


REDACTIONEELTJE

Beste lezer, als redactielid 

van het succesvolle Japke 

is het mijn plicht om u te 

informeren over alle be-

langrijke gebeurtenissen 

rechtstreeks en onrecht-

streeks verbonden aan onze 

scouts. Het is mijn plicht 

om u de waarheid te ver-

tellen ongeacht wat de ge-

volgen daarvan zullen zijn. 

Maar bovenal en overal is 

het mijn plicht om via het 

Japke, alles te doen wat ik 

kan om de vooruitgang van 

de scouts te bevorderen.
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   “Na zijn debuut 

kon Putjesman het 

grasveld perfect 

egaal houden zon-

der enig putje. Maar 

na enkele maanden 

verdween hij. ”      
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SCOUTSBARBECUE 2014
een sfeerverslag

De jaarlijkse scoutsbarbecue was dit jaar weer een 

groot succes. Dankzij het weer? Dankzij de grote 

opkomst van de leden en hun ouders? Dankzij een 

gemotiveerde leidingsploeg? Dankzij een geweldig 

oudercomité? Dankzij een geweldige constructie 

waaronder gegeten en gedronken kon worden? Dank-

zij de immers wereldberoemde BBQ-Showband? Het 

kan allemaal!
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LEZERSVRAAG



KALENDER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

FOTO VAN DE HERFST

KORT NIEUWS
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QUIZ 44 CHARITY



‘I love Scouts vs I love Chiro test’
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1. ‘Ik stond helemaal vanachter toen de gaven 

werden uitgedeeld’

2. ‘Hopelijk heeft mama vanavond...’

3. ‘Vechten doe je met ...’

4. ‘Stappen doe je naar ...’

5.‘Wanneer mijn maandelijkse toiletlec-

tuur in de brievenbus valt ...’

VS
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6. ‘Pardon my french.. j’aime bien être...’

7. ‘De televisiester voor beste acteur gaat 

naar ...’

8) ‘Als je ’t mij vraagt ...’

9) ‘ ’s Nachts is het tijd voor ...’

10) ‘Krak?’

A B

Minder dan 14 punten of 14 

punten

Meer dan 14 punten



VERJAARDAGEN

OKTOBER DECEMBER

NOVEMBER

9



SPEELHOEK
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44ste kruiswoordraadsel

nvdr. sommige beschrijvingen stroken niet
met de werkelijkheid (cfr. 12 verticaal) 



HET WOUDLOPERSRECEPT

Gefrituurde sprinkhanen in knoflookboter

Benodigdheden:

Voorbereidingen:
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Ingrediënten:

Bereiding:



WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING
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UIT DE OUDE DOOS
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