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Dat dit scoutsjaar allesbehalve normaal is, dat weten we ondertussen allemaal. Maar 

of we er nog steeds keiveel zin in hebben? ’t Zal wel zijn!  

Op 6 december konden we eindelijk terug naar de scouts met de Kapoenen en 

Welpen. Met een lading lekkernijen liet de Sint weten dat hij ons niet was vergeten. 

De komende weken komen er nog meer fantastische activiteiten, met de nodige 

portie scoutsvitamientjes en aangepast aan de huidige maatregelen.  

We willen graag nog eens benadrukken dat er een voortdurende mondmaskerplicht 

geldt voor alle leiding en ouders op het scoutsterrein. Bovendien werkt de 

Scoutsshop uitsluitend op bestelling. Welpen en Kapoenen gebruiken een andere 

ingang, omdat we werken met twee aparte contactbubbels. De welpen nemen 

tijdelijk intrek in het Jojo-lokaal. Daarnaast spelen we ook zo goed als altijd BUITEN, 

dus draag steeds gepaste, warme kledij! 

We beseffen dat het voor de oudere takken ongeduldig wachten is op meer nieuws. 

Ook wij kijken al uit om jullie opnieuw te verwelkomen. De leiding heeft in dit 

Keihardje dan ook geprobeerd om leuke opdrachten voor jullie te voorzien. We 

houden jullie verder op de hoogte over het verdere verloop van jullie activiteiten.  

Het wordt nog even tanden bijten dus, maar wij, de voltallige leidingsploeg, kijken al 

uit naar een zorgeloos 2021 en een zomer met fantastische scoutskampen. ‘t Zal wel 

zijn! 

 



  

 

 

Veilig naar de scouts 
 

✓ Vanaf zondag kunnen enkel KAPOENEN en WELPEN terug naar de scouts. 
Voor de ouderen is het nog even wachten. 

✓ Er geldt een voortdurende mondmaskerplicht voor alle leiding en ouders op 
het scoutsterrein. 

✓ De Scoutsshop werkt uitsluitend op bestelling. 
✓ Welpen en Kapoenen gebruiken een andere ingang, omdat we werken met 

twee aparte contactbubbels. De welpen nemen tijdelijk intrek in het Jojo-
lokaal. 

✓ We spelen zo goed als altijd BUITEN, dus draag steeds gepaste, warme 
kledij! 

✓ 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. 
 
Alle andere, eerder genomen maatregelen blijven nog steeds van kracht. Je kunt ze 
steeds raadplegen op onze Facebookpagina en op onze website: www.zeedustra.be  
  

http://www.zeedustra.be/


 
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. 

 
* 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.  

 
Bij vragen of opmerkingen hierover, kan u hiervoor steeds terecht bij de groepsploeg: 

Matthieu, Sare of Orly.  
 
Voor alle nieuwe kleren, hemden, kentekens en wat-nog-allemaal-ook, staat de leiding 

graag klaar om je te helpen via onze online scoutsshop! Heb je iets dringend nodig? 

Stuur een mailtje naar: 

- yente@zeedustra.scoutsgroep.be 

- laurens@zeedustra.scoutsgroep.be 

In de scouts zelf kunnen we door de coronamaatregelen de shop niet fysiek openen. 

We werken vanaf nu dus enkel online via bestelling.  

  

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 / 

mailto:laurens@zeedustra.scoutsgroep.be


 

Dag liefste kapoentjes. Yessss, eindelijk kunnen we weer samen spelen. We hopen dat 

jullie er evenveel zin in hebben als wij       

Zondag 13 december  

Trek jullie wandelschoenen maar aan, want vandaag gaan we op 

tocht. Zijn jullie ook zo benieuwd welke vreemde wezentjes we 

zullen tegenkomen? 

Zondag 20 december 

Let it goooo, let it goooo… Vandaag dromen we samen over prinsessen, kastelen en 

ridders. Zijn jullie klaar voor het grote Disneyspel? 

Zondag 27 december   

Helaas pindakaas, Cheyenne zit nog steeds opgesloten in het disneykasteel. Torben en 

Yente proberen haar al 3 dagen te bereiken, maar jammer genoeg is haar gsm plat… 

Geen activiteit vandaag.  

Zondag 3 januari  

Vandaag gaan we op zoek naar de beste zanger, danser, moppentapper, … onder 

jullie? Bereid jullie maar voor op een grote portie glitter en glamour. Vandaag zoeken 

we naar Zeedustra’s top talent! 

Zondag 10 januari 

Breng vandaag maar allemaal jullie fiets, step, rolschaatsen, … mee. 

Wie kan er Yente inhalen en wie is er behendiger dan Torben? Dit 

komen we vandaag allemaal te weten bij alles op wieltjes. 

 



Zondag 17 januari 

Omdat jullie zo’n brave kapoentjes zijn, heeft de 

leiding voor jullie een verrassing in petto. Het is 

iets met popcorn en een heel groot scherm… 

Weten jullie het al?  

Zondag 24 januari  

Yihaaaaa, pak jullie lasso’s maar…. Vandaag gaan we paardrijden en dansen rond een 

kampvuur. We spelen het grote cowboys en indianen spel! 

Zondag 31 januari  

Aangezien de leiding nog aan het bekomen is van jullie cowboyavonturen is er 

vandaag geen activiteit. 

Zondag 7 februari 

Hoe heet het paard van Sinterklaas? Welk land ligt er naast België? Hoeveel poten 

heeft en spin? Jajaa, jullie zien het… We testen vandaag wie de slimste kapoen is 

onder jullie. Welkom bij de grote kapoenenquiz! 

Dit is alweer het einde van ons tweede Keihardje. MAAAAAR… gelukkig komen er nog 

vele leuke activiteiten. Wij kijken er naar uit hoor! Veel liefs van jullie allerliefste 

leiding!!  

  

  Torben  Cheyenne Paulien  Yente 



Ooohnee Matthieu is zijn kerstmuts kwijt! Breng jij hem ernaartoe?   



Dag allerliefste Welpjes van ons! De tijd vliegt voorbij want hier zijn we al met 

keihardje nummer 2! Aangezien we jullie de voorbije maanden hebben moeten 

missen, gaan we er extra hard invliegen deze keer met supertoffe activiteiten! Tot 

snel       

Zondag 13 december  

Plopperdeplopperdeplop lieve Welpjes! Jaja, vandaag 

spelen we het enige echte studio 100 spel! Draai een keer 

in het rond en stamp met je voeten op de grond richting 

de scouts! Tot dan! 

Zondag 20 december 

HO HO HOOOOOLAPOLA! De Ferrari-slee van 

de Kerstman is neergestort! Hoe moet hij nu 

zorgen voor een mooi Kerstmis? Wij verdenken 

Sinterklaas, die sowieso heeft samengewerkt 

met de Paashaas, om zo de Kerstman te 

saboteren. Vandaag gaan wij als echte welpen-

detectives deze zaak oplossen! 

 

Zondag 27 december   

GELUKKIG NIEUWJAAR!!!! Of ja, bijna gelukkig nieuwjaar… Het is niet de laatste dag 

van de maand en de laatste dag van dit jaar, maar wel de laatste zondag van de maand! 

Er is vandaag geen scouts. 



Zondag 3 januari  

Hebben jullie nog altijd niet genoeg gesmuld tijdens 

de feestdagen? Dan zullen wij jullie maagjes 

vandaag vullen. Vandaag maken we ons eigen 

snoephuisje!  

 

Zondag 10 januari 

Zijn jullie even sterk als superman en batman? Dan zullen wij jullie superkrachten 

vandaag goed kunnen gebruiken, want de wereld wordt overgenomen door echte 

schurken! Helpen jullie ons ze te verslaan? 

 

Zondag 17 januari 

Nu het buiten toch wel koud wordt, is het tijd om gezellig binnen te blijven 😊 Ruik je 

de lekkere popcorn al? Dan is het tijd voor de filmmiddag!!! 

 

Zondag 24 januari  

Zijn jullie klaaaaaaar?!? Wat is de hoofdstad van België? Hoe heet de huishoudster van 

Sinterklaas? Welke kleuren zitten in de vlag van Italië? Hoe heet de tante van Suske en 

Wiske?  Haal jullie kennis alvast boven, want vandaag 

spelen we de grote welpenquiz! 

 

Zondag 31 januari  

Nathan heeft zich nog maar eens in de nesten gewerkt… Hij wou op het Atomium 

klimmen, maar zit vast op de eerste bol. Hij durft er niet meer af, dus de rest van de 

leiding is op weg om hem te helpen!!! Er is dus geen scouts vandaag. 

 



Zondag 7 februari 

Wij hadden hier heeeel graag een zalig weekend gepland vol leuke scoutsactiviteiten, 

maar omdat we de situatie (met het verschrikkelijke coronavirus) niet kunnen 

voorspellen, kunnen we dit nog niet met zekerheid zeggen. Meer info volgt! 

Dit was alweer het tweede keihardje… We zien jullie snel terug voor keihardje 3 met 

nog veel meer en veel leukere activiteiten!  

We love you!!!!! 

Anouk, Matthieu, Nathan, Quinten en Fien 

 

 

  



 
 

Wist je dat Eline enkel kan slapen met haar kat Lotje 

naast haar?! Er wordt gezegd dat een kat deze foto 

stiekem heeft getrokken, was het Belle of Lizzy?!?! 

 

 

 

 

Wist je dat Matthieu later Tiktok ster wil worden? Hij 

maakt zoveel filmpjes dat zijn ouders besloten hebben 

om wekelijks een dokter over de vloer te laten komen. 

Die moet hem dan een pilletje geven om hem te 

kalmeren. Als dat maar goed komt… 

 

 

 

Wist je dat Emiel een echte levenskenner is? 

Volgens zijn wetenschappelijk brein bestaan heel 

wat soorten vlees uit kleine deeltjes vis… Raar, zou 

je denken, maar Emiel heeft er het levende bewijs 

van gezien. Pas dus maar goed op als Emiel eens met 

vlees afkomt.  

  



 

Heeeeyyyy, dit is alweer  2e keihardje, jammer genoeg niet zoals anders, maar dat wil 

niet zeggen minder leuk. Speciaal voor jullie hebben wij wat leuks in peto. Dus maak 

je maar al klaar voor deze fantastische ultra-originele coronaproof activiteiten. 

Zondag 13 december  

Jammer genoeg geen activiteit deze week maar wel een te gek kruiswoordraadsel. 

 

 

 

 



Zaterdag 19 december 

Wij missen jullie superhard en zouden 

jullie prachtige stemmetjes en mooie 

gezichtjes nog eens willen horen en 

zien, daarom zullen we vandaag eens 

meegaan met de moderne technologie 

en videochatten!!!! Omdat we nog 

altijd in de scouts zitten hebben we 

ook een super gekke coole leuke quiz 

voorzien. Meer info volgt in een mail.  

Zondag 27 december   

Eline en Sare moeten boodschappen doen voor hun oude buurman. Lara belt een 

eenzame vriendin. Laurens schrijft een brief naar zijn grootouders. Verricht vandaag 

eens een goede daad of help mensen die het moeilijk hebben in deze coronatijden.  

Zondag 3 januari  

Ready, set, go!! Vandaag hebben we een nieuwe challenge voor jullie bedacht. We 

willen nog niet veel verklappen, maar haal alvast je sportkledij boven. Meer info volgt 

via mail. 

Zondag 10 januari 

Deze week geen opdrachten, wel leuke weetjes: 

• Wist je dat Eline nog leidster is geweest van 
Laurens? En dat maar liefst 2 keer. 

• Wist je dat Lara en Emiel in het geheim een 
koppel vormen en getrouwd zijn? 

• Wist je dat Sare niet van gebakken vlees 

houdt en veel liever rauw vlees eet?  

Zondag 17 januari 

Charli D’amelio, Addison Rae, Tyra Deloof of jijzelf? Wie is de beste danser of danseres 

van TikTok.  



Zondag 24 januari  

De vorige quiz was geestig, he? Dus 

dachten wij waarom niet nog eens? 

Meer info zal volgen in mail. 

Zondag 31 januari  

Eline en Sare zijn nog doodmoe van de vermoeiende quiz. Lara is te boos dat ze 

verloren is en Laurens zit thuis met blessures van het harde dansen. Hierdoor is er 

vandaag geen activiteit 

Zondag 7 februari 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…. Wanneer je denkt alles 

gezien te hebben in de buurt, dan heb je het vandaag 

toch mis. Wat we vandaag zullen doen, is nog een groot 

geheim. Info volgt in de mail.  

 

-AFSLUITING- 

Dit was het al weer. Hopelijk kunnen we snel terug activiteiten in real life geven. Hou 

het veilig, hopelijk nog allemaal gezond en tot snel!!!!!!! 

       Eline               Sare  

  Lara 

     

Laurens 

  



 
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 erop 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 

 



 

Dag givertjes van ons hart, omdat we jullie zo hard missen en nog even 

niet kunnen samen komen hebben we toch nog enkele opdrachtjes voor 

jullie. 

Eerst en vooral willen we zeggen dat we na jullie examens (vanaf begin vakantie) terug 

elke zaterdag avond online spelletjes gaan spelen met jullie. Een tijdstip zullen we nog 

delen met jullie in de messengergroep. 

Hier zijn enkele opdrachten om jullie bezig te houden. 

1. Hieronder vinden jullie 3 tekstjes die elk van de totems van jullie leiding is. 

Welk tekstje hoort bij welke leider en wat is hun totem? 

 

- Er bestaat geen meer vrolijke, blijmoedige en opgewekte vogel dan de … 

. Hij beschouwt alle omstandigheden met rust, jovialiteit en een 

wereldwijze blik. Hij verliest nooit zijn goed humeur. De … is bescheiden, 

slim en speels. Hij leert gemakkelijk iets bij. De … heeft een groot 

aanpassingsvermogen. Hij kent een hecht familieleven en verdedigt zich 

dapper tegen vijanden. 

 

- Deze schattige en gracieuze zoutwatervis leeft in water met een rijke 

plantengroei. Hij is de hele dag actief, maar kan ook bewegingloos blijven 

hangen. Het … beweegt zich steeds rustig voort. Het voelt zich het best 

in kleine groep en is betrouwbaar. Het … is vriendelijk en waardeert een 

stevige vriendschapsband. Het verkiest zijn vertrouwde omgeving, maar 

kan zich aanpassen aan een nieuwe omgeving. 

- De … is het grootste en zwaarste landdier. Hij leeft in kudden waar het 

recht van de sterkste geldt. Een … is tam, gewillig, leergierig, 

hardwerkend, behulpzaam, intelligent en waakzaam. Hij is niet agressief, 

behalve als je hem kwaad doet. De … is sterk en heeft goed ontwikkelde 

zintuigen. Hij maakt expressieve bewegingen met zijn slurf. Een … is 

zachtmoedig, geduldig en heeft een goed geheugen. 

 

 



2. Welke liedjes worden hier vertaald? 

 

Liedje 1: 

Grand-mère, quand c'est à nouveau la fête. 

Êtes-vous toujours là. 

Je ne veux plus rentrer à la maison. 

Parce que je veux rester avec moi 

 

Grand-mère, j'ai aussi été saluée. 

Je me sens toujours si heureux 

Quand le plaisir devient désormais une matière scolaire. 

Vous obtenez un dix de moi. 

 

Les mamies au sommet. 

La fête est impossible. 

Mettez les grands-mères au-dessus. 

Le deuil se transforme en flop. 

Je veux dire que les larmes cessent. 

Mettez les mamies au-dessus. 

 

 

Liedje 2:  

who flies with it 

higher and higher the clouds passed 

come along 

here in the air you are free 

who flies with it 

higher and higher the clouds passed 

come along 

here in the air you are free 

 

my good friend gnome Klus 

had an amazing plan 

he said we'll be flying soon 

I'm sure it can 

 

i'm building a big hot air balloon 



we thought he is crazy 

but look now that balloon is standing 

here ready for departure 

 

3. Raad de leiding hun favoriete kampthema van hun als gast.  

- Mijn favoriete kampthema was toen ik giver was. We waren met de fiets 

weg naar de verre ardennen. Na de eerste 3 ettapes had ik de groene trui 

veroverd maar in de bergrit was ik die kwijt geraakt. Tegen de laatste 

ettape had ik wel de bolletjes trui veroverd. 

 

- Hippie 

Jieha met de caravan op een weide met me homies in een los hemdje en 

een losse 3kwarts broek. Dat is genieten toch? Nou jaaa lekker peace 

gooien naar iedereen en genieten van wat gras dat was het leukste deel 

van mijn kamp. 

 

- AAAhhh zo een leuk land, sumoworstellen en de oorlog verliezen van 

Amerika dat is toch een leuk land? Maar wat ik terug gedaan had op dat 

kamp weet ik niet meer. 

 

4. Wat zijn de lievelingsfilms van de leiding 

  Cher Horowitz heeft het allemaal: ze is de populairste en meeste 

modebewuste meid van school, woont in een rijk gezin, heeft veel 

vrienden en staat bijna voor elk vak een tien op haar rapport. Als er een 

nieuw meisje op school komt, Tai, grijpt ze haar kans. Cher heeft het 

verwijt gekregen alleen aan zichzelf te denken en besluit daarom Tai te 

helpen, door haar populair te maken. 

Maar alles loopt uit de hand wanneer Tai populairder wordt dan Cher. 

Als Chers stiefbroer Josh ook nog eens opduikt ontstaat een verwikkeling. 

De twintigers Gerrie, Richard, Rikkert, Robbie en Barrie uit het Brabantse 

dorpje Maaskantje raken allemaal hun baan kwijt, voor een deel wegens 

ongeschiktheid, maar zelf wijten ze het aan de kredietcrisis. 

Noodgedwongen moeten ze bij Richard intrekken. Als ze niet langer rond 

kunnen komen van hun uitkering gaan ze meer geld vragen bij de 

uitkerende instantie. Dit wordt geweigerd, waarna ze zich dreigend 

opstellen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaskantje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kredietcrisis


Twee FBI-agenten verknallen een grote drugsvangst, maar hebben een 

idee om hun baas alsnog te imponeren. Hiervoor besluiten ze de 

bescherming van de Wilson-zusjes op zich te nemen (erfgenames van een 

groot hotel-imperium) aangezien ze een tip hebben dat zij ontvoerd 

zullen worden. Echter, ze zijn door een knullige fout noodgedwongen om 

een onorthodoxe manier in te zetten: ze vermommen zich als de zusjes 

Wilson. 

Oooh dit was dan het tweede keihardje, hopelijk zien wij jullie zo snel mogelijk terug. 

Wij missen jullie XOXO 

 

  

Milan Angelina Emiel 

https://nl.wikipedia.org/wiki/FBI


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zeurpiet 

2.Schoorsteen 

3.Er zit een dooier in 

1. Hoe heet de vrouw van Sinterklaas? 

2. Hoe heet de bovenste steen van een huis? 

3. Waarom bevriezen eieren niet? 

De juf vraagt aan haar leerlingen: 'Ik ben mooi. Is deze zin 

tegenwoordige tijd of verleden tijd?' Antwoordt Lies: 'Verleden 

tijd, juf.' 



 

Wazaaaaaaaaaaaaaa Jintjes, alles goed me junder?? 

Helaas is er voorlopig nog even geen scouts, dit wil dus ook zeggen dat ik geen 

activiteiten kan voorbereiden ( WENEN). 

Regelmatig zullen wij elkaar horen via de sociale media, en zullen wij zo spellekes 

spelen en wat praten. 

Hieronder vinden junder super toffe, grappige shizzlleee. 

Met veel corona vrije kusjes 

Orlytje xxx ( ps NIKS) 

  

 

 

 

 

Mopjes ( wel Orly zijn niveau)  

Er waren eens 2 onderbroeken in de wasmand. Zegt de ene onderbroek: “ik ga 

binnenkort op vakantie.” Zegt de andere onderbroek: “Ik hoef al niet meer op 

vakantie, want ik ben al bruin genoeg!” 

 

Een man komt bij een tovenaar en vraagt: “Kunt u misschien een vloek wegnemen 

die al meer dan 25 jaar geleden over mij is uitgesproken?” De tovenaar antwoordt: 

“Waarschijnlijk wel, maar dan moet u mij eerst vertellen hoe die vloek luidde.” 

 

 

De oude man zegt: “En dan verklaar ik u hierbij tot man en vrouw.” 



Een man komt bij de bioscoop en koopt een intree kaartje. Eenmaal bij de ingang, 

loopt de man geïrriteerd terug en koopt nogmaals een kaartje. Dit doet hij nog eens 

20 keer. Bij de 20ste keer vraagt het meisje achter de kassa “Waarom koopt u nou 

steeds een nieuw kaartje?” 

 

Waarop de man antwoordt: “Omdat die aap bij de ingang steeds mijn kaartje 

verscheurd!” 

HOPELIJK WAS DIT GRAPPIG?? 

 

Uitdaging 

Na enkele activiteiten heb ik direct gemerkt dat de Jins van dit jaar zeer straf zijn. Jullie 

zijn super slim, kunnen alles en zijn zeer getalenteerd. Het was dus een zeer moeilijke 

opgave voor mij om een uitdaging te verzinnen die aan jullie intellectuele capaciteiten 

voldoet.  

Ik heb hier dus ook dagen en nachten over moeten nadenken en heb weken lang 

slapeloze nachten gehad… ( ween ween). 

Hier komt de uitgading 

• Kleur de volgende zeer moeilijke kleurplaat in. 

• Neem een foto van je ingekleurde kleurplaat 

• Stuur de foto door in onze Jin groep 

• Wie dit niet doet krijgt geen beloning op ons weekend… 

• Heeel veeel succes… 



  



Levens belangrijke weetjes 

 

 

Bij de Jins is het niet altijd lachen, spelen en plezier maken. Ook wij zijn af en toe zeer 

serieus. Daarom wil ik jullie kennis wat bijschaven met enkele zeer belangrijke weetjes. 

Leer ze zeker van buiten, ze zullen op een dag je leven redden 

1. Een zebra is wit met zwarte strepen. 

 

2. Jaarlijks sterven meer mensen (150) door vallende kokosnoten dan door 

haaienbeten. 

 

3. Alektorofobie is de angst voor kippen. Op zich niet een raar fenomeen, 

aangezien kippen  verre afstammelingen van de Tyrannosaurus Rex zijn. 

 

4. De eerste man die een val van de Niagra watervallen overleefde, stierf later 

nadat hij uitgleed over een sinaasappelschil 

 

5. Je hebt 1.2 miljoen muggen nodig om in een keer al het bloed uit de 

gemiddelde mens te zuigen. 

 

Da wisten junder nie e?? Nu is iedereen een stukje slimmer geworden (Orly natuurlijk 

niet wat hij weet al alles) 

 

 

Helaas dit was het weer voor dit keihardje.. 

We zien elkaar snel terug voor heel veel super toffe activiteiten. 

Ps veel sporten tijdens de corona dan worden jullie ooit zoals mij.. Na veel trainen 

krijg je een lichaam zoals mij :p ( ps ps dit is zeker geen photoshop) 

 


