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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 

 

HEY HEY KAPOENTJES!! Welkom bij dit nieuwe keihardje dat opnieuw boordevol staat 

met de leukste activiteiten voor de allerleukste tak, wij dus        hou jullie maar klaar 

voor alweer spetterende activiteiten vol plezier en avontuur!!! We zien jullie op 

zondag! 

-de leiding xxx 

Zondag 13 februari 

Kennen jullie dat raar gevoel in jullie buik? En neen, geen buikpijn door teveel snoepjes 

te eten, maar precies of er vlinders in jullie buikje zitten… jaja lieve kapoentjes, 

vandaag spelen we het grote Valentijnspel!  

Zondag 20 februari 

Doordat we in december een deeltje van onze activiteiten gemist hebben, maar wij 

nog altijd heel erg benieuwd zijn naar al dat talent in onze tak, is het vandaag de enige 

echte ZEEDUSTRA GOT TALENT!  

Haal jullie aller coolste (of aller raarste?) talenten maar boven! Ook de leiding doet 

mee! Wisten jullie trouwens dat Illias zichzelf kan doen verdwijnen? En dat Anouk de 

beste zangeres is van de scouts, Mathieu achterstevoren kan praten en Xander de 

luidste scheten van het universum laat? 😉 

Zondag 27 februari  

Xander heeft het wereldrecord verbroken van de stinkendste scheet (èèèètje) en de 

scouts moet daardoor helemaal gepoetst worden… Geen activiteit dus vandaag. 

Zondag 6 maart 

« Dan blaas ik maar en dan proest ik maar, en zo blaas ik je huisje uit… »  

Wie weet over welk sprookje het hier gaat?? Vandaag staat alles in het teken van 

sprookjes! JIPPIEEEEE ! 
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Zondag 13 maart 

Vandaag zullen we monopoly spelen, maar dan de megagrote, coole, fantastische 

versie, dus bereid jullie maar voor om vandaag veel centjes te verdienen of net een 

uurtje in de gevangenis te zitten… 

Zondag 20 maart 

 
Leider Illias is ontvoerd… Er is in ons lokaal enkel een briefje achtergelaten met groen 

slijm en een plukje haar van Illias opgeplakt. Marie en Yente denken dat Illias 

ontvoerd is door zombies, maar Fien denkt dat het reuzekikkers waren die alle leiding 

willen opeten… We hebben jullie hulp nodig, beste kapoentjes!! 

Zondag 27 maart  

Lieve kapoenen, dit weekend gaat alle zeedustra-leiding samen op stap. We gaan het 

kamp voor deze zomer een beetje voorbereiden, zodat we allemaal samen heel veel 

plezier kunnen maken!  

Geen activiteit dus vandaag. 

Zondag 3 april 

Duizend bommen en granaten kapoenen, vandaag breekt er oorlog uit in onze scouts… 

Hou jullie vast aan de takken van de bomen en kom zeker maar in jullie 

gekste/beste/coolste mega supertoffe camouflagepak vandaag zodat de leiding jullie 

niet kan vinden… Pif poef paf, kom maar allemaal af 😊 !!  

Zondag 10 april  

Onze gouw organiseert een weekend voor alle scoutsleiding in onze streek, er is dus 

uitzonderlijk geen activiteit. Sorry lieve vriendjes, we gaan jullie missen hoor… 
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Ween ween ween, we zitten aan het einde van dit keihardje     Maar niet getreurd 

wantttt jullie superleuke leiding is al aan het nadenken over het volgende boekje 

zodat we weer een heel leuke tijd hebben, jullie horen snel van ons!!! 

Xander, Bo, Yente, Marie, Mathieu, Illias, Fien en Anouk 
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Spelletjes 
 

 

 

Woorden:  

tent    kamp    hemd   vieruurtje  

kapoenen   welpen    jojos   zeedustra 

givers    jins    leiding   scouts  

zaklamp   slaapzak   fourrage 
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WELPEN 
Hey welpen! Ja jij daar! Ik zie dat jullie er weer super veel zin in hebben! Hier hebben 

we dan ook weer superleuke zotte activiteiten voor jullie!!!!! 

Zondag 13 februari 

Wij hebben een aantal geheimpjes ontdekt! Sare is verliefd op Matthieu en Artur is 

verliefd op Michiel! En Cheyenne en Camiel hebben een geheime relatie! Dat komt 

wel goed uit nu het bijna Valentijn is! Helpen jullie hun liefde te verklaren aan elkaar? 

Zondag 20 februari 

De liefde tussen jullie leiding is jammer genoeg voorbij… Ze hebben besloten allemaal 

een andere weg op te gaan:’ (maar gelukkig blijven ze wel vrienden zodat we nog naar 

de scouts kunnen! Vandaag spelen we het grote vertrouwenspel! 

Zondag 27 februari  

Oei oei.. Arthur heeft gisteren te veel paling gegeten, Camiel heeft te veel water 

ingeslikt tijdens zijn zwemtraining, Sare heeft een hond achtervolgd en is verdwaald, 

Mathieu heeft zijn wekker vergeten te zetten en Cheyenne is vergeten haar dak te 

dweilen! Vandaag geen activiteit :’( 

Zondag 6 maart 

Vandaag is de dag waar jullie je echt kunnen bewijzen in de zeedustra paralympische 

spelen. Jullie zullen dus tal van sporten doen maar met een of andere handicap. Zorg 

maar dat jullie goed hebben gegeten en geslapen en kom allemaal maar af.  

Zondag 13 maart 

Ben jij stout geweest? Maar je hebt er spijt van Vandaag kunnen jullie een Tijd reis 

machine verdienen Dan kan je teruggaan in de Tijd en kunnen jullie flink zijn Zodat je 

die straf niet krijgt Veel succes       .  
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Zondag 20 maart 

Spiter speter pater polns in het water Neem jullie zwembroek mee en handdoek  

                                        

Zondag 27 maart  

Wat een drama Arthur zit vast met zijn parachute is een boom en Matthieu is hem 

gaan helpen met een ladder en een zaag. Michiel zit thuis want hij heeft buikpijn van 

te veel snoep te eten. Laurens zit vast in de zoo want een chimpansee heeft zijn gsm 

afgepakt. Cheyenne en Camiel zijn op zoek naar een nieuw lief dus kunne er ook niet 

zijn daarom geen activiteit srrrry  

Zondag 3 april 

Doe vandaag je vuile kleren aan. We spelen vandaag heavy and dirty Games        

Zondag 10 april  

Helaas pindakaas geen activiteit dit weekend. Julie leiding is zelf op weekend jammer. 

Oooooohhhh super jammer! Dit was het alweer voor dit keihardje     niet getreurd 

we zijn er snel terug met vette activiteiten!!!! 

Dikke kusjes  

Jullie leiding  

 

Matthieu   Sare    Cheyenne   Arthur   Camiel   Laurens    Michiel 
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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 
Dag liefste jojo’s, hier zijn wij weeral met al het derde keihardje van dit jaar. Zoals altijd 

hebben we weer super coole activiteiten gepland voor jullie. 

Zondag 13 februari 

Ter land ter zee ennn…….in het bos hihihi. Jaja jullie raden 

het goed lieve jojo’s, wij gaan vandaag het Calmeynbos van 

De Panne onveilig gaan maken. Want wat is een scoutsjaar 

nu toch zonder een echt bosspel. Trek jullie 

camouflagepakken maar al aan en oefen jullie beste 

dierengeluiden.  

Zondag 20 februari 

Euuhm wacht eh een minuutje,30 seconden,60 000 

milliseconden….. Dat is de zin die jullie vandaag misschien wel 

duizend keer zullen horen. Vandaag spelen we het grote 

“binnendeminuut’-spel! Train jullie telspiertjes maar goed, 

want die zal je nodig hebben. 

Zondag 27 februari  

Luna en Aiko zijn Robin gaan zoeken die sinds zijn valentijns/tinderdate vermist is in 

de supermarkt. Orly is gaan winkelen in de Colruyt en is daar Robin tegengekomen die 

al 2 weken tussen de proevertjes aan het overleven was. Quinten en Estée zijn gaan 

tangodansen in het Zuiden van Frankrijk en hebben ons uitdrukkelijk gevraagd hen 

hierbij niet te storen. Geen activiteit dus! 
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Zondag 6 maart 

Je kent het waarschijnlijk allemaal wel, 

Koksijde met hun Carnavalsparade waarbij 

het de perfecte gelegenheid is voor 

volwassenen om sociaal acceptabel eten 

naar kinderen te gooien vanuit een kar. 

Awel eh, wij kunnen dat ook! Dusss vandaag 

gaan wij dat bewijzen ook, maak jullie klaar 

voor ons eigen Carnaval! Haal jullie gekste 

verkleedkleren uit en oefen je zotste moves, 

want vandaag maken wij Koksijde onveilig. 

Zondag 13 maart 

Is dat daar Tinkerbel in een paarse string? Of Tarzan die aan de verkeerde liaan aan 

het slingeren is? We zullen het allemaal te weten komen vandaag bij het grote, foute 

disneyspel! 

Zondag 20 maart 

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee dat is het niet! Het is een meeeeega verfbal 

die bijna tegen je voorhoofd schiet. Jaja jojo’s haal jullie kogelvrije vesten maar uit & 

oefen die sluipmoves maar goed, want vandaag gaan we ballen verven! 😉 

Zondag 27 maart  

Aiko is gaan skiën in de bergen en heeft Robin mee om zijn benen als skilatten te 

gebruiken. Quinten is nog steeds bang van alle verf van vorige week & durft niet meer 

buiten te komen. Orly en Luna proberen hem uit zijn kamer te sleuren terwijl Estée de 

verzameling Disneyknikkers van Orly aan het stelen is. 
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Zondag 3 april 

Plopper de plopper de plop, deze activiteit is 

echt geen mop! Haal jullie paddenstoel maar 

boven, want vandaag gaan we het grote mini 

mensjes spel spelen. We zijn benieuwd wie we 

als grootste kwebbel van de groep mogen 

kronen vandaag. 

 

Zondag 10 april  

De leiding had het goede idee om toch nog eens sociaal te zijn met andere mensen 

buiten onze scouts. Jullie zullen ons dus een dagje moeten missen.  

 

Tot zover weer ons mooie, maar weeral veel te korte keihardje. Nog geen paniek! We 

laten jullie nog niet alleen de zondagmiddag met oma’s die naar koffie ruiken en 

mama’s en papa’s die je meenemen op lange wandelingen. Het nieuwe keihardje is al 

op komst! 

Lieve Ponygroetjes, de leiding <3 

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

 

Wist je dat als Quinten zoveel melk drinkt dat hij 

daarachter een kat wordt? 

 

 

 

 

Wist je dat Bo heel strict vegetariër is, dit betekent dus 

dat Bo geen vlees eet en al zeker geen bitterballen. 

 

 

 

 

Wist je dat Marie elke vrijdagavond rond een vuur danst als 

ritueel om alle slechte dingen uit haar leven te verbannen.  
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Givers 
Hallo beste vriendjes, wij jullie super coolste leiding zijn er weer voor een keihardje vol 

plezier. Tot zondag! 

Zondag 13 februari 

Ga je mee, we varen op de zee, zee, zee 

In een rubberbootje met z'n twee, twee, twee 

En m'n hart zal nooit meer stuurloos zijn 

Bij m'n Liefdeskapitein 

Schip ahoi! 

Zondag 20 februari 

It's all 'bout the money 

It's all 'bout the dum dum da da dum dum 

I don't think It's funny 

To see us fade away 

It's all 'bout the money 

It's all 'bout the dum dum da da dum dum 

And I think we got it all wrong anyway 

Zondag 27 februari  

Lara heeft carnaval iets te hard ingezet. Al die snoepjes liggen keihard op haar maag. 

Daarom blijft de rest van de leiding vandaag maar thuis om voor haar te zorgen. GEEN 

ACTIVITEIT 

Vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 maart 

Kamperen is de mooiste zomersport 

waardoor je steeds maar jonger wordt 

je trekt door heel het mooie Vlaamse land 

door bos en hei en strand. 

lalalala frieten met sala 

en een koude vla  

met chocolalalal 

Het slapen gaat soms niet zo al te best 
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soms lig je in een mierennest, 

je doet van heel de nacht geen oog meer dicht 

tot aan het morgenlicht. 

lalalala frieten met sala 

en een koude vla  

met chocolalalal 

Wij gaan op WEEKEND, meer info volgt nog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 13 maart 

… 

… 

… 

Doe vandaag misschien nie je properste kleren aan. 

Xoxo 

Groetjes  

Zondag 20 maart 
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Wij gaan naar zee naar zee 

En iedereen mag mee 

Bobientje en Marlène 

Want met twee is maar met twee 

Wij gaan naar zee naar zee 

En iedereen mag mee 

De hele straat de hele stad 

Mag mee met ons naar zee 

Zondag 27 maart  

Tis de laatste van de maand, blijf allemaal maar thuis. GEEN ACTIVITEIT 

Zondag 3 april 

Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus, 

Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus, 

Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus, en het zoemde heen en weer. 

Zondag 10 april  
De gouw heeft ervoor gezorgd dat wij ons ook eens kunnen amuseren. Wij gaan 

helemaal ontspannen zonder jullie. GEEN ACTIVITEIT 

dit was het dan, tot de volgende keer toedelhoe, kusjes van je allerleukste leiding 
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MOPJES EN RAADSELTJES 
Er is een vliegtuig met 500 bakstenen in, er valt er 1 uit. Hoeveel bakstenen zitten er 

nog in het vliegtuig? 

 

Hoe steek je een olifant in een frigo? 

 

Hoe steek je een giraf in een frigo?  

 

De leeuw van de jungle geeft een verjaardagsfeestje en alle dieren zijn uitgenodigd, 

maar 1 dier komt niet naar het feestje. Welk dier ontbreekt er op het feestje? 

 

Een meisje zwemt in een rivier waar er normaal altijd krokodillen zitten, maar ze wordt 

niet opgegeten of gebeten. Hoe kan dit? 

 

Toch sterft het meisje een beetje later toch. Hoe kan dit? 

499 

Deur open, olifant erin, deur dicht. 

Deur open, olifant eruit, giraf erin, deur dicht. 

De giraf, want die zit in de frigo. 

De krokodillen zitten op het verjaardagsfeestje. 

De baksteen uit het vliegtuig is op haar hoofd gevallen. 
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Jins 

Wassupp jinss!! De tijd gaat zo snel dat we nu al aan het derde keihardje zitten :p 

Hieronder meer info over wat we allemaal nog in petto hebben voor jullie… 

Zondag 13 februari 

Nu jullie in de jins zitten, is het belangrijk dat we jullie natuurlijk voorbereiden op 

hetgeen wat er jullie volgend jaar te wachten staat. Jullie eerste stagedag is een feit, 

meer info zal later volgen… 

Zondag 20 februari 

We zitten al dagen zonder werk, ’t is het einde van de maand en we zitten zonder heja! 

Daarom nog eens een geldinzamelingsje… 😊 

Zondag 27 februari 

Joren die kieszak heeft weer corona, Angèle fakete haar maandstonden met te veel 

tjetjup waardoor een plaatselijke schimmel zich daar nestelt en Emiel heeft eindelijk 

een hot-chick gefikst in Gent! Geen activiteit dus… 

Zondag 6 maart 

THE OLYMPIC SLINGERGAMES  

  

 

Zaterdag 12 maart 

Een tocht, wazig, dorst, als nomaden.        

Zondag 20 maart 

Werkn vodie klutn ! 

Zondag 27 maart 

THE OLYMPIC 

 

SLINGERGAMES 
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De oudjes gaan op pad, geen activiteit dus… 

Zondag 3 april 

Lachen gieren brullen, van die grappen kunnen we smullen. (das Angelina wih) 

Zondag 10 april  

Onduidelijk, info volgt, ja, bel nummer +32 491 89 87 72 

 

Mwehmweh het voorlaatste keihardje zit er al weer op     MAARRR dat betekent dat 

ons kamp wel dichter komt yeeahhhhhh!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helpende handen 
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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:  

- 12 + 13 maart 2022 
- 14 + 15 mei 2022 

 


