VOORWOORD
Beste ouders, Viking, familielid of sympathisant van KSA Oostende.
Na een paasvakantie dat net ietsje vroeger viel dan anders, begint school weer. Maar niet
getreurd! Er is nog een speciaal gebeuren dat herstart! ‘Wat?’ vraag je je waarschijnlijk af?
HET NIEUWE TRIMISTER, DAT IS WAT ER HERSTART!!!!
Wij hebben hier enorm naar uitgekeken! Jullie sowieso ook! Nu het lente is en het lekker
warm begint te worden, het schooljaar die bijna voorbij is (yes), Is er niets leuker dan je
zaterdagmiddag of -avond in KSA te besteden.
Het nieuwe trimester begint en dat wilt dus zeggen dat er ook een nieuw thema is. Ik hoor je
al denken ‘welk super leuk, fantastisch thema zal de leiding deze keer gekozen hebben?’. Ik
kan die vraag enkel door een vraag terug te stellen. Welke Tommy woont er in Birmingham?
DAT KLOPT Tommy Shelby uit Peaky Blinders!
Dit thema gaat dus over de super bekende serie Peaky Blinders. Bepaalde mensen zullen
jullie laten kennis maken met het harde leven van de 1890’s. Wees niet bang, je zult er veel
van opsteken.
Moest u nog niet in onze Whatsapp-groep zitten, mag u dit altijd aan een leider vragen en
wij zullen u er insteken!
We kijken er naar uit om jullie terug te zien!

Super veel groetjes en tot snel,
Thibo, Noah, Sébastien, Merlijn en Menno
Vikinghordeleiding

VERHALEND KADER
Vikinghorde 2022

Het jaar is 1919, Tommy Shelby zit rustig in een bar in Birmingham een goeie tas koffie
te drinken, wanneer opeens zijn broer, Finn Shelby, volledig buiten adem, binnenkomt
en zegt dat een groot deel van de familie ontvoerd is.
Tommy stormt samen met Finn boos naar het familiehuis, dat helemaal overhoop is
gehaald. Tommy vraagt aan Finn of hij weet wie het gedaan heeft. Finn vermoedt dat
Billy Kimber, hoofd van de gang “Birmingham Boys”, de familieleden heeft ontvoerd
en ze verspreid heeft over Brittannië. Finn probeert Tommy te kalmeren, wat pas lukt
na enkele minuten. Tommy is nu klaar om een plan te maken en meerdere gangs te
verenigen om zijn familie te terug te krijgen.
Finn zegt dat een van de beste gangs zich aan de ander kant van de Noordzee bevindt,
namelijk in Ostend, Belgium, genaamd "De Vikinghorde". Na veel langdurige
vergaderingen hebben we een kaart kunnen opstellen met de locaties van de
verschillende familieleden.
De afspraak is dat we per week één van de familieleden terugvinden. We kunnen niet
garanderen dat het makkelijk zal zijn maar met de hulp van de Peaky Blinders zou dit
toch zeker moeten lukken. Hopelijk zullen jullie goed uitgerust zijn want dit gaan een
paar zotte en intensieve weken worden.
Jullie hebben ook alvast de groeten van Tommy en Finn Shelby

De leiding

- Thibo Guilini
- Thibo.guilini@gmail.com
- 0470 32 43 80
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- Merlijn Vandevoorde
- Merlijnvdv@outlook.com
- 0468 13 30 47
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- Noah Coopman
- Noah.coopy@gmail.com
- 0479 28 13 50
- Sociale media verantwoordelijke

-Sébastien Verkouille
-Sebastienverkouille@gmail.com
-04 78 17 70 83
-Whatsapp verantwoordelijke

- Menno Schapman
- Menno.schapman@telenet.be
- 0493 17 28 92
- EHBO verantwoordelijke

ACTIVITEITENKALENDER
Datum

Activiteit

Extra

Tijdstip

23/04

We gaan van start met een
STADSSPEL, we moeten
spullen verzamelen voor de
Peaky blinders!

Goed humeur!!!

14u-17u
‘t Bosjoenk

30/04

Vorige week liep het niet zoals
gepland, laten we onze
eigendommen terug veroveren
in een BOSSPEL

Kleren die mogen
vuil worden!

14u-17u
‘t Bosjoenk

7/05

Deze week gaan we opzoek
naar de verloren dochter van
Thomas, dit beloofd een zware
tocht te worden… DAGTOCHT
OP WIELTJES

Voertuig op wieltjes
(GEEN FIETS)

10u-17u
‘t Bosjoenk

14/05

Arthur Shelby heeft vorige
week enkele vijanden gemaakt
op zijn reis, deze komen met
boten naar ons toe. Kom zeker
helpen bij onze
STRANDACTIVITEIT

Zwemkledij bij mooi
weer!

14u-17u
‘t Bosjoenk

21/05

De Shelby’s onthullen hun
geheime schuilplaats tijdens
ons PARKSPEL

///

14u-17u
‘t Bosjoenk

28/05

Als bedanking voor de laatste
weken de familie Shelby te
helpen hebben ze een kleine
VERASSING voor ons, ook zo
benieuwd?

5 euro, voor een
verassing van de
Peaky Blinders

14u-17u
‘t Bosjoenk

Mopjes en raadsels
Waarom lacht een kabouter als hij voetbal speelt
= Omdat het gras onder zen oksel kietelt
Wat is groot, oranje en kun je drinken

Olifanta
Wat als leider menno een vlieg inslikt?

Dan zitten er meer hersenen in zijn maag dan in zijn hoofd

Ken je de mop van de mummy?

Ik ook niet hij is te ingewikkeld
Er komt een cowboy met zijn paard binnen in een stad op woensdag. Hij blijft
hier 2 nachten slapen, maar toch vertrekt hij weer op woensdag hoe kan dit?

Zijn paard noemt woensdag
Een man duwt zijn auto naar een hotel. Als hij daar aankomt, beseft hij dat hij
failliet is. Waarom?
De man speelt Monopoly

Wist je datjes
Wist je dat…….
…… het alweer het laatste trimester?
……de leiding er SUPERRRRR veel zin in heeft?
……wij hopen jullie ook?
……het thema “Peaky Blinders” is?
……zich afspeelt in Amerika?
……het vorige wist je datje een leugen was?
……het eigenlijk in Londen is?
……het kamp ook al dicht bij aan het komen is?
……leider Seba elke dag naar de fitness gaat?
……hij dit ook zal doen op kamp?
…..de vorige wist je datjes niets te maken hebben met het thema?
……ons thema zich afspeelt in 1919?

……het nu 2022 is?
…...101 jaar geleden is?
……dit het 18de wist je datje is?
……dit niet waar is?
……wij nu hopen dat je echt geteld hebt?
…… nu wel echt het 18de wist je datje is?
…… Merlijn op reis is geweest naar London
…… het eigenlijk Rome was
…… de familie Shelby daar niets te zoeken heeft.
…… ze binnenkort enkel in Oostende zullen zitten?
……het laatste wist je datje is?
……je GEPRANKT bent?
……mijn inspiratie nu echt op begint te graken?
…..het nu echt het laatste wist je datje is

