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Nu ons Belgenlandje in halve lockdown is en de
Scouts tijdelijk on hold is gezet door Vlaams
Minister van Jeugd Dalle, moeten we de
verveling proberen tegengaan. Daarom brengt
Scouts Ingelmunster een Game-editie uit van het
infomagazine HUDO.
 

Hieronder vindt u wat scouteske spelletjes om
uit te voeren tijdens jullie vrije tijd. Wanneer u
die allemaal uitvoert en u de ingevulde versie in
de brievenbus stopt van de Scouts
(Bollewerpstraat 92 B, 8770 Ingelmunster) dan
krijg je het 'Ruling Ingelhood Scoutsteken' er
voor in de plaats opgestuurd!
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KAMPVUURDOOLHOF
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Het is de laatste avond op kamp, maar het o zo magische kampvuur moet nog aangestoken
worden. Help jij jullie leiding door de lucifer naar het hout te brengen?

Het regent al heel de dag pijpestelen. Iedereen moet in de tent blijven. Gelukkig is er deze
scouteske kleurplaat om de tijd te doden.

KLEURPLAAT



Vele keren per kamp wordt de HUDO wel eens bestegen om er de nodige boodschappen
achter te laten. Nu kan je ook thuis op het toilet wat langer blijven zitten tijdens het zoeken
van deze tien verschillen.

ZOEK DE TIEN VERSCHILLEN

MOPPENTAPPER

In tijden van Corona mag er al eens gelachen worden. Hieronder vind je enkele van onze
meest geniale moppen. Je kan ook je beste mop hieronder opschrijven!

Waarom is een chiroleider bang van beton?
Omdat het gewapend kan zijn.

Waarom is een chiroleidster blij als haar puzzel in twee maanden af is?
Omdat er op de doos staat: van 3 tot 5 jaar. 

Hoe weet je wanneer je op een chirokamp bent?
Als het WC-papier hangt te drogen aan de wasdraad.

Een niet al te snuggere chiroleider steekt een lucifer aan, blaast hem uit en stopt hem terug in het
doosje en zegt: die bewaar ik want die doet het!
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O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
 

De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
 

Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
 

Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!
 

Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
 

Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
 

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.

AVONDLIED

Nu we toch binnenzitten, kunnen we even goed wat studeren. Hieronder vind je de tekst
van het Avondlied. Zoek een filmpje op en kweel maar de tekst mee! Zeer handig voor op
kamp!
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VRIENDENBOEKJE

Nu we toch veel vrije tijd hebben, is het tijd om elkaar beter te leren kennen. Vul dit
vriendenboekje volledig in, zo leert de leiding jou beter kennen!

VOORNAAM................................................................................................
ACHTERNAAM............................................................................................
BIJNAAM......................................................................................................
ADRES (om tekentje naar op te sturen)...........................................
.........................................................................................................................
LEUKSTE ACTIVITEIT?..............................................................................
MINST LEUKE ACTIVITEIT?....................................................................
BESTE KAMP OOIT?.................................................................................
LIEVELINGSETEN?....................................................................................
LIEVELINGSMUZIEK.................................................................................
LIEVELINGSKLEUR....................................................................................
MET DEZE BV WIL IK OP KAMP...........................................................
HAD JE 10 MILJOEN WAT ZOU JIJ DAN DOEN?.............................
.........................................................................................................................
DIT NEEM IK MEE NAAR EEN ONBEWOOND EILAND..................
.........................................................................................................................
DIT WIL IK NOG EENS DOEN IN DE SCOUTS...................................
.........................................................................................................................
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