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Een nieuw jaar, een nieuw thema, ’t zal wel zijn! Maar wat bedoelen we daar nu
precies mee?
Met dit jaarthema willen we een hechte sfeer creëren, waarin iedereen zich thuis
voelt en vertrouwen centraal staat. We zetten dit jaar de gedachten en gevoelens
van onze kameraden in de kijker. Niet goed in je vel zitten? We gaan het onderwerp
niet uit de weg, en zorgen voor het welzijn van elke scouts of gids. Van kapoen tot
jin, van Dikke Bertha tot hudo, elke bluts of buil is welkom.
Het leven loopt niet altijd van een leien dakje, en dat is
volkomen normaal. We liggen allemaal wel eens in de
knoop met onszelf. We delen samen mooie momenten en
gaan voor elkaar door het vuur als het even wat moeilijk
wordt. We willen een veilige thuis vormen waar we
kunnen vertellen wat onze persoonlijke grenzen zijn. Want
scouting, da’s durven!
We maken duidelijk dat het meer dan oké is om jezelf te
zijn en je zelf voluit te tonen, voor alles wat je bent en wat
je voelt. Van kleinste kapoen tot stoerste jin, we zijn er
samen om onze grenzen te verleggen en vriendschappen
te smeden. Onze scoutsgroep is een tweede thuis waar
iedereen erbij kan en zichzelf kan zijn.
We bouwen samen aan scouting, een plaats waar we
zorgen voor elkaar en waar we respect hebben voor elke
unieke ik. We bouwen aan een warm nest, waar ruimte is
voor zowel schouderklopjes als high fives, voor knipogen en knuffels.
Kortom, we hopen op een kleurrijk jaar vol gevoelens en vol koesterende
vriendschappen, met een plekje voor elke kapoen, elke welp, elke jojo, elke giver,
elke jin en alle leiding.
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De scouts kan in september opnieuw opstarten. Omdat het bijzondere tijden zijn,
gelden er ook bijzondere maatregelen om het scouting-gebeuren zo veilig mogelijk te
maken voor iedereen. Daarom hebben wij volgende maatregelen genomen [AUG
2020].

Veilig naar de scouts
✓
✓
✓
✓

Rondom het scoutsterrein handhaven wij een mondmaskerplicht.
+12 jarigen nemen best steeds een mondmasker mee naar de scouts
Wij vragen aan ouders om bij het afzetten van uw zoon en/of dochter de
koer niet te betreden, alsook onmiddellijk vertrekken.
Wie ziek is, blijft thuis.

Tijdens de activiteit
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Elke zondagmiddag worden de aanwezige leden geregistreerd in het
logboek.
Kapoenen en welpen vormen enerzijds een bubbel, jojo’s en givers
anderzijds ook, zolang men met minder dan 50 personen blijft.
Elke tak-bubbel krijgt eigen apart toilet.
Op verplaatsingen naar duinen, bos,… dragen +12 jarigen onderweg een
mondmasker. Tijdens het spel is dit niet nodig
Hygiëne-maatregelen, zoals voldoende handen wassen, enz. blijven van
kracht.
Contactspelen worden vermeden.

Na de activiteit
✓
✓
✓

Leden vertrekken per bubbel naar huis, om samenloop te vermijden.
Indien u iets in de shop wenst te kopen, wacht u op gemarkeerde plaatsen
voor het wolvenlokaal.
Vermijd samenscholing voor de poort.
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Wat moet waar?

Vergeet niet om elke week je das en scoutshemd en/of oranje aan te doen!
Oude jaartekens bevestig je aan de achterkant van je hemd. Voor niet-officiële
tekens, zoals kampherinneringen , ben je vrij om een plaatsje te kiezen.
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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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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 liefste kapoentjes. Feest! Het nieuwe scoutsjaar is aangebroken en dat wil
zeggen dat we weer elke week veel plezier kunnen maken en samen spelen. Hoeraaa!
Wij hebben er alvast veel zin in.
Lieve lieve kapoentjes, misschien kennen sommigen van jullie
mij al, anderen misschien nog niet… Ik ben Paulien (Nieuwsgierig
winterkoninkje) en ik sta nu al drie jaar leiding. Ik hou erg veel
van tomatensoep en chocolade en ik ben af en toe een beetje
onhandig. Ik heb ontzettend veel zin om jullie te leren kennen en
leuke activiteiten met jullie te doen. Jullie ook? Veel liefs en tot
snel!

Hey kapoentjes, voor diegenen die mij nog niet kennen… Ik
ben Torben (Trouwe Sneeuwuil). Dit is mijn tweede jaar als
leiding en ik zie het helemaal zitten met jullie!

Halli hallooooo, dag kapoentjes!!!! Ik ben Cheyenne Opbrouck
en zal dit jaar een deel van jullie leiding zijn! Ik ben 18 jaar en
woon in Oostduinkerke. Ik zie het super hard zitten om jullie te
leren kennen en samen te ravotten, tot binnenkort!!!!!!

Dag lieve kapoentjes, ik ben Yente De Potter ofwel ‘tedere
zeehond’ en moest je mij nog niet kennen; zullen we daar snel
verandering in brengen. Ik zit nu in mijn laatste jaar in het
Immaculata De panne en dit is mijn tweede jaar leiding en
hopelijk hebben jullie evenveel zin in dit scoutsjaar:))
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Zondag 4 oktober
Yes, vandaag is het onze aller aller eerste activiteit van het jaar. Zijn jullie ook zo
benieuwd naar alle andere kapoentjes? Wij zien het al helemaal zitten om jullie te
leren kennen. 😊

Zondag 11 oktober
Is het een vliegtuig, is het een vogel…. Draai een keer in
het rond, stamp met je voeten op de grond…Oya lele, ik
voel me plots weer zo oya lele… Zoals jullie misschien al
kunnen raden spelen we vandaag het grote studio 100
spel!

Zondag 18 oktober
Vandaag testen wie er de sportiefste onder jullie zijn. We spelen vandaag de
olympische kapoenenspelen!

Zondag 25 oktober
Helaas pindakaas, Paulien en Yente zijn gaan diepzeeduiken. Cheyenne is haar sokken
kwijt en Torben doet mee aan een wedstrijd cécémel drinken… Geen activiteit
vandaag.

Zaterdag 31 oktober
Zijn jullie klaar voor de spannendste en meest
enge dag van het jaar? Vandaag gaan we samen
griezelen, want het is Halloweeeeen! Meer info
volgt.

Zondag 8 november
Vandaag gaan we op zoek naar de grootste ster onder jullie. Wie kan er het best
zingen, dansen of toneel spelen? We zoeken het uit in Zeedustra’s top talent!
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Zondag 15 november
Vandaag verhuizen we van de scouts naar het verre
Amerika. Waar zitten hier die stoere cowboys en
indianen?

Zondag 22 november
Blub blub… Joepie, vandaag gaan we zwemmen. Liggen jullie zwempak en zwembril al
klaar? Neem zeker ook 2 euro mee.

Zondag 29 november
Dit weekend gaat de leiding op activiteit met jullie ouders. Volgende week is het weer
jullie beurt. Deze week geen activiteit!

Zondag 6 december
Vandaag is het de verjaardag van een heel speciale man…
Weten jullie wie? Eens zien wie er dit jaar braaf geweest
is… We krijgen hoog bezoek hier in onze scouts vandaag.

Ziezo, ons eerste keirhardje zit er alweer op. Maar geen schrik, er komen nog heel
heel heel veel superleuke activiteiten. Veel knuffels van jullie allerleukste en
allerliefste leiding!

Cheyenne

Paulien

Yente

Torben
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Hoi piepeloi liefste welpen!! Zijn jullie klaar voor een spectaculair, gezellig, crazy,
megasuperfantastisch nieuw scoutsjaar? Wij hebben alvast enorm veel zin om samen
met jullie te ravotten, te lachen en vooral veel plezier te maken. Tot snel en veel
groetjes van jullie gloednieuwe leiding!
Dag allerliefste welpjes,
Fien (Zachtaardig Roodborstje) hier! Omdat ik het zooo leuk
vond met jullie vorig jaar, ben ik nu opnieuw jullie leiding. Laat
ons er een super-mega-vetcool jaar van maken met een leuke
welpengroep. Ik kan niet wachten tot ik jullie allemaal (beter)
kan leren kennen! Dikke knuffel
Lieve welpjes,
de meesten van jullie kennen mij waarschijnlijk nog niet, maar
ik sta alvast te popelen om jullie te ontmoeten. Vorig jaar ben
ik een jaartje weggeweest bij de scouts, maar ik ben super blij
dat ik mijn eerste jaar leiding bij jullie mag staan. Ik hoop dat
we dit jaar veel kunnen lachen samen en mooie momentjes
kunnen beleven. :)) xoxo, Anouk

heluuuwwww liefste welpen! Ik ben Matthieu, ook wel
gekend als Spitsvondig Stekelvarken (dat is zo een
ontplofte egel). Ik ben nu al 5 jaar leiding en ben super blij
dat ik dit jaar bij jullie kan staan! Ik heb er alvast heel veel
zin in, hopelijk jullie ook! Vele groetjes van mij en mijn
dikke hamster.
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Halloooo welpjes,
Ik ben Nathan en dit is mijn tweede jaar leiding. Ik hou van
sporten en grapjes maken. Ik kijk er al naar uit samen met jullie
er een tof jaar van te maken. Groetjes!

Zondag 4 oktober
JOEPIEEEEEE, FEESTJEEEEEE! De allereerste activiteit van het scoutsjaar! Vandaag
gaan we elkaar wat beter leren kennen aan de hand van een paar leuke spelletjes.
Dat wordt sowieso een spetterende start, want in scouts zeedustra zitten alleen de
coolste jongens en meisjes, en zeker bij de welpen! 😊 Jullie leiding ziet het alvast
zitten!

Zondag 11 oktober
Nu we elkaar een beetje beter kennen, is het tijd je fiets,
skate, rolschaatsen, skeelers, tractor, waveboard, step,
driewieler, hoverboard,… boven te halen en mee te nemen
naar de scouts ! Vandaag spelen we ‘alles op wieltjes’.
Matthieu neemt (als oudste leiding) alvast zijn rollator
mee 😉

Zondag 18 oktober
Vandaag is het tijd om jullie krachten te bundelen en te tonen dat jullie waardige
welpen zijn. Wie kan het beste kamp maken en kan zo bewijzen dat hij/zij alle
scoutsskills goed onder de knie heeft? Wij zijn alvast reuzebenieuwd naar jullie talent!
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Zondag 25 oktober
Jammer genoeg zijn Fien en Matthieu hun lama kwijtgespeeld. Anouk schildert
vandaag haar toilet, en Nathan is aan het oefenen om buikdanseres te worden. Geen
activiteit vandaag!

Zaterdag 31 oktober
De engste nacht van het jaar is er weer ! Zijn jullie klaar
om te griezelen of zijn jullie te bang ? Dan is dit je kans
om over je angst te komen ! Jullie krijgen nog een brief
met extra info voor deze activiteit !

Zondag 8 november
Kan jij even goed dansen als Anouk. Zingen als Fien ? Toneel spelen als Matthieu ? Of
grappen maken als Nathan ? Wij willen graag jullie talenten ontdekken ! Tijdens deze
talentenshow beoordelen wij jullie speciale talenten. En wie weet ga jij met de prijs
naar huis ?!?

Zondag 15 november
Kniebel knabbelknuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje ?
Geen paniek jongens en meisjes, want vandaag is snoepen
wél toegestaan ! Meer nog, we gaan ons eigen
supercoolemegalekker snoephuisje maken ! Tot dan !

Zondag 22 november
Liefste welpjes, vandaag is de ideale dag om jullie danstalenten boven te halen, want
we spelen het enige echte tiktokspel !! De ideale kans om te bewijzen dat al die uren
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al scrollend op tiktok niet voor niets geweest zijn. En wie weet wordt één van jullie wel
de nieuwe Charlie D’ Amelio of Addison Rae…

Zondag 29 november
Helaas pindakaas… Dit weekend is het aan jullie ouders om ons beter te leren kennen,
want wij gaan namelijk samen met hen op weekend. Geen activiteit dus…

Zondag 6 december
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje…
Jaja trek maar jullie mooiste schoenen aan, want we
krijgen belangrijk bezoek in de scouts. Zijn jullie wel
braaf geweest dit jaar? Dit komen we vandaag zeker
en vast te weten! 😉

Wat gaat de tijd toch snel als je plezier maakt… Het eerste Keihardje zit er alweer op.
Jammer inderdaad, maaaaaar er komen nog onzettend veel knotsgekke activiteiten
aan . Joepieeeeeeee!!!! Tot snel

Anouk

Matthieu

Nathan

Fien
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EEN DAG VOOR OUDERS – LEIDING – STAM VAN DE SCOUTS ZEEDUSTRA

ZATERDAG 28 NOVEMBER 2020
Een ouder-leiderweekend is een weekend voor ouders, leiders en oudleiding. Je leert
er op een ongedwongen manier de leiding en andere ouders beter kennen.
Niets gaat er aan CORONA voorbij in 2020….een weekend kunnen we er niet van
maken…
MAAR
Houd ZATERDAG 28 NOVEMBER 2020 VRIJ VAN 14U TOT 21U!
We maken er samen met jullie een onvergetelijke CORONAPROOF OUDERLEIDERDAG
van!!!
NOG NOOIT MEEGEWEEST? SPREEK OUDERS AAN DIE REEDS MEEGINGEN, GA MEE
MET EEN BUBBLE DIE JE REEDS KENT EN LEER ANDERE MENSEN KENNEN.
EEN OP EN TOP ERVAREN FOURAGE ZORGT ERVOOR DAT WE GEEN HONGER LIJDEN.
NOG NIET INGESCHREVEN? MAIL DAN SNEL NAAR cindysallaerts@gmail.com OF
SPEEL JOUW MAILADRES DOOR AAN BART Persyn (ouder) – JEROEN Crevits (oudleiding) - CINDY Sallaerts (VZW ouder) WOUTER Geldhof (VZW ouder)
EN DIT ALLES VOOR DE PRIJS VAN 15 EURO ALS OUDER EN 10 EURO ALS LEIDING
Dit alles is natuurlijk onder voorbehoud van wat er kan binnen de coronamaatregelen!
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JUUUUUUUWWWW Jojo’s wij hebben er weer ongelofelijk veel zin om er weer een
spetterend scoutsjaar van te maken!!! Hier al een overzicht van alle te gekke
activiteiten
Heeeey, voor zij die mij nog niet kennen: ik ben Sare. Ik
ben 21 jaar en studeer in Leuven. Ondertussen is dit al
weer mijn vijfde jaar leiding, maar dit jaar wordt
ongetwijfeld het tofste! Hopelijk zien jullie het even hard
zitten als mij, tot binnenkort!!
Hallo, mijn naam is Eline. Velen van jullie zullen mij wel al kennen
maar voor degenen die mij nog niet kennen. Ik woon in Adinkerke
met mijn 3 katten: Belle, Lotje en Lizzy, 2 schildpadden: Berlius en
Baziel en mijn 2 kippen die nog geen naam hebben. Ik had gehoord
dat ik gemist werd dussss i’m back van een jaar weggeweest. Ik zie
er enorm naar uit en ik had het geluk om dit jaar leiding te staan
voor de tofste en coolste tak van de scouts! We zullen er samen het
beste jaar van maken die jullie al gehad hebben! Tot snel!
Yoooo, ik ben Lara aka goedaardige maki momenteel ben
ik me nog volop aan het vertoeven in het Gentse
studentenleven. Sommigen kennen me al een beetje en
anderen helemaal niet, maar dat komt allemaal in orde. Ik
heb net als mijn medeleiding enorm veel zin in dit jaar, see
you all soon xoxox
Hellooo, Laurens hier, sommigen zullen mij al kennen
anderen dan weer niet. Maar niet getreurd ik wil jullie
ook super graag leren kennen! We gaan er een super jaar
van maken, tot binnenkorttttt!!!
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Zondag 4 oktober
Hallo allemaal we kennen elkaar nog niet zo goed, maar daar brengen we vandaag
verandering in!!! Wil je alle sappige details weten van jullie nieuwe leiding? Kom dan
zeker af!

Zondag 11 oktober
Minuut

Zondag 18 oktober
Lara, Eline en Laurens hebben een deal gemaakt met één of andere mooie
Italiaan genaamd Louigie. Commissaris Sare is hier tegen en wilt vermijden
dat de pakketjes in België geraken.
Zondag 25 oktober
Laurens en Eline zijn professionele schaatsers en moeten naar een wedstrijd in Ijsland.
Sare en Lara gaan mee om hen een hart onder een riem te steken. Daarom is er geen
activiteit vandaag.

Zaterdag 31 oktober
Sudder en beef, het is vandaag halloween.

6,7,8 november
We gaan op weekend. JOEPIEEEEEEEEEEE!!! Meer info volgt nog via een brief.

Zondag 15 november
Voel de grond daveren Wereld Oorlog 3 is uitgebroken. Let op voor de atoombommen
en scherpschutters. Wees goed uitgerust want het wordt een lastige strijd.
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Zondag 22 november
Vandaag
gaan
zwemmmmeeeeeeennnnnnnnnnnn!!!! Vergeet
jullie zwemgerief en €2 niet.

Zondag 29 november
Lara is van de trap gevallen gisteren, Laurens en Sare hebben haar met spoed naar het
ziekenhuis gebracht. Ook Eline heeft haar overslapen en zal er deze week niet kunnen
zijn.

Zondag 6 december
Hij komt, hij komt… maar wie is het nu weer die kom? Is het de paashaas, de kerstman,
sinterklaas of misschien wel de klusjesman? Dit zullen jullie deze activiteit al snel te
weten komen.

Dit was het alweer voor het eerste keihardje. Niet getreurd, we zijn zo dadelijk weer
met meer leute. CHALLAAAAASSSSS

SARE

ELINE

LARA

LAURENS
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Wist je dat Laurens een super vaste slaper is? Niemand kan die
jongen wakker krijgen, er word gezegd dat hij nog vaster slaapt
in een zetel dan in zijn eigen bed.

Wist je dat Orly tijdens het kamp geobsedeerd was door
een colaflesje? Hij kon niet zonder zijn flesje slapen, na het
kamp heeft Cheyenne het flesje weggesmeten en we
hebben het flesje nooit meer gezien ☹

Wist je dat Torben zijn blonde haren niet
heeft geknipt, maar zijn haar is korter
geworden doordat hij eens wilde koken
voor de leiding, maar het koken liep niet
zo goed af…
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YEEEEHAAAAW givers, 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;
Onze Volhardende Spreeuw is al 3 jaar
een vaste waarde in de leidingsploeg.
Ze mag dan wel kleiner zijn dan iedereen
maar let goed op wat je zegt want ze legt
je zo op de grond. Zelfs de andere leiding
is bang van haar om iets te zeggen 😉.
Maar voor jullie engeltjes zal ze goed
zorgen zolang jullie ook voor ons zorgen.
Ik spreek natuurlijk over de mama van de
groep, dat is een taaie tante!
Hier is Bereidwillige Hathi, en een
Slechte leiding is hij zeker nie!
Dit wordt nu al zijn 5de leidingsjaar,
met veel goesting en wat minder haar…
Hij is een krak in frieten bakken en dat
ene met zijn skilatten, en ziet het zitten
om leiding te geven aan jullie schatten!
Het is den oudsten met al haar op zijn kin,
en als leiding van jullie vliegt hij er in!
Dus wees lief dit jaar en geniet ervan,
we hebben het natuurlijk over de Milan!
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Hier zien we het Goedgemutst Zeepaardje,
hij kwam erbij toen hij nog een klein
Givertje was. Dit kleine Givertje veranderde
in een actieve en werklustige leider die nu
met trots zijn 2e jaar leiding tegemoet gaat.
Je kan hem herkennen aan zijn prachtige
lange blonde lokken en zijn stralende witte
glimlach. Ons Goedgemutst Zeepaardje ziet
het dit jaar volledig zitten en zal goed voor
zijn Givertjes zorgen!

Zondag 4 oktober
Vandaag gaan wij elkaar NOG beter leren kennen! Het Giverlokaal ziet er toch ook nog
sombertjes uit… Dus we maken gewoon onze eigen chille crib lets gooo!

Zondag 11 oktober
Na de kennismaking hebben jullie onze harten gestolen OHHHH <3. Mo ejj ! Stelen is
stelen, en stelen is een misdaad… Dus maak je klaar voor een ‘JACHTSEIZOEN’…

Zondag 18 oktober
Jajaa, Givers zijn al grote gasten, dit dat. Maar voor één keer mag je nog eens je
gedragen als een bébé! Draag een pamper, laat het los laat het gaan! En hou je vast
want er kom een ‘STROENTSPEL’ aan…

Zondag 25 oktober
T’is alweer van dat… de laatste zondag van de maand. Ook word er natuurlijk de
ouderavond georganiseerd! Meer info volgt!

Zaterdag 31 oktober
Ik ziejn e spook. WOA?! DOA!! Komn junder ook? ZEKER DAAA! Jaja t’ is weer
Halloween oehhhhh… Meer info volgt!
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6- 7- 8 november
MO VINT TOCHHHH na lang dromen ist zo ver!!! RARARA wat gaan we doen… Meer
info volgt in brief…

Zondag 15 november
Nou, gaan we eens de Hollander uithangen! Eet een stukkie kaas, trek die leuwke
klompies aan. Want wij spelen vandaag het hejle leuwke ‘KAAS EN KLOMPEN SPEL’!
Hartstikke leuwk tochhh…

Zondag 22 november
Als arme stakkers hebben wij toch wel even nood aan die stacks… Daarom gaan we
vandaag die echte doekoes verdienen met een geldinzamelingsactiviteit. Lets GOOO!

Zondag 29 november
Na al dat vele werk aan jullie, hebben jullie ouders en jullie leiding wel even recht op
een lekker gezellig weekendje! Dus vandaag geen activiteit schatjes… :’(

Zondag 6 december
Leeft die kerel nu nog assan… Blijkbaar wel want tis weeral zijn zoveelste verjaardag
van onze Sint! Dus zing nog eens goed! Als je da wil! En ook omdat moet…

Voila si schatjes, dit was het dan voor ons eerste keihardje van het jaar... Tot het
volgende keihardje we zien jullie daar!
GREETZ DE CHILLSTE LEIDING DUHHH!
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Jantje zit op de peuterschool en zit in zijn neus te peuteren. Dan zegt de meester:
“Jantje hou daar eens mee op!” En dan zegt Jantje: “maar meester, we zitten toch
niet voor niets op de peuterschool.”

Antwoord: ‘T zal wel zijn!!
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Jow, eet, wazaaaa, hey, hoi, jeeett, goeidendag..
Tis ik e, je wit wel.

Aight

Zondag 4 oktober
Hupla gank uze eerste activiteit! tjowww

Zondag 11 oktober
Mo how zeg tis al uze 2de activiteit….

Zondag 18 oktober
Mo wit je.. ?? Tis uze 3de activiteit ! vandaag gaan wieder ee twuk mega chils doen..
Wit je al wuk ? Nink hahah je ziet wel

Zondag 25 oktober
Uze Arthuro is weer aant vissen dus is er geen activiteit.. Wenen bleiten janken, helaas
kzie junder wel nog e

Zaterdag 31 oktober
OOEEEHHHHH HALLOWWWWWEEEEENNN. Meer info volgt
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Zondag 8 november
Tis tijd voe ne ki ne stage te doen e ! Tis de kans om eens voor ne tak te staan en leiding
te spelen. Junder gaan de vree goe doen ze.
Love u en tot dan.

Zondag 15 november
Vandaag is het junder dag. Junder zien de big boss in de scouts.
Ai ai ai da komt nie goed zeker… ?

Zondag 22 november
Oleee Oleee oleee ons eerste weekend !! feeeesssteeeennnnnn meer info volgt

Zondag 29 november
Hupla geen activiteit voe junder hahahahhahaha !!
Maaaarrr.. wel voor de ouders joepieeee . Meer info volgt

Zondag 6 december
In de zak, in de zak. Vandaag komt de goed heiligman langs. Wie vliegt er in de zak ?
Wie krijgt er wat lekkers ?? Kom en ontdek het

Bye
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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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