inleiding
Na deze veel te lange vakantie is ‘t tijd dat we er nog eens
invliegen he! De leiding heeft zijn rustpauze goed gebruikt, en
ziet dit fantastische jaar alweer volledig zitten! Wat er jullie
allemaal te wachten staat, lees je op een der volgende
pagina’s! Maak jullie klaar voor het zotste jaar van jullie
leven!

En hier nog enkele kampfoto’s :)
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Wat mag u verwachten?
P1: inleiding
P2: Wat mag u verwachten?
P3: Groepsleiding
P4: spelletjes
P5: kapoenen
P9: welpen
P15: wist je dat?
P16: Jojo’s
P20: Givers
P25: moppen en raadseltjes
P26: .. en niet te vergeten!
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Groepsleiding
Onze groepsleidingsploeg is dit jaar een beetje
veranderd. Jonas gaat in het tweede semester op
Erasmus naar Bologna, Italië, waardoor hij zijn
groepsleidingsfunctie vaarwel moet zeggen. Jeroen had
daarom wat extra hulp nodig, en dat krijgt hij in de vorm
van 2 fantastische gemotiveerde jonge mensen: Tina
Tuerlings en Jakob Beele. Samen met Jeroen vormen
zijn dus het nieuwe groepsleidingstrio. Veel succes!
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Spelletjes
Zoek de 7
verschillen
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Kapoentjes
Hoi pipeloi! Nu dat het schooljaar al even bezig is en jullie
het al wat saai vinden op school, is het dringend tijd dat de
scouts begint zodat jullie weer elke zondag eens goed
kunnen ravotten! Een nieuw jaar betekent ook nieuwe
leiding, en daarom gaan we voordat we de activiteiten
voorstellen, jullie eerst eens laten kennismaken met jullie
nieuwe leiders en leidsters!
Seppe: Mijn naam is Seppe of Veelzijdig Spitsvogeltje
en ik ben 19 jaar. Dit is al mijn derde jaar leiding en ik
ben dit jaar jullie takleider. Mijn hobby is badminton en ik
ga ook graag eentje bakken. Ik heb ook nog twee zussen
en een hond en ik woon in De Panne. Het wordt weer een
supertof jaar!
Orly: Mijn naam is Orly Dolfen maar zeg maar Orly. Dit is
mijn eerste jaar leiding hier in de scouts. Enkele
interessante weetjes over mij: ik ben een jongen (voor
moesten jullie dat niet weten), ik speel pingpong en ik ga
graag eens gaan fietsen. We zullen ons dit jaar goed
amuseren en er samen een super tof jaar van maken.
Jullie (allertofste, enthousiaste, grappigste,...) leider Orly!
Alexandra: Ik ben Alexandra en mijn totem is Eerlijke
Pieper. Ik ben 17 jaar, woon in Koksijde en heb geen
broers of zussen, maar wel 1 kat! Ik zit op school in het
Immaculata van De Panne. Het is mijn eerste jaar als
leiding en voor de rest ga ik graag weg met vrienden en
op reis, neem ik graag foto's en luister ik graag muziek.
Anna: Hey! Ik ben Anna (of Wilskrachtige Alpaca!!). Ik
ben 17 jaar en dit is het eerste jaar dat ik leiding ben. Ik
hou van films kijken, koekjes bakken (en eten natuurlijk),
reizen en mooi weer. Ik hou niet van fietsen in de regen
en champignons. Ik ben er zeker van dat het een
superleuk scoutsjaar zal worden!
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Sander: Hoi, ik ben Sander, ik ben 19 jaar en mijn
totem is verantwoordelijke Schaarbek. Dit is mijn derde
jaar leiding bij de kapoenen en ik heb er weer helemaal
zin in. Verder studeer ik aan de 'Wageningen UR' en dat
is in Nederland, daarom gaan jullie mij dit jaar niet op
alle activiteiten zien. Mijn hobby's zijn: duiken, gitaar en
longboarden. Hopelijk wordt het een leuk jaar!

Charlotte: Mijn naam is Charlotte of Vechtlustige
Sifaka. Mijn hobby’s zijn lopen paardrijden, zeilen,
skiën en natuurlijk scouts! Ik heb nog geen ervaring als
scoutsleidster. Wat ik nog leuk vind, in de zee
zwemmen en me rot amuseren in de scouts met de
gastjes en medeleiding!

Tina: Dag lieve kapoentjes! Mijn naam is Tina, en ik
word soms ook Levenslustige Panda genoemd. Mijn
hobby’s zijn naast scouts ook gitaar spelen. Ik heb al 2
jaar leiding gegeven, en dit is nu mijn 2 e jaar als
kapoenenleiding, want ik vind de kapoentjes echt een
supertoffe bende! Ik kijk er dan al echt naar uit om dit
jaar met jullie vele avonturen te beleven!
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Zondag 5 oktober:
Omdat het vandaag de eerste dag is, kennen we elkaar nog
niet zo goed en daarom gaan we supercoolemegatastische
kennismakingsspelletjes spelen vandaag! De activiteit begint
zoals altijd om 14u en eindigt om 17u.
Zondag 12 oktober:
Nadat we elkaar vorige week goed hebben leren kennen, is
het vandaag tijd voor het eerste spel van dit jaar. Met
tovenaars, feeën, heksen en allerlei andere wezens zullen
we vandaag magie leren beheersen. Om 14u aan de
lokalen!
Zondag 19 oktober:
Deze keer gaan we op zoek naar de grote geheimen die de
onderwaterwereld ons te bieden heeft. Vissen, haaien,
walvissen,... maar ook zeemonsters en zeemeerminnen
zullen we vandaag allemaal zien in ons grote
onderwaterwereld-spel.
Zondag 26 oktober:
Het is de laatste zondag van de maand, dus jullie mogen
eens de hele dag lui in de zetel zitten en wenen omdat er
geen activiteit is vandaag!
Of jullie kunnen zich al voorbereiden op het griezelig spel
van volgende week…
Vrijdag 31 oktober:
Voor wie wil, kan je vrijdag 31 oktober meegaan naar de
Halloweenstoet in Sint-Idesbald. Om 14 uur kan je
pompoenen uithollen en om 19u is de Halloweenstoet! Meer
info volgt nog in een brief! Durf jij het aan?
Zondag 2 november:
Het is net Halloween geweest, dus vandaag mogen
jullie je verkleden voor onze Halloweenactiviteit.
Sommige van jullie zijn misschien al meegeweest met
de Halloweenstoet, maar nu gaan we eens echt op een
griezelig avontuur! Wat het zal worden kunnen we nog
niet vertellen, maar het wordt bangelijk geestig!
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Zondag 9 november:
Dit keer gaan we met z'n allen richting Koksijde-Dorp om
Sint-Maarten te vergezellen. Plaats en tijd van afspraak
zullen nog worden vermeld in een brief!
Zaterdag en zondag 15 en 16 november:
Joepie, het eerste weekend van dit jaar is aangebroken!
Met onze drakkar zullen we 2 dagen lang grond veroveren,
zeeën afvaren en uiteraard op het eind de buit verdelen.
Jullie zullen worden ondergedompeld in de wereld van de
Vikings. Verdere informatie volgt nog in een brief!
Zondag 23 november:
Na het Vikingavontuur van vorige week hebben we nog
niet genoeg gekregen van water en daarom gaan we
vandaag zwemmen in het zwembad van Koksijde. We
spreken af om 14u aan het zwembad en jullie worden ook
om 17u aan het zwembad opgehaald. Vergeet jullie 2
euro niet!
Zondag 30 november:
Dit weekend is het geen activiteit voor jullie, maar wel
voor jullie mama en papa, want we zijn op ouderleiderweekend. Thuisblijven is dus de boodschap.
Zondag 7 november:
Vandaag vieren we een oud en wijs man die ons elk jaar
geschenken en heel wat lekkers brengt vanuit Spanje.
Misschien komt hij ook wel op bezoek bij ons…
Dat was alweer het eerste keihardje van dit jaar! Hopelijk
hebben jullie je geamuseerd. Vele groetjes van jullie
supercoole leiders.
Seppe Tina

Charlotte

Orly

8

Anna

Alexandra Sander

Welpen
Dag allerliefste Welpen!
De ‘saaie’ schoolvakantie is tot zijn einde gekomen en dat wil
zeggen dat het nieuwe scoutsjaar is aangebroken! Haal dus jullie
scoutshemd en sjaaltje maar van onder het stof want wij zien het
helemaal zitten en zijn van plan er een super-awesome-über-cool
jaar van te maken! Maar eerst is het tijd om jullie voor te stellen aan
jullie nieuwe leiding! #Tromgeroffel….
Jakob Beele

Zohra Denys

Ruben Deprez (Rechts)
Lucas Temmerman (Links)
Sil Maslov
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Arne Crevits

Ruben Broucke

Wouter Dutoo

Justine Viane
Camila Roburu (de lieftallige Argentijnse
gastzus van onze Lucas)
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Zondag 5 Oktober
Eindelijk, de dag waar jullie allemaal naar uitkijken: De eerste
scoutsactiviteit!
Aangezien wij jullie nog niet zo goed kennen en jullie elkaar
misschien ook nog niet, spelen we vandaag wat
kennismakingsspelletjes!
Zondag 12 Oktober
Aangezien de Welpen maar geen vriendinnetjes vinden hebben we
besloten om de hulp van Dina Tersago in te schakelen!

WELP

Zondag 19 Oktober
Aangezien het vandaag 45 graden is en iedereen veel te warm
heeft gaan we wat verkoeling gaan zoeken aan het strand van
Koksijde! Olé Olé!
Zondag 26 Oktober

Er is vandaag een leuk feestje bij Jakob en hij is de welpen vergeten
uit te nodigen, helaas vandaag geen activiteit voor jullie dus! O ja,
het is ook de laatste zondag van de maand dus er is sowieso geen
activiteit!
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VRIJDAG 31 oktober
Wazzaaaaaaaaaa! Wij hebben onze engste verkleedkledij
aangetrokken en staan klaar om jullie eens goed de stuipen op het
lijf te jagen MUHAHAHA! Zombie’s, heksen, vleermuizen, ratten,
duivels, monsters, skeletten… Waar ben jij het meest bang van? Dat
kom je misschien vandaag te weten want we gaan samen naar de
Halloweenstoet! Meer info krijgen jullie nog in brief.
Zondag 2 November
It’s Halloweeeeen! Na de stoet van vrijdag gaan we nu al die enge
beesten verjagen. Tijd om onze nachtmerries te verdrijven en terug
leuke lieve dromen te hebben over eenhoorns en regenbogen! Kom
ons helpen!

Zondag 9 November of 9/11
We kregen gisteren een telegram uit Amerika van het Pentagon.
Daarin stond dat het risico op een terreuraanslag in Koksijde nog
nooit zo groot was en dat ze onze hulp nodig hebben om de
terreurbeweging IS uit te schakelen. Vandaag kruipen we dus in de
huid van een echte terrorist!
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MAANDAG 10 november
‘Sint-maarten, koeken en taarten, brood en wijn, tis aal voor
……………’ Weet je niet wat er in de plaats van de puntjes moet
komen? Dan wordt het dringend tijd dat je meegaat naar de SintMaartenstoet! We spreken om 18u af aan de scoutslokalen!
Zondag 16 November
Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee dat is het NIET!
Het is megaaaa Arne die je aan de hemel ziet!
We spelen het super deluxe SUPERHELDENSPEL!

Zondag 23 November
Fietsen, Steps, Skateboards, Waveboards, Skeelers, Auto’s,
Vliegtuigen, Aanhangwagens,…. Je mag het allemaal meenemen
naar de scouts want vandaag is het ALLES OP WIELTJES!
Zondag 7 December
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer
aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al
staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en
neer. Hoe waaien de wimpels al heen en al
weer.
Vandaag hebben we bezoek van de Sint!
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Ziezo, dit waren de activiteiten uit het eerste keihardje van het
nieuwe scoutsjaar!

Vele groetjes en een stevige scoutslinker van jullie lieftallige leiding

Jakob

2x Ruben
Sil

Wouter

Zohra
Camila

Lucas
Arne
Justine
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Wisten jullie dat…


Anna haar totem, alpaca,
eigenlijk niet gekozen is om
haar karaktertrekken maar
om haar uiterlijk?



Jonas een half jaar secretarisvogels gaat gaan
bestuderen in Italie?



Sharon stiekem ook in de chiro zit?
 Jakob af en toe wel eens een mooie
vis aan de haak slaat?
 Ruben meegeholpen heeft aan 1
van de liedjes van Justin Bieber? Hij is een
echt
belieber



Simon in het weekend zijn teennagels lakt?



Eline ’s nachts nog slaapt met een nachtlampje
omdat ze zo bang is in het donker?
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JOJO’S
Hey hallowww beste kindjes, …of beter gezegd beste
jongens en meisjes, …of nog beter gezegd beste jojo’s.
Het MOMENT waar we zo hebben naar verlangd is terug
aangebroken. Wwwwhhhoooeee het scouts jaar is terug
begonnen!!!!!!!!!! Wij zien al uit naar een jaar vol
activiteiten, verrassingen, weekend en nog zo veel meer.
Zondag 5 oktober
Hohohoooh wat zijn wij zo nieuwsgierig welke
droeve jojo’s wij zullen hebben dit jaar, hahaha we
bedoelen hele brave jojo’s. Vandaag zullen we
elkaar leren kennen op de tofste, zotste en coolste
manier ooit!!!

Zondag 12 oktober
Vandaag zullen we een bosspel doen. Trek maar jullie
dikke jas en gemakkelijke schoenen aan en als het
regent een regenjas dat is zeker altijd van toepassing.
Het zal iets kouder zijn want het is al herfst.
Zondag 19 oktober
Hebben jullie zin een MEGA groot
gezelschapsspel???? Eigen huisjes kopen, een stad
veroveren, miljonair worden. Rarararara welk
spelletje zou het zijn?
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Zondag 26 oktober
Oeioeioei aiaiaiai we hebben een probleem. Brecht is
van het dak gevallen en de leiding moet hem verzorgen.
Daarom is geen activiteit vandaag 
Vrijdag 31 oktober
Whoewhoewhoe vanacht word het
een griezelige nacht. Zet je maar
schrap voor deze griezelige nacht.
Verder uitleg volgt nog.

Zondag 9 november
Hebben jullie zin om mee te helpen zoeken? Vandaag
reizen wij de wereld rond. Op zoek naar … .
De verrassing!!!!!!! Jullie zullen pas weten wat het is, als
jullie het gevonden hebben.
Zaterdag 15 & zondag 16 november
Joepie!!!!! Het eerste jojo weekend is eindelijk
aangebroken. Zet jullie maar schrap voor een wild en
avontuurlijk weekend. Verder volgt er nog meer
informatie.
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Zondag 23 november
Vandaag moeten jullie iets op wieltjes meebrengen bv.
fiets, step, skateboard, skeelers,… Vandaag spelen we
alle soorten spelletjes op wielen.
Alles op wieltjes!
Zondag 30 november
Jammer genoeg is er geen activiteit vandaag pffffffffff.
Jeroen is jammer genoeg op het werk met zijn neus in
de boter gevallen 
Zondag 7 december
…… kapoentje leg wat in men schoentje, leg wat in men
laarsje danku… …wiede wiede wiet, ik hoor je wel
maar ik zie je niet :o hmmmm wie zou er toch komen
vandaag? Ik zou maar braaf zijn als ik jullie was… want
misschien krijg je dan geen snoepje van alkasternis
(ontcijfer maar deze naam)

Leidingvoorstelling:
Eventjes de oldies uitgehaald.. zoals jullie zien hebben
jullie de allertofste leiding voor jullie klaar staan. Wij zien
het scouts jaar alleszins al zitten en hopelijk jullie ook!
Te samen zullen we er een super fantastisch scouts jaar
van maken :D :D :D
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Jeroen Crevits
Sharon Cambier

Wie van de 2 is Izy Dolfen?

Fieke Clinckemalie

Brecht lycke

Eline vanduyfhuys

Jonathan Vansina
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GIVERS
Ow ow oooooow! Het is zover beste givers, het nieuwe scoutsjaar
wordt afgetrapt. En jullie krijgen zomaar eventjes DUBBEL zoveel
leiders als vorig jaar! Als dat geen luxe is. Nu kan je dubbel zo hard
teruggepakt worden als je iets met ons uitsteekt! Mhuhahahahaaaaa.
Je ziet, we gaan ons niet laten doen. Om dat aan te tonen volgt hier een
korte voorstelling van wie wij zijn.
Jasper – Hechte sifaka
Deze kastard kennen jullie al. Vorig jaar had hij na het
kamp nog een eitje met jullie te pellen en zei hij aan de
andere leiding: ‘I’ll be back.’ En zie, hij is back. Back for
more action! Als deze killerrobot zijn ogen rood
worden ist tmoment om weg te lopen Hij deinst er niet
voor terug om jullie met je kop boven de HUDO te
hangen als jullie niet op tijd in formatie staan.. Pas op!
Tim – gezellige dafra
Jullie takleider voor dit jaar. En dat hij een echte
leider is zie je aan alles: Die vooruitgestoken
borstkas, die scoutshoed, dat perfecte uniform,
en vooral: die blik naar het oneindige. Tim deinst
er niet voor terug om jullie leiding met hun kop
boven de HUDO te hangen als ze niet op tijd
hun activiteit gemaakt hebben. Dus Jasper,
Simon en Jonas: Pas op!
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Simon – genietende barry
Een beetje een speciaal geval dezen. Hij is compleet
knettergek. Je weet nooit wanneer hij nu blij, verdrietig,
jaloers, moe of gewoonweg woedend is. Er is maar één
emotie die hij niet kent: medelijden. Dus mijn tip is om
deze leider zoveel mogelijk te negeren. Eén verkeerde
blik en hij breekt je knieschijven.
Jonas – Verdraagzame secretarisvogel
De chubby chubby fatboy van onze
leidersbende. Zijn gewicht valt
simpelweg niet te negeren.
Opmerkingen over dit onderwerp
kan hij dan ook niet goed aan. De
minste subtiele steek over zijn
gewicht (bvb ‘Jij bent mijn dikste
vriend!’) en hij duwt je gezicht in zijn
vetrollen om je te doen stikken. Ik verzeker het je, je wil niet sterven
met dat als het laatste beeld op je ogen. Dus pas op!
(P.S. Voor een échte beschrijving van hoe wij zijn, check eens onze totemnaam en zoek
op www.scoutsengidsenvlaanderen.be naar de betekenis!)

Voila. Nu jullie jullie 4-koppige leidingsgroep vanbinnen en vanbuiten
kennen, beginnen we met het programma voor de eerste 2 maanden.
C’est parti! (Voor de dommeriken onder ons, dat is Frans voor ‘tis vertrokken’)
5 oktober
Om mekaar wat beter te leren kennen, gaan we kennismakingsspelletjes
spelen! Joepiejeij! …
Efkes serieus hé zeg, wij kennen mekaar al lang. Dus wat gaan we
doen? Eens zien wat jullie willen doen dit jaar en ons lokaal wat
inkleden. Kom dus af als je wil meebeslissen wat er dit jaar zoal gepland
wordt!
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12 oktober
Het jaar is nog maar net begonnen, we zijn nog veel te moe
om al naar school te gaan, en we zitten met onze gedachten
nog helemaal bij de zomer… Daarom gaan we vandaag
naar het strand. We spreken gewoon om 14u af aan de
scoutslokalen, maar zorg dat je allemaal met de fiets bent!
En neem wat geld mee om eventueel een crème te kopen.

19 oktober
Na onze chilldag van vorige week zijn we er nu
helemaal klaar voor, geen excuses meer. We gaan
ekeer iets actievers doen! We hebben zin om te
golfen, maar omdat die zakzetters van Koksijde veel
te veel geld vragen, gaan we gewoon zelf onze
golfclubs en –terrein maken. Urban golf! (Dat bestaat
echt, zoek maar eens op.)
26 oktober
Vandaag geen activiteit, want Tim moet zijn geleende scoutshoed
terugbrengen, Jasper is in de HUDO gevallen, Simon moet naar de
dokter achter zijn pilletjes en Jonas laat een maagring steken. Volgende
week zijn we er weer natuurlijk!
VRIJDAG 31 oktober
Halloweendropping! Ondertussen al een
klassieker geworden en het wordt ieder jaar
leuker. Meer info krijgen jullie nog via
facebook/brief.
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2 november
Vandaag geen activiteit, want we zijn ziek
geworden van die pompoensoep van vrijdag. Zo
ziet de wc van Jasper er tegenwoordig uit: 
9 november
Het is vakantie, en vakantie wil zeggen toeristen in Koksijde-Bad.
Hmmm… Daar moeten we iets mee doen, toch? Het is tijd voor Foute
Vrienden/ reactietocht! Kom allemaal met de fiets en haal jullie
grootste theatersmoel maar boven!

14-15-16 november
Weekend! Eeyyyooooooo! Wat, waar, wie, waarom, wanneer, hoe, en
met hoeveel, dat krijgen jullie allemaal nog te zien in een brief/op
facebook. Maar hou dit weekend alvast vrij!
23 november
Vandaag wordt Koksijde even Oekraïens oorlogsgebied. De Russen
zijn in het land, maar niemand heeft zin om die berenmutsen de macht
te laten overnemen. Om hun bezetting teniet te doen, proberen we de
met vodka bezopen Russen te pakken op strategische plaatsen. Zal het
lukken? Winnen de Oekraïners? Of beginnen de Russen te dansen lik
halve zotten? Kom het vandaag te weten!
30 november
De Russen zijn terug naar hun eigen land, en jullie leiding is
meegegaan om er te genieten van de plaatselijke, euh… fauna
en flora. Jullie ouders zijn ook mee, want het is Ouderleiderweekend. Helaas zijn jullie nog geen leiders, en al zeker
geen ouders (gelukkig maar), dus jullie mogen thuis blijven!
7 december
De liefste bejaarde van de wereld is weer in het land. Sinterklaas! (*) In
plaats van met een rolstoel komt hij op zijn schimmel ook eens bij ons
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langs en komt hij jullie een klets op jullie bips geven voor al de stoute
avonturen die jullie dit jaar beleefd hebben. Zin in chocolade en picknicken? Kom maar af!
(*) (SPOILER ALERT: Sinterklaas bestaat niet echt, dat is gewoon iemand in een kostuum met een
baard en een staf.)

Voila, jullie weten weer wat gedaan de komende maanden.
Scouts: het beste excuus dat er bestaat om niet te moeten blokken!
Jullie favoriete leiding:
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moppen en raadseltjes
1. Welke plant is dodelijk als je er te lang onder
zit?
2. Vader: “Jantje, laat me je rapport eens
zien!” Jantje: “Dat kan niet, ik heb hem aan
een vriend geleend. Die wilde zijn ouders eens
flink laten schrikken.”
3. Waarom vliegt een heks op een bezem?
4. Jantje vraagt aan de leraar: “Meneer, kun je
ook straf krijgen voor iets dat je niet gedaan
hebt?” Waarop de leraar zegt: “Natuurlijk niet,
jongen”. “Gelukkig maar” zegt Jantje. “Want ik
heb mijn huiswerk niet gemaakt!”.
5. Een man gaat naar de dierenarts met zijn
goudvis. “Volgens mij heeft hij epilepsie”, zegt
hij tegen de arts. De man onderzoekt de vis en
zegt: “Hij ziet er toch redelijk kalm uit
meneer…” “Ja, wacht maar tot ik hem uit de
kom haal!”
Oplossingen:
1. Een waterlelie
3. Omdat een stofzuiger te
zwaar is.
25

...en niet te vergeten!
17 OKTOBER IS DE DAG VAN
DE JEUGDBEWEGING!!!
Met andere woorden, iedereen
in uniform naar school!
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