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Een brief gemist? Vind je dat ene mailtje niet meer terug? Check zeker eens
onze site (www.zeedustra.be) of onze Facebook-Pagina! Daar worden steeds
alle brieven, aankondigingen en foto’s geplaatst.
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Het scoutsjaar is volop begonnen en loopt als een vuurtje voorbij! Binnenkort
komt Sinterklaas weer eens langs, houden we luxe-dinertjes op de kerstfeestjes
en brengen we de koude dagen door met fantastische activiteiten. Elke
activiteit brengt nieuwe verassingen en leuke momenten met zich mee, hét
moment om scoutmoedig te zijn!
Wist je dat “scoutmoedig” wel heel hard lijkt op “stoutmoedig”? Volgens het
woordenboek is dat niet stout zijn, neen, het is ferm, fier, flink, gedurfd,
gewaagd, heldhaftig, heroïek, kloek, manhaftig, moedig, onbevreesd,
onversaagd, onverschrokken, onvervaard, stoer, vrijmoedig zijn. Een hele
waslijst aan synoniemen, maar stuk voor stuk brengen we ze als scouts en
gidsen. Wees scoutmoedig!
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De scoutsshop is nog steeds open! Nog iets tekort? Laat het ons weten!
Vanaf heden is de shop niet meer na elke activiteit open. Indien je nog iets
moet afhalen of kopen, stuur je best voor de activiteit een mailtje naar de
shop-verantwoordelijken. Zij zullen je dan na de activiteit helpen met de juiste
items of badges.
Lara: lara@zeedustra.scoutsgroep.be
Yente : yente@zeedustra.scoutsgroep.be

Om twijfels weg te werken, plaatsen we ook nog eens onze richtlijnen in
verband met het uniform.

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.
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Dag kapoenen, hier zijn we alweer met het tweede keihardje, wat gaat de tijd
toch snel als we ons amuseren. Deze keer wordt het nog leuker en cooler dan
het vorige keihardje, dus bereid jullie maar al voor!
Zondag 8 december
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint…
Ja liefste kapoentjes, hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf
geweest dit jaar, want vandaag komt de Sint langs op de scouts.
Hij is speciaal wat langer in België gebleven om naar onze scouts
te komen, dus zet allemaal jullie beste beentje voor!

Zondag 15 december
Paw Patrol belde Laurens gisterenavond op. Ze hebben een hele grote missie
en durven die niet alleen aan. Laurens heeft beloofd dat wij ze wel zouden
helpen. Kom dus allemaal af voor een heuse Paw Patrol missie!!!
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Zondag 22 december
Het is weer de mooiste tijd van het jaar. Overal lichtjes, prachtig
versierde kerstbomen, lekker eten en als we geluk hebben zelfs
wat sneeuw. Weet je al waarover we het hebben? Kerstmis
natuurlijk! Ook op de scouts vinden we dat Kerstmis gevierd
moet worden en daarom houden we een heus kerstfeestje.
Het feestje gaat door op 22 december in de scouts. We starten om 17u en
eindigen om 20u. Breng zeker €5 mee voor een heerlijk feestmaal en doe
allemaal jullie mooiste kerstoutfit aan. Een cadeautje meebrengen is dit jaar
NIET nodig, maar we vragen wel om voor 19 december te laten weten of je
aanwezig zal zijn. Tot dan!

Zondag 29 december
Na het feestje van vorige week, moet jullie leiding nog eventjes uitrusten.
Nathan had veel te veel gegeten, Janne veel te lang gedanst, Laurens zo lang
naar de kerslichtjes gestaard dat hij niet meer zo goed ziet en Sare is zo lang
opgebleven dat ze nu een dutje aan het doen is.
Met andere woorden, GEEN ACTIVITEIT vandaag (laatste van de maand).

Zondag 5 januari
Vandaag gaan we glijden zoals Olaf. We gaan
namelijk met heel de groep schaatsen!!! Kom
allemaal mee schaatsen, dan kunnen we
bewijzen dat we beter schaatsen dan de welpen,
jojo’s en givers! Breng zeker €4 mee om de
schaatsen te huren en op de schaatsbaan te
mogen!

5

Zondag 12 januari
Je kan appelen toch niet met peren vergelijken, of
appelen voor citroenen verkopen. En wist je dat
Nathan ’s ochtends heel vroeg helemaal niet te
pruimen is. En dat Laurens een hele toffe peer is. En
Janne heeft vorige week koekjes gekocht voor een
appel en een ei. In al die zinnen zit een soort fruit,
maar uuuuuuuuuh, waarom? Omdat wij vandaag het
grote fruitspel gaan spelen!!! Yaaaaaaaaaaay!!!

Zondag 19 januari
Wat is er zo leuk aan die onderwaterwereld? Waarom blijven al die visjes en
haaien en garnalen en kreeften daar wonen, terwijl het daar zo nat is? Ewel,
de leiding weet het voor deze ene keer ook niet. Maar niet getreurd, we gaan
het uitvissen. Vandaag gaan we op ontdekking door de wondere
onderwaterwereld.

Zondag 26 januari
De leiding heeft een probleem, ze vonden het vorige week zo leuk in de
onderwaterwereld, dat ze besloten hebben een weekje langer te blijven. Dit
breng natuurlijk een probleem met zich mee, ze zullen vandaag GEEN
ACTIVITEIT (laatste van de maand) kunnen geven. Dus, tot volgende week!
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Zondag 2 februari
Het circus is in de stad! Jullie leiding is al super enthousiast
over al die clowns, acrobaten en dieren. Jullie ook? Willen
jullie zelf ook eens moppen leren maken als een echte clown,
vliegen als een echte acrobaat of toespraken geven als de
circusdirecteur? Kom dan vandaag maar naar de scouts, want
alles kan.

Ja kapoenen, dit was het dan weer, het tweede keihardje. Bereid jullie maar
al voor op het volgende, want er komen nog veel meer leuke dingen. Groetjes
van jullie leiding!!!
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Vind jij de 7 verschillen?

Op de volgende pagina vind je een deluxe-verbind-de-punten! Kan jij de
tekening afmaken?
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Dag welpennn! Amai, de tijd vliegt, want hier is keihardje 2 al! Jullie leiding
amuseert zich enorm op de activiteiten, wat een zalige welpengroep ☺
Hieronder vinden jullie de komende avonturen ;)

Zondag 8 december
Klop, klop, klop, wie is daar ? Het is de SINT met ZWARTE PIET !!! Jaaaaja, jullie
lezen het goed, ook dit jaar komt de sint langs in de scouts. Maar is iedereen
wel braaf geweest? Wie belandt in de zak van zwarte piet en wie krijgt al het
lekkers?

Zaterdag 14 december
Vandaag blijven we gezellig binnen, want we kijken
een film! We spreken af om 16u in de scouts en rond
18u mogen jullie naar huis.

Zondag 22 december
♫ Jingle Bells, jingle bells, Jingle all the way! Oh what fun it is to ride in a onehorse open sleigh. ♫ Zoals elk jaar hebben we ons gezellig kerstfeestje ☺ meer
info zal volgen in een brief.
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Zondag 29 december
Torben en Yente hebben veel te veel gegeten op kerstavond en komen nog
altijd hun bed niet uit. Fien is nog te druk aan het feesten voor haar verjaardag
en Milan zit verstopt achter z’n schoolboeken. Er is dus geen scouts vandaag.
Zondag 5 januari
Joepieeee weer een nieuw jaar ☺ om dit jaar goed in
te zetten gaan we met de hele scouts schaatsen! We
zullen iedereen laten zien dat de welpen het
ALLERBEST kunnen schaatsen. We spreken af om
13u45 aan de schaatspiste. Vergeet zeker jullie
handschoenen en centjes niet. Het is 4 euro (met de huur van de schaatsen
erbij).

Zondag 12 januari
Is iedereen klaar? Op uw plaatsen! START!! Jaja beste welpen, vandaag is het
‘alles op wieltjes’ ☺. Wie zal de snelste zijn? Fien op haar fiets of dan toch
Torben op z’n step? Maar hohooo ZEKER geen normaal en simpel parcours, we
doen het aan de hand van foto’s! Vergeet dus zeker jullie voertuig niet want
we zullen hem helemaal transformeren tot een mega cool voertuig.

Zondag 19 januari
YEEESSSSS, Zeehond Yente is suuuper blij, want vandaag gaan
we zwemmen!!! Neem maar snel jullie zwembroek en duikbril
erbij, want vandaag kijken we wie de allergrootste waterrat van
de groep is. Vergeet jullie centjes niet (2 euro).

11

Zondag 26 januari
Milan en Torben zitten al een week vast in de draaikolk van het zwembad,
terwijl Yente en Fien hen tevergeefs proberen te redden. Er is dus geen scouts
vandaag.
Zondag 2 februari
Vandaag is Don Torben het noorden kwijt. We zullen dus al onze
geheimzinnige talenten moeten verzamelen want vandaag spelen we het
fantastische MAFFIASPEL! MOEHAHAHAHHA….
Dit was alweer het tweede keihardje ;) tot snel welpjesssss
Kusjes, jullie allerleukste leiding
Yente, Torben, Milan en Fien
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Wist je dat Angelina een echte Tik Tok- ster is? Dansen en
zingen doet ze volop, met bakken vol fans in Moldavië. Ze
heeft echter nog één groot doel, een collaboratie met
Danielle Cohn. Wat een vonken zou dat geven…

Wist je dat Lara, Paulien, Angelina en Matthieu dolgraag IJsblokjes eten?
Soms kan je hen spotten en zien ijsblokjes verorberen. Op
Paulien haar verjaardag had het olijke trio Lara,
Angelina en Matthieu speciaal kilo’s ijsblokken gefixt
voor Paulien! Wat een lieverds…

Wist je dat Nathan een echte coach is? Hij ziet in overal en
alles het potentie! Steeds als hij de potentie ziet, begint
hij wild zijn been in de lucht te smijten! Waaaw, wat een
kerel!
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Heyyyyy liefste jojo’s wat waren de voorbije weken LEUUKKKKK!!!! Hier zijn
we dan terug met het tweede keihardje en natuurlijk met nog meer TE GEKKE
activiteiten!!!

Zondag 8 december
O.M.G zien jullie die mandarijntjes, letterkoekjes
en chocola al rondvliegen, het is weer van dat. De
lieve oude man is back met zijn zwarte pieten en
zal jullie vertellen wie stout was het voorbije jaar.

Zondag 15 december
Voor alle blokzwijnen en streefteven wordt er een examen uurtje ingelast van
14u tot 15u, kom zeker af om eens te ontspannen! Veel succes met jullie
proefwerken (en dat ze maar snel gedaan zijn).

Weekend 20-22 december
JINGLE BELLLLSSSS JINGLE BELLSSS JINGLE ALL THE WAYYYYYYY!!!!
HUUU???waarom 3 dagen?? UUUHM dat is een grote verassing HA ☺ Info
volgt MWAHAHA
PS: voor de mensen die het niet door hebben -> het is weekend hihi

Zondag 29 december
Angelina en Laura zijn nog altijd aan het bekomen van het TE GEK weekend en
Orly en Emiel zijn zich al aan het voorbereiden op Nieuwjaar! Dus geen
activititeit vandaag 
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Zondag 5 januari
WIIEEHOOW vandaag kunnen jullie pirouettes draaien op
het ijsssss, we spreken af om 13u45 aan de schaatspiste.
Vergeet zeker jullie handschoenen en centjes niet. Het is 4
euro (met de huur van de schaatsen erbij).

Zaterdag 11 januari
Wat weten jullie over Wereld Oorlog 2? Wie Is Robert Baden-Powell? Wat is
de vrouwelijke benaming voor een dolfijn? Weten jullie alle antwoorden ?? Zo
ja, kom dan vandaag af en zo niet, OOK AFKOMEN ! hihihi. We spreken af om
18u aan de scouts en eindigen om 21u terug aan de scouts.

Zondag 19 januari
GEVAAR !! Er zijn blijkbaar ufo’s gespot nabij de
scouts, PAS MAAR GOED OP !! Want ze zijn
opzoek naar de jojo’s !!

Zondag 26 januari
HOLYGUACAMOLY (letterlijk dan ook) Angelina is zooooo geobsedeerd door
avocado’s en guacamole dat ze die thuis gaan eren is (sekte ofwa?!) Laura is
gevallen in kaas en Emiel moest dit vloggen, Orly heeft iets verkeerd gegeten
en zit al een week op de pot ☺ duusss geen activiteit xx
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Zaterdag 1 februari
STRIKEEEE !!
SPAREEE !!
SPLITTTT !!
GUTTERRR !! Weten jullie wat we gaan doen ??
We spreken af om 18u aan de bowling en
vergeet geen centjes, het is 7 euro.

OOOOOHH dit was dan weer het tweede keihardje, op naar het derde
keihardjee wiiiieeeehhhhh!!! DOEII <3

16

17

Dag lieve Gibertjes, tweede keihardje van het jaar woehoe! Ik heb groot
nieuws, we gaan nu elke zondag naar een trampolinepark! Yesss! En terwijl
we springen, liggen er hamsters om de trampolines, dus je kan er best
toevallig op springen en hun kleine nekjes breken! Yaaaas bish yaaassss!

Zondag 8 december
Vandaag komt de enige echt Sinterklaas naar de scouts!
Zoals elk jaar is dit het hoogtepunt van het jaar, want dan
krijgt iedereen veel chocolade en snoepjes enzo… als jullie
braaf zijn geweest natuurlijk (wij weten wel beter). Dit is
ook gekoppeld met examenuurtje van 16u tot 17u.

Zondag 15 december
Pffft die stomme examens zijn nu nog niet gedaan…. (niet wenen, want de
leiding heeft examens tot 31 januari, das pas kut) Daarom gaan we lekker een
uurtje chillen, om al jullie zorgen te vergeten. Examenuurtje van 14u tot 15u.

Zaterdag 21 december
Tis zo ver, het kerstfeestje-moment is aangebroken. Matthieu
staat te poppelen om de cadeautjes open te doen, Paulien
heeft zin in die lekkere stukjes vlees en Lara verlangt al naar
de kerstliedjes. Gelieve allemaal een origineel kerstcadeautje
mee te nemen (+/- 5euro), latere informatie volgt nog.
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Zondag 29 december
Yeeeep, Lara en Paulien zijn nog op zoek naar de kerstballen van Matthieu en
Matthieu is al begonnen aan zijn nieuwjaarsbrief. DUSSSS jammer genoeg
geen activiteit vandaag!

Zondag 5 januari
Hooray!!! Vandaag zullen we onze mooiste kunsten
laten zien op de schaatsbaan. Bereid jullie maar al voor
op een stevige portie blauwe plekken! Vergeet jullie
handschoenen en moneyz niet!

Zaterdag 11 januari
Het is januari, het is koud en saai, dus laten we keer iets nice doen. Vandaag
liefste makkers gaan we bowlen! Jep kegelen die handel. Alle concrete info van
waar, hoe laat en dergelijke bazaar zullen we via de groepschat meedelen, hou
die zeker in de gaten dus.

Zondag 19 januari
Vandaag gaan we eens iets kei gezelligs doen! Tromgeroffelllllll… We spelen
vandaag gezelschapsspelletjes. Neem dus allemaal jullie favoriete spelleke
mee, fun verzekerd! P.S. er is natuurlijk een twist aan verbonden 😉
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Zondag 26 januari
Lara is mentaal aan het mediteren (of beter gezegd, kalmeren door kokende
thee in haar mond te gieten) om nakende herexamens te vermijden. Paulien
aan de andere kant is weer aan het feesten tijdens de examens, want ja het is
Partyvelde voor iets. Als laatste heeft Matthieu al zijn stressbal-hamsters
doorgeknepen en moet hij nu overschakelen op cavia’s, waardoor hij nu zit te
wenen in een hoekje. Also, laatste van de maand, geen activiteit dus.

Zondag 2 februari
Deze zondag gaan we een keertje fecking lui zijn, ma echt lui. Hoe we de
invulling fixen, ga je wel nog zien, ma lui zijn is het codewoord van de dag. Lui
lui lui lui lui
Uiterst lieve groetjes en een vriendschappelijk klopje op je schouder van jullie
leiding
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Er lopen twee ballonnen in de woestijn. Zegt de ene ballon tegen de
andere: ‘Pas op! Een cactusssssssss…

Wat is grijs en zit in de boom?
- Een kanariefantje.

Wat eet een vegetarische kanibaal?
- De groenteboer!

Wat is groen en rond?
- Kermit de knikker!

Er ligt een man dood in het bos. Wat klopt er niet?
- Zijn hart!

Stijn gaat naar de dokter. Hij zegt: ‘Ik heb een bril nodig.’ ‘Inderdaad,
want u staat nu in de kaaswinkel!’
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