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Redactioneeltje 

Gastredacteur: Koning Albert II 

Waarde landgenoten. 

Oef, gelukkig dat ik dat niet meer hoef te doen. Yo homies, 

wasssuuuuuup! King Albert is in tha house! Eindelijk kan ik mijn 

gedacht zeggen over al die jaren als koning van België. 

Als je denkt dat koning zijn is zoals in de sprookjes (sprookjesspel, 

13/10, kapoenen), dan heb je het goed mis. Niets mogen beslissen, 

Niet zelf kiezen wat ik wil dragen, nooit plezier maken,… En dan heb 

ik het nog niet over de ‘prachtige koningin’ gehad. Buh!  

Nee, dan hebben jullie toch een beter leven hoor. Zin om in het bos te gaan spelen? 

(bosspel, 8/12, jins) Doe maar! Wil je een fake auditie doen voor So You Think You Can 

Dance? (Foute vrienden, 10,11, givers) Begin maar te oefenen! Wil je je verkleden als 

Koningin Fabiola? (Halloween, 31/10, iedereen) Koop een sixpack haarspray en je bent 

klaar! 

En wat moet ik doen? Ik mag niet eens vrienden uitnodigen in het paleis! (neem je 

vriendje mee, 3/11, kapoenen en welpen) Eén keer was ik het zo beu dat ik de rolstoel 

van Fabiola heb gestolen en er mee door de tuinen in Laken ben gaan cruisen. (alles op 

wieltjes, 20/10 kapoenen en 10/11 jojo’s) Ik kreeg prompt een maand huisarrest van de 

regering en er moest een stagiair mijn plaats innemen voor de officiele bezoeken. (stage, 

3/11 en 1/12, jins) En die gast heeft er serieus van geprofiteerd! Mijn Porsche volledig in 

de prak gereden, op al mijn kostuums zaten verfvlekken (paintbal, 20/10, givers), en 

omdat hij zenuwachtig was waren zijn handen constant aan het trillen. Nu denkt 

iedereen dus dat ik Parkinson heb. Ik zeg het je, die stagiairs zijn niet te vertrouwen! 

(vertrouwensspelletjes, 13/10, welpen). 

Maar kijk, het zit er dus op. Nu kan ik eindelijk doen wat ik al altijd heb willen doen: 

postzegels verzamelen. Met mijn eigen hoofd erop. Ha! 
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Kapoenen 

Jaja beste kapoentjes, het is weer zo ver,  een nieuw scoutsjaar vol met toffe activiteiten 
staat voor de deur!  Hebben jullie er ook zo veel zin in? Wij kunnen bijna niet wachten 
om er weer volledig in te vliegen!  Voor we vertellen wat voor leuke dingen we 
allemaal gaan doen de komende weken, stellen we onszelf 
eerst aan jullie voor. 

JONAS 

Hoi pipeloi lieve kapoentjes! Mijn naam is Jonas Vandicke, 
oftewel verdraagzame secretarisvogel  (moeilijke naam 
hé?). Omdat ik de kapoentjes zooooooooo graag zie is het 
al de derde keer dat ik bij deze tak sta! En ik ben er nu al zeker van , dit wordt het beste, 
vetste, tofste, spannendste jaar van allemaal! 

TIM 

Yo yo yo kapoentjes! Mijn naam is Tim Tuerlings. Sommigen van 
jullie hebben vorig jaar leiding gekregen van mijn zus Tina. Maar 
ik beloof jullie dat ik veeeeel cooler ben dan Tina! Mhuhahaha. 

SANDER 

Alsjemenou, waar ben ik nou terechtgekomen? In Nederland! Dat 
is juist, dit jaar zal ik vooral in Nederland te vinden zijn, maar ik 
vond het zo spijtig dat ik dan al die lieve kapoentjes zou moeten 
missen… Daarom zal ik zoveel mogelijk proberen af te komen de 
zondag om er telkens weer een spetterende activiteit van te maken! 
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Ziezo, nu weten jullie al een beetje wie wij zijn. Dan komt nu (tromgeroffel… 
tttttrrrrrrrrrrrrrr tsjing!) het eerste programma van dit nieuwe scoutsjaar! 

 

Zondag 6 oktober 

Jullie kennen ons nu wel, maar wij kennen jullie nog niet! En daar 
moet dringend iets aan gedaan worden. Wat zijn jullie namen? 
Welke hobby’s heb je? Heb je huisdieren? Wat was je aan het doen 
op 30 oktober 2006 omstreeks 9u? 

KORTOM, kennismaking!  

Zondag 13 oktober 

Nu we elkaar al beter kennen, gaan we samen op avontuur! 
Maar wacht, niet zo maar een avontuur, een sprookjesavontuur! 
Elfjes, kabouters, tovenaars, draken, wie weet wat we nog zullen 
tegenkomen…  Koene ridders en oogverblindende prinsessen, 
we spelen een sprookjesspel!  

Zondag 20 oktober 

Vandaag is het alles op wieltjes! Voor de kapoentjes die niet weten wat dit is: je mag je 
fiets, step, skateboard, rollerblades, trein, monstertruck,…  meenemen naar de scouts! 
Alles mag, als het maar wielen heeft en je er op kan rijden! Tot dan! 

Zondag 27 oktober 

Oei oei oei, Jonas is over Tim zijn voeten gereden met de monstertruck en Sander is 
Tim’s voeten aan het verzorgen… geen activiteit vandaag  
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DONDERDAG 31 oktober 

Sander zag gisteren een spook over straat lopen, en dit kan maar één ding betekenen: het 
is Halloween! En omdat iedereen van gratis snoep houd, gaan we vandaag naar de 
Halloweenstoet, dat wordt smullen! Meer info volgt nog in een brief. 

Zondag 3 november 

De kapoentjes zijn nu allemaal dikke vrienden, maar toch: Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd! Daarom mogen jullie vandaag allemaal een vriendje of vriendinnetje 
meenemen naar de scouts, joepieee!  Zo weten zij ook eens hoe tof de scouts wel niet is! 

Zondag  10 november (’s avonds!) 

Begin maar al te oefenen  kindjes: Sintemaarten, koeken en taarten, brood en wijn, tis aal 
voort zwijn. Jaja, we gaan naar de Sint-Maartenstoet. Maar vooral: we mogen weer 
aanschuiven voor een zakje vol lekkers! Mmmmm. We spreken om 18u af aan de 
scoutslokalen! 

Zondag 17 november 

de kapoenen zijn natuurlijk niet de enige tak in onze scouts, we 
hebben ook nog de welpen, jojo’s, givers en jins, dus vandaag 
spelen we een groepsspel! Maar onthoud beste kapoenen, wij zijn 
dan wel niet de enige tak, maar we zijn wel de coolste! GO  GO GO KAPOENEN!  

Zondag  24 november 

Booohooo Sander is zijn knuffel kwijt en Jonas en Tim helpen hem zoeken, geen 
activiteit dus! In dit Keihardje is ook ergens een knuffelbeer verstopt, kan jij hem 
vinden? 
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Zondag 1 december 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij breng 
ons Sint Nicolaas ik zie hem al staan!...  jaja beste kapoentjes, 
de Sint is terug in het land! Vandaag komt hij op bezoek bij 
ons, scouts zeedustra! MAAAAAAAAAAAARRRRRR, zijn 
jullie wel braaf geweest???  

 

Ziezo, tot zo ver ons eerste keihardje! We hopen dat jullie zich al goed geamuseerd 
hebben, want dat is toch de bedoeling hé! Veeeeele knuffels van jullie 
supervetmegacoole leiding: 

Jonas                                          Sander                                                Tim 
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Spelletjes  

Ruben, aka Gumble, is zijn muziekplaten kwijt! Help jij hem ze terug te 

vinden?   
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Welpen 

 Ola Welpen ik ben Simon ook wel bekend als 
“genietende Barry” (Totem). Dit jaar is mijn derde 
jaar leiding en mijn eerste keer als leider van de 
welpen, jullie dus. We maken er samen allemaal 
een super deluxe, tof, fantastisch en formidabel 
jaar van. En misschien ook wel goed om te weten 
is dat ik takleider ben van de Welpen. 
 
 

 Heyla howlaa, 
alles kids achter de rits? 
Mijn naam is Arne, ook wel 
gedesciplineerde saki, en ik 
ben dit jaar leider van de ultra hippe welpen. Het wordt een 
bangelijk goed jaar, daar ben ik zeker van! Aidios amigos en 
tot in de scouts greetz Arne. 
 
 

 
 Hallo beste welpjes, ik ben Seppe. Zoals 

jullie zien kan ik heel goed gitaar spelen . 
Houd je dus maar al klaar voor allerlei 
romantische liedjes bij het kampvuur ! 
 

 

EN DAN NU : De meest fantastische activiteiten die 
je ooit gedaan hebt ! Hier komen ze :  
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6 oktober Dag beste welpjes, omdat wij elkaar nog niet of niet zo goed kennen 

zullen we kennismakingspelletjes spelen vandaag. Hebben jullie er zin 
in? Wij alvast wel! Wie de gekste leider is en zo dat zal je direct 
ontdekken! 

 
 
13 oktober Vandaag doen we iets speciaals om elkaar te leren vertrouwen en om te 

leren samenwerken. Je zal niet alleen moeten samenwerken met welpen 
alleen maar ook met de leiding dus bereid je maar voor. 

 
20 oktober Wie wil er allemaal een slagroomtaart en pizza en frietjes en al het 

lekkerste wat er maar te eten valt? Jaja je raad het al wat we dus zullen 
doen, KOKEN joehooee!!! We zullen de papa’s en mama’s een laten zien 
wat wij allemaal kunnen in de keuken. Dat wordt smullen jammie!!! 

 
27 oktober Jammergenoeg zijn we alweer het laatste weekend van de maand en 

zoals jullie al weten is er geen scouts vandaag     ! Maar niet 
getreurd want 31 oktober zien we jullie alweer terug! 

 
DONDERDAG31 oktober  
 
 Mwahahaha, jullie weten wel welke 

dag het vandaag is, dus wees niet 
bang voor alle spoken en zombies en 
heksen en noem maar op want 
vanavond worden we er zelf één! 
Vandaag doen we samen met de 
kapoenen mee aan de Halloween stoet 
in koksijde. Er zal nog een brief volgen 
met alle informatie.  

 
 
3 november Om nog meer leven in de scouts te brengen moeten er meer welpjes 

komen, en vandaag kan dat! Neem allemaal jullie vriendje mee want 
we spelen het neem je vriendje mee spel! Ik kan je nu al vertellen dat 
het een superleuke activiteit zal zijn! 
 
10 november: Sint-Maarten is weer in het land! En dat wil 
zeggen: Sint-Maartenstoet, verbranding van Pietje Pek en een zak vol 
lekkers! Mmmmm. We spreken af om 18u aan de scoutslokalen! 
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17 november:  We kennen elkaar nu al redelijk goed, maar kennen jullie al iemand van 

de kapoenen, jojo’s, givers of jins? Ik denk het niet en daarom spelen we 
vandaag een groepsspel met alle takken! Het wordt een heel 
spectaculair spel! Ik verlang er al naar. Tot dan beste welpjes ! 

 
 
24 november: Geen activiteit vandaag… Boooeeeeeehoehoeeeeeeeee, 

Weeeeeeeeiiii h, en nog van die dingen ! Maar hey, volgende week 
staan we er weer. 

 
1 december: Ik hoop dat jullie allemaal braaf zijn geweest dit jaar want mijn goede 

vriend komt vandaag op bezoek. Dus maak je maar klaar 
voor het bezoek van Sinterklaas!!! Hopelijk krijg je iets 
van uit de zak en hoef jij niet in de zak, alhoewel ik toch 
denk dat er een paar de zak in moge. Misschien jij wel, 
dus wees maar braaf het komende scoutsjaar ! 

 

 
 
 
 

JA, het eerste keihardje zit er al weer op. De volgende krijg je snel weer in je bus en 
we maken de volgende activiteiten nog iets spannender en leuker dus tot dan 
allemaal! groetjes van de beste leiding die jullie ooit gehad hebben Arne, Seppe en 
Simon!!! 
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Dag Van De Jeugdbeweging 

 

Vrijdag 18 oktober is het weer zover. Dan zie je op alle straten, op alle 

pleinen en in alle scholen jongeren in uniform rondlopen.  

Wij kunnen natuurlijk niet achterblijven! Draag op deze dag massaal je 

scoutshemd, trui en das en toon dat je trots bent om in scouts Zeedustra 

te zitten. Want wij zijn de scouts van Koksijde, de beste scoutsgroep van 

heel Vlaanderen! 

Meer info vind je op de site www.dagvandejeugdbeweging.b  e  
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Jojo’s 

Dag allerliefste Jojo’s!! 

Jaja, het nieuwe schooljaar is nu al even begonnen voor jullie, en dat wil zeggen dat we ook in de 

scouts er weer helemaal invliegen, met nieuwe leiding! Dus vooraleer we de eerste 

(supermegavette) activiteiten onthullen, stellen we het tot nu toe coolste leidersteam voor van de 

scoutsgeschiedenis:  

Ruben Deprez, aka Gumble en ook gekend als bedachtzame 

wasbeer, een internationale superster die altijd voor de juiste 

sfeer zorgt! 

 

 

 

Tina Tuerlings, aka Tina Turner of levenslustige panda, ook een 

internationale superster die superveel zin heeft om er helemaal in 

te vliegen want de Jojo’s zijn “simply the best” !  

 

 

Inderdaad, je hebt het goed gezien: jullie hebben maar 2 leid(st)ers dit jaar, maar dat zal helemaal 

geen probleem zijn, we kunnen jullie zeker en vast wel aan als duo!                

Genoeg gezeverd, hier zijn de eerste activiteiten:  

Zondag 6 oktober 

Sommigen kennen elkaar al, maar er zullen ook wel wat nieuwe jojo’s bij zijn dus daarom beginnen 

we met een kennismaking + teambuilding spel zodat we al direct een hechte groep worden! Kom 

dus zeker af, zoals altijd om 14u aan de lokalen. 
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Zondag 13 oktober 

Een scout is geen echte scout zonder de vaardigheid van het sjorren: vandaag gaan we knopen 

aanleren en herhalen en sjorren we het Atomium na! (ok dat is misschien ietsje 

te moeilijk.) 

Zondag 20 oktober 

Vandaag spelen we een heel speciaal spel, vol magie dat normaal niet in deze 

wereld thuishoort. Maar vandaag wel. Meer verklappen we niet.  14 u aan de 

lokalen. 

Zondag 27 oktober 

Dit weekend gaan jullie leiders zelf eens op leidingweekend, om even van jullie af te zijn (grapje!) 

geen activiteit dus. maaaar lees zeker het volgende!!! : 

Donderdag 31 oktober 

Bereid je maar al voor want vandaag is het weer zover: het is HALLOWEEN!! Vandaag gaan we met 

z’n allen naar de halloweenstoet om 19u aan het Grardplein in St Idesbald en ’s avonds is er ook 

een dropping (Spooknacht) om 21 uur aan de Witte Burg in Oostduinkerke. Meer info volgt nog in 

een brief. Laat zo rap mogelijk weten of je meegaat! 

Zondag 3 november 

Gisteren en eergisteren werden de doden herdacht, en 

ervoor was halloween, dus om uit die sombere sfeer te 

geraken een superhappy spookspel!  

Zondag 10 november 

Neem jullie fiets, step, skateboard, gocart, rolschaatsen, 

eenwieler, longboard, … maar mee want vandaag is het 

Alles Op Wieltjes! We zullen eens zien welk 

vervoersmiddel nu echt het beste en snelste is! 

Zondag 17 november 

Jojo’s, neem vandaag jullie moed en grootste strijdlust maar mee want vandaag is het groepsspel! 

De ultieme kans om te tonen dat de jojo’s wel degelijk de beste zijn! 
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Zondag 24 november 

Tina is op wereldtournee en ze moet vandaag in Oezbekistan optreden, en Ruben moet als dj 

draaien in Botswana. Vandaag dus geen activiteit! :’( 

Zondag 1 december 

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie tikt daar zachtjes tegen ’t 

raam? Eindelijk, de sint is daar weer met zijn vele cadeautjes! Vandaag spelen we een sinterklaas-

spel dus aan allen die van sinterklaas houden: kom maar af! En aan allen die bang zijn van 

sinterklaas: kom zeker af! 

Zo, dit waren de activiteiten voor het eerste keihardje van dit scoutsjaar.  

Groetjes en een stevige scoutslinker, 

Ruben & Tina  
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Stam 

Vers van de pers... het nieuwe stamjaar 2013-2014! 

 

29 september 2013 - stam is aanwezig op de inschrijvingen (14u - 17u) 

 

31 oktober 2013 - pimp de spooktocht - we nemen deel aan de spooktocht georganiseerd door gemeente 

Koksijde, maar op 'eigen wijze'... 

 

23-24 november 2013 - de stam neemt deel aan het ouder-leiderweekend 

 

7 december 2013 - jaarlijkse stamquiz in 't oud schooltje 

 

4 januari 2014 - nieuwjaarsreceptie / pyroclastische show / feestje 

 

ergens in maart 2014: PARTY!!! 

 

26 april 2014: avonturentocht / eten / trappistenavond 

 

1- 4 mei 2014: stamweekend 

 

22 juni 2014: stamBBQ 

 

24 augustus 2014: zomeractiviteit (fortenbouw) 

 

Naast dit lekker gevuld programma, kwam het idee om een stamcafé in het leven te 

roepen. Dit zijn een aantal vastgelegde data waarop iedereen vooraf weet dat er 

zeker stamvolk op de opgegeven plaats aanwezig zal zijn: 

11 oktober 2013 - 't brouwerijtje - vanaf 20u30 

21 december 2013 - kerstmarkt Veurne - vanaf 20u30 

15 februari 2014 - bowling De Panne - vanaf 20u 

11 april 2014 - 't brouwerijtje - vanaf 20u30 

13 juni 2014 - op 't strange - vanaf 20u30  
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Givers 

Givers from Zeedustra, UNITE!!!! Het is weer tijd voor een nieuw 

scoutsjaar boordevol leuke activiteiten. Let’s get started! 

Eerst en vooral, even voorstellen: 

Jasper: Als je hem nog niet kent, zal het niet lang 

meer duren. Het is de zotste aap van heel de 

leidingsploeg, je kunt hem altijd in bomen vinden 

terwijl hij zijn banaantjes zit te eten. Zijt maar zeker 

dat hij van pas komt om onze immense sjorringen 

te maken. Met zijn 2de jaar als leiding is hij zelf nog een groot kind. 

Jeroen: De ervaren rot bij de givers. Na Joren de 

oudste leider, maar nog lang niet versleten. Hij heeft er 

weer vollenbak zin in om de andere takken te tonen 

wat echte scouts zijn. 

 

En dan nu, Het programma!!!!! 

Zondag 6 okt: Voilá, ‘t is weer zover. Het nieuwe scoutsjaar. Wij hebben 

alvast het mooie voorbeeld gegeven hierboven, nu is het aan jullie om je 

eens voor te stellen aan ons. Breng dus zoveel mogelijk vriendjes en 

vriendinnetjes mee, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

Zondag 13 okt: Gezien vorige week? Ons lokaal is maar een 

beetje saai. Gewoon wat zetels en een tafel, dat moet beter 
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kunnen. Tijd om er een echt giverlokaal van te maken. We gaan de 

andere takken eens flink jaloers maken.  

Zondag 20 okt: Wat doet veel zeer geeft je 

gegarandeerd blauwe plekken en maakt je kleren 

vuil? Iemand? … paintball ofcourse. Maar das lik 

nie echt een scouts activiteit dus maken we er een 

scouts versie van. Doe dus zeker allemaal vuile 

kleren aan, want verf gaat niet altijd even 

gemakkelijk uit. We’re in! You too??  

Zondag 27 okt: Jongens toch, dat paintball pijn doet, dat wisten we al, 

maar zo’n pijn!!!! Vandaag blijven we dus lekker thuis en verzorgen we 

die blauwe plekken. 

Donderdag 31 okt: Schudt en beeft gij allen, want 

vannacht is het weer tijd voor het feest van het jaar: 

Halloween. En wat doen we op Halloween? 

Inderdaad mensen bang maken, of bang gemaakt 

worden. Waar doe je dat beter dan op de Halloween 

dropping?? … nergens, dus doen wij lekker mee. Meer 

info volgt nog in een brief. 

Zondag 3 nov: We zijn allemaal nog in de sfeer van aller heiligen en 

Allerzielen dus spelen we vandaag een spelletje over geesten. Al bang? 

Nee? Wacht maar af. 

Zondag 10 nov: Kennen jullie allemaal 

het programma foute vrienden?? Ik hoop 

van wel want dan heb je misschien  al 
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ideeën  voor onze super toffe en extreem grappige reactie tocht. 

Zondag 17 nov: Kennen jullie al wat kapoenen en welpen?  Nee? Echt 

niet? Dan is het vandaag de ideale dag om daar verandering in te 

brengen want het is het u wel bekende groepsspel. Hopelijk komen jullie 

allemaal af om onze super toffe giver tak te vertegenwoordigen. 

Zondag 24 nov: De laatste van de maand, you know the drill: geen 

activiteit! 

Zondag 1 dec: Jaja hij komt, hij 

komt maar niet bij Jeroen want hij 

is niet braaf geweest. Inderdaad hij 

is weer in het land onze lieve Sint 

Nicolaas en zoals ieder jaar komt hij 

op bezoek. Hopelijk zijn jullie niet 

als Jeroen maar een beetje braver 

anders krijg je niks.  

 

 

 Ziezo, Dit is alweer het einde van jullie eerste keihardje. Rond deze tijd 

zal Keihardje 2 bijna in jullie bus vallen dus wees gerust, We komen 

terug. 
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Jins 

Beste Jin 

Hier het eerste keihard van jullie "stagejaar" bij de Jins. Dit jaar is het een overgang van baby naar leider. 

Dus hier en daar zullen we stage moeten doen bij andere takken en ook zullen we wat geld moeten 

inzamelen voor ons buitenlands kamp. 

 

Zondag 6 oktober:  

 

Aangezien het dit jaar geen normaal scoutsjaar is voor jullie, zullen we maar ineens alle activiteiten en het 

kamp regelen. Zodat Joren geen moeite heeft om het keihardje te maken :). Activiteiten vastleggen voor het 

hele jaar, kamp regelen, geld inzamelen kamp,... 

 

Weekend 11,12 en13 oktober: 

 

We vliegen er direct in met een kennismaking/teambuilding-weekend.  

Normaal zouden jullie al allemaal een brief/ facebook-bericht of mail moeten 

ontvangen hebben voor deze activiteit. Zoniet, roep dan zeker op tijd zodat je 

alle nodige info hebt voor we vertrekken naar destination X.  
 

 

Zondag 20 oktober: 

 

Een buitenlands kamp kost nogal wat geld, vorige week hebben we wat ideetjes 

verzameld en vandaag gaan we 1 ervan uitwerken zodat er geld in het laadje komt 

voor het kamp. Bij zulke activiteiten verwacht ik jullie 100% inzet want dit hebben 

we nodig om het zaligste kamp uit jullie scoutscarrière te beleven. 

 

Zondag 27 oktober:  

 

Nu is het de beurt van de leiding om eens aan de groep te werken. Deze keer gaan wij op 

"teambuildingsweekend". Volgend jaar mogen jullie ook mee.  
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Zondag 3 november: 

 

Voor de eerst maal in jullie scoutscarrière mogen jullie eens baas spelen over Kapoentjes, Welpen of 

Jojo's. Op de facebookpagina van de Jins vind je een tabel terug met de stage verdeling. Indien je niet kan 

komen laat iets weten aan de takleider van de groep waarbij je staat. 

 

Zaterdag 9 november:  

 

Zoals elk jaar krijgen wij de eer om een spel te maken voor de 

"Kaas en Breugelavond" van het schooltje "De Ark" in 

Koksijde. De zaterdagavond (uur laat ik jullie nog weten) 

gaan we richting Witte Burg en  mogen jullie, met alle Jins 

samen, een spel organiseren om niet-scouts kindjes te 

overhalen om ook naar de scouts te komen.  

 

weekend 16,17 november:  

 

Waar is da feestje? Hier is da feestje. Allez omdat jullie jullie 3 weken na 

elkaar geen echte activiteit hebben gehad, hier jullie Jin-feestje. Nodig 

maar wat vrienden uit. Ook mogelijkheid tot overnachting. Ps.: Jullie 

organiseren het feestje en kuisen het natuurlijk ook weer op. De winst gaat 

natuurlijk naar het Jin-kamp. 

Op de zondag hebben we een groepsspel samen heel scouts Zeedustra.  

 

Zondag 24 november: 

 

De mama's en papa's gaan hun ook nog eens gaan amuseren op Ouder-Leiderweekend. En aangezien 

Ruben-Geraldine en Orly-Charlotte nog geen kinderen hebben, kunnen jullie jammer genoeg niet mee op 

dit weekend. 

Maak maar reclame aan de ouders. Dit is een fantastisch weekend om jullie ouders "in to scouts" te maken. 

Zo kunnen zij ook eens zien wat scouts eigenlijk wel is. Info komt later nog. 

 

 

Zondag 1 december: 

 

Stage numero 2. We zullen eens zien wat je allemaal al geleerd hebt op je vorige stagedag. Indien je niet 

kan komen laat iets weten aan de takleider van de groep waarbij je staat. Vergeet niet: Het is vandaag Sint 

en Piet die komen naar de scouts. 

 



21 
 

Zondag 8 december:  

 

Jullie verdienen het wel, geloof ik. Nog 1 van de laatste keren het klein kind uithangen, vals spelen, 

samenwerken om te winnen,.... Op deze prachtige herfstdag gaan we nog eens een spelleke gaan spelen in 

het bos van De Panne. 

We spreken af aan 'De Nachtegaal' in het Calmeynbos met de fiets om 14u. Om 17u stopt ook daar de 

activiteit. Doe dus maar jullie speelkleren aan ... 

 

 

 

Jullie tofste, coolste, beste, liefste, puikste, geweldigste, zaligste, knapste, talentvolste, meest ervaren,  

fijnste, fantastische leider... 
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Cartoons 

 


