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Vergeet je zeker niet tijdig in te schrijven, want dit kan maar tot 1 
maart. Ook al lijkt dit nog veraf, deze datum kan snel vergeten zijn. 

 



 
De eerste twee maanden scouts zijn weer voorbijgevlogen. Al waren ze soms 

wat onwennig, we voelden ons al gauw als vissen in het water. Hier toch 
enkele sfeerbeelden, meer foto’s kunnen altijd op onze site en Facebookpagina 

gevonden worden. 
  

Oooouh wat was dat een 
spannend bosspel 

 

1-2-3, vleeshoop of nie? 

 

Kapoentjes? Dat zijn echte 
meesters in de kunst! 

 
De jojo’s hadden reuze-honger op hun 
superhelden-weekend 

 

Givers en fietsen gespot op het strand. Ik ben 
zeker dat alle meeuwen in hun nest wakker 

werden van zo’n leutige bende  

 



 
Halloooo liefste kapoentjes, hier zijn we weer met een tweede keihardje 

waarin alle chille activiteiten in staan. Hopelijk tot snel. Veel kusjes jullie 

liefste leiding.  

 

Zondag 11 december 

PLONS PLONS PLONS…. Jaja jullie horen het al 

goed. Vandaag gaan wij met alle kapoentjes 

zwemmen in het zwembad van Koksijde. Neem 

allemaal 2 eurotjes mee en jullie zwemzakje. We 

spreken af om 14 u aan de scouts.  

 

Zondag 18 december 

Hebben jullie het al gezien??? Onze muur in ons lokaal is niet meer zo mooi… 

Maar vandaag gaan wij daar iets aan doen. We gaan vandaag schilderen.. 

YEEEAAAAH. Wil jij je naam op de muur schilderen? Of schilder je liever een 

mooi diertje op de muur? Vandaag mag dit allemaal! 

 

Zondag 25 december  

OOOOH spijtig… Vandaag is er geen scouts. 

 

 



 

27 december 

Hebben jullie ook zo’n zin om te feesten? Of willen 

jullie cadeautjes opendoen? Dan moeten jullie zeker 

allemaal komen naar ons super leuk kerstfeestje!! 

Verdere uitleg volgt in brief. 

 

Zondag 1 januari 

PFFF zitten jullie ook zo’n vol van al dat lekkere eten..?  Wij wel hoor. Vandaag 

is er geen scouts. 

 

Zondag 8 januari 

Vandaag gaan wij het ijs trotseren. Jaaaaaaa, inderdaad 

wij gaan vandaag gaan schaatsen. We spreken om 

13u45 af aan de schaatspiste in Koksijde, om 16u 

kunnen jullie daar dan ook weer opgehaald worden. 

Vergeet niet om je handschoenen, dikke kousen en 4 

eurotjes mee te nemen.  

 

Zaterdag 14 januari 

Hmmmm lekker popcorn, en hmmm chipjes.. Vandaag zullen wij naar cinema 

Zeedustra gaan om een mooie film te bekijken. Verdere uitleg volgt in brief. 
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Zondag 22 januari 

Wooww, Kobe kan supersnel schaatsen, en heb 

je dat gezien??? Lise is een echte ski 

kampioene… En nee dat kan niet… Heeft Niels 

nu zojuist een gouden medaille gewonnen op de olympische winterspelen??? 

Vandaag gaan we strijden om een echte gouden beker tijdens de olympische 

spelen.  

Zondag 29 januari  

Lara en Sare liggen beiden in bed met spierpijn door al die 

sportactiviteiten van vorige week. Alexandra besloot dan maar om thuis 

te blijven en ze te steunen. Orly moet zijn gouden medaille gaan ophalen 

en Wouter en Zohra zijn daarnaar gaan kijken. Dus, jammergenoeg geen 

activiteit vandaag. 

 

Zondag 5 februari 

Wie kan er leeuwen in toom houden, giraffen voederen, de visjes van 

het droge houden, hondjes trucjes leren…? Begin maar al te trainen, 

want vandaag spelen wij het grote dierenspel! 

Dit was het dan weer, vele groetjes van jullie leukste kanpoenenleiding! 

 

Zohra 
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Halloooo liefste welpjes, hier zijn we weer met een tweede keihardje 
vol met nog superveel leuke activiteiten, plezier gegarandeerd! 

 

 

Zondag 11 december 

Het is weer tijd voor een suuuuuperspannend bosspel! Kan jij nog door de 

bomen het bos zien en het spel winnen?  

Deze activiteit vindt plaats in het Calmeynbos van 14u tot 17u, jullie kunnen 

worden opgehaald om 17u. 

 

Zondag 18 december 

Blub blub blub, vandaag leven we als vissen want we 

gaan zwemmen! Ook waterratten zijn welkom!  

Vergeet je zwemgerief niet, we spreken af aan de 

scoutslokalen om 14u! 

 

Vrijdag 23 december 

All i want for christmas is een scouts kerstfeestje! Het is weer de mooiste tijd 

van het jaar, en om dat te vieren geeft de welpenleiding ook dit jaar weer een 

superleuk kerstfeestje met cadeautjes en een lekker feestmaal! 

Het kerstfeestje vindt plaats in de scouts van 18u – 20u. Graag allemaal een 

klein cadeautje mee brengen van maximum €5. 



Zondag 25 december  

Lise en Seppe hebben zooooo lekker gekookt op 

kerstavond dat Wannes en Luca veeeel te veeel hebben 

gegeten en heel erge buikpijn hebben, dus is er deze 

zondag geen activiteit. En Milan? Nee die hebben wij al 

een paar dagen niet meer gezien? Misschien is hij wel de 

Kerstman? 

 

Zondag 1 januari  

Jammer genoeg weer geen activiteit deze zondag ,         Maar wel een 

gelukkig Nieuwjaar aan alle welpen en hun familie! 2017 wordt zeker weer een 

fantastisch jaar vol scouts!   

 

Zondag 8 januari 

Joepieee vandaag gaan we schaatsen! De gelegenheid om al jullie 

schaatskunsten aan de leiding te laten zien, we spreken af om 13u45 u aan de 

schaatsbaan van Koksijde. Jullie kunnen worden opgehaald om 16 uur aan de 

schaatspiste. Vergeet zeker jullie handschoenen niet en 4 euro natuurlijk! 

 

Zaterdag 14 januari 

Camera draait en Actie! Het is weer tijd voor een 

gezellige filmavond! Samen met de Kapoenen 

bekijken we een supercooole film! We spreken af om 

18u30 aan de scouts. Om 20u30 mogen de welpen 

terug opgehaald worden. 

 

 

 



Zondag 22 januari 

Omdat al jullie vriendjes en vriendinnetjes altijd zo 

jaloers zijn op de leuke avonturen die jullie altijd 

beleven in de scouts mogen ze voor 1 keer 

meekomen! Breng dus deze zondag allemaal een 

vriendje mee voor een supercool senioren spel! 

 

Zondag 29 januari  

Seppe heeft zich iets te hard ingeleefd in ons seniorenspel waardoor hij nu zijn 

heup gebroken heeft. Omdat wij nu voor hem moeten zorgen is er deze zondag 

geen activiteit  

 

Zondag 5 februari 

Zijn jullie er klaar voor? Klaar? Start! Het wordt zeker en vast een spannende 
race want het is tijd voor alles op wieltjes, en dit jaar wordt het een speciale 
fotozoektocht editie! Vergeet dus zeker geen je step, skeelers, fiets of 
skateboard niet! 
 

 
Dit was het dan weer, Hopelijk vonden jullie de activiteiten weer 

supercool want er komen er nog aan! Kusjes de welpenleiding! XXXX 



Wist je dat Wannes en Lise kampioen zijn in 
luchtmatras-springen? Helaas hebben ze 
moeten stoppen wanneer de luchtmatras 

kapot was   
 

 
 
 
Wist je dat Milan het liefst in twee keer eet? Hij houdt 
dit liefst geheim en verkiest daarom om het ’s nachts te 
doen. 

 
Wist je dat Luca en Matthieu professionele 
bestek-verzorgers zijn? Als het bestek te 
warm heeft, zorgen zij dat ze kunnen 
afkoelen in de diepvries. Wat een helden!  
 

 
 
Wist je dat Tina een tijdje op avontuur was? Nu 

komt ze echter terug om wat avonturen te 
beleven met de welpen! 



’
 

Hee Liefste Jojootjes, Hier zijn we weer met een gloednieuw keihardje vol leuke 

activiteiten! Hopelijk zijn jullie een beetje braaf geweest en heeft Sinterklaas 

jullie dus veel lekkere snoepjes gebracht. Staan jullie mooiste schoenen al 

klaar? Hangen jullie chiqueste kleren al op? Want de feestmaanden komen 

eraan! Ook wij laten hier in de scouts geen enkel feestje liggen, bereid je dus 

maar al voor op een paar heeele toffe activiteiten!! 

 

Zondag 11 december 

Zwarte piet wielolololowiet, ik zie je niet! 

Het is tijd om wat anders te spotten! 

Vandaag gaan we op pad en spelen we het 

grote Snapchat spel! Kan jij een foto 

nemen met een chinees? Of kan jij als 

eerste die ene kunstzinnige vuilbak 

vinden? Wie is het beste fotomodel? Kom het vandaag te weten in dit 

awesome stadsspel!  

 

Zondag 18 december 

1 2 3 4 5 6 7! Zo gaat het goed, zo gaat het beter…. Vandaag gaan we op stap! 
Maar niet zomaar, neneeen! Door te wandelen kunnen jullie allemaal zaken 
verdienen! Hou jullie allemaal klaar voor het grote droppingspel!  
 

 

 

 

 



Zondag 25 december  

Heyho, heyho, het is weer kerstmis-oh. Het is weer 

die nationale kalkoen-eet-dag, de dag wanneer je 

verre familieleden terug ziet na  1 jaar en de dag van 

cadeautjes! Matthieu en Simon staan in een rij van 

1km om die verre familieleden te begroeten, Anna 

heeft met haar kookkunsten een kalkoen over haar 

hoofd, Shana probeert haar te bevrijden en als 

laatste zijn Fieke en Arne alle cadeautjes aan het 

openen. Geen activiteit (maar wel een happy X-mas 

 ) 

Woensdag 28 december 

3 dagen geleden was het Kerstmis en binnen 2 dagen is het oudejaar, moeten 

we nog een reden zoeken om een feestje te plannen? We verwachten jullie dus 

om 18u in de lokalen voor een feestelijk etentje en jullie mogen naar huis, 

wanneer jullie buikjes helemaal vol zijn, om 22u. Vergeet zeker niet een klein 

cadeautje van maximum 5 euro mee te nemen. De kostprijs is 4 euro, daarmee 

kan je de hele avond zoveel eten en drinken als je maar wilt.  

   **** Dresscode: feestelijk **** 

 

 

Zondag 1 januari  

Iedereen moet nog wat bekomen van het feestje 
gisterenavond en de leiding moet allemaal op 
bezoek bij hun opa’s en oma’s om hen een 
gelukkig nieuwjaar te gaan wensen, daarom is er 
geen scouts vandaag. 
 

 

 



Zondag 8 januari 

De eerste activiteit van het jaar! Woehoe! En 
naar goede gewoonte gaan we………. 
tromgeroffel trrrrrrrrrr …. SCHAATSEN!!! We 
spreken af om 13u45 aan de schaatsbaan in 
Koksijde. Het is 2 euro inkom en 2 euro voor 
schaatsen te huren (4 euro in totaal dus). Het 
is gedaan om 16u30. Vergeet zeker jullie 
handschoenen niet.   
 
 
Zondag 15 januari 
 
Drie koooningen, drie koooningen, geef mij een nieuwen hoed, mijn ouden is 
versleeten, mijn moeder…… hopelijk kennen jullie de rest van de tekst want 
vandaag spelen we het grote Driekoningen spel! 
 

 

Zondag 22 januari 

Ik moet op sport. Sport is goed, omdat je dan bewegen moet. Wat wil je? vraagt 

mijn moeder. Iets met gooien of met slaan? Op een veld of op een baan? Met 

een bal of met een puck? Met veel trainen of 

geluk? Op een paard of op een mat? In een hal 

of in een bad? Ik hou niet van bewegen, maar ik 

moet een keuze maken… 

Nou goed, zeg ik, doe mij dan maar op schaken.  

Vandaag spelen we het grote sport-spel! 

 

 

Zondag 29 januari  

De leiding heeft eergisteren meegedaan met een wedstrijd. Ze moesten zo veel 
mogelijk desserts eten. Ze hebben zoveel gegeten dat je hun enkel nog kan 



rollen, daardoor kunnen Anna, Matthieu, Arne en Fieke niet meer met de fiets 
rijden en dus niet naar de scouts komen... Shana en Simon geraken ook niet 
meer in hun auto dus er kan geen leiding aanwezig zijn in de scouts voor jullie. 
(En het is de laatste zondag van de maand, dan is er nooit activiteit ;-)) 
 

Zondag 5 februari 

GEEEF ACHT! TER PLAATSE - RUST! 
Hopelijk hebben jullie allemaal genoeg 
discipline want vandaag is de dag waarop 
jullie dit zeker nodig zullen hebben. We 
spelen namelijk het grote Legerspel 
vandaag (je verkleden kan altijd handig 
zijn ter camouflage).  
 
 
 
 
Zo, het 2de keihardje zit er ook alweer op. Hopelijk vonden jullie het een beetje 

leuk! 
Veeeele dikke knuffels van jullie allercoolste leiding! 

 
 

 



 
De stam (oud leiding) van scouts zeedustra Koksijde organiseert een 
‘Kerstmarkt for life’ voor ‘De Warmste Week’ van Studio Brussel, ten voordele 
van het goede doel Aropa. De VZW Aropa bestrijdt armoede, vooral bij 
kinderen, in en rond Oostende. Ze proberen kinderen die moeten leven in 
armoede evenveel kansen te geven als andere kinderen. De steun neemt 
allerhande vormen aan (het betalen van zomerkampen, voetbaluitrustingen, 
schoolmateriaal,...) We hopen op onze kerstmarkt zoveel mogelijk geld in te 
zamelen om aan ons gekozen goede doel te schenken. WANT ARMOEDE IS EN 
BLIJFT EEN ONRECHT 
 
 
 

 Waar? De scouts (Kerkstraat 34) 
 

 Wanneer? Zaterdag 17 december om 18:00 
 

 



Hallo allerbeste givertjes, dit keihardje zal weer vol met toffe, grappige en 
coole activiteiten staan. 

 
 
Zondag 11 december 
 
Na al het studeren hebben jullie hersentjes wel even 
een pauze verdiend. Daarom is het vandaag activiteit 
van 14 -15 uur.               We gaan ons bezatten met 
plezier en ontspanning zo dat jullie tegen het einde 
van de dag terug goed gaan kunnen leren. 
 
 

Zondag 18 december 
 
Wiskunde, Frans, Engels en nog zo veel 
meer, heb je genoeg van al die examens 
en doet je hersenpan al pijn? Vandaag 
gaan we al onze stress weggooien en eens 
stevig uit de bol gaan . activiteit van 14 - 
15 uur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrijdag 23 december 
 
How-how-how Merry Christmas! Het toppunt van het 
jaar is aangebroken, het super coole gezellige 
kerstfeestje komt eraan! Kom allemaal in jullie mooiste 
kleren, was je maar allemaal goed en draag een andere 
onderbroek. Meer info volgt d.m.v. een mail. 
 
Zondag 1 januari 
 
Ruben heeft een kogel in zijn poep gekregen tijdens de schietoefeningen in het 
leger, Eline moet daarom Ruben zijn poep gaan verzorgen. Natuurlijk gaat 
Sander mee om Ruben eens goed te kunnen uitlachen. Izy is dus alleen 
achtergebleven en durft alleen geen activiteit geven. Geniet maar van jullie 
vrij dagje en een gelukkig Nieuwjaar. 
 
 
Zondag 8 januari 
 
Koude, ijs, sneeuw, kerstkotjes,… dit zijn de perfecte ingrediënten voor het 
perfecte schaatsavontuurtje. Vandaag gaan we dus lekker gaan schaatsen , we 
spreken af om 13.45 uur  aan de schaatsbaan . Vergeet zeker jullie 
handschoenen en 4 eurootjes niet!! 
 
 
Zondag 15 januari 
 
Wie van jullie geeft al de Harry Potter films gezien 
en kan ons exact vertellen wat er allemaal 
gebeurt? Geen paniek als je die nog niet gezien 
hebt, want vandaag spelen we het grote Harry 
Potterspel. Haal maar jullie langste bezem uit de 
kast en jullie beste toverstok! 
 
 
 



Zondag 22 januari 
Na al die vele kookprogramma’s op 
tv en kookwedstrijden zijn wij 
eigenlijk echt eens benieuwd wie de 
Master Chef is van de givers. Kan jij 
een omelet maken of maak je al iets 
meer die de 3 sterren waard zijn? Dit 
is het perfecte moment om je 
kookkunsten te demonstreren. 
 
 
27, 28 & 29 januari 

 
Beste kokken en kokkinnen na de training 
van vorige week is het dit weekend onze 
super belangrijke spaghetti avond 
gepland. Daarom dat dit een weekend is 
en niet gewoon de zaterdagavond! Meer 
info volgt nog. 
 

 
Zondag 5 februari 
 
Boys vs Girls… Wie zouden nu toch de beste zijn? Maar 
laten we het deze keer eens anders doen. De jongens 
worden meisjes en de meisjes worden jongens. Let the 
battles begin! 
 
 

Voila, dit was de presentatie van onze komende 
activiteiten. Hopelijk is er weer een massale opkomst 

van de givers! See u guys! 
 

A lot of kisses and hugs from 
De Vliegende Hollander, Pieter Post, Sergeant Broucke en Princess Eline xoxo 
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1. Waarom bevriezen eieren niet zo snel?  
 
 

2. Het is wit en het gaat omhoog? 
 
 

Robin komt thuis met een slecht kerstrapport. Vader 
zegt:"Dit is een pak slaag waard." "Vind ik ook, "zegt 

Robin. "Kom, ik weet waar de meester woont." 
 

3. Het is groen en het rolt? 
 

 
 

Antwoorden 
1.: Er zit een dooier in 
2. Een dom sneeuwvlokje 
3. Kermit de Knikker 


