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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 P23. 
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“GOEINDAG IK BEN MARTINA DE KIP EN IK VERTEL JE 
DAT IK DE SCHOONSTE EIREREN LEG VAN HEEL HET 
REN. BOVENDIEN ZIJN MIJN KUIKENS DE….. Aah moet 

je hier niet roepen? Ah sorry hoor, het zijn de zenuwen. 
Nu ik eraan denk, die Bumba moet toch sterven van de 
zenuwen nu zijn circus kwijt is? (Kapoenen, 20 januari). 

Het moet maar eens gebeuren eh! Dat doet me nu denken 
aan het ongelukkige voorval op Kerstmis paar jaar terug. Mijn 

schoonzus, Anjakatrien, had “per ongeluk” de kerstboom in ons ren in de fik 
gestoken! Waarom? Ze had koud, die domme kip. Hopelijk zijn jullie wat 
slimmer tijdens jullie kerstfeestjes ( zaterdag 22 december). Gelukkig is het 
hoogtepunt van zulke avonden meestal het lekkere eten en de cadeautjes! 
Weetje welk cadeau ik vorig jaar kreeg van Jean-Luc de haan? Een Ferrari! Nu, 
dat ding paste niet in ons ren, dus staat hij beetje verder om de hoek. Die auto 
is ideaal om eens een goed ei op te leggen, behalve als het vriest, dan is net als 
een schaatsbaan (zondag 6 januari), levensgevaarlijk! Mijn nicht, Maria, is zo 
al recht op haar bek gevallen! Gelukkig was mijn lief, Jean-Phillipe er als de 
kippen bij om haar te helpen! Wat een goede daad van hem! (Welpen, 20 
januari). Maar aan de andere kant, sinds dat voorval heb ik mijn lief wel niet 
meer gezien. Zijn beste vriend, Jean-Claude, zegt dat hij eigenlijk verliefd is op 
mijn nicht Maria en niet meer op mij! Hoe durft hij zelf? Typisch hanen! Ik zal 
hem eens tonen dat het vrouwelijk geslacht, de hennen, beter zijn (Givers, 20 
januari). Ik zal hem verslaan met mijn prachtige kakeltalenten! En als mij dat 
niet zou lukken, dan ga ik een goede film bekijken! (Jojo’s, zaterdag 19 
januari). Ik heb gehoord dat de film ‘Harry Chickener en de steen der 
Kippennuggets’ echt een goeie is. En daarnaast is…. OEI IK ….. IK VOEL HEM 
KOMEN! MIJN EI, UIT DE KANT ALLEMAAL IK MOET EEN EI LEGGEN! 
AAAAAAAH EI IN AANTOCHT! IK ZAL HET DE VOLGENDE KEER WEL VERTELLEN. 
PAAARDON EXCUSEER EI IN AAAANTOCHT…..”  
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Het uniform vormt een belangrijke hoeksteen van Scouting. Vanaf december 
luidden we met de groepsleidingsploeg een consistente focus op het correcte 

gebruik van het scoutinguniform. 
 
Voor alle takken dringen wij aan altijd een sjaaltje te dragen bij eender welke 
activiteit. 
 

 
* Voor de jongste takken is aankoop en dragen van hemd of trui zeker niet 
noodzakelijk. Als uw zoon en/of dochter echter meerdere jaren lid zal blijven 
is dit een welgekomen toevoeging. Echter, geen verplichting voor de 
kapoenen en welpen.  
 
Vanaf Jojo’s tot en met Jins (en leiding) is het correct dragen van uniform bij 
eender welke activiteit verplicht. Van meet af aan zal de leiding hier ook elke 
activiteit op toe zien. Wij willen een groepssfeer creëren van gelijkheid, 
uniformiteit en verbondenheid. Een scoutshemd is een wereldwijde traditie, 
waar ook wij als scouts en gidsen deel van maken.  
 
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de correcte plaatsen van 
tekentjes op het scoutshemd. 
 
 

Bij vragen of opmerkingen hierover, kan u hiervoor steeds terecht bij de 
groepsleiding: Seppe, Izy of Matthieu. 

Tak: Verplicht Optioneel 

KAPOENEN Sjaaltje Hemd EN/OF Trui* 

WELPEN Sjaaltje (Hemd EN/OF Trui*) 

JOJO’S Sjaaltje, Hemd EN/OF Trui / 

GIVERS Sjaaltje, Hemd EN/OF Trui / 

JINS Sjaaltje, Hemd EN/OF Trui / 
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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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Halloooo liefste kapoenen, hier zijn we weer met ons tweede keihardje waarin 

alle leuke activiteiten staan. 

 

Zondag 9 december  
Vandaag is het een zeer speciale dag 

kapoenen want vandaag komt sinterklaas 

langs zijn jullie wel braaf geweest???  

 

Zondag 16 december 
Kennen jullie Anna en Elsa, Timon en Pumba, 

Assepoester en Sneeuwitje? wel vandaag leren 

jullie ze zeker kennen want vandaag is het grote 

Disney spel!!   

 

Zaterdag 22 december  
Hallo liefste kapoenen vandaag is het nog 3 dagen en het is kerstmis!!! feest 

we verwachten jullie om 17 uur in de scouts en de activiteit is gedaan om 19 

uur 30.  

 

Zondag 30 december  
Paulien is een beetje ziek van te veel Kidibull te drinken dus is Ruben met haar 

naar het ziekenhuis en Seppe heeft te veel gegeten en kan niet meer uit zijn 

bed jullie weten wat dit betekent vandaag geen activiteit!!! 
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Zondag 6 januari  
Joepie de eerste activiteit van het nieuwe jaar! en 

dat betekent? schaatsen!!!! We spreken af om 

13u45 aan de schaatspiste in Koksijde en vergeet 

jullie centjes niet (€4) en ook handschoenen! 

 

Zondag 13 januari 
Kennen jullie Michelen? Dit is een zeer mysterieuze man die sterren uit deelt... 

Dat belooft voor een rare activiteit! 

 

 

Zondag 20 januari 
Help help help!!! horen jullie dat? Dat klinkt als Bumba!! Oh nee hij is het circus 

kwijt helpen we hem zoeken? 

 

 

Zondag 27 januari  
Seppe vond Bumba zijn circus zo leuk dat hij ermee op tour vertrokken is 

daarom zijn Paulien en Ruben eens gaan kijken wat Seppe allemaal kan van 

gekke trucs!!! Vandaag geen activiteit. 
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Zaterdag 2 en Zondag 3  februari 
Joepie eindelijk een weekend met al de kapoenen!!! Woehoe verkleed jullie 

maar allemaal in een piraat en kom op zaterdag om 10 uur naar de scouts! 

Meer info volgt in een brief! 

 

Jammer genoeg moeten we hier afsluiten met ons 2de keihardje! Liefste 

groetjes jullie leiding! 
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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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WWWWeeeeeellllllkkkkooooommmmm lieve welpjes bij keihardje nummer 2 
van dit super jaar. Zijn jullie benieuwd wat we nu allemaal zullen doen voor 

jullie? Lees dan maar rap verder hieronder. 
 

Zondag 9 december  

Hij komt hij komt de lieve goede sint. Ja ja welpjes 
de sint komt ook dit jaar terug langs om ons te 
vertellen wie stout en wie braaf is geweest dit 
jaar.  
  
 
Zondag 16 december 

Heehoo heehoo piraat zijn is plezant. Weten jullie wat het zo plezant maakt? 
Je bent heel de tijd weg met je vrienden op zoek naar schatten en andere 
avonturen. Vandaag zullen we ook eens proeven van het piraten leven dus 
naam jullie zwaard bij de hand en kom met ons mee. 
 
 

Zaterdag 22 december 

Merry Christmas! Gelukkig kerstfeest! En wat zeg je nog allemaal tegen een 
kerstfeestje in de scouts. Wij zeggen alvast iedereen is welkom en we maken 
er een groot feest van! Meer info volgt via mail/fb/brief en sms. 
 
 
Zondag 30 december  
De leiding is nog niet bekomen van het super tof feestje met jullie en heeft er 
de komende 2 dagen nog te doen met de familie. Dus geen activiteit vandaag! 
HAPPY NEW YEAR!!!!!! 
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Zondag 6 januari  

Een kerstvakantie sluiten we zoals altijd af met een 
activiteit dat iedereen graag doet. Wij gaan 
namelijk terug gaan schaatsen in de theaterput in 
Koksijde. Afspraak om 13:45 aan de schaatsbaan 
en om 16 uur is het terug gedaan aan de 
schaatsbaan. Vraag zeker aan jullie mama en papa/ 
opa en oma/ mammie en pappie om 4 euro en handschoenen mee te geven. 
 

Zondag 13 januari  

Wat heb ik toch zo een lekker avond eten gehad vanavond. En er is iets raars 
vandaag de scouts is eens in de ochtend en ik ga slapen in de vroege ochtend. 
Of is het toch nog hetzelfde maar gewoon wij die eens omgekeerd zullen doen 
van 14 uur tot 17 uur vandaag? Want het is vandaag namelijk omgekeerd spel 
bij ons. “Wat is dat?” hoor ik jullie al vragen. Kom af en zie wat het word maar 

ik weet al dat het saai zal worden maar dan omgekeerd 😉.   
 
 
Zondag 20 januari  
Rode neuzendag is al even gepasseerd nu 
maar toch zullen wij vandaag iets doen met al 
die rode neusjes en goede daden. Zet dus 
allemaal die rode neus op en kom ons helpen! 
 

Zondag 27 januari  

De leiding heeft door vorige week echt rode neusjes opgelopen. We liggen nu 
allemaal samen ziek in bed en kunnen daarom geen activiteit komen geven. 
Maar volgende week zijn we terug zo gezond als een vis volgens de dokter. Tot 
dan! 
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Zondag 3  februari 

Beste skiërs, snowboarders, schaatsers en wat er nog allemaal zijn van sporten 
op de olympische spelen. Weten jullie het? Nou niet getreurd dat zullen we 
vandaag allemaal te weten komen tijdens de Scoutse Winterspelen van 2019. 
 

 
OOOOOOHHHHHNNNN dat was het dan alweer voor het 2 de keihardje! Dat 
betekent ook dat we halverwege het scoutsjaar zitten, maar niet getreurd we 
hebben nog een half scoutsjaar te gaan waar we telkens zotter gaan en dan 

een spetterend kamp zullen hebben! Tot het volgend keihardje!!!! 
Met vriendelijke groeten de beste leiders! 
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OOOOH neee de Kerstman heeft zijn 9 rendieren verloren, zo 

kan hij de pakjes niet rondbengen voor Kerst. Ze zitten overal 

verstopt doorheen het keihardje, wil jij de Kerstman helpen en 

wil jij ze alle 9 zoeken? 

 

Weetje: Elk rendier heeft zijn eigen naam , ze heten Dasher, Dancer, Prancer, 

Vixen, Comet, Cupid, Donder, Blitzen en natuulijk Rudolph.  

Hier hebben jullie Dasher al -> 

 

s k o n i n g e n k k s       

t e e k r h e r d e r c       

a r r e s l e e u r k h       

l s s r t d s a i s a a       

l t n k i s t h f t a p       

e b e t h l e h e m r e       

t a n e t v r r e i s n       

j l g d m a r i a s e o       

e l e p a r e n d i e r       

a e l d e n n e b o o m       

s n e e u w p o p r d e       

                              
Zoek de woorden: 

-kerstmis           - kerstballen             - koningen 

- sterren            - denneboom           - stalletje 

-rendier             - sneeuwpop            - kaars 



13 
 

’

Goeindag tis ik! Tis om te zeggen dat er weer dikke activiteiten gepland 
staan. Joat joat koas met e ijzern ploat, hier is het 2e keihardje. Veel 

leesplezier en tot zondag (of eens een zaterdag, sike!) 
Enjoy xxx 

Zondag 9 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… Wie zou er vandaag toch op bezoek 

komen?  

  

Zondag 16 december  

IEW! De examens staan voor jullie aan de deur! Jakkie ba!  Gelukkig ben je nog 

steeds welkom in de scouts om eventjes al je energie kwijt te kunnen, tijdens 

ons examenuurtje! We spreken zoals altijd af om 14u aan de scouts, maar we 

zullen vroeger eindigen, tot ongeveer 15U.   
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Zaterdag 22 december 

Binnen enkele dagen mogen jullie je volstoppen 

met enorme hoeveelheden eten van al die 

kersdiners met je familie. Om al eens voor te 

bereiden op dit eetfestijn houden wij nu al een 

kerstfeestje! Bij Kerst horen ook cadeautjes! Je 

cadeautje mag maximum een waarde van 5 euro 

bedragen. Dit event is van 18u30 tot 22u30. Alle 

concrete info zal nog volgen via mail, Facebook, de site, Twitter, rendier, dode 

postduif… 

 

Zondag 30 december  

Het is bijna bijna bijna 2019! Omdat Sil hierdoor een crise krijgt omdat ze 

eigenlijk extreem bang is van het getal 2019 ( ze had ooit eens welgeteld 2019 

puisten moeten uitduwen op een poep), Lara niet eens uit haar stoel geraakt 

door alle chocolade-desserts die ze binnen heeft en Matthieu op reis is naar 

China om er verse kippenhersentjes te kopen voor een speciaal gerechtje op 

oudejaar, is er vandaag geen scouts! 

Zondag 6 januari 

Vandaag gaan we allen gezellig samen gaan schaatsen, yay ! We spreken af om 

13u45 aan de schaatspiste in Koksijde. Vergeet zeker niet om 4euro en je 

handschoenen mee te nemen!! We spreken terug af om 16u30 aan de 

schaatspiste.  

 

  

P.S. Als je vandaag  (6 januari) 
Matthieu kan overtuigen om 
deze fancy pancy truc uit te 
voeren, trakteert hij iedereen 
met chips uit de jojobar voor zijn 
verjaardag. Als het niet lukt 
hem te overtuigen, njaaaaa 
jammerrr 
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Zondag 13 januari 

Voor sfeer en gezelligheid.. een welverdiende 8, want vandaag spelen we 

komen eten! Vandaag op het menu: plezier op een bedje van sla, afgewerkt 

met een gegratineerde lolschotel! Tot dan.  

 

Zaterdag 19 januari  

Gepofte maïs (popcorn, 

zachte resideerplaatsen 

(zetels), duisterheid, 

projecties op de muur via 

een celluloid laagje (een film 

dus!),… Kortom: vanavond 

houden we een filmavond in plaats van een activiteit te houden. We spreken 

af aan de lokalen om 19u en we zullen klaar zijn om 21u. Tot dan!  

 

 

Zondag 27 januari 

Matthieu heeft een snotterneus (weeral) en hij heeft zo veel zakdoeken nodig 

dat hij ervoor naar Frankrijk moet rijden, Lara heeft te veel boontjes gegeten 

en durft niet meer naar de scouts komen want ze is bang dat ze een gaslek zal 

veroorzaken, en Sil heeft haar been gebroken tijdens parachutespringen. Ah 

ja, en het is ook de laatste zondag van de maand, dus geen activiteit vandaag!  
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Zondag 3  februari  

Maya, het vrolijke en 

nieuwsgierige bijtje; Plop de 

lekkerste plopkoekmaker van 

de wereld; Samson, een heel 

ondeugende maar lieve 

hond; K3, de lieve meisjes die 

de leukste liedjes maken …. 

Noem maar op, niemand die ze niet kent! Maar weten we wel allemaal hun 

diepste, moordlustige, sensationele, liefdevolle en bloeddorstige geheimen…?   

 

Dat was het dan, groetjes kusjes knuffels en alle afscheidsgroeten die er 

bestaan. Toedels lieve poedels! 

  

  

, 
Ja gasten kweet niet of 
jullie het door hebben, 
maar we zijn eigenlijk 
vergeten dat Anjakatrien 
ook leiding was. We 
hebben haar maar ontdekt 
na het jojoweekend, tkiend 
was gestorven aan kaas. 
Tja die macaroni met veels 
te veel kaas is haar einde 
geworden. ’t Koaswuf toch 
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Wist je dat Angelina spontaan blij wordt van het kleur 
geel? Het schijnt zelfs dat ze al eens zo blij werd van een 
gele knikker dat ze speciaal op vakantie vertrokken is!  
 
 
 

 
 
 
Wist je dat Paulien valt op mannen met een baard, 
het is zelf zo als die mannen het zouden afscheren 
dat ze zo boos wordt, dat ze ervan flauw valt… 
  
 
 
 

 
 
 
Wist je dat Orly verslaafd is aan Pokémons 
vangen,  zoals je ziet op de foto heeft hij 10 
gsm’s om massaal Pokémon-Go te spelen… 
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Hellowkes supertastische givertjes van ons. Wij hebben zoals gewoonlijk weer 

onze creatieve geheugens overuren laten maken om net zoals het eerste 
keihardje dit tweede deel te laten overlopen van memorabele momenten. De 
koude wintermaanden komen eraan, maar dat heeft ons niet tegen gehouden 

om zoals gewoonlijk weer de boel op stelten te gaan zetten. 
 

 
Zondag 9 december  

Hij komt, hij komt, de lieve goede... Jullie kennen hem 
ondertussen wel. Terwijl de politiek correcten onder 
jullie zich wat aantrekken van de zwartepietenkwestie, 
denken de anderen aan al dat lekkers. De vraag blijft 
natuurlijk : zijn jullie braaf geweest ? Kom dus zeker 
langs om jullie suikertekorten op te krikken, of beland 
in de zak en beleef en gratis reis richting Spanje ter 
waarde van 768 mandarijnen. Aangezien we geen 3 
uur gaan wachten en de examens voor de deur staan 
is de activiteit slechts van 15u30 tot 16u30. 
Examenuurtje. 
 

Zondag 16 december 

Tja, jullie hebben het weer vlaggen. 
Examens voor de zoveelste keer. Maar de 
wijze raad is altijd om de balans te vinden 
tussen spanning en ontspanning. Die 
hersentjes moeten soms ook eens 
eventjes rusten. Daarom gaan wij jullie 
eens verwennen voor een uurtje. Kom dit 
examenuurtje beleven van 14u tot 15u.  
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Zaterdag 22 december 

Het is bijna kerst en dat moet gevierd worden, 
daarom gaan we vanavond gezellig samen eten en 
cadeautjes geven aan elkaar. Je cadeautje mag 
maximum een waarde van 10 euro bedragen en zorg 
ervoor dat het zowel voor man als vrouw plezant is 
om te krijgen (please wees origineler dan snoep). Dit 
event is van 18u30 tot 22u30 en bevat een heerlijke 
maaltijd.  
 
 
 
Zondag 30 december  

We zijn allemaal hard in de weer voor oud en nieuw, dus het lijkt ons 
verstandiger om allemaal gezellig thuis te blijven. Willen jullie toch wat 
scoutesk doen? Bel dan het gratis nummer 0491553066 voor leuke ideetjes.  
Geen scouts dus. 
 

 

Zondag 6 januari  

Dit is de dag waarop de ijskoningen en ijskoninginnen 
hun skills op het gladde goedje kunnen showen. Terwijl 
de ene ijs liever in hun glas cola zien dobberen, ziet de 
ander dit als een waar transport middel om alle 
snelheidsrecords te verbreken. De meningen blijven 
verdeeld.  Beschik je over deze skills of moet je deze nog 
gaan ontdekken, dan zien we jullie om 13u45 aan de 
schaatspiste in Koksijde. Vergeet jullie handschoenen 
niet en 4 eurotjes! 
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Zaterdag 12 januari 

Weervrouw Lise heeft vandaag koud weer voorspeld, 
dus dan heb je liever een dak boven je hoofd. Daarom 
leek het ons een goed idee om lekker te gaan bowlen. 
Dan kunnen we weer allemaal die superfancy 
schoenen aandoen. Precieze tijd en prijs volgen nog in 
een mailtje.  
 
 
  
Zondag 20 januari 

Vandaag gaan we het eindelijk te weten komen. 
Wie is nu eigenlijk het sterke geslacht. Daarvoor 
het een team van experts proeven voorbereidt 
die dit eindelijk zal bepalen. Bereid je voor op 
‘The Battle of the Sexes’.  
 

 

Zondag 27 januari 

Na jaren onderzoek, zijn we erachter gekomen wie het sterke geslacht is. 
Daarom moeten We met de leiding de Nobelprijs in onvangst gaan nemen voor 
dit baanbrekend onderzoek. Helaas mogen jullie niet mee naar Zweden en is 
er geen activiteit. Moehahahaha (evil lach)  
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Zondag 3 februari 

Aangezien we als scouts ook nog eens de natuur in willen 
komen, is het eens tijd voor zo’n mooi echt scoutesk 
bosspel. Die bossen in Koksijde beginnen wat te vervelen, 
daarom spreken we om 14u af aan de Duinpanne 
(Nachtegaal) in De Panne.  
 

 

Zo, dat was het weer voor deze keer. Belangrijk: zet 12-14 april al in jullie 
agenda want dan is het Gouwweekend. Voor de rest: Toedels, Salukes en tot 

in den draai. 
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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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halloooo liefste jins, hier zijn we weer met een tweede keihardje vol toffe en 
coole spelletjes . we zullen er weer hard tegenaan gaan om centjes te 

verzamelen voor ons jinkamp!!!! :-) 
 

Zondag 9 december  

Zie ginds komt de stoomboot uit spanje weer aan , hij 
belt aan scouts zeedustra dit jaar opnieuw aan. 
Vandaag komt de lieve goede Sint.  DUSSSS allemaal 
flink afkomen en jullie brief zeker meedoen .  
 
 
Zondag 16 december 

Boem bam bim. Het is weer zo ver!! Jullie mogen vandaag opnieuw kiezen wat 

jullie graag zouden doen. Alles kan en alles mag ééé gastjes.  

 

Zondag  23 december 

Secret Santa time!!!! Kerstfeestje in de scouts. Maak 

jullie mooi en kom lekker met ons eten!! Yummieee  

 

Zondag 30 december  

Het is het einde van de maand en dit wil zeggen dat er jammer genoeg weer 

geen scouts is . Gelukkig kan Alexandra nu nog een beetje werken aan haar 

auditie voor ‘’The Voice’’ en zal Izy lekker gaan wandellen met zijn lama’s.    
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Zondag 6 januari  

Sneeuw , handschoenen , en kerstkotjes , dit zijn de perfecte 

ingrediënten voor een toffe activiteit te maken . Je zal het 

waarschijnlijk wel al door hebben vandaag gaan we met zijn 

allen gaan schaatsen . We spreken af aan de schaatspiste van  

Koksijde en vanaf daar mag je dan ook weer naar huis . 

vergeet zeker jullie geld niet, handschoenen en jullie goed 

humeur.  

 

Zondag 13 januari 

NA het schaatsen zijn Alexandra en Izy echt super moe en kunnen echt geen 
activiteit meer geven . Daarom hebben jullie je 2de stage van het scoutsjaar. 
Hou, je maar al vast aan de taken van de bomen want het zal een leerrijke en 
geweldige stage zijn . Let’s do thissssss!!  
 
BELANGRIJK: HIERAAN KOPPELEN WE OOK ONZE LEEFWEEK!! Zijn jullie er 
klaar voor om een hele week met ons opgeschee(p)t te zitten...?? Be 
prepared!!!  
Verdere info over de leefweek volgt in een brief 
 
 
Zondag 20 januari 

Einde leefweek !! Eindelijk gedaan met de stank van Izy zijn scheten...  

 

Zondag 27 januari  

Frigo , auto , konijn en boterham dit zijn 4 random woorden om te zeggen sorry 

gastjes het is weeral het einde van de maand dus vandaag geen activiteit . 

Geen paniek volgende week zijn we er weer met meer toffe activiteiten .  
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Zondag 3  februari 

AMAAAI het is al Februari en we moeten nog 
heel veel centjes inzamelen dus tijd om er weer 
in te vliegen!! Money Money Money..  
 
 
 
 

Ge meugt na huis gaan vaarwel goodbye  , ge meugt na huuuis zwaai zwaai 
zwaai zwaai .ooohhhhh het keihardje is alweer gedaan , maar geen paniek er 

komt een 3de en spetterend keihardje aan. Veel liefdeeee 
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1. Hoe noem je een raadselachtige kerst? 
 

2. Hoe heet de vrouw van Sinterklaas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden:  
1.Een Quizmas 
2.Zeurpiet 


