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Programma  

1ste semester 

 

17 september – Startdag 

Hoera! Het is weer zover, de start van het nieuwe scoutsjaar!  

24 september – DAS Goesting 

DAS goesting is ons nieuwe jaarthema. Met veel goesting dragen wij iedere week trots onze das rond 

onze nek, maar weten jullie ook hoe hij ontstaan is? Om dat te ontdekken moeten julie bewijzen dat 

jullie echte scouts zijn. 

1 oktober – Het fantastische piñataspel 

Hola y bienvenidos a esta descripción completamente de mierda. Para todas las personas que están 

traduciendo esto ahora, siéntanse libres de continuar traduciendo porque puede haber algo 

interesante en él. He traducido esto de manera experta yo mismo usando el traductor de Google. Bien, 

este es el final de mi texto. Lo siento, no hay nada interesante allí. 

8 oktober – Het grote voetbalspel 

23 november is het zover, dan spelen de Rode Duivels hun eerste match op het WK voetbal in Qatar. 

Natuurlijk willen we allemaal dat de Rode Duivels wereldkampioen worden, helpen jullie mee met de 

laatste voorbereidingen? 

15 oktober – Operatie V.L.A.G. 

Victor Alpha November Delta Alpha Alpha Golf Sierra Papa Echo Lima Echo November Whisky Echo 

Sierra Tango Romeo Alpha Tango Echo Golf Oscar. Zulu India Juliette November Juliette Uniform Lima 

Lima India Echo Echo Romoe Kilo Lima Alpha Alpha Romeo Victor Oscar Oscar Romeo? 

21 oktober - Dag van de jeugdbeweging 

De hoogdag van iedereen die onderdeel uitmaakt van een jeugdbeweging. Vandaag mogen we voor 

eenmaal met ons scouts uniform naar school of naar het werk. Geniet er van en kom zeker ‘s ochtends 

naar het ontbijt op de markt van Ingelmunster georganiseerd door de jeugdraad. 

22 oktober – Vriendjesnamiddag 

Gisteren hebben jullie al jullie vriendjes op school jaloers gemaakt met jullie prachtige scoutsuniform. 

Gelukkig voor hen mogen ze vandaag eens meekomen naar de scouts. Wie weet misschien blijven er 

wel enkele plakken. #Tec7 



29 oktober – Het skeelerende skeletten spel 

Ooit een skelet op skeelers gezien? Wij ook niet. Maar het is bijna Halloween en dan komen deze 

zeldzame wezens vanuit het verre Maaskantje om hier te griezelen. Zijn jullie klaar om deze 

skeelerende skeletten te zoeken? 

5 november – Anarchy in Ingelhood 

https://www.youtube.com/watch?v=q31WY0Aobro 

12 november – De rode loper van Ingelwood 

Vandaag komen alle Ingelmunsterse grootheden samen om de sterren van dit jaar uit te reiken. Bij de 

aanwezigen vinden we Merel Streep, Denjuul Washington, Lennard DiCaprio, Brecht Pitt, Scarlet 

Joransson, Anouckio Banderas, Liv Tijler, en Orlander Bloom. 

19 november – Het super-leuke-fantastische-coole spel van Lennard en Joran 

Waarschuwing: deze titel kan mogelijks misleidend zijn. 

26 november – Knutselnamiddag 

Volgende week is het zo ver. Dan komt de Sint ons hopelijk een bezoekje brengen. Natuurlijk zijn wij 

brave kapoentjes en willen we de Sint zeer warm en hartelijk ontvangen. Daarom gaan we vandaag 

wat knutselen. 

3 december - De Sint 

Binnenkort zal de Sint jullie allemaal cadeautjes komen brengen, maar wij hebben hem nog weten te 

strikken om ons een laatste bezoekje te brengen. Zijn jullie braaf geweest? 

10 december – Schaatsen 

Verdere info volgt! 

17 december – Kerstfeestje 

Het is alweer de laatste scoutsactiviteit van 2022, we kunnen dit niet zomaar laten passeren daarom 

sluiten we 2022 af met een super mega fantastisch kerstfeestje!  

Verdere info volgt! 

 

Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!  

Tot volgend jaar! 

 

Stevige scoutspoot 

Lander, Tijl, Lennard, Brecht,  

Juul, Merel, Anouck, Joran 

Enkele belangrijke data in het 2e 

semester: 

Weekend: 25 en 26 maart 

Kamp: 1 tot 5 juli en 7 juli BBQ 

 


