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Wat mag je verwachten? 
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Dromenland inzicht! 
Een nieuw jaar, een nieuw thema, ’t zal wel zijn! Maar wat bedoelen we daar nu 

precies mee? 

Dit jaar varen we mee op een fantastisch inlevingsschip, op zoek naar ons eigen 
dromenland. Samen brengen we onze fantasie tot leven en worden grootse dromen 
plots onvergetelijke verhalen. Voor iedereen anders, maar nooit ver weg. Zo roepen 
we samen of alleen: dromenland in zicht! 
 
Geen droom is te gek. Bedenk wat je als leidingsploeg, 
tak, groep, scout of gids wil bereiken. Alles kan. Kleur 
eens buiten de lijntjes en laat tradities geen obstakels 
zijn voor nieuwe ideeën. Zo kan je beginnen dromen als 
individu, maar ook als groep. Luister naar elkaar want 
elke droom telt. Laat dromen niet gewoon dromen 
blijven. Werk ernaartoe! Wat is de meest zotte en 
fantasierijke manier om jullie droom te laten 
uitkomen? De scouts is een ideale oefenruimte om te 
experimenteren. 

Fantasie? Meer is meer. Het brengt je van 
wolkenkastelen naar wolvenlegers. Het is de choco op 
onze kampboterham die alles dat tikkeltje 
onvergetelijker maakt. Met alledaags materiaal en een 
beetje inventiviteit gaan de poorten naar elke 
fantasiewereld open. Zo wordt elke klassieker een 
unieke ervaring, zelfs voor de doorwinterde scout of 
gids. 

Ongeremd knoeien en groeien. Lerend en fantaserend onze talenten ontdekken. Maar 
ook grandioos verliezen en nieuwe vriendschappen verkennen. Zo wordt spel meer 
dan spelen alleen. Stap uit je comfortzone en tuimel de fantasiewereld in. Daar 
wachten onverwacht wonderlijke avonturen. Al spelend verliezen kinderen en 
jongeren zichzelf in een zorgeloze droomwereld. Verhalen brengen onze eigen ideeën 
tot leven. We vergroten de inleving nog meer als we samen met de leden nieuwe 
verhalen bedenken. We vertellen niet enkel verhalen, we creëren ze! Scouts en gidsen, 
blikken vooruit: er is Dromenland in zicht! 
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Onze Scoutsshop 

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 
 

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.  
 
 
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.  
 
 

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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Het scoutshemd 
Wat moet waar? 

 

 

Vergeet niet om elke week je das en scoutshemd en/of oranje trui 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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KAPOENTJES 

Halloooo liefste kapoentjes, hier zijn we met een eerste keihardje waarin alle 

superleuke activiteiten in staan, maar de leiding zal zich natuurlijk eerst voorstellen! 

Dag kapoentjes!!! Ik ben Fien, één van jullie nieuwe 

leidsters dit jaar. Mijn totem is Zachtaardig Roodborstje. Ik 

studeer verder in Gent en ben heel graag in de scouts met 

al mijn vrienden. Ik speel graag ook eens basket en zing 

heel fraaf. Ik kijk er heel erg naar uit om er een super-

mega-berecool scoutsjaar van te 

maken met jullie! 

 

Juuw ik ben Mathieu ofwel Betrokken Secretarisvogel, ik ben 17 

en dit zal mijn eerste jaar als leiding zijn. Ik heb heel veel zin om 

voor jullie leiding te staan en hopelijk jullie ook! 

 

Hallooooo halloooo kapoentjessss! Mijn naam is 

Xander en dit is mijn eerste jaar als leiding bij de 

Scouts. Ik ben 17 jaar oud en woon het prachtige 

Oostduinkerke, lekker dicht bij de Scouts dus       Mijn 

totem is ambitieuze spitsvogel en dit is reeds mijn 10e 

jaar als lid van Scouts Zeedustra. Ik houd me vooral 

bezig met motocross en andere coole dingen. Ik kijk 

ernaar uit om er dit jaar een topjaar van te maken       

Hey hoi leukste kapoenen! Ik ben Marie, 19 jaar 

en ook ik ben nieuw in de Scouts! Je kan me 

vooral in Koksijde en Leuven vinden, want daar 

studeer ik. In mijn vrije tijd wandel ik graag met 

mijn hond Kamiel of spreek ik af met vrienden. 

Als je je elke weekend keihard wil amuseren, ben 

je bij on aan het juiste adres! Tot snel! 
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Dag lieve kapoentjes! Ik ben Anouk en mijn totem is 

temperamentvol hert. Ik ben 19 jaar en het is mijn tweede 

jaar als leidster in de scouts. In de week kan je mij in Gent 

vinden waar ik sociaal werk studeer. Naast de scouts ga ik 

ook graag wandelen met mijn hondje Moby. Ik zie het 

alvast zitten er een ongelooflijk tof jaar van te maken 

samen met jullie. Veel groetjes en tot binnenkort! 

Heyyy, dag lieve kapoentjes :)) Ik ben Yente ofwel 

tedere zeehond en dit is mijn 3de jaar als leidster. Ik 

ben 17jaar en ik studeer in Brugge, het is mijn eerste 

jaar dus ik begin zoals sommige van jullie ergens 

helemaal opnieuw. Ik heb suuuper veel zin dit jaar en ik 

hoop jullie ook. Ik kan jullie nu al vertellen dat we heel 

leuke dingen gaan doen en dat het zeker de moeite zal 

zijn . Tot binnenkort! 

 

Yow kapoentjes, ik ben Illias Verstraete en dit is mijn 

eerste jaar als leiding. Mijn totem is scherpzinnige ara en 

ik zit ondertussen al 10 jaar in de Scouts. Mijn hobby is 

basket en ik hou van de zee. We zullen ons dit jaar goed 

amuseren en er samen een super tof jaar van maken! 

Zondag 3 oktober 

DE EERSTE ACTIVITEIT! SPANNEND!!! Vandaag leren we elkaar allemaal een beetje 

beter kennen. Wat is jouw lievelingseten? En jouw lievelingskleur? Wat willen jullie 

allemaal doen dit jaar in de Scouts? Het grote kennismakingsspel! 

Zaterdag 9 - 10 oktober  

Vandaag gaan we iets heel speciaal doen. We gaan leren over hoe alle mensen anders 

zijn, maar toch ook hetzelfde. Over jezelf zijn en kunnen houden van wie je wilt. Dit 

doen we samen met de Scouts van Oostduinkerke. Meer info over deze paarse 

themadag zal volgen in een brief. 
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Zondag 17 oktober 

Joepieeeee, het is weer zondag!!! Dat betekent maar 1 ding: het is tijd voor het grote 

dierenspel! Vandaag mogen jullie de leeuw en zebra in jullie naar boven laten komen 

en zo hopelijk koning van de jungle worden. Wij zien jullie zondag graag in jullie beste 

verkleedkledij 😉 

Zondag 24 oktober   

Het is jammer genoeg al de laatste zondag van de maand... Fien, Bo en Anouk zijn 
onverwacht op reis vertrokken naar China. Xander is gevallen met zijn brommer. 
Mathieu is Xander gaan verzorgen. Yente en Marie doen mee aan een modeshow. En 
Illias heeft besloten om eens goed uit te slapen. Daarom is er geen activiteit vandaag.  

Zaterdag 31 oktober   

Vandaag gaan we griezelen en beven want het is Halloween. Wees niet bang, Fien zal 

ons allen beschermen! 

Zaterdag 6 en zondag 7 november 

Ja, ja liefste kapoentjes, jullie lezen het goed: 2 dagen! Dat betekent een WEEKEEEEND. 

Wij zien het alvast zitten om met jullie de lokalen ‘s nachts onveilig te maken. Meer 

info volgt! 

Zondag 15 november 

Leg jullie handdoeken en zwemgerief alvast maar klaar want vandaag gaan we 

ZWEMMEUUUUUN!! Meer info volgt… 

Zondag 21 november 

Knippen, plakken, lijmen en zoveel meer ! Haal jullie beste knutseltalent en leuke 

ideeën maar naar boven en houd je klaar voor een heuse make-over van ons 

kapoenenlokaal.  

Zondag 28 november  

Dit weekend zijn wij samen met jullie ouders op stap en zullen we jullie moeten missen, 

geen activiteit vandaag ☹ Wij tellen de dagen af tot volgende zondag! 
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Zondag 5 december   

Hij komt hij komt de lieve goede sint, mijn beste 
scoutsvriend, de vriend van ieder kind. Zoals jullie al 
weten of niet weten komt vandaag de lieve goede sint 
naar de scouts. Ik hoop dat jullie dit jaar allemaal zeer 
braaf zijn geweest want zijn pieten zullen weer zakjes 
vol snoep meehebben, dus kom zeker allemaal naar de scouts om de sint te 
begroeten.  

 

Dit was dan het eerste keihardje, maar wees niet verdrietig want het 2e keihardje is al 

onderweg xo De leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelletjes 
Vul jij met ons de scoutskruiswoordpuzzel in?!  
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De antwoorden staan op pagina 25 :p 
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WELPEN 
Dag coole, lieve welpen!! Wij zijn super enthousiast om jullie weer terug te zien en 

leuke dingen te doen samen! We gaan er echt een zot jaar van maken waar we altijd 

al van dromen en als we oud en gerimpeld zijn naar terug zullen denken!  

Michiel  

Hye hye iedereen, ik ben Michiel en ben dit jaar leiding van de 

tofste tak “de welpen”! Het is mijn eerste jaar leiding, maar ik 

heb er alvast enorm veel zin in! Naast scouts heb ik een lange 

tijd gevoetbald, zwem ik en ga ik graag eens gaan lopen en 

fietsen. En voor degene die het niet weten, ik ben 1m76 groot!!!  

 

Cheyenne 

Hallieeeee!! Cheyenne hier! Sommige van jullie kennen mij 

misschien nog van vorig jaar bij de kapoentjes? Voor diegene 

die me niet kennen of het vergeten zijn: Dit is mijn 2 de jaar 

leiding, Ik ben supercool en superleuk en ik zie het superhard 

zitten om samen met jullie te spelen en jullie te leren kennen! 

 

Laurens  

Dag lieve welpjes, tis ik hier Laurens of ook wel volhardende 

honingbeer. Sommige kennen mij wel anderen misschien niet 

maar dat is niet erg. Ik zie het volledig zitten hopelijk jullie 

ook. Tot snel!!!!!   
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Hey dag lieve welpjes! Ik ben Arthur en dit is mijn eerste jaar 

leiding. Ik ben 17 en ben blij om jullie te zien! Laten we er een 

keitof jaar van maken!  

 

Hiiii liefste welpjes, ik ben Sare, ook wel 

zelfstandige sneeuwuil. Ik kijk keihard uit naar het nieuwe jaar, 

jullie hopelijk ook! 

 

Hallooo! Ik ben Matthieu en geef nu voor het zesde 

jaar leiding. Ik studeer economie in gent en mijn 

favoriete kleur is zwart (ja dat is WEL een kleur). Ik 

heb opnieuw gekozen voor welpen omdat jullie 

echt eeeeeenoooorm cool zijn! Ik heb er SUPER-

ENORM-FANTASTISCH veel zin in en ik ben er vrij 

zeker van dat dit het leukste scoutsjaar allertijden wordt! GROETJES!!  

 

Yooooo ik zin Camiel en ik zin e beetje zot. Ik zit al heel me 

leven in de scouts. Ik speelt af en toe ekeer toneel in me 

vrije tijd. Ik ga ook vaak ga surfen. Ik hoop da jullie klaar zijn 

want ik en al goeste!! 

 

Zondag 3 oktober 

Halloooooo iedereen! Wij zijn terug aan het begin van het nieuwe scout-jaar en wij 

kennen elkaar nog niet zo goed maar daar brengen we vandaag verandering in. Kom 

zeker af en dan vliegen we er al direct in met super coole zotte spelletjes. Tot 

dannnnnnnnnn! 
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Zaterdag 9 - 10 oktober  

Vandaag staat iets anders dan anders op de planning lieve welpjes. We gaan iets 

bijleren over diversiteit samen met de scouts van Oostduinkerke, maaaaaaaar 

natuurlijk op een keitoffe manier (we zitten hier niet op school he 😉)  

Zondag 17 oktober 

Heyhoi wilde welpen! Wij hebben horen waaien dat 

jullie allemaal heel veel leuke vriendjes hebben die nog 

niet in de scouts zitten???? Huh hoe kan dat? Hoe leuk 

zou het zijn om ze eens mee te nemen en hun te laten 

proeven van het echte scoutsleven?! Vandaag is jullie 

kans om dit te doen! Tot dan 

Zondag 24 oktober   

Door een incontinentieaccidentje is Camiel spontaan beginnen huilen. Cheyenne en 

Michiel zijn druk bezig met hem te troosten. Laurens is ondertussen druk bezig met de 

opkuis. Arthur is op reis met zijn nieuwe liefde: een vis uit de Noordzee en Matthieu 

gaat mee als fotograaf voor de trouwfoto’s, terwijl Sare als chauffeur de verliefden 

rondrijdt. Geen activiteit vandaag 

Zaterdag 31 oktober   

BOEEEEE!!!!! Nu waren jullie verschoten ehhhh! Vandaag zullen we griezelen! Spoken, 

spinnen, heksen en nog veel meer enge figuren…. We gaan allemaal te bang zijn in een 

enge Halloween stoet. Meer info volgt, spannendddddd!!!  

Zondag 7 november 

Vandaag rollen we met de wielen die we 

hebben. Wandelen doen we NIET vandaag 

en we zullen kijken wie de beste wielen 

heeft. Pak dus allemaal iets mee op wielen 

en we zullen deze dan omtoveren tot een 

echte RACE CAR. Kom dus allemaal af als je 

zin hebt in een rollige zondag.   
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Zaterdag 14 november -Zondag 15 november 

JOEPIE !!!! wij gaan eindelijk samen op weekend! Na een jaar met corona werking gaan 

we er nu volledig voor gaan! Alleen …… Arthur is niet zo flink geweest en heeft per 

ongeluk een oorlog gestart met Mathhieu. De leiding blijft neutraal maar ze hebben 

wel hun soldaten nodig. Willen jullie hun helpen? Meer info volgt in een brief 😊   

Zondag 21 november 

Dag lieve deugnietjes! Vandaag sluiten jullie je aan bij een 

cartel en zullen jullie leren hoe je snoepjes smokkelt over de 

grens in ons grote smokkelspel. 

Zondag 28 november  

Ja vriend(inn)en ….. Wij hebben niet zo een goed nieuws…. Matthieu heeft gisteren te 

veel chocolademelk gedronken en ligt nu ziek in zijn bed. Arthur is zo lief en blijft bij 

Matthieu slapen om voor hem te zorgen. Maar daardoor is Michiel heel jaloers want 

hij zou graag hebben dat Arthur eens bij hem blijft slapen dat ze samen eens konden 

gaan skateboarden. Cheyenne en Sare zijn druk bezig met hun instagram volgers bezig 

te houden en Camiel en Laurens hebben een verkleedfeestje met als thema Like Me 

Zondag 5 december   

Dag ……..? welpen! Ik kan nog niet zeggen hoe ik jullie zal 

noemen want dat is Sinterklaas zijn werk! Zijn jullie allemaal 

braaf geweest? Wat zou er allemaal in het grote boek van 

Sinterklaas staan? Weet je dat alleen hij en zwarte piet dat 

weten!! Michiel heeft eens heel diep in de ogen van 

Sinterklaas gekeken en heeft gevraagd of hij wou 

langskomen bij jullie. En guess what??? Hij komt!!!!!!! 

Verkleed jullie allemaal als de gekste zwarte piet en wie weet 

mag je dan wel mee naar de zwarten pieten school.   

Dit is alweer het einde van het eerste keihardje! Wij hopen dat jullie je al superhard 

geamuseerd hebben!!!! Tot het volgende keihardje!!!! 
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Ouder-Leiderweekend 
EEN WEEKEND VOOR OUDERS – LEIDING – STAM VAN DE SCOUTS ZEEDUSTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jojo’s 



16 
 

Ewaaaaa jow jou, jow, jou, jojo’s. Hier zijn we dan weerrrr!! We kijken er al naar uit 

om er een tof jaar van te maken xoxoxoxoxox!!!! 

Heylaaabakesss ik ben Luna ook wel gekend als de amicale 

hermelijn. Ik ben 17 jaar en woon in Koksijde ik zit al 9 jaar in 

de scouts en nu is het mijn 1ste jaar leiding, dus ik kijk er al 

heel erg naar uit!! Buiten de scouts dans ik, dus als je wilt mag 

je zeker naar mij komen hihi en ga ik graag weg met vrienden 

natuurlijk en stiekem feesten, hihih. Tot de 1ste 

scoutsactiviteit dan whoehoeee, kijk er zeker naar uit 😊  

Gegroet bewoners van planeet Zeedustra, mijn naam heet 

Orly… ik ben al meer dan 8 jaar bewoner van deze planeet 

en zal hier nog even blijven. Ik hou mij vooral bezig met het 

vervoeren van aardse mensen en het ambeteren kleinere 

soortgenoten. Wil je meer over mij te weten te komen, dan 

moet je elke zondag komen naar onze scoutszzz (wees 

gewaarschuwd heb je geen cadeau mee voor mij dan …) 

vriendelijke kusjes aardse Orly (liefhebbende bergduivel) 

Yeet, ik ben Robin mijn totem is oprechte sifaka en ik zal dit 

jaar me 12de jaar beginnen in de scouts. De meeste kennen 

mijn zus Paulien al maar ik ben 1000 keer leuker. Dit jaar 

bezorg ik jullie het beste scoutsjaar die je ooit zal beleefd 

hebben. Tot op het eerste activiteit daaaaaaaaaaaag 

Hey hey! Ik ben Aiko, 17 jaar en in 

de scouts ook wel gekend als empathische dolfijn. Ik zit al 

van kleins af aan in de scouts en ga nu beginnen aan mijn 

eerste jaar als leiding. Ik ben er zeker van dat dit een 

supertof jaar zal worden en heb super veel zin om jullie 

allemaal te leren kennen 😉  
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Yo yo! Ik ben Quinten de beermarter. Ik ben 24 jaar en doe 

nu mijn 2de jaar leiding ik woon in leisele en hou enorm veel 

van sporten.  

 

 

Heyy jojo’s! Ik ben Estee en mijn totem is familiale kaketoe. 

Ik ben 17 jaar en woon in Koksijde. In zit al vanaf me eerste 

jaar als kapoentje in de scouts. Het is mijn eerste jaar als 

leiding waar ik superveel zin in heb met jullie. Ik ben er 

zeker van dat we er een leuk jaar van gaan maken!! 

Groetjes en tot snel 😊 

 

Hey hoi iedereen ik ben Torben oftewel trouwe sneeuwuil. Dit 

is mijn 14ste jaar dat ik in de scouts ben. We gaan er een toffe 

jaar van maken want de leiding is een toffe bende. 

Zondag 3 oktober 

Vandaag is de 1ste leukste activiteit van het scoutsjaar. We kennen jullie nog niet zo 

goed, dus hou jullie naamplaatjes al in de hand! Leer alvast jullie eigen naam 

vanbuiten, want die hebben we zeker nodig tijdens de activiteit en het wordt zeker 

DOLLEtjes vandaag! 😊 !!BRENG ZEKER EEN FOTO VAN JEZELF MEE!!! 

Zaterdag 9 - 10 oktober  

Vandaag is er activiteit over diversiteit. Meer info volgt!!! 

Zondag 17 oktober 

Er is oorlog tussen Rusland en de taliban. Rusland heeft geen zin in de strijd, dus 

moeten wij hun boeltje gaan opruimen. Vergeet zeker jullie kogelvrije vest niet!  
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Zondag 24 oktober   

Orly is onderweg met de resterende vleesresten van Aiko 

naar de buurtslagerij waar Torben het vlees aan het opeten 

is. Luna, Quinten en Robin zijn in rouw en graven een put 

voor de begrafenis van Aiko. Dus er is geen activiteit 

vandaag !! ☹ 

Zaterdag 31 oktober   

Vandaag komt Casper het spook langs!! Meer info volgt.  

Zondag 7 november 

HOW…HOW…HOW… Kerstmis vieren doewe zow! 

Doe allemaal jullie kerstkleren maar aan en neem 

maar zeker een cadeautje mee voor de leiding 😊.  

#PASENNNNN 

 

Vrijdag 12-14 november 

De scouts is te hygiënisch dus zoeken vuilere oorden op, WHOEHOEEEE eerste 

scoutsweekend met ALLERKKOELSTEEELEIDINGGG 😊. Meer info volgt! 

Zondag 21 november 

FLOEPERDEFLOEPERDEFLOEP, vandaag is het niet in de … 

Vandaag zullen we het grote koppelspel spelen. Haal 

vandaag jullie romantische skills maar naar boven! Steek 

ook maar je loempiaatje in de oven.  

Zondag 28 november  

Sapperdepietjes, vandaag is er jammer genoeg geen scouts want de leiding is nog aan 

het schaken met jullie ouders.  
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Zondag 5 december   

Hier wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt wie is daar niet? Vandaag 

gaan we eindelijk weten of jullie wel echt zo braaf zijn geweest als jullie beweren.  De 

stoute kindjes mogen mee naar Zuid-Frankrijk. 

Au revoirrrrrrrr, dit was alweer het 1ste keihardje van het jaar. Hopelijk hebben jullie 

jullie KEIHARD geamuseerd!! Vele kusjes van jullie KOELSTESEXY LEIDING VAN HET 

JAAR      . Xxxxxxxxxx 

 

Quinten Aiko Orly Torben Robin Luna Estee 
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WIST-JE-DATJES 
 

 

Wist je dat Mathieu stiekem een boer is. Dus als jullie hem 

zien mogen jullie allemaal een keer luid loeien of knorren 

naar hem! Dan voelt hij zich echt in zijn element. 

 

 
 

Wist je dat Lara mee doet aan het wereldkampioenschap 

elektrisch step racen? Ze traint nu al maanden voor het 

toernooi, maar dat is natuurlijk met vallen en opstaan. 

Vooral het vallen dan… 

 

 

Wist je dat Joren van verkleedpartijtjes 

houdt?! Zijn twee favorieten zijn toch wel 

de superheld en de heks hehehe 
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Givers 
 

Hoi ik ben de enige echte Lara Perry! Ik ben bekend van 

mijn gekke schijfjes zoals dark horse. Mijn totem is een 

goedaardige Maki! Dit jaar wordttt epicccc!!  

 

Heyheyy. Ar-Janne Grande 

hier! Jullie kennen mij vast en zeker wel want ik ben kei 

FaMoUs -°°°-. Mijn totemnaam is een toegewijd grijs 

bokje!  Dit is mijn tweede jaar leiding en ik ben er 

volledig klaar voor om er een tof jaar van te maken met 

jullie! 

 

Ewaa ! B-izy hierr ! Traag traag traag oddeeeh. Iedereen 

kent mij wel als een speelse ziesel . Ik ben al zeer lang 

leiding en altijd aanwezig om jullie een leuke dag te 

geven want ja izy fix hee  

 

Kraantje Nattie (Nathan) over here !  Ik ben al 3 jaar leiding en ben 

het enig echte bruisende slingeraapje! Ik zie het al helemaal zitten 

om er een supertof jaar van te maken met jullie!  

 

 

Zoals jullie zien draait het bij ons rond muziek en raadsels! Wij maken binnenkort nog 

een groep aan samen met jullie waarin we altijd extra info zullen geven over de 
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activiteiten maar in verband met deze stukjes tekst uit liedjes kunnen jullie toch al 

een beetje achterhalen wat we zullen doen! Peace and love music. 

 

Zondag 3 oktober 

So come on let me entertain you 

Let me entertain you 

Let me entertain you 

Zaterdag 9 - 10 oktober  

Purple rain, purple rain 

Purple rain, purple rain 

Purple rain, purple rain 

 

I only want to see you bathing in the purple rain.    Meer info volgt… 

Zondag 17 oktober 

Diep in de zee..diep in de zee.. 

Ik zal je zo missen tussen de vissen.. 

Blijf toch beneee…. 

Daar werken zij de hele dag. 

Nooit hoor je in zijn schat een lach. 

Laat ons maar drijven met onze lijven diep in de zee..HaHa. 

Zondag 24 oktober  

Lara heeft haar poesje weer eens losgelaten. Nathan heeft de olifant uitgehaald om 

het poesje te zoeken. Izy is vandaag bezig met het sterretje van Janne te fixen. Geen 

activiteit dus vandaag. 

Zondag 31 oktober  

Happy happy halloweeeen, vandaag gaan we lekker griezelen. 

Meer info volgt… 

5,6 en 7 november 
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Tis weeeeeeeeeekend, Meer info volgt…  

 

 

Zondag 14 november 

Error 

Error 

Error, error 

Zondag 21 november 

Eet veel bananen, bananen zijn gezond. 
Adam sloeg eva op de blote... 
Constantinopel is een mooie stad, 
Daar lopen de meisjes in hun blote... 
Ga je mee naar Frankrijk, Frankrijk is zo leuk! 
Daar wordt van 's avonds tot 's ochtends vroeg ge... 
Neushoorntjes vangen in het hoge riet, 
Kijken naar de meisjes in hun blote... 
  

Zondag 28 november  

Vandaag zijn wij op weekend met jullie ouders, geen activiteit dus, tot volgende week! 

Zondag 5 december   

Sinterklaasje, ik kom binnen met machete 

Grote tasje die gaat open en je spullen die zijn weg 

Al mijn pieten die zijn ready om te springen 

Tasje open en maar vullen, zelfs je moeder die rent weg 

 
 

Dit was het dan, tot het volgende keihardje, kusjes en knuffels van je allerleukste, 

allercoolste, allerbeste,..  leiding! 
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MOPJES EN RAADSELTJES 

 
 

Een handdoek hihi 
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Jins 

YEEPS JINS, dit is het eerste keihardje van dit scoutsjaar! We gaan keer van start met 

ons zelvn voor te stellen he! 

Dit is den DJOWREN, hij kan al jullie hartjes bekoren! Met 

hem raak je nooit verloren, wantja het is den djowren… 

‘Dragende Mpango’ oftewel stokstaartje, is een echte man 

maar jammergenoeg nog geen baardje. Hij wil er helemaal 

voor gaan tot hij niet meer op zijn poten kan staan! 

 

Dit is den Emiel, ik mocht er ook bij als het 3de wiel. Ik ben 

rot vanbinnen en kan niet wachten om eraan te beginnen. 

Ik ben een goedgemutst zeepaardje en heb een snor die 

bestaat uit 1 haartje.  

 

Dit is Angèle, de bitch die iedereen wil! Ze heeft een mooie 

huidskleur maar is gek als een deur. Deze Volhardende Spreeuw 

is even gevaarlijk als een leeuw! Rauwtchhh 

 

Zondag 3 oktober 

Dit is de allereerste activiteit, dus jullie weten al wat we gaan doen… 

KENNISMAKINGSSPELLETJES natuurlijk :p   

Zaterdag 9 - 10 oktober  

LGBTQ+ Wat wil dat zeggen? Wie weet daar al iets over 

en wie nog niet? Geen nood iedereen komt er meer te 

weten over op project paars. Bel naar Joren voor meer 

info. Djowren: 0478/71.19.05  
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Zondag 17 oktober 

3de activiteit van het jaar MET JOREN ZIJN GEVOELIGE SNAAR, deze activiteit is nog 

een verrassing hihi 

Zondag 24 oktober   

NOOO AKTIEVIETIEEEEE ☹ Emiel heeft namelijk de schijterij, Joren moet de schijterij 

opkuisen en Angèle is op date :)  

29/30/31 oktober  

Jahh we gaan op weekend zeker! We gaan op SLINGERHALLOWEENWEEKEND! Doe 

jullie maskers maar van junder hoofd want dit weekend beloofd! Meer info volgt… 

Zondag 7 november 

Zoals jullie al weten zitten we vol met geldinzamelideeën, maarrrrr we moeten deze 

ook waarmaken natuurlijk :p duss dit zal dan het eerste geldinzamelactie zijn hehe 

Zaterdag 14 november 

 

 

 

 

Zondag 21 november 

Na die succesvolle eerste inzamelactie, is het natuurlijk tijd voor een tweede hehe  

Zondag 28 november  

Nu dat jullie al een goe weekend achter de rug hebben, is het eens aan jullie ouders 

om op weekend te gaan :p Dit betekent geen activiteit vandaag voor jullie ☹ 
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Zondag 5 december   

Examenuurtje met de enige echt Sint-Emilius. 

 

 

Afscheid nemen bestaat niet, ik ga wel weg maar verlaat je niet. Tot op het 2de 

keihardjeee xoxo 

 

Emiel Djowren  Angèle 
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SOCIALE MEDIA 
Om jullie op de hoogte te houden van alle nieuwtjes en foto’s, maakt ook de scouts 

gebruik van een divers aantal onlinekanalen. 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 


