04/03:
Vandaag is
het geen
vergadering,
maar hopelijk
zien we jullie
allemaal op
de eetavond!

11/03: Vandaag gaan
we eens testen hoe
snel jullie een moord
kunnen oplossen.
Kom om 14u naar het
lokaal voor een te gek
Cluedo spel!

18/03: Vandaag
gaan we nog eens
goed ravotten op het
plein met sport en
spel. Iedereen die
niet bang is om vuil
te worden is welkom
om 14 aan het
lokaal!

Veel kusjes
van jullie
liefste
leiding
xxx

25/03: Vandaag
zullen we jullie
kennis testen met
een hele lekker
quiz, namelijk de
PUDDINGQUIZ!
Jullie worden van
14u-16:30u aan
het lokaal
verwacht.

Ps: zaterdag 22 april is het kapoenendag, dan spelen we een hele dag spelletjes met alle
kapoenen van de gouw Kempen. Om organisatorische redenen moet er ingeschreven worden
voor deze dag voor 17 maart, meer info vinden jullie op het takhoekje!

KABOUTERS

MAART

Dikke kussen van
jullie leiding !

WELPEN
Helaas geen vergadering
onze eetavond.

4 maart
. De leiding hoopt jullie wel te verwennen wanneer jullie komen eten op

11 maart
We gaan nog een goed ravotten met onze Welpen. Sport en spel om 14 u aan het lokaal en de

18 maart
Haal die stevige stapschoenen nog maar eens boven. Vandaag worden jullie gedropt. We zouden
natuurlijk niet zo een fantastische leiding zijn als we jullie niet zouden helpen om de weg terug te
vinden. 10u aan het lokaal. Half 5 zullen terug zijn als jullie de vinden ;) Vergeet jullie lunch pakket
niet en bij slecht weer is een regenjas zeker aan te raden!
25 maart
omdat jullie allemaal zo veel van bospelletjes houden gaan we vandaag nog eens naar het bos
trekken. Meer info zal nog volgen op het takhoekje. De vergadering zal door gaan van 14u tot 16:30.

groetjes van jullie leiding
Riki Tiki Tavi
Mang
Kaa
Baloe
Jackala
Bagheera
Ps: De Welpen gaan van 14 tot 15 april op gouwweekend meer info volgt nog. Dat wil
zeggen hou deze datum zeker vrij voor nog een top weekend.

i

jONG-verkenners
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation.
C:\Users\jong-verkenners> cd \
C:\>jv_hack.bat
Dag jong-verkenners,
toen jullie leiding de scougi aan het maken was, maakten ze gebruik van een computer op een slecht beveiligd WEP wifi n
etwerk. Toen ze ook nog eens de scougi via het onbeveiligde http protocol naar de website wilden doorsturen, kon ik het
met gemak onderscheppen.
Omdat jullie leiding zo dom is geweest om de scougi niet beveiligd over het internet te sturen, wil ik hen een lesje lere
n. Ik heb namelijk alle vergaderingen versleuteld in onleesbare code. De enigste manier om deze te kunnen ontcijferen i
s met een sleutel. Elke vergadering heeft een andere sleutel. Die sleutel kan je vinden door de vraag op te lossen bij de
bijhorende vergadering.
Als je het antwoord op een vraag hebt gevonden, ga je naar onderstaande link, kopieer je de bijhorende onleesbare code
in het vak -onleesbare code- en vul je het antwoord in bij -sleutel-.
http://scoutsengidsenbeerse.be/?p=scougi-jv
Tip: Je kan alle antwoorden op de vragen op de website van de scouts vinden.
4 maart
De hoeveelste editie van de bierproeversavond organiseren de verkenners dit jaar?
upLTmRoEs4CFBHzIARJxvavO5M8yjYV7RXILh9eBt6Dc8cgDNho7ZCAYh+byJkXgJZR56mqyyhoSlPN6p2NKmtXKrbFf7I41p7tAgZ/SE
AIstJlq5YyhtcAf4wV2Q4mugLbb6xr02fKyS/j/A8DCPA==
11 maart
Hoeveel jaar is de jong-verkennerleiding samen opgeteld op deze dag?
JgbG+Jk+K96bcL6dc0tJu0LEKYQHIEuqCS5lPj6NRng/dncoNbdnc9gYT4m4qg4VTF2ssnpn2UakzzRwRmtlvhGNnlvHIUdB8r/nXAZI4
vNZx10y6qCiFx+/u+aVtnJ8+aab7oCahD5Xd7iWgM1Bpw==
18 maart
Geef de voornaam van de scoutsleider die vandaag jarig is.
qxjip6Cyb/XmeOyZXKaG/0wu7Gq6+778KHyN38H2QJK14Vhdl/rqqL61ss/b5Pn1jjxMVmmbf/FKqFI9lKO7NzG2Y+3dDTH55sDzgEMe
r24eMkf9Oo82uBGRmctuiVOc7A+NgiAk0vun/7WJvK9tVd11W873LJYLDuI1o1SXwJ+wJ7vXGCRbqz20+eY/hygd0J3Vh6OdT7RxcBRr
oWs6na4qtCaKwAfVTwzWauaWqLYb63t1RaxGkO0u92vT150THSPm8ZtKze95KbxAoTFkeWczHRKWMXdxEu9TQvDOhnMEEmqFysSseoSJ
E8ctHuhHHPs1zf0ip1vmbY7IgsNGB+azPXZwm56WjPbOvGz4LfIFnz0Qa9VSgBXRPFp+9CoWBhwQ/i5rOpBmeaG3d4qjzyZT+fPdWIRkA
7YcJiN0RGQyLAsplKzC+Vtga1Uxz6l6sZIVBmNylFOaHgyoTQX/u5xIE7zm7FTTZzJh4hIvsbGIHHXiLXrpzQffKXfWyHTWv9k21MkWe1F
s9LgF6i6aO/qdGhTHNYbCU5o82ovtJdc=
25 maart
De naam van onze jongensscouts is André De Thaye. Wat is de naam van de gidsen?
kZYLQwQ+2CWn5oKrvzcc8cx9M6OYkTu8+Y2yAMGhxKE05Y4iU3oOTt6jeZIfF47wb8H5JKiZCp8pUhbd2f4+Dd03xPeD8ItU4WVr3px8zJ
sIkwJKmkl9BvjGPdUruCd4j4NI1G/bF1/li06X143b9cc8QT3bye4AA9eSsUQT7z5AtT2UfK/pepFQRkhP/qToQHQqzNJDsDteEALPVq
JyzhzmqTsYTEAkIgnByioj8i2cXsB3egGsNN05sgt+ha6y9pGCCr2PE/rLwGKPMvbSYDVj/4doKX9Yfto1d0KrW9AdAI0yIs+9dpTx3Yu
1qEYzMUOMAlCSqibBdMs1lzWjhSdIaKERZapvvtIUSk348+R+7h9o5LQE43DBXNU0ogt7/rwN/oZ86ceUnsSYjq5Bow==
-We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.C:\>_

Deze maand komen jullie er niet zo gemakkelijk vanaf !
Maar moeilijk kunnen we het ook niet noemen, toch niet als je uw technieken wat beheerst !!!!
Wil je weten wat we gaan doen, hoe laat je er moet zijn, wat je moet meenemen,...... Zorg dan dat je
aan de opdrachten voldoet !!!!
Elke opdracht bestaat uit het nemen van foto's. We willen steeds 7 verschillende foto's met
verschillende verkenners, zorg dat je hoofd goed zichtbaar is. Elke verkenner mag aan meerdere
opdrachten deelnemen. Foto's mag je versturen naar verkenners@scoutsengidsenbeerse.be of je
mag ze posten in de facebookgroep.
Als een opdracht voltooid wordt, komt alle info op het takhoekje en in de facebookgroep.
SUCCES !!!!
4 maart
Neem een foto met een trompetsteek.
11 maart
Neem een foto met een driepikkelsjorring. Je kan bijvoorbeeld 3 stylo's aan elkaar sjorren,....
18 maart
Neem een foto met een paalsteek. Zorg dat de knoop goed zichtbaar is !!
25 maart
Neem een foto waarop je een papier met een morsecode vast hebt. Vorm hiermee een
complimentje voor de leiding van maximaal 10 letters. Meer letters worden niet gelezen,
scheldwoorden of woorden die ongepast blijken worden ook niet aanvaard !!!
We weten dat jullie het kunnen !! Werk samen en werk snel zodat je de maand maart snel kan
inplannen ;)
Vele groeten,
Team verkennerleiding

