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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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KAPOENTJES 

Halloooooo kapoentjes! Wat een mooie start van het jaar, wij vonden het al 

superleuk met jullie!  Ben je benieuwd naar de volgende activiteiten? Lees dan snel 

verder… 

Zondag 12 december 

Vandaag ontdekken we de wondere onderwaterwereld van Zeedustra… Wie 

van jullie kan de zeemonsters verslaan? Wie wordt verslonden door de haaien? 

En wie verandert zelf in een vis? 

Zaterdag 18 december 

Vandaag vieren we allemaal samen kerst! Lekker eten, cadeautjes, gezellige muziek en 

ons lokaal versieren! Deze activiteit zal ’s avonds doorgaan. Meer info volgt via mail. 

Zondag 26 december  

Xander is veranderd in een kalkoen, Mathieu en Yente zijn de kerstman aan het helpen 

om de laatste cadeautjes te verdelen, Fien is haar verjaardag nog aan het vieren, Bo 

en Illias zijn de laatste restjes van het kerstdiner aan het opeten en Anouk & Marie zijn 

nog cadeautjes aan het opendoen. Geen scouts dus vandaag. 

Zondag 2 januari  

ZEEDUSTRA GOT TALENT! Vandaag mogen jullie ons jullie coolste en grappigste 

talenten laten zien, wat kan jij dat een ander niet kan? En wie weet vallen er prijzen te 

winnen… 

Zondag 9 januari  

Trek jullie warme muts, sjaal en handschoenen maar aan, want vandaag gaan we naar 

jaarlijkse gewoonte schaatsen. We spreken af om 13u45 aan de schaatsbaan, vergeet 

zeker jullie HANDSCHOENEN niet en 4 euro. 
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Zondag 16 januari 

JOEHOEEEEE, pas oooooop, ring riiiiing, vandaag spelen we ALLES OP WIELTJES!!! 

Neem dus maar jullie step, skateboard, fiets, driewieler, skeelers, kruiwagen, 

winkelkar, rolschaatsen,… mee naar de scouts! Wie is de snelste? En wie de 

behendigste?   

Zondag 23 januari 

Vandaag wordt een héél kleurrijke dag. Doe zeker kleertjes aan die vuil mogen worden 

en neem (als je dat hebt) een witte T-shirt mee (die ook vuil mag worden). 

Zondag 30 januari  

Xander is op de Eiffeltoren geklommen en durft er niet meer af… De rest van de leiding 

is op weg om hem te gaan redden. Geen scouts dus vandaag. 

Zondag 6 februari 

Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje? Vandaag zullen we allemaal 

samen koken en bakken, maar pas op voor de heks… Zij durft al eens al die heerlijke 

dingen te stelen en zelf op te eten… 

Dit was alweer het einde van het tweede keihardje, maar niet getreurd! Het derde 

keihardje komt er sneller aan dan je denkt      

Veeeel kusjes van jullie leiding! 

Mathieu, Bo, Illias, Anouk, Yente, Marie, Fien en Xander 
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Spelletjes 
Oh nee Izy is zijn knuffel kwijt….  Help jij hem om de knuffel terug te vinden?  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELPEN 
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Hiiii allerliefste welpen. Hier zijn we alweer met het tweede keihardje van dit jaar. Ga 

maar al op het puntje van je stoel zitten, want het belooft weer een knaller te 

worden! 

Zondag 12 december 

Vandaag gaan we de wondere wereld van de dieren verkennen: giraffen in de keuken, 

olifanten op de schommel, zebra’s in de toiletten… Kortom een gekke beestenboel! 

Kom allemaal verkleed in je favoriete dier om het 

feest compleet te maken. 

Weekend 19 december 

Splish, splash, spetter, spat. Iedereen wordt 

vandaag helemaal nat. We gaan namelijk gaan 

zwemmen. Neem allemaal 2 euro mee en je 

zwemgerij. We spreken gewoon af aan de scouts om 14u en zijn hier ook terug om 

17u.  

Als de coronamaatregelen zwemmen niet toelaten, gaan we gewoon keihard ravotten 

op de scouts.  

Woensdag 29 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 29 december in de scouts. We starten 

om 16u30 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 27 december te laten 

weten of je aanwezig zal zijn. Tot dan! 
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Zondag 2 januari  

De kroketjes van vorige week liggen nog steeds op Cheyenne haar maag. Michiel en 

Camiel hebben dan maar besloten om voor haar te zorgen. Sare en Laurens zijn 

helemaal triestig omdat zij nu niet mee kunnen komen ravotten op de scouts en willen 

ook niet meer komen. Daarom hebben Matthieu en Arthur maar gewoon besloten dat 

er geen activiteit is vandaag. 

Zondag 9 januari 

Het is op ijs en je moet schaatsen aandoen, wat gaan we vandaag doen? Schaatsen 

natuurlijk! Breng hiervoor allemaal 4 euro (om op de schaatsbaan te mogen en 

schaatsen te huren) en handschoenen mee. We spreken om 13u45 af aan de 

schaatsbaan in Koksijde. 

  

 

 

 

 

Als de coronamaatregelen toch roet in het eten zouden gooien, geven we zeker nog 

een seintje over de vervangactiviteit! 

Zondag 16 januari 

Laurens en Matthieu hebben zo’n verschrikkelijke honger. Al 

uuuuuren, nee daaaaaagen zijn ze aan het klagen. Niks helpt, 

niet de overheerlijke spruitjes van Sare, niet de superlekkere 

broccoli van Cheyenne, zelfs de bloemkoolsoep van Camiel doet 

ze niks. Michiel en Arthur namen ze ook al mee op restaurant, 

maar zelfs dat vonden ze niet superlekker. Misschien kunnen 

jullie ons helpen? Wie kan er beter koken dan de leiding? Wie 

kan er de honger van Laurens en Matthieu stillen?  
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Zondag 23 januari 

3 ronde witte ballen, een wortel, wat knoopjes en nog een sjaal. Dat moet de 

allermooiste sneeuwpop ooit zijn. Vandaag het grote sneeuwpoppenspel!  

Zondag 30 januari  

Het is 30 januari. 30 januari is een zondag. Zondag betekent scouts. Maar 30 januari is 

de laatste zondag van deze maand. Laatste zondag van de maand betekent geen 

scouts. Vandaag dus geen activiteit.  

Zondag 6 februari 

Acrobaten, clowns, leeuwentemmers en 

stuntmannen. Alles wat je nodig hebt voor een 

keicool circusact. Alleen…. Wij hebben geen 

acrobaten, clowns, leeuwentemmers en 

stuntmannen. Zouden jullie ons kunnen helpen? 

Dan kunnen we vandaag een geweldige circusact 

ineen timmeren.  

 

Dit was alweer het tweede keihardje, wat vliegt de tijd toch als je je amuseert. Houd 

maar al snel je brievenbus in de gaten voor het volgende keihardje. Tot snel! 

 

Arthur    Camiel      Cheyenne Laurens Matthieu Michiel Sare 
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Rent a Jin 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nood aan helpende handen? 

- Zoek je een babysit? 
- Geen zin om het gras af te rijden?  
- Hulp nodig voor verbouwingen? 

- … 
Twijfel dan zeker niet om onze Jins in te huren! 

De Jins van Scouts Zeedustra zamelen ook dit jaar geld 
in voor hun buitenlands kamp. Daarom bieden ze hun 

diensten aan in ruil voor een financiële bijdrage. 
Boeken kan via de facebookpagina: Rent a Jin of je kan 

mailen naar: angelinamoda@hotmail.com 
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Jojo’s 
Hey hey lieve jojo's, jaja hier zijn we weeral met al het tweede keihardje (gaat de tijd 

niet keihard snellll??). Hoe dan ook heeft jullie allerliefste leiding weer een supercool 

programma opgesteld voor jullie met heel veel liefde. 

 

Zondag 12 december 

Joepieeee, de mooiste tijd van het jaar is weer aangebroken, lekker zweten achter je 

bureau en allemaal oefeningen maken waar je uiteindelijk toch niets mee zal zijn op 

het examen zelf. Om jullie toch genoeg tijd te geven is het vandaag examenuurtje van 

14u tot 15u waarbij jullie de ware superheld in jullie naar boven mogen halen! 

Weekend 19 december 

Dan denk je dat je al die examens gehad hebt, blijven ze maar op je afkomen. Om jullie 

toch wat extra te helpen met helemaal tot rust te komen en die kokende hersenen 

eventjes af te koelen vandaag weer een examenuurtje van 14u tot 15u. 

Maandag 27 december  

Trek maar allemaal jullie mooiste kerstrui 

en kerstsokken aan want het is het meest 

gezellige activiteit van het jaar! Mariah 

Carey wacht hier al het hele jaar op! Wat 

zou onze kerst toch zijn zonder ons 

traditionele scoutsfeestje? Hou deze dag 

maar alvast vrij, want meer info volgt. 

Zondag 2 januari  

Vandaag gaan we samen terug naar Orly zijn natuurlijke roots: De bosapen. Hiervoor 

gaan we ons begeven op het gevaarlijke ongekende terrein van De panne. Afspraak 

aan het Calmeynbos voor het bosspel van jullie leven. 
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Zondag 9 januari  

Vandaag begeven we ons op glad ijs en gaan we de schaatspiste van Koksijde onveilig 

gaan maken. We eisen handschoenen (hahaha snapjem). Afspraak aan schaatspiste 

om 13u45 in jullie mooiste winterpakjes! Vergeet geen 4 euro mee te nemen! 

 

Zondag 16 januari 

Kleine jongens worden groot! Onze kleinste spruit Orly 

wordt vandaag eindelijk een jaartje ouder & wat is nu geen 

betere manier dan een kei zot stadspel in Oostende te doen. 

Daar kunnen we eens goed de zotten uithangen, want 

niemand kent ons daar toch.  

 

Zondag 23 januari 

Of het IQ van de gemiddelde jojo hoog ligt? Dat betwijfelen 

wij nogal, maar jullie krijgen vandaag de kans om elk brokje 

kennis uit jullie hersenen te persen en ons het tegendeel te 

bewijzen. Studeer maar al goed voor onze kei moeilijke jojo- 

quiz. 

 

Zondag 30 januari  

Na die eerste maand van het nieuwe jaar heeft Torben al zo veel rondjes gestept dat 

hij niet meer weet wat zijn doel nu eigenlijk echt was. Quinten is soldaatje gaan spelen 

in het bos met Orly en heeft daar Estee en Robin in een struikje gevonden. Die twee 

zien we ook voorlopig even niet terug.... Ondertussen zijn Luna en Aiko alle bomen een 

naam aan het geven en een bomenboek aan het schrijven. Geen activiteit dus 

vandaag! 
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Zondag 6 februari 

Onder het motto nooit genoeg liefde gaan wij 

vandaag al in de perfecte stemming komen 

voor Valentijn met ons Schiet Je Vol spel. 

Oefen maar alvast op jullie beste paringsdans 

en haal jullie mooiste kleren maar al boven om 

je match made in heaven te vinden. Wie wil 

kan altijd versiertips vragen aan Robin, die kan 

dat blijkbaar goed :)) 

Dit was het dan alweer :(( MAAAR niet te hard wenen lieve kindjes we zijn er 

volgende keer weer met meer weer. Duizend kusjes en knuffels jullie allerliefste 

leiding & Aiko en Quinten 

 

 

       

 

 

 

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

Wist je dat Marie eigenlijk stiekem bruin haar heeft?! Ze 

draagt elke keer naar de activiteit een pruik.  

 

 

 

 

Wist je dat Aïko een ster is in metend rekenen. Ze neemt 

overal haar meetlat mee naartoe.  

 

 

 

 

 

Wist je dat Emiel de beste is in verstoppertje 

spelen? Hij had zich zo goed verstopt dat de leiding 

hem vergeten was. Ze troffen hem de volgende 

ochtend in deze buis aan.  
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Givers 
Dag supercooooooole giverssssss, hier zijn we dan met het tweede keihardje met 

weer veel super chille activiteiten!!! 

Zondag 12 december 

Repeteren, repeteren, wie zijn best doet zal het leren. 

Repeteren en studeren en proberen. Repeteren, repeteren 

wie zijn best doet zal het leren. Repeteren en studeren en 

proberen, niet te vlug, niet te traag naar omhoog en naar 

omlaag… Aangezien jullie examens hebben en wij jullie even 

een pauze willen geven, hebben we vandaag een 

examenuurtje. Dit van 14u tot 15u, tot dan! 

Zondag 19 december 

Up in the morning and off to school, the teacher is teaching the golden role. American 

history and practical math, you can study them hard, hoping to pass. Working your 

fingers down to the bone, the guy behind you won’t leave you alone. Ring, ring, goes 

the bell. Vandaag weer een examenuurtje om jullie even te laten ontspannen, van 14u 

tot 15u!  

Zondag 26 december  

Aangezien het vandaag de laatste van de maand is en het ook 2e 

kerstdag is, is er helaas geen activiteit. Maar niet getreurd, want op 

dinsdagavond 28 december is het kerstfeestje gepland. Meer info 

hierover volgt…  

Zondag 2 januari  

Een gelukkig nieuwjaar! Doordat Nathan en Izy in de drank 

zijn gevlogen, Lara nog in haar bed ligt na een wilde nacht en 

Janne nog de laatste cadeautjes zoekt, is er geen activiteit 

vandaag. Tot volgende week!  
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Zondag 9 januari  

Zet maar jullie beste schaatsbeentje voor en toon ons 

jullie beste schaatsmoves, want vandaag gaan we 

schaatsen! Vergeet zeker jullie handschoenen niet en 4 

euro 😊 tot dannnn! We spreken af om 13u45 aan de 

schaatsbaan. 

Zondag 16 januari 

Waar krijg je een medaille opgespeld 

Bij de politie 

Mensen juichen je toe 

Iedereen is een held, bij de politie 

Vrijdag 21 - Zondag 23 januari 

YAAAAAY EINDELIJK WEEKEND. Hopelijk laat het leuke beestje corona ons eens op 

weekend gaan. Sowieso wordt het nice, dus weer er maar bij. Meer info volgt nog, 

maar smeer alvast je kieten stevig in tegen dan 😉  

Zondag 30 januari  

Izy is naar Lapland verhuisd om ijsberen te spotten en rendieren te bespieden, Nathan 

is zijn pantoffel kwijt en probeert al dagen achter de vuilniskar te rennen om deze 

terug te krijgen, Janne is bezig met het kweken van een axolotl om te kunnen voederen 

aan haar kameleon en Lara is een poging aan het doen om Julia te saboteren, zodat ze 

zelf de nieuwe blondine van K3 kan worden. Vandaag dus geen activiteit. 

Zondag 6 februari 

 Driekoningen, Driekoningen geef mij een nieuwe hoed 

want de ouwe die is versleten ons moeder mag het niet 

weten ons vader heeft het geld al op de toonbank 

uitgeteld.  

 



16 
 

Dit keihardje zit er alweer op , maar niet getreurd want het volgende keihardje 

komt eraan! Doeeeeeiiiiii. Kusjes en knuffels van je allerleukste, liefste, coolste… 

leiding. 

 
 

 

 

 

IZY LARA NATHAN JANNE 
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MOPJES EN RAADSELTJES 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Er staan drie huizen in brand. Een wit huis, een rood huis en een blauw huis. Welk huis 

gaat de ambulance eerst blussen?   

 

Oplossing rebus: Er is een kindeke geboren op aard 

De ambulance blust niet  
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Jins 

YUWWW!!! Hier het tweede keihardje want ja, ‘ééntje is geentje’ he :p! 

Zondag 12 december 

Neem iets mee van deur tot deur het maakt niet uit in welke kleur. Roodgroen geel of 

blauw, we gaan lekker ruilen in de kou!  (PAK IETS MEE HE) 

Vrijdag 17 december 

Kerstfeestje! Zet je kerstmuts op anders gaat het 

sneeuwen. Ik wil een rendierhoedje!   

Zondag 26 december  

Milan heeft een lief, geen activiteit…  

Zondag 2 januari  

Happy Newyear! Geen activiteit, geniet van de kater! 

 

 

 

 

 

Zondag 9 januari  

We gan eki slingeren opt ijs! We spreken af om 

13u45 aan de schaatsbaan en vergeet geen 4 euro 

EN handschoenen mee te nemen xo 

Zaterdag 15 januari 
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We organiseren ‘JINBAR’ met pyroplastische show! 

Zondag 23 januari 

PANNENKOEKOEKJONGEUH 

Zondag 30 januari  

Emiel is langs het glazen straatje geweest en heeft een soa… geen activiteit, 

piemelverzorging… 

WEEKEND 4,5,6 februari 

Meer info te verkrijgen aan de djowrenbalie 

Op naar het volgend keihardje xje leksje 
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Helpende handen 

 

Dit Scoutsjaar plannen we samen met de VZW 3 werkweekends 

om te klussen in de scoutslokalen. Zou je interesse hebben om 

ons te komen helpen? Dit zou telkens zaterdagvoormiddag, 

zaterdagnamiddag en zondagnamiddag zijn. Iedereen kan vrij 

kiezen wanneer ze komen helpen en je moet niet voor een gans 

weekend komen.  

Data werkweekends:  

- 11 + 12 december 2021 
- 12 + 13 maart 2022 

- 14 + 15 mei 2022 
 


