meegedeeld )    

 

 

15 mei  ( meer informatie vind je een paar pagina’s terug in 

het antenneke)  

DAGUITSTAP  

 

 

 

 

 

 

 

22 mei   11.00 – 17.00

 

 

29 mei  14.00 – 18.00 

 

 

 

 

Veel liefst van jullie leiding, 

 

Roek, Slaapmuis en Winterkoninkje (0475/34.98.40)  


