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
Dag aller-aller-allerliefste kapoentjes. Hier zijn we weer met keihardje 4 en jammer
genoeg ook het laatste keihardje :((( MAAR niet getreurd, we gaan er nog een
spetterende twee maanden van maken! Tot snelll!!!

Zondag 17 april
Diep in de zee, diep in de zee, ik zeg het je
eerlijk, het is hier heerlijk, diep in de zee…
Vandaag gaan wij de wonderwaterwereld
ontdekken liefste kapoentjes. Duikbril en
zwemvliezen aan en hup weg zijn we.

Zondag 24 april
Sorry liefste kapoentjes, dit weekend is er jammer genoeg geen activiteit voor jullie…
Alle leiding is samen op weekend en we zijn dus niet terug te vinden in de scouts.

Zondag 1 mei
Zijn jullie al echte scoutgidsen en scouten ? Dat gaan we vandaag testen in de enige
echte HEAVY & DIRTY GAMES. Een tip : doe kleertjes aan die vuil mogen worden!

Zondag 8 mei
Shhttt wat we vandaag gaan doen is nog een
groot geheim. We spelen het grote
verrassingsspel!
PS: de kapoenenleiding heeft gehoord dat
Xander blijkbaar meer weet van dit grote geheim

Zondag 15 mei
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Wij gaan naar zee, naar zee en iedereen mag mee!!! Vandaag kapoentjes gaan wij naar
het strand voor de enige echte Zeedustra-zandkastelenwedstrijd! Wie maakt er het
grootste kasteel met de meeste torens?

Zondag 22 mei (laatste activiteit/ groepsspel)
Vandaag lieve kapoenen is het jammer genoeg al de laatste activiteit van het jaar, snik
snik ☹ Daarom hebben we besloten om met de hele scouts nog 1 super mega
groepsspel te spelen om het jaar mooi af te sluiten.
Wij hopen heel erg dat we jullie hebben kunnen overtuigen om deze zomer mee te
gaan op ons scoutskamp, want het wordt ongetwijfeld fantastisch
Wij vonden het
echt een heel leuk jaar met jullie, liefste kapoentjes, wat waren jullie een zalige
groep!
Tot snel!!

Xander

Ilias

Yente

Mathieu Marie Anouk Bo Maes

Fien

Spelletjes
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Zoek de 6 verschillen

WELPEN
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Halloooooo lieve welpjesssss. Hier zijn we weer met het laatste keihardje met
superleuke activiteiten!!!!!!

Zondag 17 april
OMG! Er staat een olifant, tijger, wesp,
reuzenspin, leeuw en een muis in de tuin van de
scouts? Ik denk dat ze graag mee willen spelen
vandaag! Daarom spelen we vandaag het grote
dierenspel.

Zondag 24 april (laatste van de maand)
Door het mooie weer is Sare van kop tot teen helemaal verbrand, Cheyenne is druk
bezig met haar in te wrijven me aftersun, Arthur is vissen aan het vangen met zijn
handen, Laurens heeft de zonneslag en Michiel heeft zich opgesloten in zijn kamer
omdat hij bang is van de zon! Er is dus geen activeit.

Zondag 1 mei
Ik hen juist gehoord dat de kindjes vroeger geen iPad hadden???? Hoe speelden ze
dan??? DAT WIL IK ZIEN! Vandaag spelen we volkspelletjes!

Zondag 8 mei
Wij gaan naar zee naar zee. En iedereen mag
mee. Bobientje en Marlène. Want met 2 is maar
met 2. Wij gaan naar zee naar zee. En iedereen
mag mee. De hele straat de hele stad. Mag mee
met ons naar zee

Zondag 15 mei
Door zijn verstrooidheid heft Matthieu de gevangenisdeur niet op slot gedaan,
hierdoor zijn boeven Michiel, Laurens en Camiel kunnen ontsnappen. Willen jullie
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politieagenten Sare, Cheyenne en Arthur helpen de vuile boeven terug de gevangenis
in te steken?

Zaterdag 21- Zondag 22 mei (laatste activiteit/ groepsspel)
YOOOOW SUPER LEUK NIEUWS!! Wij gaan samen op weekend!! Wij zien het alle
sinds heel hard zitten! Hierbij is het dan ook wel de laatste activiteit
kunnen we beginnen aftellen naar het kamp!

maar nu

Meer info volgt nog.

Ooooohhhh dit was het weer en ooohneeee het was ook de laatste activiteit van dit
jaar. De leiding mist jullie nu al :’( Tot op het kamp!

Michiel Arthur Cheyenne Sare

Camiel

Matthieu

Laurens

Rent a Jin
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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

Jojo’s
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Heyyy liefste, coolste, lekkerste jojo’s !! Het is alweer tijd voor het laatste keihardje van
dit jaar…, maar niet getreurd we hebben nog toffe en coole activiteiten en een super
cool
spetterend
(hopelijk
niet
letterlijk)
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

kamp

Zondag 17 april
We rollen vandaag over de grond. Pas maar op dat je niet valt!

Zondag 24 april
Aiko is maar blijven door rollen waardoor Luna er achteraan is gelopen. Orly is aan het
racen met zen ambulance tegen Torben met zen step terwijl Robin, Estee Quinten aan
het supporteren zijn

Zondag 1 mei Doe jullie hippe turn pakken maar al aan want vandaag spelen we de
Olympische spelen

Zondag 8 mei
Neem jullie vuile kleding vandaag maar mee want vandaag gaan we rollen en
ploeteren in de vuiligheid.

Zondag 13- 14- 15 mei Dit keer hebben we een fameus Weekend georganiseerd.
Meer info volgt

Zondag 22 mei
Vandaag is het tijd om jullie mede takken wat beter te leren kennen. Want vandaag is
het groepsspel.
dit was het laatste keihardje al weer. Maar niet getreurd want er komt nog een
superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr tof kamp aan hopelijk zien we jullie dan snel terug je tofste
leiding Aiko, Robin, Quinten, Estee, luna ,Torben en Orly

8

WIST-JE-DATJES
-Wist je dat Fien niet alleen studeert maar dat ze ook in het leger zit?
Dit is een foto van haar laatse missie.-

-Wist je dat Xander een keeper was in een goal, maar ze hebben toch nog kunnen
scoren?-

-Wist je dat Anouk haar lievelingsfiguur van Disney Dumbo was?
Maar nu heeft ze hem verraden.-

-Wist je dat Angelina grote honger had tijdens het
netwerkweekend met de scouts?-

-Wist je dat Quinten 2 woonplaatsen heeft, zijn huis en een vikingboot?-

-Wist je dat Lara enkel graag rijdt met nieuwe fietsen?-

-Wist je dat Torben een enorme fan is van winnie pooh?-
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-Wist je dat Camiel een echte fotograaf is, hij stuurt soms
onverwachts foto’s naar zijn vriendinnen om te keuren?-

-Wist je dat Izy niet alles kan fixen zoals de kaak van sare?-Wist je dat Ilias, Yente moest reanimeren?-

Wist je dat Matthieu soms opzweld als hij te snel appelsapjes drinkt?

-Wist je dat Michiel en Aiko broer en zus zijn?-

-Wist je dat Bo Maes haar echte naam gewoon Bo Jupiler is?-

-Wist je dat Arthur fan is van tuinkruiden, zoals peterselie, maar ook vreemd genoeg
koriander?-

-Wist je dat Mathieu zijn koprolbrevet heeft gehaald?-

-Wist je dat de hond van Cheyenne en orly eig helemaal geen hond is, maar een hele
grote kat?10

-Wist je dat Luna graag kijkt naar winnie de pooh, je moet het haar maar eens
vragen?-

-Joren en emiel zitten graag in de kelder?-

-Wist je dat Nathan graag wil meedoen met een bodybuilderwedstrijd? Maar iemand
moet hem vertellen dat dit niet kan-

Wist je dat Marie niet goed ziet en eigenlijk een bril moet dragen?
Daardoor loopt ze vaak tegen de deur.

-Wist je dat Janne een groot geheim heeft, ze is fbiagente en kan super goed
onzichtbaar worden?-Wist je dat Robin graag het ziekenhuis bezoekt?-

Wist je dat Celeste doet alsof ze Estee is?

-Wist je dat Laurens helemaal niet kan zwemmen als redder? -
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Givers
Halloookes allercoolste, allerbeste, allerleukste givers! Hier zijn we dan met het vierde
en laatste keihardje van dit jaar , maar niet getreurd, want we hebben nog leuke
activiteiten in petto!

Zondag 17 april
Ik zag twee hazen
Vlak voor Pasen
Zitten in een weiland
Met een mand vol eitjes
Vlug aan’t verven met zijn beidjes
Kijk eens hier
Kijk eens daar
Nu zijn alle eitjes klaar!

Zondag 24 april
Izy is nog steeds zijn eitjes aan het zoeken en Lara moet hem daarbij helpen. Nathan
heeft alle chocolade opgegeten en ligt nu met buikpijn in bed. Doordat alle chocolade
nu op is, is Janne er meer gaan vragen bij de paashaas. Vandaag dus geen activiteit!

Zondag 1 mei
Just get ready fi work, work, work, work, work, work
He said me haffi work, work, work, work, work, work
He see me do mi dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt
So me put in work, work, work, work, work, work
Na, na, na, na, na, na
When you ah gon' learn, learn, learn, learn, learn, learn?
Before the tables turn, turn, turn, turn, turn, turn
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Zondag 8 mei
And we'll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
'Cause we are the champions of the World

Zondag 15 mei
'T Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
'T Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente
Voor de patiënten van d'assistente is het altijd lente

Zondag 22 mei
We're all in this together, once we know, that we are, we’re all stars, and we see
that, we’re all in this together, and it shows when we stand, Hand in hand, make our
dreams come true
Vandaag is het jammer genoeg al de laatste activiteit, daarom dit supercool
groepsspel!
Dit was het dan, de laatste activiteiten zitten erop. Maaaaarrr… we zien jullie natuurlijk
graag allemaal terug op kamp! We komen binnenkort op kampbezoek om jullie hier
meer informatie over te geven, spannend!!! Tot dan, jullie coolste, liefste, leukste
leiding x
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MOPJES EN RAADSELTJES
Als ik 6 jaar was dan was ik dubbel zo oud als mijn zus. Nu ben ik 70, hoe oud is mijn
zus dan?
67

Wat is een heks in de woestijn?
Een sandwich

Het is groen en het glijdt van een berg?
Een Skiwi

Waarom gebruikt de paus een paarse telefoon?
Om te bellen

Jantje en zijn oma gaan naar de supermarkt.
Jantje ziet 2 euro liggen en vraagt aan zijn oma: Mag ik dat oppakken? Waarop oma
nee zegt want alles wat op de grond ligt is vies. Drie straten verderop vindt jantje 20
euro. Opnieuw vraagt Jantje: Mag ik dat op pakken? Waarop oma weer nee zegt
want alles wat op de grond ligt is vies. Daarna valt oma over een bananenschil en
vraagt ze aan Jantje om haar te helpen, waarop Jantje zegt: nee want alles wat op de
grond ligt is vies.
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Jins
Yeeppsss Jins,
Waarschijnlijk leest er ier niemand dit keihardje, maar toch doen we ons best voor dit
laatste keihardje

Zondag 17 april
Yesyes vandaag gaan we nog eens goe geld verdienen, we gaan da nog eens
traditioneel doen door deur aan deur te verkopen.

Zondag 24 april
Junder gaan nog eki met de Joren de laatste beetjes voor het feest voorbereiden.

Vrijdag 29 april – zondag 1 mei
Jabejebeja tis weer tijd voor e goe jinweekend,
bereid jullie maar voor want tgaat e hevtign zien
wihj moat!! Info volgt…

Zondag 8 mei
Na lang brainstormen en voorbereiden, kunnen
we eindelijk eki werken op ons eigen feestje :p
#glowwiththeflow

Zondag 15 mei
Nog e beetje onduidelijk
Bel 0468/23.60.61
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Zondag 22 mei
21 mei moeten we helpen met het wandelevenement en 22 mei mogen jullie afkomen
voor de laatste activiteit van het jaar!

Bro dit was dan het laatste keihardje
ma nu kunnen we wel uitkijken naar ons
geweldig buitenlands kamp yeeehaawww

EMIEL

Angèle

Emiel

Joren
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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 werkweekend:
-

14 + 15 mei 2022
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