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Welke kanalen van sociale media biedt onze scouts allemaal aan? Waar kan 
ik foto’s vinden? Hoe kan ik de lokalen huren? Waar vind ik een brief terug 
van een speciale activiteit? Het antwoord op deze vragen en nog veel meer 
vind je op pagina P26. 
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‘Minder is meer’ of ‘less is more’ in het Engels, is een 
krachtige slogan, maar wat is het verband met dit 
nieuw scoutsjaar? Simpel: minder afval en minder 
verspilling zorgt voor meer natuur op een betere 
Aarde. Dat zijn de pijlers waarop we dit jaar willen 
werken. Als Scouts en Gidsen willen we ons inzetten 
voor een beter milieu door elk ons steentje bij te 
dragen.  
 
Voor dit keihardje laten we Tina aan het woord. Tina 
was tot en met vorig jaar leiding in onze scouts. 
Tegenwoordig oefent ze een functie uit binnen onze 
Gouw in verband met Ecologie. Een gloednieuwe 
focusgroep die scoutsen helpt met alle ‘groene’ 
thema’s.  We laten haar even aan het woord: 
 
 
Hallo enthousiaste scoutsers! 
 
Velen zullen mij wel kennen, want ik was tot vorig jaar leidster, maar vanaf dit 
jaar doe ik iets helemaal anders in de scouts; ik ben namelijk AGC Ecologie. 
WAT IS DAT? Wel, AGC staat voor ‘adjunct-gouwcommissaris’, wat eigenlijk 
betekent dat je meehelpt met van alles in de gouw, rond een bepaald thema. 
Even een opfrissing; omdat er zoveel scoutsverenigingen bestaan in 
Vlaanderen, is ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen’ onderverdeeld in 12 gouwen. Wij 
behoren tot gouw Noordzee. Elke gouw bestaat dan uit meerdere districten, 
waarvan wij horen tot district de Kelle (blauw!).  Als je gouwmedewerker bent, 
help je mee aan de organisatie van de gouw en alle activiteiten. 
Gouwcommissarissen focussen op het pedagogisch aspect van de scouts. Ik 
heb als AGC Ecologie de taak om mensen bij te brengen over het thema 
Ecologie, en vooral ook aan te sporen om ecologischer te leven, in 
scoutsverband, maar ook in het algemeen. Wat is ecologie? Ecologie omvat 
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eigenlijk alle relaties tussen levende wezens en het landschap, de natuur.  
Ecologie de dag van vandaag is een belangrijk thema omdat het héél belangrijk 
is om goed zorg te dragen voor onze aarde, zodat bijvoorbeeld 
klimaatsverandering niet nog erger wordt, en hopelijk verbetert. Ecologie is 
voor scouts en gidsen ook heel belangrijk. Goed omgaan met de natuur is één 

van de basis-pijlers van scouts over de hele 
wereld. Zeker dit jaar, met het jaarthema 
‘Minder is meer’, is het belangrijk om stil te 
staan bij de impact die wij hebben op de 
natuur. Wist je dat we jaarlijks maar liefst 
400 kg afval per persoon produceren? En 
dat is enkel het afval dat we zelf in de 
vuilbak gooien, want eigenlijk wordt er nog 
10 keer meer afval gemaakt bij het 
produceren van al die spullen die we 
dagelijks gebruiken. Hopelijk zullen jullie dit 
jaar nog veel meer bijleren over welke 
impact wij hebben, en wat we er aan 
kunnen doen. Samen maken we het 
verschil! Bijvoorbeeld; is het nodig om dit 
keihardje gedrukt in je brievenbus te 
krijgen? Enkel een digitaal exemplaar is 
beter voor het milieu en die kan je niet 
kwijtraken! De 3 grote punten waar ik dit 
jaar aan ga werken is MINDER afval, 
MINDER energieverspilling, en MINDER 
voedselverspilling. Want minder is meer!   
 
Ecologische groetjes. 
Tina  

Even een denkoefening. Wat vind jij 
van opgezette dieren zoals op de foto? 
Deze zijn vaak neergeschoten door 
jagers, om het vlees op te eten en het 
hoofd dan als een trofee op te hangen 
aan de muur. Hoe sta jij tegenover 
jagen op wilde dieren? En wat is het 
verschil met het kweken en slachten 
van dieren voor consumptie (zoals het 
varkensvlees op je bord)? Misschien 
eens opzoeken hoeveel varkens per 
jaar worden geslacht en hoeveel 
energie daarvoor nodig is? 
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Wat moet nou waar? 
 

 

 
Vergeet niet elke week je scoutshemd en je das aan te doen en/of je oranje 

scoutstrui! 
 
 

Oude jaartekens kun je langs de achterkant van je hemd bevestigen. Voor 
niet-officiële tekens (kampherinneringen enz.) ben je vrij om ze te naaien 

waar je wilt. 
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Zoals je misschien wel al weet heeft onze scouts een shop waar je allerlei 
kleren kunt kopen. Van nieuwe hemden tot truien, T-shirts en broeken! Maar 
wij bieden ook tweedehands items aan. Hoe gaat dit te werk? 
 
 

➢ Voor elke binnengebrachte trui, scoutshemd of korte broek die nog in 
goede kwaliteit verkeert én proper is, krijg je € 5. 

 
➢ Ook werkt dit systeem omgekeerd, je kunt een tweedehands hemd of 

tui kopen voor slechts € 5!  
 

 
Voor alle nieuwe kleren, hemden, kentekens en wat-nog-allemaal-ook, staat 
de leiding graag klaar om je te helpen in de scoutsshop! Kom zeker eens langs 
na de activiteit.  Een simpele vraag en we helpen je zo op weg! In het begin 
van het jaar vind je de shop in het wolvenlokaal (paarse deur met scoutlogo). 
Later in het jaar vind je de shop op het einde van de leidingsgang (paars-rode 
deur met jin en leding kenteken). 
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Nice to meat you 
Zaterdag 27 oktober 

Vanaf 18u30 
 
Kerkepanne 
Zaal 
Sint-Idesbald 

Prijs:  
Volwassenen 
15 euro  
Kinderen tot 12j 
8 euro 
 

Hét moment om de leiding en de andere ouders te leren kennen! Na 
het aperitief kan je genieten van een heerlijke BBQ en een 

assortiment aan lekkere groentjes verzorgd door het Smulhoekje! 
Voor de vegetariërs onder ons zullen er lekkere veggie braadworsten 
en burgers voorzien zijn.  Na het eten kan iedereen nog genieten van 

live muziek, voor de kinderen is er zoals elk jaar een leuk spel! 
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Halloooooo kapoenen hier is jullie leiding voor dit jaar! Waarschijnlijk kennen 
jullie ons niet maar dat komt nog wel! Hebben jullie zin in het komende jaar? 

Wij wel hoor tot binnekort!!! 
 
 
Hallo ik ben Ruben Broucke ik ben jullie takleiding dit 
jaar en ik heb er enorm veel zin in! Ik zit in het leger ja 
hoor een echte soldaat! Pas maar op! 
 
 
 

 
Hoi piepeloi iedereen! Ik ben Nieuwsgierig 

Winterkoninkje aka Paulien 😉 Ik studeer 
Toegepaste Taalkunde in Gent en hou enorm van op 
reis gaan. Ik beluister ook graag muziek en ben graag 
creatief bezig. Verder ben ik zot van tomatensoep en 
tiramisu! Mijn schoenmaat is 40 en ik ben heel soms 

een beetje onhandig 😅.  Ik zou zeggen, hou jullie al 
maar klaar voor een spetterend scoutsjaar, want het 
belooft er eentje te worden die jullie niet snel zullen 
vergeten! 

 
 
 
 
 
 
Yeet ik ben Seppe De potter jullie kennen mij als 
groepsleiding ik ben al 7 jaar scoutsleiding lang he! Ik heb er 
ook veel zin in hoor en jullie?  
  



8 
 

Zondag 7 oktober   

Jullie kennen het wel, een nieuw jaar met nieuwe leiding die staat te springen 

om jullie te leren kennen! Vandaag zijn het kennismakingsspelletjes. 

 

Zondag 14 oktober 

Vandaag is de eerste echte activiteit maar door 

omstandigheden is Roodkapje haar oma verloren 

en ze denkt dat de wolf haar ontvoert heeft! Helpen 

jullie roodkapje terug naar haar oma? 

 

Zondag 21 oktober  

Vandaag is het een zeer speciale dag: heb je thuis een fiets, skateboard, step 

of skeelers? Neem ze dan maar mee want het is alles op wieltjes!!! 

 

Zondag 28 oktober  

Het is de laatste zondag van de maand Seppe ligt in het ziekenhuis na gevallen 

te zijn met zijn fiets… Paulien is hem aan het verzorgen en Ruben is zijn fiets 

uit de gracht aan het vissen… jullie weten wat dit betekent geen activiteit 

vandaag  

 

Woensdag 31 oktober  

Booooeeeeeh!!! Zijn jullie verschoten? Vandaag zal dat 

sowieso gebeuren meer info volgt in een brief!!  
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Zondag 4 november 

Na allemaal nog bang te zijn na de Halloween activiteit, zullen we het vandaag 

iets rustiger aan doen. We gaan het grote kabouterspel spellen!! 

 

Zondag 11 november 

Jullie kennen het wel, vandaag is het wapenstilstand 

dus wat gaan wij doen? Een legerspel natuurlijk!!!  

Zondag 18 november  

Boeren en boerinnen het feest kan beginnen vandaag gaan we allemaal 

beestjes zoeken kom je mee? 

 

Zondag 25 november  

Paulien is verloren gelopen in Koksijde en Seppe en Ruben zijn hem aan het 

zoeken. Als je Paulien ziet laat je ons iets weten? Vandaag geen activiteit. 

Zondag 2 december 

Alarm!!! Alarm!!! Gargamel heeft alle smurfen gevangen behalve 3! 

Help je hen de rest te bevrijden?  

 
Voila liefste kapoentjes, het eerst keihardje zit er al op! Maar wees 

maar gerust, er staan nog genoeg leuke activiteiten gepland. Tot snellll 😊 
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Nood aan helpende handen?  
- Zoek je een babysit? 
- Geen zin om het gras af te rijden?  
- Kom je handen te kort om op te dienen op je feest? 
Twijfel dan niet om onze jins in te huren! 
 
Ook dit jaar zamelen de Jins van Scouts Zeedustra geld in voor hun 
buitenlands kamp. Daarom bieden ze hun diensten aan in ruil voor een 
financiële bijdrage.  
 
Graag een Jin boeken om je klusjes te doen? Je kan meer informatie 
vinden via  volgende  link (facebookpagina): https://goo.gl/PTJsJA 
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OOHNEE Mathieu is 
verdwaald, kan jij 
hem terug bij Paulien 
brengen? 
 



12 
 

Yooooow dag zotte Welpen, hier is  het 1ste keihardje van een super vet 
scoutsjaar!Hieronder staan dus de volgende zalige activiteiten van het eerste 

deel van een  zot nieuw jaar. 
 

 
YOOOWDIEYOOO Welpen, hieeeeer jullie coolste leiding 
;)!!! Ik ben Angelina Mochamad Dalim aka volhardende 
spreeuw, ik doe Humane Wetenschappen. Ik ben dit jaar 
jullie leiding, het is dan ook mijn eerste jaar dat ik leiding 
geef, maar dat betekent niet dat we er niet zot tegenaan 
zullen gaan!!! 
 

Yeetz welpies ik ben terug!! Het is mijn 3de jaar 
als leiding en 2 de keer bij jullie kastaars. We 
zullen het terug tof hebben met deze oude 
bereidwillige olifant. Maar wie ben ik nu? Ik ben 
Milan Schoolaert en sta altijd klaar om een toffe 
activiteit te geven. 
 

 
Dag welpen! Mijn naam is Eline, ik ben 22 jaar en 
woon in Adinkerke. Al 5 jaar ben ik leiding in deze 
super coole Scouts! Ik kijk er hard naar uit om samen 
met jullie, een super tof scoutsjaar van te maken! 
 

 
Dag welpjes ik ben Orly Dolfen! Na een jaar oudere 
sta ik eens terug voor de kleinere (aka de coole 
welpen)! Dit is mijn 5de jaar als leider en ben ook 
jullie takleider. Ik zie het helemaal zitten met jullie 
dit jaar!!!!!!  
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Zondag 7 oktober 

JAAAAAA, onze eerst activiteit na zo’n suuuuuperlange zomervakantie en we 

gaan er natuurlijk direct in vliegen, want we gaan (zoals gewoonlijk) een aantal 

leuke spelletjes spelen om elkaar en jullie nieuwe en oude leiders al een beetje 

te leren kennen. 

Dikke fun verzekerd! 

 

Zondag 14 oktober 

Voor diegene die jammer genoeg vorige week niet 

konden komen en die nog niet iedereen kent in de 

groep. Gaan we weer van die superduppe spelletjes spelen!! Over wat het 

precies gaat, is nog een verrassing 😉  

 

Zondag 21 oktober  

Vandaag gaan we een echt avontuur tegemoet, want vandaag gaan we jullie 

leren sjorren zoals het echt moet. Als jullie dit onder de knie hebben, kunnen 

we suuuuper toffe en grote kampen bouwen. 

 

Zaterdag 27 oktober  

Vandaag kunnen jullie allemaal afkomen naar NICE TO MEAT YOU!!!  

 

Zondag 28 oktober 

Orly en Milan kunnen niet uit hun luie stoel, want ze hebben veel te veel 

gegeten dat ze daarom niet meer kunnen rechtstaan, Angelina heeft te veel 

huiswerk en Eline moet werken. Daarom vandaag geen activiteit… ☹  
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Woensdag 31 oktober  

Oeeeeee HALLO HALLOHALLOWEEEEEEN het is weer tijd om 

lekker het spook uit te hangen en iedereen bang te maken.                                                        

Maar wat doen we daar met de scouts??                                                                          

Meer info hierover krijgt u via mail/facebook en brief! 

 

Zondag 4 november 

WOOW wij zagen in de scouts wel gekken mannetjes lopen. Ze hadden een wit 

broekje en een witte muts. En het beste van al is dat ze BLAUW zijn. Want 

vandaag spelen we het te gekke SMURFENAVONTUUR!  

 

 

 

 

 

Zondag 11 november 

Meeeeuuuuuuh, pooookpoook, iaaaiaaiaa, miaaw, 

wafwaf… Wat zijn dat voor geluiden?? Weten jullie het 

al?? JAAA vandaag spelen we het grote boerderijspel! 

 

Zondag 17 -18 november  

HUU waarom zijn het nu twee dagen?? WAAANT het is ons langverwachte 

eerste weekend, YEEEEY brief komt later. 
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Zondag 25 november 

Dit weekend is het eens voor de leiding en de ouders, zodat ze elkaar eens 
goed kunnen leren kennen. Voor jullie helaas dus geen activiteit, snif snif . 
 
 
Zondag 2 december 

Het is zo koud hier het is zo kkkoooouuudddd onze tanden klapperen hier in 

de sneeuw. Maar voor we binnen kunnen in de iglo’s van onze vrienden de 

Eskimo’s moeten we ze eerst helpen met hun groot probleem! Ze worden 

namelijk aangevallen maar door wat??? 

 
 

Ik zei het toch! Hoe zalig waren die activiteiten niet? We zien jullie graag en 

missen jullie nu al. Daarom moet je er zeker bij zijn voor het volgende 

keihardje. Doei xxx 
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’

MINDER IS MEER? MIJN VOETEN! MEER IS MEER ZEG IK U! JAJA MEER 
SCOUTS IS MEER PRET! HOOR JE DAT? KNOOP DAT MAAR GOED IN OREN! 
WAAROM ROEP IK? GEEN IDEE, HELP MIJN CAPS LOCK TOETS IK KAPOT! 

ANYWAY: HIER IS HET EERSTE KEIHARDJE VANT JAAR! 
 
Matthieu 
 

The bitch is back! Zeer zeker, sommige derdejaars zullen 
mij allicht herkennen (en sommige ex-welpen misschien 
ook)! Joepiee ik ben terug! Wel, bij deze een korte 
voorstelling: de naam is Matthieu, achternaam Vilain. 
Mijn totem is Spitsvondig Stekelvarken, ik studeer 
Economische Wetenschappen in Gent, dit is nu mijn 14e 
jaar in de scouts en ben ook groepsleiding en ook jullie 
takleiding. Wil je nog meer weten? Dan moet je maar 
eens een brief schrijven en het afgeven aan mij op de 
eerst volgende activiteit. Toedelhoe! 

 
 
Sil 
 

HOI!!!!!!! Ik ben Sil-Katrien Wereldwijze Dolfijn Maslov 
Igor Lescrauwaet.. Maar Sil voor de vrienden! Ik studeer 
vepleegkunde in Gent, en ik geef graag spuitjes! 
Daarnaast kom ik ook graag naar de scouts, eet ik graag 
Italiaans eten en kook ik graag voor veel mensen. Als ik 
rijk was, zou ik graag eens een luxueuze wereldreis 
maken. Ik kan er niet tegen als ik in een koekje bijt met 
chocoladestukjes en dat ik dan pas door heb dat die 
chocoladestukjes eigenlijk rozijntjes zijn!! ☺ 
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Lara 
 
Hallo! Mijn naam is Goedaardige Maki, beter bekend 
als Lara. Mijn hobby’s zijn scouts  (huh wat?? ), 
tekenen, lopen,… Ik studeer Ergotherapie in Gent en 
heb verder een heel dynamisch leven. Ik eet graag 
tomaten en chocolade, dus voor de lieve mensen die 
graag cadeautjes geven, hier was jullie hint. Tot zover 

mijn boeiend leven 😊 Ik zie het nieuwe scoutsjaar al 
helemaal zitten met jullie, byeeeeee xoxo 
 
 

 
 
Zondag 7 oktober 

Dag liefste jojo’s, vandaag gaan we superoriginele 

kennismakingspelletjes spelen (: wie, wat waar, 

waarom, hoe? Dat kom je allemaal te weten… 

spannend ….. 

Zondag 14 oktober  
Mamma mia, wat een pizza! Ravioli spaghetti 

mangiare e tagliatelle! Voor degenen die geen 

Italiaans spreken : vandaag spelen we het pepperoni 

spel ! Arrivederci!  

 

Zondag 21 oktober 

Vandaag hangen we voor één keer de bad boys en bad girls uit… inderdaad, 

drank en drugs! We spelen het supermega overcoole keivette wijze epic shizzle 

wizzle dizzle grote drugsspel! Haal dus maar jullie innerlijke maffiosi maar 

buiten! 
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Zondag 28 oktober  

OMG, gisteren is er echt iets ongelofelijks gebeurd. Dus, na Nice To Meat You 

wilde Lara graag nog het liedje van Titanic zingen op het podium. Het was 

echter zo vals, dat Paulien haar een flinke duw gaf. Lara viel met micro recht 

in haar mond, van het podium, op de grond. De micro zat vast in haar keel, en 

ze werd  vlug gevoerd naar het ziekenhuis door Sil. Paulien werd gearresteerd 

waardoor ze nu in de cel zit. En Matthieu is aan het wenen omdat Lara haar 

gezang hem tijdelijk doof heeft gemaakt. Geen activiteit vandaag! 

 

Woensdag 31 oktober  

Halloween is mijn favoriete feest, dan ben ik 

verkleed in een griezelbeest. Met Halloween 

zijn we welkom in de hel, je krijgt de kriebels, je 

bibbert uit je vel! Vandaag gaan we allen 

gezellig samenspelen met afgehakte armen, 

spoken, spinnen, beestjes, heksen, doodskoppen, …. Jippieeeee 😊  

 

Zaterdag en zondag 3- 4 november (weekend) 

1+1=2 en 2 dagen betekent weekend! Jaja jojo’s, je leest het goed! Dit 

weekend is ons eerste weekend van het scoutsjaar! Het thema? Dat zal je wel 

zien, curieuzeneuzemosterdpot! Meer info volgt later in een brief die je zal 

ontvangen.  

 

Zondag 11 november 

Lieverdjes, vandaag spelen we op een zeer vredige manier een vredig spel 

waarbij iedereen heel vredig moet zijn voor elkaar. Bereid jullie dus maar voor 

op een activiteit vol vrede, want we spelen het grote vredespel vandaag! 
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Zondag 18 november  

Drie woorden: Honden, poep en zakje. Zie je het verband 

al? Nee? Wel vandaag spelen we dus het 

Hondenpoepzakje-spel. Jup dat lees je goed! Benieuwd 

wat deze vage titel inhoudt? Kom dan zeker af (behalve 

als je ene hond bent)  

 

Zondag 25 november  

De leiding is druk druk bezig: Matthieu is naar Moskou om zijn alpaca’s te gaan 

bezoeken, Sil is druk bezig met rozijnen te elimineren van deze wereld, Lara is 

op reis naar de melkweg en Paulien is op yogacursus.  

Vandaag dus geen activiteit!  

Zondag 2 december  
Spetter, spieter spater lekker in het water… waar zouden we toch naartoe 

gaan deze keer? 2 Tip: breng zeker je zwemgerief mee en 2 euro! 

 

Zo, dit was al een eerste deel van ons scoutsjaar! Aan allen die dit gelezen 
hebben: bedankt! Aan allen die dit niet gelezen hebben… Ook bedankt! Tot 

snel! Dankedaaag!! 
 
 

       Matthieu            Lara            Sil 
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Wist je dat Lara heel ziek wordt van verstoppertje? Als je 
het heftig genoeg speelt, kun je haar gegarandeerd 
boven een emmer terugvinden, de arme meid…  
 

 
 
 
 
Wist je dat Alexandra een halfjaar in Frankrijk gaat 
studeren? Haar intresse voor het vak “Coït à l'étranger” 
overtuigde haar helemaal… 
 
 

 
 

 
Wist je dat Lise een grote fan is van My 
Little Pony? Ze loopt helemaal zot van die 
paardjes…   
 
 
 
 

 
 
Wist je dat Ruben een grote fan van piercings is? De 
legende gaat dat hij ooit al zelf eentje gezet zou 
hebben… 
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Hey Givers! Zijn jullie klaar voor 1 van jullie coolste jaren in julle 

scoutscarrière? Wij wel! Want wij hebben al heel wat leuke activiteiten 
gepland waarvan sommige jullie stoutste dromen zullen overtreffen! Maak 

jullie borst maar nat voor de activiteiten van het eerste keihardje! 
 

       Sander 
Het is ondertussen mijn zevende jaar als leiding en 
binnen de scouts staat ik ook wel bekend als 
verantwoordelijke schaarbek. Ik ben 23 jaar oud en 
studeer Bioinformatica en Mariene Biologie 
@Wageningen in Nederland. Ik heb ook heel wat 
hobby's zoals duiken, gitaar spelen, voetballen, 
squashen, brouwen, fitnessen en scouting uiteraard. 
Daarnaast ben ik ook DJ en producer waarbij ik door 
het leven ga als SNDERZ en MENDRE. Niets staat mij in 
de weg om van dit jaar een knaller te maken! 
 

Lise 
Hallo allemaal, ik ben Lise, maar ik sta ook bekend als 
Gezellige Springbok! Het al is mijn 5de jaar als leiding 
maar mijn eerste keer bij een oudere tak, en ik zie het 
helemaal zitten!!! Ik studeer in Brugge en werk ook vaak 
in het restaurant van mijn ouders in Dikmsuide. Ik eet 
heel graag, reis heel graag en ik doe graag dutjes. Maar 
voor een feestje ben ik ook altijd te vinden! 

 
Sare 
Hey hey, ik ben Sare, ook wel gekend als zelfstandige 
sneeuwuil. Dit is ondertussen mijn derde jaar als leiding. 
Naast scouting ga ik ook nog naar school in Brugge waar 
ik studeer voor vertaler, kijk ik heel wat films en ga ik 
graag eens weg met maten. Ik hoop dat we er samen een 
top jaar van gaan maken. 
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Zondag 7 oktober 

Blind gescout! Om het jaar te starten en elkaar wat beter te leren kennen 
zullen we jullie blind scouten, een match of een blauwtje? Haal jullie beste 
openingszinnen maar boven! 
 

 

Zondag 14 oktober 

Een dagschotel voor Sander, een portoke voor Lise en een chocomelk voor 
Sare!  Doet dit bij jullie ook een belletje rinkelelen? Jawel, we spelen vandaag 
een super cool spel gebaseerd op de favoriete voetbalploeg van heel 
vlaanderen! Olé 
 
 

Zondag 21 oktober 

Dit weekend is er Jamboree on the air weekend voor de givers en 
Jins. Wauw contact maken met andere scoutsen over de hele 
wereld, das wel cool zeg! Zeker weten! Meer info volgt!  
 
 

Zaterdag 27 oktober  

Zaterdag 27 oktober is er Nice to Meat you, ons jaarijks eetfestijn! Schrijf je 
zeker in want het wordt een avond vol met lekker eten en gezellige babbeltjes! 
Meer info op onze fb of website 
 

 

Zondag 28 oktober 

Helaas pindakaas, deze zondag is er geen activiteit  
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Woensdag 31 oktober 

Op 31 oktober Halloween vieren we Halloween! Meer info over deze super 
coole/griezelige activiteit volgt nog! 
 

 

Zondag 4 november 

Dit weekend gaan we op SOLL weekend! SOLL wa is da?  
SOLL of Service open lucht leven heeft voor de givers 
van scouts en gidsen Vlaanderen een mega gek en 
avontuurlijk weekend georganiseerd en wij zijn 
geselecteerd om mee te gaan! Super dus! Meer info 
zullen jullie ontvangen in ee brief! Inschrijven kan tot en met 8 oktober! Snel 
zijn dus want dit weekend wil je niet missen!  
 

 

Zondag 11 november 

Vandaag zijn jullie de chef dus haal jullie kookskills maar boven want het wordt 
een culinaire dag! Zorg dus maar dan jullie honger hebben want erna zullen 
we onze buikjes vol eten.   
 

 

Zondag 18 november  

Is er 4G opt WC? Jaja we spelen de tofste tv quiz in de scouts vandaag, maar 
dan de scouteske versie. Uitbeelden, nadenken, lachen, springen, duiken, 
vallen, roepen, … . Welk team zal er winnen, welk team verliest er? De 
spanning zal zeker en vast te snijden zijn! 
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Zondag 25 november  

Jammer flammer bammer, deze zondag geen activiteit want het is Ouder-
leider-weekend! 
 

Zondag 2 december 

Filter of geen filter, hoeveel strikes hebben 
jullie al? Jawel haal je smartphone maar al 
boven want we spelen een snapschat spel 
vandaag! Klaar of niet, de camera ziet alles!  

 
 
 
 
 

Dit was het dan weer voor het eerste keihardje! Ciaokes Bykes, kusjes van 
jullie favoriete leiding 

Sare, Sander en Lise xxxxx 
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Om jullie op de hoogte te houden van alle nieuwtjes en foto’s, maakt ook de 
scouts gebruik van een divers aantal online kanalen. Hieronder hebben we 
een opsomming gemaakt met welke vormen die wij allemaal gebruiken en 

wat er op komt. 
 
 
Facebook: via onze facebookpagina (www.facebook.com/zeedustra), kom je 
alle belangrijke berichten te weten. Op de ze pagina posten wij: brieven, foto’s 
die tijdens een activiteit gemaakt zijn, alle kampfoto’s van de voorbije jaren en 
scoutsevenementen. 
 
Site: een alternatief voor onze facebookpagina is onze site 
(www.zeedustra.be). Alle berichten die op de pagina komen, komen ook op de 
site (met uitzondering van kampfoto’s). Verder kan onze site ook gebruikt 
worden om het laatste keihardje te lezen of andere edities van de afgelopen 
jaren, om lokalen te reserveren voor verhuur of om een overzicht van alle 
leiding en onze structuur terug te vinden. Je kunt ons via facebook een 
berichtje sturen als je vragen zou hebben. 
 
Twitter: onze scouts heeft ook een twitteraccount. Telkens als er een bericht 
verschijnt op onze facebookpagina, sturen wij ook een tweet de wereld in. Zo 
kan je direct op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes. 
 
Mail: misschien niet een officiële vorm van sociale media, maar wel een ideale 
manier om berichten te sturen naar leiding. Je kunt naar een individuele 
leiding sturen door de mailen naar [naam]@zeedustra.scoutsgroep.be. 
Uiteraard wordt het gedeelte [naam] vervangen door de naam van de persoon 
in kwestie. Andere handige email-adressen zijn: 
 
gpl@zeedustra.scoutsgroep.be   Adres van de groepsleiding 

shop@zeedustra.scoutsgroep.be  Adres van onze scoutsshop 

leiding@zeedustra.scoutsgroep.be  Adres die naar alle leiding stuurt  
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Helloooo lieve Jins, we zijn er al even in gevlogen met jullie maar toch nog een 

overzicht van alle data die zeker in jullie agenda moeten, want we gaan 
KNALLENNNNN!!! 

 
 

Alexandra  
 
Ik ben Alexandra en ik ben 21 jaar oud. Ik woon in 
Koksijde en studeer in Gent. Het eerste semester 
ben ik op Erasmus naar Frankrijk. Het is mijn 5de jaar 
als leidster. Mijn totem is Eerlijke Pieper en ik wil er 
een mega gek jaar van maken met jullie!!! 
 
 
 

 
Izy 

 
 
JUUUUUUU ik ben Izy aka de coolste leiding 
die jullie ooit zullen gehad hebben!!! Ik ben 
21 en het is mijn 5de jaar als leiding. Mijn 
totem is Speelse Ziesel en ik kan niet 
wachten om aan het scoutsjaar te beginnen! 
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Zondag 7 oktober 

YAYYYYYYY EERSTE OFFICIËLE ACTIVITEIT!!!  

Zoals jullie allemaal wel weten gaan we dit jaar 

op JINKAMP. Vandaag is vliegen we er meteen 

in met de kampbespreking. We zullen dus 

overleggen naar waar we op kamp gaan! 

Joepie!!  

 

Zondag 14 oktober 

Vandaag bereidt Izy een MeGa COOL vormingsspel voor! HUH WHAT? 

Vormingsspel?? WAAROM? Omdat jullie dit jaar enkele stages zullen doen bij 

andere takken. Zo worden jullie zeker en vast een topleiding!   

 

Zaterdag 20 – Zondag 21 oktober  

Dit weekend vindy Jamboree On The Air plaats in onze scouts. 

Jullie kunnen via amateurradio contact leggen met andere 

scoutsgroepen van over heel de wereld!! Verdere info hierover 

volgt nog!  

 

Zaterdag 27 oktober   

VLEEEESSS (en ook wat wils voor de vegetariërs onder 

ons). Vandaag is het Nice To Meat You. Jullie zijn 

welkom om jullie buikjes rond te eten. En niet te 

vergeten: vandaag is het jullie beroemde TOMBOLA 

en Jinveiling!! Éénmaal.. andermaal.. Verkocht!! 
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Zondag 28 oktober  

Izy heeft te veel vlees gegeten en Alexandra raakt maar niet uit haar bed.. 

GEEN ACTIVITEIT VANDAAG. 

 

Woensdag 31 oktober  

Brrrrr... Hopelijk zitten er niet al te veel bangerikken onder jullie want het is 

HALLOWEEN.  --> Meer info volgt! 

 

Zondag 4 november 

Jullie zijn Jins dus dat betekent dat jullie af en toe zelf mogen kiezen wat jullie 

willen doen! Op de eerste activiteit werd besproken wat er vandaag gepland 

staat. Misschien wel een super coole activiteit om geld in te zamelen??? 

 

9 – 10 – 11 november 

WOOHOOOOO WEEKEND!!! Ook hierover krijgen jullie later Ook hierover 

krijgen jullie later meer info.  

 

Zondag 18 november  

Om leiding te worden moet je veel oefenen. Daarom hebben wij vandaag een 

STAGE gepland voor jullie.  

 

Zondag 25 november  

Aangezien het ouderleiderweekend plaatsvindt dit weekend is er GEEN 

ACTIVITEIT vandaag, sad story :’( 
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Zondag 2 december 

Ook vandaag mogen jullie zelf kiezen wat jullie willen doen. Op de eerste 

vergadering werd dit vastgelegd. 

 

Hopelijk zijn jullie even enthousiast als ons. Dit was de planning voor nu... 
Toedelssss tot de volgende!! Knuffels, kusjes, lekjes 

Xoxoxo Izy en Alexandra 
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- Wat is een geit met een 
fluohesje aan?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Het is groen en het plakt?  
   

 
 

- Het is groen en het rolt? 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Twee vissen kijken naar buiten. Zegt de ene tegen de andere: het 

regent! Zegt de andere: gelukkig zitten wij 
lekker droog! 
 
 

Een veiligheid! 

Kermit de sticker 
Kermit de knikker 


