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Redactioneeltje 

Gastredacteur: de zon 

Ow, laat de zon in je hart… ze schijnt toch voor 

iedereen! Een eigen huis, een plek onder de zon! The 

sun is shining, and the weather is sweet! Ja, jullie 

aardlingen houden nogal van mij zeg. Maar ja, wat 

wil je, ik ben ook nogal ne kèrel hé. Een echte 

rockSTER ben ik! Haha! Heb je hem? Rock? Ster? 

Niemand? 

Oké laat maar. 

 De voorbije 3 maanden heb ik mijn best gedaan om vooral alle andere 

landen dan België met zonneschijn te bestralen, maar af en toe ben ik toch 

verplicht geweest om me ook in jullie landje te tonen. 

Mensen vragen mij soms: ‘Zon, hoe komt dat toch dat je zo populair bent 

en toch zo bescheiden?’ Tjah, dat komt omdat ik al mijn fans persoonlijk wil 

leren kennen. (Kennismakingsspelletjes, iedereen, 07/10) Als ze met me 

op de foto willen moeten ze de 3degraadsverbranding er natuurlijk wel bij 

nemen. Daarnaast aanvaard ik alle aanvragen die ik binnenkrijg, zelfs voor 

verjaardagsfeestjes (Sanders mama, Kapoenen, 04/11 + ???, Welpen, 

21/10 ). En zo word je dus de grootste rockSTER van het universum. 

Nog steeds niemand? 

Maar er zijn natuurlijk ook tegenstanders… Mensen die liever hun zaakjes 

regelen als ik er niet meer ben om er een licht op te schijnen. Nachtdieren. 

Tssss… (Halloweendropping, Givers, 31/10 + Sint-Maartenstoet, Kapoenen 

en Welpen, zaterdag 10/11 ) Aan die mensen besteed ik geen aandacht. 

Voila, en dat het nu maar snel winter wordt, dan kan ik ook eens op 

vakantie! Tot zons! 
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Wat mag u verwachten? 
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P3: Voorstelling van jullie leiding 

(P3 Kapoenen, P7 Welpen, P12 Jojo’s, P15 Givers) 

P17: Programma Kapoenen 
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P26: Programma Givers 
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Voorstelling van jullie 

leiding 

KAPOENEN 

Joren 

Naam: Levecque 

Voornaam: Joren 

Tak: Kapoenen 

Hoeveelste Jaar leiding: 6 jaar 

Verjaardag: 3 oktober 

Hobby's: Scouts, scouts en nog 

eens scouts en ook beetje 

basketten en mountainbiken 

Wat is het zotste verhaal dat je al hebt meegemaakt in de scouts?: 

Ik heb al heel wat meegemaakt, maar één van de zotste is deze wel. Ik 

stond al een tijdje leiding en soms op een gezellige avond maken we wel 

eens een klein kampvuurtje om een beetje een kampgevoel te krijgen. We 

zaten al een paar uurtjes aan het vuur tot dat het hout op was. Naast 

de scouts waren ze aan het werk en stond er een groot vierkant krat, 

die bijna groter was dan mij. We hadden dit meegenomen en op het 

kampvuur geplaatst, maar natuurlijk slecht idee. Het vuur was veel te 

hoog en vlak bij een boom en onze lokalen. Dus zo vlug mogelijk 

proberen te doven. Na een kwartier is dit gelukt. Geen brand, geen 

gewonden, geen schade, wij blij dat alles goed afgelopen was. Totdat we 

naar de ramen keken, ze waren van boven tot beneden gebarsten door 

de warmte. Oeps :p 
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Hannes 

Jupse Rupse, 

  

Goeiedag... Reeds 15 jaar ben ik al actief in de 

beste jeugdbeweging van de wereld! 

Waarom doe ik dit nu? DAAROM!!! 

Ik sta reeds nu mijn zesde jaar actief in de 

leidersgroep en ondertussen drie in de 

groepsleidingsploeg. 

Hoe komt het nu dat ik in groepsleiding ben 

gegaan? 

Wel, het was voor mij een grote uitdaging om het 

reilen en zeilen van onze groep in goeie banen te leiden. 

Als er touwtjes hangen, heb ik die graag in mijn handen. Deze uitdaging ga ik 

natuurlijk niet uit de weg! 

Op die manier geef ik graag dit jaar al mijn motivatie aan de allerkleinsten. 

Wie weet stappen ze wel in mijn voetsporen. 

  

  

Mijn strafste verhaal: 

  

De nachtwake. We waren op kamp in massemen en de leiding vroeg ons om 

een nachtwake te doen. 

Ik was natuurlijk niet op mijn gemak en zag het echt niet zitten. Tot het mijn 

beurt was. 

Ik kroop dus in dat zelfgemaakt tentje rond 23h55 in een donker bos. 5 

minuten later sloegen de klokken van de kerk en het kerkhof naast me 12 keer. 

Ik dacht bij mezelf " ‘t is allemaal niet erg" tot mijn leiders in het bos me aan 

het besluipen waren. Ze kraakten takjes om me bang te maken. Ik kroop uit 

het zelfgemaakt tentje en ging m'n leiders achterna tot ik plots een van hen 

zag staan. Ik sloop naar hem toe en riep 

BOOOOOOEEEEEEEOOOOEEEOOOEEEOOE!!!!! mijn leider sprong 3 meter in 

de lucht van schrik! Hihi. 

Ziezo, deze angst is ook overwonnen! 
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Sander 

Hallo ik ben Sander, 

ik ben 17 jaar oud en 

mijn totem is 

verantwoordelijke 

schaarbek. Dit is mijn 

eerste jaar leiding en 

ik zie het helemaal 

zitten. Mijn hobby's 

zijn duiken, 

mountainbiken en goe zot doen. 

Het zotste dat ik ooit heb gedaan is de 

snelweg oversteken op 3-daagse om de weg wat 

in te korten(probeer dit nooit na te doen ) 

Ik hoop dat het een leuk jaar zal worden! 

 

Tina 

Hallo, ik ben Tina Tuerlings, oftewel 

Levenslustige Panda. Dit is mijn eerste 

jaar leiding (spannend!) en ik sta bij de 

kapoentjes! Ik ben geboren op 21 

september 1995. Mijn belangrijkste 

hobby’s zijn scouts natuurlijk, en gitaar. 

Grappig weetje: ik hou van een boterham 

met choco, confituur én speculoos! Echt 

lekker… 

Ik was de laatste jaren het enige meisje 

in de groep, maar dat vond ik helemaal 



6 
 

niet erg! Zowel de mannetjes- als de vrouwtjespanda zien er lief uit, 

maar vergis je niet, ze staan hun mannetje!  

Als er nog dingen zijn die jullie willen weten, kom het maar gewoon 

vragen 

 

Arne 

Hey heey, hoi hoi, alles goed daar? 

Hopelijk zie jij het volgende scoutsjaar even goed 

zitten als mij. 

Ojaa, voor ik het vergeet, ik ben Arne, Arne 

Crevits, maar noem me maar gewoon Arne 

Of voor degene die willen mogen mij ook 

aanspreken als gedisciplineerde Saki. Dat is mijn 

Totemnaam. 

Ik sta dit jaar bij de uperdupresupercole kapoentjes. Samen met een paar 

andere leiding zal ik deze stoere bende alle kneepjes van het scouts zijn 

aanleren. 

Dit word niet alleen voor jullie, maar ook voor mij een heel speciaal jaar, 

het is namelijk mijn 1
e
 jaar dat ik bij de leiding zit. SPANNEEEEND!!! 

Ik word telkens een jaartje ouder op de 15
e
 maart, mijn volgende 

verjaardag is dus op 15/03/2013. 

Naast de scouts vul ik mijn tijd in met lopen, fietsen en nog  veel meer zoals 

bv djembé spelen. 

Het zotste wat ik ooit in de scouts heb meegemaakt is het overnachten met 

een 3tal wespennesten boven mijn hoofd. Volgens de eigenaar waren die 

nesten niet bewoond, tot dat we gingen slapen en de wespen 1 voor 1 naar 

buiten kwamen. Dat was wel even rillen, maar wat is scouts zonder 

spannende momenten hé  

Zo, hier zal ik het bij laten, adios amigo en tot in de scouts 

greeetzzz Arne  
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Jasper 

Naam? Jasper Lodewijckx  

Tak? Kapoenen 

Hoeveelste jaar leiding? 1ste 

Verjaardag? 11/04/1995 

Hobby’s? Scouts, longboarden, 

snowboarden, skateboarden, 

schaakboarden, soepboarden,… 

Zotste verhaal? Die ene keer dat we op 

kamp waren met de scouts in dinges daar, 

alé hoe heet het weer… Het was ergens in 

de zomer  en we hebben toen iets moeten 

doen buiten enzo, en… Goh hoe ging dat verhaal nu weeral… Ik ben het 

helemaal vergeten. Enfin het was heel tof! 

 

WELPEN 

Stephanie 

Naam? Nieuwlaet 

Voornaam (+ ev. 2de en 3de naam)? Stephanie  

Totem? Kunstzinnige Seriema 

Tak? Welpen  

Hoeveelste jaar leiding? 5e jaar 

Verjaardag? 15 november  

Hobby's? Tekenen, schilderen (creatief bezig zijn), badmintonnen, scouts, 

weggaan met vrienden, ... 
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Wat is het zotste verhaal dat je al hebt meegemaakt in de scouts? 

Toen we op jinkamp waren kregen we elk een totemopdracht. Doorheen het 

kamp had ik al af en toe eens laten vallen dat ik graag eens zou gaan vissen, 

mijn totemopdracht had daar dan ook veel mee te maken. 

Ik moest voor iedereen een vis vangen en ze klaarmaken op een zelfgemaakt 

vuurtje. Ik vond het meteen al een leuke opdracht en vertrok met enkele 

materialen die ik bij elkaar gezocht had. (een plastieken zak, piketten van een 

tent, touw,...) 

Daar stond ik dan, met mijn blote voeten in een plas water, waarvan de visjes 

langs mij passeerden, maar ik ze niet meteen te pakken kreeg. Ik probeerde ze 

neer te stekken met een piket of te vangen met mijn plastieken zak, maar 

tevergeefs!  

Enkele Roemeense mannen hadden mij al even in het oog en zagen dat het 

niet goed ging met mijn visvangst. Ze namen mij mee naar een betere 

visplaats. Daar visten we samen enkele mooie, niet al te grote vissen op. (met 

deftig vismateriaal)  

Het was best wel warm die dag. Tijdens het vissen vroegen ze in hun gebroken 

Engels of ik het niet veel te warm had met al mijn kleren aan. Ik maakte 

duidelijk dat het best wel meeviel en viste lekker verder.  

We maakten er samen een vuurtje en maakten de visjes klaar, heerlijk was dat!  

Jirka 

Naam? Jirka Clara Alice Slosse 

Totem? Fel Winterkoninkje 

Tak? Welpennnnnn 

Hoeveelste jaar leiding? Het 2
de

 

Verjaardag? 25 oktober. Kaartjes zijn 

welkom aan het adres Kerkstraat 21, 

8670 Koksijde. Dankeeee.  
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Hobby’s? Scouts, tekenen, babbelen, foto’s nemen van vanalles en nog 

wat, lezen (ja ‘k weet het, sa-aaaaai),  gewoon plezier maken met mijn 

maatjes, enzovoort…  

Wat is het zotste verhaal dat je al hebt meegemaakt in de scouts?  

Euhmmmm.. Misschien was dat wel op mijn jinkamp. Ik deed mijn 

totemopdracht en had daarvoor de hulp van een groepje Hongaarse 

jongens ingeroepen. Ik mocht samen met een aantal andere jins een 

drumstel halen bij één van die gasten thuis, maar ik was de enige die mee 

naar binnen mocht om hem effectief te gaan halen. De rest van ons moest 

op straat blijven wachten, terwijl die gasten de poort achter me sloten en 

er van alles begonnen voor te plaatsen. Ik heb daar vervolgens VEEEEL te 

lang binnen gezeten, tussen die wacko’s die constant onder elkaar in het 

Hongaars bezig waren en af en toe van die vreemde vragen stelden. Jap, ik 

was toch wel eventjes bang daar. Karen en Lore waren na een tijd zelfs al 

teruggekeerd naar het kampterrein om hulp te halen toen ze vonden dat ik 

te lang wegbleef. Haha. Maar ik heb er mijn lesje uit geleerd, ik ga noooooit 

meer alleen mee met iemand die ik niet ken. NOOIT MEER. 

Jonas 

Naam? Jonas Johny Bernard 

Vandicke 

Totem? Verdraagzame 

Secretarisvogel 

Tak? Welpen 

Hoeveelste jaar leiding? 3de 

Verjaardag? 18 augustus 

Hobby’s? Scouts, toneel en 

badminton. 
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Wat is het zotste wat je al hebt meegemaakt in de scouts? 

Voor mijn totemopdracht moest ik naar Praag trekken en daar 

foto’s trekken van een heleboel dingen, waaronder 5 euhm… 

‘standjes’. Aangekleed uiteraard. Ik ging naar het park op zoek 

naar koppeltjes, maar telkens ze doorhadden wat ik van hen 

vroeg begonnen ze te giechelen en met hun hoofd te schudden. 

Ten einde raad was ik van plan deze opdracht over te slaan, tot 

ik een standbeeld tegenkwam… Van een vrouw.  

Daarmee is alles wel gezegd denk ik. Dankzij de timer van mijn 

fototoestel en redelijk wat lenigheid was deze opdracht 

geslaagd! Foto’s zijn beschikbaar op aanvraag, doch niet voor 

gevoelige kijkers! 

Tim 

Naam: Tuerlings   Tim 

Totem: Gezellige dafra 

1
e
 jaar leiding 

Verjaardag: 21 september 1995 

Hobby’s: Drum, muziek luisteren en 

uitgaan 

Zotste verhaal: Op giverkamp, tijdens 

de driedaagse, kwamen we een veld 

tegen met grote ronde hooibalen. Toen we op zo’n baal wouden kruipen 

begon hij te rollen, want het veld stond scheef. Hij maakte meer en meer 

snelheid en rolde de weg op. Iedereen begon te vloeken omdat, moest er 

een auto uit de bocht komen en er tegen rijden we zeker in de problemen 

zouden komen. Gelukkig kwam er geen auto en rolde de baal verder de 

weg af tot hij in een gracht terecht kwam. We zijn dan maar snel verder 

gestapt… . 
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Lucas 

yoooo 
ik ben lucas, ook wel gekend als 

goedaardige steenbok, ik geef nu 

mijn eerste jaar leiding aan de 

welpen.   

(ik verjaar 13 oktober, zorg maar 

allemaal voor een cadeautje ;) ) als ik 

niet naar de scouts ga, ga ik meestal 

skaten of tekenen. 

'T zotste verhaal dat ik al heb 

meegemaakt in de scouts was toen 

Jonas Vandicke weer eens op z'n gezicht viel :) Lacheeeeen! 

 

Ruben 

Naam: Deprez Ruben 
Totem: Bedachtzame 

Wasbeer 

Tak: Welpen 

1ste jaar leiding 

Verjaardag: 14/07/1995 

Hobby's: Muziek spelen 

(Trompet, Piano en Drum) + Dj'en 

 

Zotste Verhaal "evah":  

 

" Ooit zag ik op Youtube een filmpje genaamd "Jonas is gwn 

anders" Wie had ooit gedacht dat ik samen met deze youtube-

ster leiding zou staan. (PS: het filmpje staat nog steeds online)" 
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JOJO’S 

Jeroen 

Naam: Crevits 

Voornaam: Jeroen 

Totem: Doorzettende Steenarend 

Tak: JOJO’S!!!! 

# Jaar leiding: nu 4
de

 jaar 

Verjaardag: 11 Augustus 

Hobby’s: Fietsen, Rugby, Skiën, Scouts 

Zotste verhaal: 

Jojokamp, 8 jaar geleden. Na een vermoeiende dag op 3 daagse komen we 

eindelijk aan in het laatste dorpje van de dag. Iedereen verheugt zich op 

een gezellig stadje en een lekker warme plaats om de nacht door te 

brengen. Niets is minder waar. Bij het binnenkomen van het stadje ligt op 

het einde van de oprit van een boerderij een dooie koe, gewoon langs 

straat. Bij alle huizen waar we aanbelden was er ofwel niemand thuis, of we 

mochten er niet overnachten. Uiteindelijk was er een mijnheer die ons 

vertelde dat hij conciërge was van een schooltje en dat we daar wel 

mochten in overnachten. Het schooltje stond in het midden van het bos en 

werd niet meer gebruikt. Toen we binnenkwamen merkten we dat er 

slechts 2 lokalen niet ingestort waren. Daar hebben we dan met zijn allen 

gezellig samen liedjes zitten zingen en geslapen. 

 

Quincy 

Naam? Quincy Van Hyfte  

Totem? Opvallende wasbeer 

Tak?: Jojo’s 

Hoeveelste jaar leiding? 2
de

 

Zotste wat heb ik meegemaakt in de scouts? 

Ons Jinkamp in Hongarije, waar we een fantastische 

band gesmeed hebben tussen de Jins. En natuurlijk Sziget festival! 
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Seppe 

 

Naam: De Potter Seppe 

Totem: veelzijdig spitsvogeltje 

Tak: jojo's 

1
ste

 jaar leiding 

Verjaardag: 15 12 1995 

Hobby’s: badminton, scouts, muziekschool 
Verhaal: 

het begon allemaal deze morgen in de melkherberg: 

Mijn totemopdracht :p ik moest naar de walen een koe gaan 

melken en de melk in boeren kostuum terug komen. Ik kwam 

al vroeg terug, had melk van een koe (een beetje toch) en de 

rest uit een machine. Ik zag eruit als een boer dus ik dacht 

alles oke.  ‘s Avonds krijg ik te horen dat mijn opdracht 
mislukt is omdat ik een foto van die koe moest hebben en dat 

de melk niet echt van een koe was en blablabla. enfin ik en 

remy waren de enige die hun opdracht niet geslaagd hadden 

dus ik was echt pissed off. De volgende dag kwamen alle 

ouders toe (het was groepskamp) en ik mocht herkansen: 

voor mijn totemopdracht moest ik van ons kampterrein naar 

Leuven. Eens ik daar was moest ik foto's nemen van allerlei 

dingen: 15 gele auto's, alle uren van de klok, een blanke en 
een zwarte op 1 foto, alle cup maten,… enfin echt alles. 

Tegen de middag was de batterij van mijn kodak plat dus mocht ik te voet terug  

gaan. Zo ben ik 4 keer naar Leuven gegaan waarvan 1 keer gelift terwijl iedereen 

feestte mocht ik mijn totemopdracht doen. Dus tip :) meld altijd als de opdracht 

nog niet vervuld is GREETZ. 
 

Remy 
 
Naam: Maes remy 

Totem: eerlijke serima 

Tak: jojo's 

1
ste

 jaar leiding 

Verjaardag: 21 oktober 1994 
Hobby’s: duiken . Scouts . Dax 

Zotste verhaal: het was 3 daagse in Wallonië en we 

zochten een slaapplaats dus belden we aan bij ieder huis en 

vroegen of het mogelijk was om er te slapen. Na een lange tijd zoeken belde ik 

aan bij een huis en ik hoorde geluid achter de woning dus ging ik kijken. Maar de 

bewoner was niet zo vriendelijk, dus dacht hij ‘ik zal maar eens m'n 2 loop boven 

halen!’ Ik keerde snel terug naar de rest van de groep en we liepen weer verder . 

Tip van dit verhaal pas op in Wallonië. 
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Na de klassiekers als Hans en Grietje, roodkapje en de grote boze 

wolf, Sneeuwwitje en haar zeven dwergen, presenteert Scouts 

Zeedustra Koksijde  

'Magalie en haar scoutsvriendjes' 
Op een dag ging een klein blond meisje met grote 

blauwe ogen al huppelend, achtervolgd door twee 

soortgenoten naar de scouts in Koksijde. 

Om de weg terug te vinden naar huis (een straat 

verder) bonden haar zusjes zich vast aan hun bed, 

met een lang touw en achtervolgden hun kleinste 

zus. 

Zij kon er spelen terwijl haar zussen in de knoop 

geraakten met zichzelf. Zo werden de eerste scouts-

spelletjes geïntroduceerd. Dokter knobbel en het spinnenweb werden eruit 

afgeleid. 

Na hun eerste scoutsactiviteit geraakten ze veilig terug thuis en verlangden ze 

al naar wat de volgende activiteiten hun brengen zou. Na een proefperiode 

van een aantal 

weken schreven ze zich in, en kregen van hun ouders een das en hemd.  

Eén van de volgende activiteiten kwamen de drie meisjes geblinddoekt aan in 

de scouts. Doordat ze niets konden zien, leek het voor hen nacht te zijn, en 

speelden zo hun eerste 

'nachtspel', Wat later evolueerde dit tot een spel dat je echt 's nachts speelt. 

Nog een aantal weken later hadden ze alles binnenstebuiten aan, wat 

aanleiding gaf tot een omgekeerde dag waar je eerst het avondlied zingt, dan 

spaghetti eet, 

spelletjes speelt, boterhammen met tomaat en sla krijgt, terug spelletjes 

speelt, en ontbijt. 

 

Na een jaar in de scouts gezeten te hebben gingen de kleine blonde meisjes 

op kamp. Daar speelden ze met de vele andere scoutsvriendjes en de dieren 

uit het bos. 
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Zo kreeg iedereen een totemnaam (dierennaam) toegekend, na een bepaalde 

opdracht uitgevoerd te hebben. Zijzelf, het jongste meisje van de drie 

werd vanaf dan 'zachtaardige Steenbok' genoemd. 

 

Op deze manier verstreken vele jaren, en werden veel activiteiten verzonnen. 

De kennis van de leiding werd jaar op jaar doorgegeven tot nu... 

 

Het kleine blonde meisje is inmiddels al groot geworden, en begint nu aan 

haar 5de jaar in de leiding. Dit bij de Jojo's, ook wel jonggivers genoemd. 

Door de vele ervaringen als kind kan ze nu haar kleine scoutsertjes super leuke 

activiteiten bezorgen. En kunnen we er een spetterend jaar van maken! 

 

GIVERS 

Melisa 

 
Naam: Mochamad Dalim 

Voornaam: Melisa 

Totem: Goedlachse Sneeuwuil 

Tak: Givers 

Hoeveelste jaar leiding: 5
e
 jaar 

Verjaardag: 21 december 

Hobby's: Scouts, slapen, uitgaan, 

facebook, shoppen,… 

Wat is het zotste verhaal dat je al hebt meegemaakt in de scouts? 

Op ‘Magazaba’ (een gouwweekend voor de leiding) speelden we ‘Highland 

Games’. 

Onder andere deze 

zoals de foto hiernaast: 

 

Dit moesten we zo lang 

mogelijk volhouden. (Ik 

weet niet meer precies 

hoeveel kilo elk ding 
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was, maar wat ik wel nog weet is dat het enorm zwaar was!) 

 Ik hield dit 1minuut en 2 seconden vol. 

En hierbij werd mij dan verteld dat dit het vrouwelijk record was. 

Dus met andere woorden: op dat weekend van Gouw Noordzee was ik daar de 

sterkste vrouw!   

 

Stijn 
 

YOOO GASTEN IK ZIEN STIJN 

DEBRUYNE ENTHOUSIASTE BEO VOE 

DE MOATEN TGA  NU MIJN 6DE JAAR 

LEIDING ZIEN  AJE ME WA  BETER WIL 

LEERN KENN MOEJE MAAR EKEER E 

BABBELTJE SLOAN MET IK  VOORAL 

DE VROUWTJES MOOGNT EKEER 

PROBEREN GREETZ STIJN  

 

Brecht 
 

Naam? lycke ng altyd 

Me voornaam? Brechtje ea 

Totem: hardwerkend stokstaartje 

Tak: de givers 

2dejaar leiding  

Me b-day is de 29ste november 

En me hobby’s zien skimboarden en 

longboarden ea 

Jamboree (wereldwijd scoutskamp) 

dit was mijn allerzotste ervaring in al 

mijn scoutsjaren en als jullie ooit de kans hebben voor dit de beleven is 

het alle sinds een aanrader!!! 
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Kapoenen 

Dag Kapoentjes, 

Hier in dit boekje zal je zien wat er allemaal te doen is in de 

eerste twee maanden van het scoutsjaar. 

Er zijn ook spelletjes die je kan oplossen en mopjes die je kan 

lezen. 

 

‘kapoenen’ staat voor veel spelen, fantaseren, knutselen, de 

duinen samen met de leiders en leidsters verkennen, de eerste 

keer op kamp gaan, en heel veel plezier! 

 

Zie jij het scoutsjaar al volledig zitten? Wij, de kapoenenleiding, 

alleszins wel.  

 

Zondag 7 oktober 

"Wie ben jij?" of "Wat is dat?" of "Ei, dinge, Wat gaan we 

doen?". Veel vragen voor kapoentjes die zullen beantwoord 

worden. We gaan dus vandaag veel leren over scouts en over de 

medekapoenen die in jouw tak zitten.  

 

Zondag 14 oktober 

Vorige week niet kunnen komen of vergeten wie dat wie is? 

Geen probleem. Vandaag een korte opfrissing van de namen. Ook 

zullen we 1 team worden, dus gaan we allerlei spelletjes spelen 

in groep. Teambuilding noemen ze dit met moeilijke woorden. 
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Zondag 21 oktober 

Het is bijna Halloween en dan komen de vuile 

monsters buiten. Vandaag gaan we beetje 

knutselen en verkleden in het thema van 

Halloweeeeeeen.  

Zet allemaal jullie griezelige snoet op en 

maak de anderen maar een klein beetje bang! 

maar niet te veel eh, want Joren kan daar niet zo goed tegen. 

 

Zondag 28 oktober 

Het is het laatste weekend van de maand en dus geen 

activiteit!  

Maar als je je verveelt, los dan dit raadseltje op en vertel ons 

volgende week de oplossing -> Waarom vliegen vogels in de 

winter naar het zuiden?  

 

Zondag 4 november 

Hier op de kalender van de scouts staat dat er iemand jarig is 

vandaag, maar ik weet niet wie het is. Er staat op "Sanders 

mama verjaardag". Hopelijk komen we te weten wie het is, 

zodat we een cadeautje kunnen geven aan haar. 

 

Zaterdag 10 november 

Opgelet vandaag is het in plaats van de zondag, is het zaterdag 

activiteit. We gaan even goededag gaan zeggen tegen Sint-

Maarten en misschien zien we Pietje Pek wel opbranden en 
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krijgen we dan een zakje snoep van de Sint. Graag om 17u30 

aan het scoutslokaal. Ps.: pas op voor Tina want zij neemt al 

jullie snoepjes af. 

 

Zaterdag 17 en zondag 18 november 

Iedereen kent elkaar al een beetje en 

het is nog niet zo heel erg koud 

buiten, behalve voor Hannes want 

hij is een watje. We gaan op 

weekend. Joepie. Zaterdag spreken 

we af om 10u aan het lokaal en 

jullie mogen terug naar huis de zondag om 11u. Kostprijs: €5. 

Jullie mogen jullie verkleden in zotte mensen. Meer info komt 

later nog per brief.  

 

Zondag 26 november 

Weer geen activiteit vandaag. We zijn met jullie ouders op 

weekend naar "kweetniemeernaarwaar". Tot volgende week! 

 

Zondag 2 december 

Hij komt, Hij komt, de lieve goede Arne ... Of ben ik mis? Ik 

ben het een beetje vergeten. Kunnen jullie mij helpen? Kom dan 

zeker af en hopelijk wordt je niet door Zwarte Piet 

beetgenomen. 

 

Jullie Kapoenenleiding: Hannes, Tina, Arne, Sander en Joren 
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Welpen 

7 oktober,  

Goeeeeeiedag, allerliefste welpjes! Na 

een deugddoende vakantie zijn we van 

plan om er weer eens goed tegenaan te 

vliegen. We zetten het jaar in met 

(zoals gewoonlijk) een aantal leuke spelletjes om elkaar en jullie 

nieuwe (en niet zo nieuwe) leiders al een beetje te leren kennen. 

Dikke fun verzekerd! 

14 oktober,  

Vandaag kunnen jullie in de huid van jullie favoriete superhelden 

kruipen om dan eens lekker de strijd met elkaar aan te gaan. 

OOOOOO ja, het wordt vet hard.  

21 oktober,  

Hieperdepieperdepiep, 

hoeeeeeeraaaaaaa! Jaja, jullie 

lezen het goed, vandaag vieren we 

samen de meest legendarische, 

geweldige, ongelofelijke, 

bangelijke, fantastische, heerlijke, 

prachtige (enzovoort) verjaardag OOIT. Zet maar 

allemaal jullie feestmuts op en oefen alvast jullie 

zangtalenten! Lang zal ze leven, lang zal ze 

levennnnnn… (Wie zou het zijn??) 
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28 oktober,  

De leiding is nog altijd doodmoe van het feestje, dus vandaag 

blijven ze allemaal lekker in hun bed liggen. Geen activiteit dus! 

OOOOOOOOH… 

3-4 november,  

Ja, we horen de vraag al afkomen 

‘Waarom staan er daar nu 2 dagen?’ Wel, het 

antwoord is wreed simpel: WE GAAN SAMEN 

EEN WEEKENDJE DOORBRENGEN, 

jeeeeeeeej!  

 Verdere informatie volgt nog in een brief.  

ZATERDAG 10 November 

Sint-Maarten, koeken en taarten, brood en wijn, tis aal voort zwijn! 

Jaja Welpen, vandaag is het weer zover! Die oude man met zijn 

lange mantel en gek hoofddeksel komt allerlei lekkere dingen naar 

ons hoofd smijten, en daar zeggen we natuurlijk geen neen tegen! 

Afspraak om 17u30 aan de scouts. 

18 november,  

We spelen het één-achtspel vandaag. Wat dat is, verklappen we 

jullie later wel nog. Mwoehahaha! 

25 november,  

Vandaag is er weer geen activiteit. De wereld is 

helaas overgenomen door een stel katten die de 

maan hebben gestolen, niks aan te doen. Maar 

volgende week staan we weer paraat, tot dan!  
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Stam 
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Jojo’s 

HALLO BESTE JOJO,S ER STAAT WEER EEN LEUK SCOUTSJAAR 

VOOR DE DEUR MET NIEUWE EN OUDE LEIDING. WE ZULLEN 

ER ALLES AAN DOEN OM ER EENTOF JAAR VAN TE MAKEN. 

GRTZ PEDRO 

 

7 ste oktober 

welkom in het jojoleven de leiding 

heet de nieuwe jojo's van harte 

welkom in de tak . En de oude jojo's 

ook een beetje . 

Vandaag maken wij kennis met 

elkaar maar de vraag is? : 

jojo's 

wie zijn ze ? 

Wat doen ze?  

Vanavond bij jambers op vrt. 

 

14 oktober 

vandaag gaan we even lekker vettig doen . Bereid jullie voor op de 

vuilste dag van jullie leven . Vergeet geen vuile kleren mee te doen 

anders zullen ze wel vuil worden muhaha. PREPARE FOR 

BATTLE!!! 

 

21 oktober 

vandaag halen we de rolstoel en 

het looprekje boven .benieuwd hoe 

Koksijde zal reageren. 

 

28 oktober 

deze nacht zullen jullie de 

pompoen uit jullie lijf schudden . 

Aan alle bange kindjes proficiat aan alle niet bange kindjes ook … 

Er is geen activiteit dus bij ons moet je niet komen wenen! 

 

4 november 

rustige spelletjes zijn in de mode NOT !!! 
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heavy games (geen rustige spelletjes) we gaan voor de hevige scouts 

gedachte en niet zoals de chiro op spele.nl 

 

11 november 

1000 bommen en granaten wereldoorlog 3 is aangebroken. Trek de 

kousen hoog op haal de bajonet en lange frak boven. 

Want het regent geweld. (en onthoud vrouwen en kinderen eerst). 

 

18  november 

flower power , bandana's, sandalen en 

oude vw busjes zullen de sfeer brengen 

in onze grijze wereld . 

 

25 november 

Goh, is het nu alweer de laatste van de 

maand? Pffff… Weer een week 

wachten. Nog 604800 seconden te 

gaan! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, Wie dit nog kan lezen krijgt volgende week een gratis zak chips! 

 

2 december 

hoog bezoek is in aantocht mandarijntjes vliegen rond je oren. 

De pepernoten komen u strot uit en de chocola glijd er gewoon los 

door. Tis allemaal zijn schuld die lieve oude man. 

  

EN AL BENIEUWD NAAR HET VOLGENDE KEIHARDJE? 
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Spelletjes 

Pastoor Pol, onze Moeze, is bezig het 

plafond van de kerk te schilderen, wanneer 

hij plots zijn verfborstel laat vallen! Help jij 

hem naar beneden?  
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Givers 

 

Yeuuuuuy, het eerste keihardje van een nieuw 

scoutsjaar. Dit jaar met een nieuwe zotte, 

megacoole, stoere, superformidastische 

leidingsploeg! 

Het nieuwe jaarthema (hier aan de linkerkant 

te zien) vraagt natuurlijk ook naar zotte 

activiteiten!!  

 

 

07 OKTOBER 2012: 

Tjaaaa, de leiding kon op niets anders komen dan voor de eerste 

activiteit zoals alle andere jaren gewoon een namenrondje te doen, 

jezelf voor te stellen aan leiding en mede-givers (wie ben je, waar 

woon je, wat zijn je hobby’s, heb je broers of zussen, hoe oud ben 

je, waar hou je zeker niet van, wat zijn je voor- en nadelen,…) 

Ziezo, bereid jullie alvast maar goed voor! 

Dan kunnen jullie op de KENNISMAKINGSACTIVITEIT gsmnummers 

uitwisselen en namen, om iedereen dan  toe te voegen op 

mulleboek!! 

 

14 OKTOBER 2012: 

Ondertussen al enkele weken herfst, we zien de 

blaadjes van de bomen dwarrelen,… Daarom 

gaan we vandaag eens een echte scoutsactiviteit 

spelen. 

 

21 OKTOBER 2012: 

Oeeeeewh, vandaag spelen we een spannend 

spel! 

‘VOOR ONS EEN WEET, VOOR JULLIE EEN VRAAG-spel’  

Smeer jullie kietjes maar al in! (enkel de DIE-hards overleven dit 

vandaag! ) 
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28 OKTOBER 2012: 

De laatste zondag van oktober! Dus zoals altijd 

is er hier geen activiteit gepland! 

MAAAAAAAAAR… 

Dit jaar gaan we terug meedoen aan de 

‘Halloweendropping/Spooknacht’ die begint in 

de feestzaal ‘Witte Burg’ te Oostduinkerke. 

Op WOENSDAG 31 OKTOBER vanaf 21u! 

Er zal hierover nog meer informatie worden 

gegeven! Als je al weet dat je zal deelnemen, gelieve ZO SNEL 

MOGELIJK te melden aan één van de leiding! 

 

04 NOVEMBER 2012: 

Enkele givers die in Houffalize op kamp de 

tofste 3-daagse hebben meegemaakt, 

kennen hoogstwaarschijnlijk wel deze 

meneer op deze foto?! 

Hij is namelijk gesignaleerd in de regio 

Koksijde! 

Maar de flikken hebben het zoals altijd zelf 

veel te druk! Dus vinden wij dat het aan 

ons is om er eens werk van te maken dat 

deze meneer eens wordt opgepakt!  

Wij weten wat hij zoal van plan is! WIE 

HELPT ER MEE??!! 

 

11 NOVEMBER 2012: 

In 1914 vielen de Duitsers Ieper opnieuw via Menen aan en 1918 

werd in de Eerste Wereldoorlog een wapenstilstand bereikt. 

Vandaag een OORLOGSSPEL! 

 

18 NOVEMBER 2012: 

Gsm, Ipod, Iphone, Ipad, Twitter, 

Facebook, Youtube,… 

Allemaal technologische dingen, maar er 

bestaan er natuurlijk nog meer! Kom 

alles te weten hierover op ons 

CYBERSPEL!   
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25 NOVEMBER 2012: 

‘Helaas Pindakaas, volgende keer beter!’  

Vandaag is er jammer genoeg geen activiteit. De 

leiding had gisteren een zotte avond, waardoor ze 

vandaag niet in staat zijn om jullie bezig te houden! 

 

 

Ziezo dit waren de activiteiten voor de 
eerste twee maanden. Dit ziet er alweer fantastisch 
uit! 
We kijken al uit naar de plannen voor het verdere 
scoutsjaar! SEE YOU LATER ALLIGATOR! 
 

EEN STEVIGE SCOUTSLINKER!! 
 

 

STIJN,     MELISA,   BRECHT  en  ???? 
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Cartoons 

 


