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Inhoud
6de editie

3 mei 2020
Beste Brigands
Sint-Joris-Weert,
Beste ouders,
wegens COVID-19 kunnen onze vergaderingen voorlopig niet meer doorgaan aan de lokalen.
Om toch nog een scoutse zondag te beleven, heeft de leidingsploeg gezocht naar een alternatief.
Bij deze presenteren wij u onze digitale zondag. Een klein boekje voor al de takken met raadsels, spelen en daarnaast een
video om onze scouting skills te onderhouden.
We wensen jullie veel plezier!
De leidingsploeg
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BIERAVOND 2020
De bieravond kan jammer genoeg dit jaar niet doorgaan. Om toch in het thema te blijven, organiseren we iets in verband met de bieravond.
We hebben al heel lang dezelfde prachtige poster met elk jaar verschillende kleuren. Hier dachten we wat verandering in te brengen. Op de
vorige pagina vind je een sjabloon van het logo dat je kan inkleuren naar wens, mooie patronen of andere zaken kan bijtekenen. Een andere
optie is om een heel ander concept te verzinnen, aan jou de keus! Wie weet gebruiken we jouw poster wel voor de bieravond van 2021!
Hieronder zijn er wat afbeeldingen om je op weg te helpen.
( PS het is de 20e editie dus daar kan iets speciaals mee gedaan worden)

Info voor op de poster:
datum
tijdstip
wat & waar
verwijzing naar brigands

4

5

Kan jij de juiste naam onder elk essentieel kampvoorwerp schrijven?
(oplossing op laatste bladzijde)
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Pim Pam Pet - Brigands editie

Pim Pam Pet - Brigands editie

Sommigen van jullie kennen het spel Pim Pam Pet misschien wel al. Hier vind je de unieke Brigands
editie ervan. Het enige wat je moet doen voor je kan spelen, zijn de letters en kaartjes op de
volgende pagina afprinten en uitknippen en een tegenspeler vinden!
Voor degenen die het spel nog niet kennen worden de spelregels even uitgelegd. Het spel is heel
simpel: leg alle kaartjes met een categorie op een hoop. Leg de letters omgekeerd neer op de tafel
en meng ze doorheen zodat je niet weet welke letter waar ligt. Dan neem je een kaartje met een
categorie van de stapel en toon je hem aan de tegenspelers. Daarna Trek je een willekeurige letter
en je maakt deze zichtbaar zodat alle spelers (inclusief jezelf) deze tegelijk kunnen zien. Dan zoek je
om ter snelst een woord dat past in de categorie van het kaartje EN dat begint met de getrokken
letter. Degene die als eerste een juist woord vindt, krijgt het kaartje met de categorie. Leg de letter
opnieuw omgekeerd op de tafel en meng alle letters terug door elkaar. Degene met de meeste
categoriekaartjes is gewonnen als de stapel op is.
Wees creatief in het zoeken van goede woorden en veel plezier!
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De letters:

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
De Kaartjes:

Een kenteken/jaarthema
voor op je scoutshemd

Een activiteit
zondagsvergadering

Een maaltijd op kamp

Een vieruurtje op kamp

Een leuke
kampbestemming

Een drankje/hapje op de
bieravond

Wat neem ik mee op
kamp

Een totemdier

Een werktuig/materiaal
dat op de scouts gebruikt
wordt
Een typische techniek op
de scouts

Een voortotem
Een eigenschap van de
ideale scout
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Oplossingen
Materiaalquiz
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Steekschup
Koevoet
Haring
Jerome
Grondboor
Riek
Bijl
Hamer
Plooischup

Hallo Brigands en vrienden
Gezien de huidige situatie moeten wij jammer genoeg meedelen dat de Bieravond dit jaar niet zal doorgaan.
De leiding drinkt alvast een pintje vanuit hun kot.
Hou jullie gezond en tot volgend jaar!
Groeten
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