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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 P29.
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Een nieuw jaar, een nieuw thema: dit jaar zullen we er
een scoutmoedig jaar van maken. Scoutmoedig? Wat
wilt dat dan beteken? De scouts brengt avontuur: op
verkenning gaan, durven springen of vallen en het
risico nemen even te verdwalen, om na vallen en
opstaan - misschien mét wat blauwe plekken - te
landen met uitzicht op het onverwachte. Scoutmoedig
daagt scouts en gidsen uit om nieuwe wegen te
zoeken, niet énkel langs verre tochten of over hoge
bergen maar ook samen, onderweg met elkaar. Dit
jaarthema wil de jojo’s aanmoedigen hun beste Frans
boven te halen om de drinkbussen te vullen (lees:
“Vous voulez vulle ma pulle, s’il vous plaît?”), wil jonge
welpen moed inspreken om samen door een donker
bos te wandelen en wil straffe givers een hart onder de riem steken om het
toe te geven als ze net niet over een hoge kabelbaan willen stappen.
Scoutmoedig zijn is immers niet te verwarren met roekeloosheid of
stoerdoenerij. De kracht van dit thema schuilt precies in het kunnen tonen van
angst of onzekerheid, lef hebben om ongewoon grappig te zijn, luisteren naar
elkaar en het mogen uitdrukken van een andere smaak, tegendraadse mening
of ongezien talent.

Scoutmoedig wil tenslotte ook zeggen: durven opkomen voor wie kwetsbaar
is en als scout of gids hoorbaar en zichtbaar standpunt in te nemen om
bezorgdheden te delen. Dat kan in de kleine omgeving van een eigen groep of
breder, in de grote wereld van buurt tot brede samenleving.
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Wat moet nu 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! Na een
activiteit kan je truien, hemden, sjaaltjes, kentekens enz. kopen. In de scouts
hebben wij pasmaten en een beperkte voorraad beschikbaar. Maatje niet
aanwezig? Plaats een bestelling en haal het de volgende week af!
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!

We staan 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).
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Het uniform vormt een belangrijke hoeksteen van Scouting. We leggen
nadruk op het (correcte) gebruik van het uniform
Voor alle takken dringen wij aan altijd een sjaaltje te dragen bij eender welke
activiteit.
Tak:
KAPOENEN
WELPEN
JOJO’S
GIVERS
JINS

Verplicht
Sjaaltje
Sjaaltje
Sjaaltje, Hemd EN/OF Trui
Sjaaltje, Hemd EN/OF Trui
Sjaaltje, Hemd EN/OF Trui

Optioneel
Hemd EN/OF Trui*
(Hemd EN/OF Trui*)
/
/
/

* 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 3 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
groepsploeg: Matthieu, Sare of Orly
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Halloooo allerliefste kapoentjes, hier zijn we weer met het allereerste
keihardje van het jaar. Wij kijken er super hard naar uit om dit jaar keihard
met jullie te ravotten. Omdat jullie waarschijnlijk super nieuwsgierig zijn naar
wie jullie leiding is, hebben we hieronder een kleine voorstelling:

Dag liefste kapoentjes, ik ben Sare, ook gekend als
zelfstandige sneeuwuil. Ik ben 20 jaar en dit is mijn vierde
jaar leiding. Het is de tweede keer dat ik bij de kapoenen sta
en de vorige keer was zooooo leuk, dat ik er nu dubbel zo
hard naar uitkijk. We gaan er een super jaar van maken!

Heeey kapoentjes! Ik ben Janne en ik zit al 10 jaar in de scouts.
Dit jaar is mijn eerste jaar leiding en ik ben heel blij dat dat bij
jullie is! We gaan er samen een heel leuk jaar van maken!

Hallo iedereen! Ik ben Laurens dit is mijn eerste jaar leiding! Ik
ben zeer benieuwd en wil jullie super graag leren kennen. We
gaan er een geweldig jaar van maken!

Hallo kindjess! Ik ben Nathan en dit is mijn eerste jaar leiding.
Ik sport heel graag en zal jullie een tof jaar bezorgen met de
rest van onze leiding. Ik heb er heel veel zin in!
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Zondag 6 oktober
Wie is jullie leiding? En wie zijn jullie? En wat voor geheimpjes heeft de leiding?
Om dat te weten te komen, spelen we vandaag de super coole
kennismakingsspelletjes.
Zondag 13 oktober
Zijn jullie al eens op reis geweest in Azië, Amerika of
Afrika? De leiding niet. Daarom maken we vandaag een
super snelle reis rond de wereld!

Zondag 20 oktober
Ahoi kleine piraatjes, piet piraat is zijn schatkist kwijt! Nu moeten wij hem
helpen om de stukjes van de kaart aan elkaar te lijmen. Vandaag gaan we dus
op schattenjacht!

Zondag 27 oktober
Gisteren heeft de leiding veel te veel gegeten op Nice to Meat You. Dus daarom
liefste kapoentjes, vandaag GEEN ACTIVITEIT.
Donderdag 31 oktober
Hallo, hallo, halloween dat is griezelen dat is
spoken... Voor wie het nog niet doorhad,
vandaag is het Halloween. Omdat wij dit super
leuke feest niet willen overslaan, is er vandaag
ook activiteit. Meer info volgt nog via mail en
brief.
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Zondag 3 november
Uhm... Wie heeft de hond van Nathan verstopt?!!! Waar
is hij? En wie heeft dat gedaan Vandaag gaan we op
onderzoek uit, dus haal je vergrootglas maar al uit de
kast!

Zondag 10 november
Gisteren wou de leiding pannenkoeken bakken, helemaal mislukt. De keuken
was net een varkensstal en de pannenkoeken waren helemaal zwart. We
hebben dus jullie hulp nodig. Vandaag moeten jullie bewijzen dat koken echt
niet zo moeilijk is.

Zaterdag 16 en zondag 17 november
Het allereerste WEEKEND van dit jaar. We gaan het super gezellig maken.
Meer info volgt nog in een brief en via mail, maar afkomen is de boodschap.

Zondag 24 november
Vandaag GEEN ACTIVITEIT! Wij zijn op weekend met jullie mama’s en de
papa’s.

9

Zondag 1 december
Het is alweer december, het wordt weer kouder en omdat Sare niet graag koud
heeft, zoeken we vandaag de tropische warmte van het zwembad van Koksijde
op. We spreken gewoon af aan de scouts om 14.00u en om 17.00u kunnen
jullie mama en papa je hier ook weer ophalen. BRENG ZEKER JULLIE
ZWEMKLEDIJ, HANDDOEK EN 2 EURO VOOR DE INKOM MEE.

Dit was alweer het eerste keihardje, wat gaat de tijd toch snel. Tijd om uit te
kijken naar het volgende!
Vele groetjes van jullie allerliefste leiding:
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Het Keihardje zoekt sponsors!

Het Keihardje is de ruggengraat van onze externe communicatie naar
ouders en leden toe. Het drukken en versturen per post brengt een
substantiële kost met zich mee, die we graag wat zouden drukken via
het beperkt plaatsen van lokale advertenties. Heb je een onderneming
in de buurt en wil je sponsoren? Voor een kleine som staat jouw
onderneming in alle volgende edities (van december tot en met mei).
Voor meer info of vragen kan je een mail versturen naar Matthieu, via
het mailadres: matthieu@zeedustra.scoutsgroep.be
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Helpen jullie Orly om de weg naar de fish sticks te vinden?
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Dag lieve welpies!! Zijn jullie klaar voor een nieuw tof jaar? Al benieuwd naar
jullie leiding? Hieronder leer je ze al kort kennen ☺ we zullen met jullie het
beste jaar ooit hebben!! Tot op de activiteiten xxx

Hallo iedereen, ik ben Torben Deschoolmeester
oftewel trouwe sneeuwuil en dit is mijn eerste jaar
leiding. Ik zie het helemaal zitten met de welpjes!!

Dag lieve welpjes :)) Ik ben Fien Ollevier en ik ben
suuuuuper blij dat ik mijn eerste jaar leiding met
jullie mag doorbrengen! Hopelijk zien jullie het dit
jaar even hard zitten als ik ☺
knuffels,
- zachtaardig roodborstje

Dag lieve welpjes, ik ben Yente en sta dit jaar mijn
eerste jaar voor jullie en heb er superveel zin in!
Hopelijk maken we er samen een leuk jaar van!
Kusjes
• Zeehond
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Deze 2 onafscheidelijke leiders kennen jullie al
jaren. De ene is jullie takleider en de andere is zijn
speelse ziezel. We hopen dat Milan die zijn 4de jaar
leiding begint samen met Izy die aan zijn 6de jaar
leiding begint er een zeer gezellig jaar van kunnen
maken! Ze zien het al helemaal zitten om jullie
terug te laten wenen van het lachen en zot te doen
met jullie!
Vele kusjes en knuffels
-bereidwillige hathi en speelse ziesel

Zondag 6 oktober
Dag welpen, vandaag zullen we het nog eventjes rustig aandoen en elkaar wat
leren kennen. Wie ben jij? Wie is de leiding? Wat wil ik doen dit jaar? Dit zullen
we vandaag allemaal bespreken op een scouteske manier!

Zondag 13 oktober
Ik wil politie zijn later ! En ik brandweer! En wie wil jij zijn later? Laten we
samen alle beroepen ontdekken in ons groot werk spel!

Zondag 20 oktober
Na de beroepen van vorige week, gaan we deze week dromen! We dromen
over alle sprookjes en verhalen van Mickey Mouse en al zijn vrienden!
Misschien vliegen we wel naar Neverland met Peter Pan?! Dromen jullie mee?
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Zondag 27 oktober
Jullie mogen samen met jullie ouders komen naar onze BBQ en lekker spelen
en eten met ons, het is Nice To Meat You op zaterdag! Er is dus wel geen
activiteit op zondag.

Donderdag 31 oktober - vrijdag 1 november
Hallo Hallo Halloween dat is griezelen dat is spokennnn!!! Zet jullie engste
maskers maar op want wij gaan niet 1 niet 3 niet 4 maar 2 dagen griezelen op
ons (mid)weekend ☺ meer info zal volgen via mail, brief, fb,..

Zondag 10 november
Ps4, xbox, Nintendo alles van games dat je maar hebt komt van pas vandaag!!
Neen, we nemen ze niet mee naar de scouts, maar vandaag spelen we het
supercoole gamespel!!

Zondag 17 november
Trek jullie dansschoenen maar aan want vandaag zullen we dansen tot we erbij
neervallen! Dansen op muziek, zonder muziek, als spel,… Alle soorten komen
aan bod vandaag! Doen jullie mee?

Zondag 24 november
We zijn dit weekend weg met jullie mama, papa, jullie geliefde leiding en
andere leiders op het ouderleiderweekend. Dus kunnen we jammer genoeg
niet voor een activiteit voor onze welpjes zorgen  tot volgende week! Geen
activiteit
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Zondag 1 december
Na al dat dansen van de vorige keer zullen we eens kijken welke talenten
jullie nog bezitten op onze enige echte talentenjacht voor welpen!! Bereid
jullie maar goed voor ;)

Oh is keihardje 1 nu al voorbij? Dat ging alweer veel te snel! Maar geen nood,
want keihardje 2 is al op weg naar jullie ☺ Natuurlijk staat hij opnieuw
boordevol leuke activiteiten voor jullie!! Tot binnenkort ;)
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Ouderleiderweekend is zoals het woord het zegt; voor ouders, (oud-)leiding,
en mensen die graag eens op weekend gaan. Om zich samen te amuseren,
elkaar (beter) te leren kennen, en zich met z'n allen nog eens jong te voelen.
Iedereen is welkom!
Het typische programma is; op zaterdagochtend een zoektocht naar de
geheime locatie, een lekkere aperitief en lunch, een groot namiddagspel en
een gezellige avond met fuif. Zondag is het wat rustiger aan met nog een
kleine cultuur activiteit, en tegen de namiddag ben je terug thuis!
Het thema dit jaar is Loveboat. Wil je mee op de cruise? Wij hebben een
veertigtal vacatures openstaan. Stuur je 'sollicitatie', of eventuele vragen
door naar OLWeekend2019@gmail.com . De prijs van dit weekend zal liggen
tussen de 40 en 50 euro.'
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’
YEEEEHAAAAW Jojo’s, sinds het kamp zijn jullie UPPERDUPPERCOOLE leiding
al aan het aftellen naar het UPPERDUPPERCOOL scoutsjaar en eindelijk is het
weer zover!! FEEST!!!! Sommige leiding gaan jullie al kennen, maar sommige
leiding gaan jullie wel snel leren kennen tijdens onze ULTRATEGEKKE
activiteiten. MAAR hier al eens een overzichtje van jullie leiding;

YOWDIEYOW Jojo’s Angelina hier, tzijn er wss die mij
mss al kennen ma wss nog nie iedereen. Ik ben dus
Angelina Mochamad Dalim aka volhardende
spreeuw! JOOOWW die lange achternaam?! Duuh ik
ben een klein Indoneesje, je kan mij moeilijk vinden,
maar wel horen HAHA. Het is nu mijn 2e jaar leiding
en we maken van dit jaar, een TOP jaar!! Ik studeer
Pedagogische Wetenschappen in Gent en heb zeker
een interessant leven hoor (zie foto ☺), maar die details zijn voor later
MWAHA Xx

HEYYY JOJO's, Laura hieerr Meeste kennen mij nog
niet ma da zal wel rap veranderen! Ik ben Laura
Vandenborre oftwel… PONY! Het is mijn eerste jaar
als leiding HIHI..maar kzie er naar uit om voor jullie
leiding te staan! En een MEGA kamp te doen!!Ik
studeer gezondheid en welzijnswetenschappen en
ik heb totaal geen idee wat ik daarna wil doen , nog
tijd zat! TOT BINNENKORTT ;))
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YEETTT t'is Emiel hier eh! Sommigen kennen mij mss
van mijn filmpjes en zo niet… SCHAAM JE! Maar oké, ik
ben Emiel Masscheleyn oftewel Goedgemutst
Zeepaardje. Dit word mijn eerste jaar als leiding maar
dat neemt niet weg dat ik een goeie straf durf te geven
HEHEHE… Dus amuseer je en wees allemaal gewoon
flink dit jaar OKEYY JA GOEID! Ik zit in mijn laatste jaar
van het middelbaar en weet totaal niet wat ik daarna
wil doen, maar weet wel dat ik jullie een MEGA CHILL kamp wil bezorgen! Ik
kan niet wachten om voor jullie leiding te staan! VELE KUSJES TOT SNEL!

Eepz den Orly iere, junder opa van de bende. Junder ken
Mien al allemoale zeker..?! Ik moen nietn mi zegn over
mien.. a je mere wilt weten, dan moe je ki komn e
alee salu en de kost e .. greetz Opa Orly

Zondag 6 oktober
Yassss de eerste activiteit!!!!! NICEEEE, niet iedereen kent elkaar dus zoals
altijd gaan we eens beginnen met een leuke kennismakingsspelletjes ☺ We
weten wat jullie denken: ‘ooh nee kennismakingsspelletjes ieuw nee, SAAI,…’
NOOO want wij geven er een gekke twist aan LOL ;) Benieuwd? KOM DAN
MAAR AF hihi☺

Zondag 13 oktober
We zijn geen echt scout als we niet kunnen sjorren, duuuussss we gaan knopen
aanleren, hoe we moeten sjorren zodat we op kamp de gekste constructies
kunnen maken YYEYY!!
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Zondag 20 oktober
Mohow zeg, die van de scouts van de Panne lachen ons hier gewoon uit omdat
wij niet kunnen zeilen. We gaan ze een keer laten zien wat de Scouts van
Koksijde kan, door de COOLSTE vlot te maken die ze ooit hebben gezien!!!!
Zaterdag 26 oktober
Vandaag kunnen jullie allemaal afkomen naar NICE TO MEAT YOU!!!
Zondag 27 oktober
Orly en Emiel 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 Laura moet werken. Daarom vandaag geen activiteit… 
Donderdag 31 oktober
https://www.youtube.com/watch?v=31Yly3S0BD8
(opzoeken voor een griezelige verassing!!) Info over
deze activiteit volgt later
Zondag 3 november
JAJA, elke zondag stoer doen, maar gaan jullie vandaag stoer zijn? Haal maar
jullie inner-gangster manieren naar boven voor het mysterieus maffiaspel!

Zondag 10 november
De winkels zitten met een probleempje, ze zitten namelijk met een overvloed
van onderbroeken! HOEZO?? Jullie dragen toch niet elke dag dezelfde
onderbroek hé, want het is zo dat je dat om de zo veel tijd moet veranderen
☺ Vandaag spelen we het GROTE onderbroeken spel hihi
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Zondag 17 november
WOEHOEEE vandaag gaan we wat geld inzamelen! Maar HOE?? WAT??
WAAROM?? HOEZO?? Kom dan zeker af als je het wilt weten! Hihi

Zondag 24 november
Dit weekend is het eens voor de leiding en de ouders, zodat ze elkaar eens
goed kunnen leren kennen. Daarom geen activiteit mweehhh!

Zondag 1 december
ALL I WANT 4 CHRISTMASSSS ISSSS
YOUUUUUUUUUU!!!!! OMG het is december
dussss de KERSTMAN is op komst met zijn
matjes (zijn rendieren duuuuh)! Om zo veel
mogelijk kdo’s te krijgen, gaan we de
Kerstman eren door een TE GEK kerstspel te
spelen! HOHOHOOOOO

Hoe nice waren de voorbije dagen nieeee???? Tot het volgend keihardje DOEI
xxx
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Wist je dat Emiel en Matthieu, niet
tot de Gucci-Gang behoren, maar
een iets gênantere versie, de
Kotsie-Gang. Zie het als een
speciaal clubje. Om binnen gelaten
te worden, hoef je enkel een specifieke én unieke actie te ondernemen…

Wist je dat Orly super graag Cayenne-peper uit eet? Heel
soms durft hij wel de volledige pot in 1x in zijn mond te
steken! Is wel flink pikant…

Wist je dat Torben wel durft een soepje op de trap te
morsen! Hij was er zo beschaamd over dat hij het gewoon
liet liggen en wachtte tot de heilige geest kwam om het
op te kuisen! Dat is wel niet zo proper he…
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Dag lieve givertjes en giverinnetjes, tis weer van dat, we geven er weer een
lap op. Als eerst gaan we onszelf eens voorstellen, want ik denk da niemand
ons kent xS, daarna volgt as usual de activiteiten voor komende maanden.
Enjoy bbi’s

Heyhoi, Ik ben Paulien, ook bekend als Nieuwsgierig
Winterkoninkje. Dit is ondertussen mijn tweede jaar
als leiding. Ik studeer in Gent voor vertaler-tolk, ik
hou ontzettend veel van chocolade en tiramisu en
mijn schoenmaat is 40. Verder ben ik af en toe een
beetje onhandig, dus jullie weten het, als jullie in mijn
buurt zijn is het op eigen risico! Bovendien ben ik
ervan overtuigd dat we een fenomenaal jaar
tegemoet gaan, wees daar maar zeker van! Kusje
knuffel kusje knuffel!
Yooo givers, ik ben Lara, sommigen durven mij ook
wel eens Goedaardige Maki te noemen als ze zin
hebben. Ik hou van honden, chocolade en veeeel
avontuur. Momenteel studeer ik nog in Gent voor
Gezondheidsvoorlichting en -bevordering (ik bespaar
jullie de uitleg 😉). Het is ondertussen mijn 4e jaar
als leiding en ik zie het volledig zitten met jullie! En
kzegn allé, lieve groetjes XOXO
(I know this picture is trash)
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Welkom, mijn naam is Matthieu. Spitsvondig
Stekelvarken van totem en little bitch van
nature uit. Net als Lara en Paulien, studeer ik
ook in Gent. Ik spendeer daar mijn dagen als
student Economische Wetenschappen, waarbij
ik flink “studeer”, naar de “bib” ga en
voldoende “nachtrust” haal (pls don’t tell me
mum). Anyway, dit jaar sta ik mijn vierde jaar
leiding en ik vind jullie stuk voor stuk
DESGUSTANG. Lieve grts.

Zondag 6 oktober
YAYAAYYYYY, eerste activiteit van het jaar. Gedaan met verveling op zondagen
😊 Vandaag doen we lekker cliché en doen we wat kennismakingsspelletjes.
Jaja, voortaan blijven al jullie grillen en gebreken niet meer geheim!

Zondag 13 oktober
Mo yess e, omdat er dit jaar geen jins zijn, hebben wij de eer en het genoegen
om de enige echte kei vet coole tombola van Nice To Meat
You te organiseren. Laat die moneys maar komen, zo
kunnen we nog zottere activiteiten doen!! Dus vandaag
gaan we lekker samen de straat op, op zoek naar gekke
tombola prijzen!
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Zondag 20 oktober
Vandaag mogen jullie de handen uit de
mouwen steken en ons verrassen met
jullie culinaire hoogstandjes! Wij zijn
alvast benieuwd naar wat e allemaal op
ons bord zullen krijgen, en als jullie geluk
hebben laten we nog een beetje over voor
jullie! P.S. moeten bepaalden niet op hun lijn letten? Voedsel donaties steeds
welkom bij Matthieu xo

Zondag 27 oktober
Paulien, Matthieu en Lara zijn hartstikke versleten van de ultraleuke Nice To
Meat You avond van gisteren. Matthieu is nog verder aan het dromen van de
worsten en ondertussen zijn Paulien en Lara naar de Noorpool achter ijsblokjes
om af te koelen. Vandaag geen activiteit!

Donderdag 31 oktober
OMGGGGG ieuwwww tis Halloween?!? Vandaag
zullen we allemaal bibberen van de angst, maar om
jullie af te leiden, heeft de leiding een
verassingsactiviteit voor jullie in petto . Klaar om
allemaal gezellig samen angstzweet te produceren?
(Die we kunnen opvangen om daarna te geven als
drankje aan de jojo’s?)

Zondag 3 november
Vandaag is jullie dag!! Jullie mogen zelf een activiteit kiezen, waar je al heel je
leven van gedroomd hebt. Wij zijn toch wel de leukste leiding ooit he 😉.
ZEG JA OF WE GEVEN JULLIE PERMANENT DRIL OP KAMP GRTS.
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Zaterdag 9 - zondag 10 november
Makkers, het is weekend-tijd! Hiep hiep hoezee! Alle info en dergelijke brol
zullen we jullie nog mededelen. Reserveer dit weekend alvast in jullie agenda,
becuz it gonna be epic.

Zondag 17 november
Vandaag gaan we nog eens een klassiek spel spelen, uit goeie oude gewoonte.
Het thema is simpel: het dikke-vette-pech-voor-je-DVM-spel. En als je niet
weet wat een DVM is, ga je echt pech hebben. Vandaag gaan we ook beetje
rondtrekken, dus kom zeker met je velo vandaag!

Zondag 24 november
De leiding is samen op weekend met jullie ouders, dus doei dan maar, geen
activiteit deze zondag. Later alligators, geen activiteit vandaag.

Zondag 1 december
We zetten december goed in met een frisse duik in het frisse water. Je leest
het goed makkers, vandaag gaan we zwemmen. Je weet ondertussen wel wat
mee te doen enz, dus neem het best mee.
Vrolijke groetjes van jullie vrolijke leiding
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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
shop@zeedustra.scoutsgroep.be
leiding@zeedustra.scoutsgroep.be

Adres van de groepsleiding
Adres van onze scoutsshop
Adres die naar alle leiding stuurt
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Hoe noem je een framboos die blij is?
•

framBLIJ

Er liepen eens twee tomaten over de weg... ene werd plat gereden en de
andere zei: kom mee ketchup

Waarom gaat een dom blondje op haar tuinslang staan?
•

Om plat water te hebben.

Wat is het toppunt van geduld?
• Op je kop gaan staan en wachten tot uw
broek afzakt
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