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Das Goesting! 
Een nieuw jaar, een nieuw thema, ’t zal wel zijn! Maar wat bedoelen we daar nu 

precies mee? 

In onze nieuwe kreet ‘DAS Goesting’ verwijst het 
woord ‘DAS’ uiteraard ook naar onze scoutsdas. Deze zien 
we als het symbool voor ons ‘eigen engagement’. De 
betekenis van het woord Goesting spreekt voor zich. In 2004 
werd ‘Goesting’ verkozen tot het mooiste woord van de 
Nederlandse taal. Met het jaarthema ‘DAS Goesting’ kiezen 
we ervoor om stil te staan bij de drijvende kracht achter 
scouting en achter ons eigen engagement. Wat motiveert 
ons? Waarom ga ik naar de scouts? Door hierover na te 
denken en dit bespreekbaar te maken geven we een boost 
aan onze motivatie.  

Elke scout of gids heeft wel een eigen reden om aan scouting 
te doen. Misschien werd jij wel lid van de scouts om ook in 
het weekend plezier te maken met je klasgenoten of wil je 
graag nieuwe vaardigheden ontwikkelen of jezelf beter leren kennen? Alles kan en 
mag bij de scouts! We maken ons engagement bespreekbaar en hebben begrip voor 
elkaars prioriteiten. We ontdekken elkaars talenten. We geven elkaar erkenning voor 
wat we kunnen. We vieren elkaars unieke kwaliteiten bij onze belofte, totemisatie en 
andere rituelen. Appreciatie geeft een boost aan onze motivatie. Samen staan we 
sterker dan alleen. We halen motivatie uit elkaars gezelschap en vrolijken elkaar op 
wanneer het eens minder gaat. Onze gezamenlijke successen leiden tot een hechte 
band en vormen de motor voor meer. We maken samen werk van een goede 
groepssfeer, waarin iedereen welkom is. Lid zijn van de scouts is een deel van je 
identiteit. Je bent lid van een grote groep mensen met gezamenlijke waarden en 
normen. Met ons uniform laten we zien wie we zijn en waar we voor staan. Tijdens 
onze wekelijkse activiteit, op de dag van de jeugdbeweging of tijdens een 
internationale uitwisseling met een buitenlandse scoutsgroep. Scouting is niet zomaar 
een hobby. Het is een levensstijl. Scouting is niet voor even, maar voor het leven. 

DAS Goesting! 
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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 4 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 
 

Heyy lieve kapoentjessss!! Het nieuwe scoutsjaar is weer in aantocht! Zien jullie het 

ook even hard zitten zoals ons? Wij zijn allesinds al heel enthousiast om jullie te zien, 

hopelijk zijn jullie even enthousiast zoals ons! Hierbij stellen we onze enthousiaste 

kapoenenleiding voor! <3 <3 

 

Heyyyy lieve kapoentjesss!! Yess ik ben het Luna, ook wel 

gekend als amicale hermelijn. Ik ben 18 jaar en woon 

uiteraard in Koksijde maar je kan mij ook altijd vinden in 

Kortrijk. Het is ondertussen mijn 2e jaar als leiding in de 

scouts! Natuurlijk heb ik ook hobby’s zoals jullie en dat 

is natuurlijk scouts en dansen Ik zie het nieuwe 

scoutsjaar allesinds al zitten, jullie ook?  

 

 

Dag allerliefste kapoentjes! Ik ben Angelina of je mag mij 

ook wel volhardende spreeuw noemen. Dit is mijn 5e jaar 

als leiding en de eerste keer dat ik leiding mag staan voor 

de kapoentjes. Ik zie het dit jaar helemaal zitten, hopelijk 

hebben jullie er evenveel GOESTING in als ik!! Tot 

binnenkort x 

 

 

Dag lieve kapoentjes, mijn naam is Sare, of ook 

Zelfstandige Sneeuwuil. Dit is ondertussen mijn 7e jaar 

als leiding. Ik stond al een paar keer leiding bij de 

kapoenen ik vond het zooooo leuk, dat ik dit jaar nog 

eens kapoenen doe. Ik heb er super veel zin in!!! Jullie 

hopelijk ook, tot snel! 
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Hey kapoentjes ik ben Torben of trouwe sneeuwuil ik zit 

al 14 jaar in de scouts en dit jaar sta ik voor de tofste 

bende. 

 

 

 

Hey lieve kapoentjes, ik ben Lara ook gekend als 

goedaardige maki. Ik heb super veel zin in dit scoutsjaar en 

zeker met jullie, de allerleukste kapoentjes!! We maken er 

een leuk jaar van        

 

 

 

Hallo, ik ben Baptiste en ben 17 jaar, maar iedereen 

noemt mij Bapi. Ik kijk uit naar het nieuwe scouts jaar. 

Mijn supermooie totem is goedaardige grutto. We gaan 

er een tof jaar van maken!!! 
 

 

Heyla kapoentjes, ik ben Axelle. Het is dit jaar mijn eerste 

jaar leiding en wat ben ik blij dat ik die mag doorbrengen 

bij deze supertoffe tak. Hopelijk zien jullie het even hard 

zitten als mij. We maken er een top jaartje van 

 

Dag schatjes van patatjes! Mijn naam is Arno oftewel 

geïnteresseerde golden retriever en ik zit al 12 jaar in de 

scouts. Dit is ook mijn eerste jaar als leiding dus zoals voor 

velen van jullie is het ook nieuw voor mij. Mijn hobby’s zijn 

scouts(duh) en drummen. Ik heb er alvast heel veel zin in 

en ik hoop jullie ook! We zullen er een spetterend jaar van 

maken, tot ziens!  
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Zondag 2 oktober 

Ben jij een prins op het witte paard? Of ben jij een prinses met lange haren? 

Kom dan zeker jezelf voorstellen en leer de andere prinsen en prinsessen 

kennen op onze 1ste leuke kennismakingsactiviteit. 

Zondag 9 oktober  

Whieuwwhiuuuuuuuuuuwhioeiwhihoeeeeeeeeee!!! Pas 

maar op of de politie pakt je op. Ben jij snel genoeg om te 

ontsnappen of laat je door de politie vangen.  

Zondag 16 oktober 

Is je fiets of step aan de saaie kant, kom dan naar het scoutsland! Vandaag alles op 

wieltjes! Rollen maar 😊 

Zondag 23 oktober   

Bapi heeft te veel chips gegeten, waardoor Arno moet zorgen voor hem. Torben is de 

weg kwijt, waardoor Luna hem is gaan zoeken. Angelina, Lara en Axelle zijn druk bezig 

met bruidsmeisjes te spelen op de trouw van Sare en Bob. Geen activiteit vandaag! 

Zaterdag 29 oktober   

Als je bang bent in het donker moet je fluiten!! 

Toon vandaag dat je de stoerste bent en niet bang 

bent van spoken, heksen, … Meer info komt later. 

Zondag 6 november 

Vandaag is het neem-je-vriendjes-dag mee, dus neem alvast je vriendje of 

vriendinnetje mee! 

Woef, miauw, grrr, sssss, meuuuh, tjilptjilp,… Allemaal dieren in de zoo-scouts 

vandaag. Biebetiebabetieboe we toveren jullie allemaal om tot een leuke 

dierenkapoen. 
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Zaterdag 12 + zondag 13 november 

Wat is dat nu? 2 dagen scouts? Jaja kapoentjes maak jullie maar klaar voor jullie eerste 

weekend van dit jaar! Meer info volgt… 

Zondag 20 november 

Ben jij de nieuwe Picasso ofzo? Laat je creativiteit dan maar op hol slaan in onze 

kunstscouts!  

Zondag 27 november  

Ohnnnn… het is de laatste dag van de maand dus er is geen scouts… (stiekem mist de 

leiding jullie nu al!) ☹  

Zondag 4 december   

Hij komt, hij komt de lieve goede sint…! Staat jouw schoentje 

al klaar? Ben jij wel braaf geweest dit jaar? Kom dit vandaag 

allemaal te weten uit het grote boek van de sint! 

SPANNENDDDD wie er terug mee moet naar Spanje.  

Oohneee, de printer doet het niet meer… dus dit was alweer het 1ste keihardje! 

Hopelijk zien we jullie snel weer! Veel kusjes van jullie zotte kapoenenleiding en zeker 

een dikke knuffel! <3 <3 
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Spelletjes 
Michiel, Ilias en Xander zijn de weg kwijt, kan jij ze terug brengen naar de Scouts? 
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WELPEN 
Halloooooooo lieve welpjes, het scoutsjaar staat weer voor de deur en dat wil zeggen 

dat er terug heel wat leuke activiteiten voor jullie te wachten staan! Wij kunnen 

alvast niet meer wachten!! Tot binnenkort xxx 

Yente  

Hiiii allerliefste welpjes. Ik ben Yente, ofwel Tedere Zeehond. Dit 

is nu mijn 4e jaar leiding en ik ben super content dat ik dit jaar bij 

jullie sta ☺. Dit jaar wordt een super megacool wauwie topjaar 

en ik kan al bijna niet meer wachten!! Ik zie het volledig zitten en 

jullie hopelijk ook, tot binnenkort!!!  

Artuur  

Yuwwww Welpjes, Artuur hier. Ja inderdaad met 2x een u en 

zonder de h. Dit is mijn 1e jaar leiding en ik kijk er heel hard naar 

uit om voor jullie leiding te mogen staan. Ik ben een echte 

zwemmer en hou heel veel van muziek. Hopelijk hebben jullie er 

evenveel zin in als ik!!!  

Quinten  

Hallooooo welptjes, ik ben Quinten en Titi voor de vrienden. Titi 

staat voor Tactische Iconische Talentvolle Idioot. Dit is mijn 3de jaar 

als leiding en sta hier in de scouts bekend als Beermarter. Mijn 

hobby’s zijn lopen en voetballen. Ik zal dit jaar ook jullie redder in 

nood zijn. Ik heb er alvast heel veel zin in hopelijk jullie ook!!  
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Anouk  

Dag lieve welpjes, mijn naam is Anouk; ook wel gekend als 

temperamentvol hert. Dit jaar wordt mijn derde jaar als leidster 

bij de scouts en ik zie het alvast enorm zitten om de komende 

zondagnamiddagen samen door te brengen :)) Door de week 

studeer ik sociaal werk in Gent en ga ik graag een toertje doen 

met mijn hond Moby. Hopelijk tot heel binnenkort! Xxx 

Camiel  

Hoy iedereen ik ben Camiel (niet die van Kaatje) en ik ben 

waarschijnlijk de actiefste van de bende. Dit is ondertussen mijn 

tweede jaar als leiding. Als ik niet in de scouts ben dan zit ik 

waarschijnlijk te surfen of ben ik aan het voetballen. Ik zal samen 

met Titi ook jullie reddende engel zijn. Ik heb er alvast zin innnn 

tot binnenkort!!!  

Elise  

Dag welpjessss, mijn naam is Elise en ik geef voor het eerst leiding 

dit jaar en hiervoor zijn jullie natuurlijk onmisbaar! Dit jaar wordt 

een groot feest dus kom maar om het meest! Ik word ook wel 

Familiaal winterkoninkje genoemd in de scouts en hopelijk 

allemaal tot snel! 

 

Bo  

Hallooooooo allerliefste welpjes!!!! Ik ben Bo, ofwel Brulaap en 

dit is mijn 2e jaar als leiding. Ik kijk er enorm naar uit om samen 

met jullie van dit jaar het coolste, leukste, tofste, zotste, beste, …  

jaar te maken boordevol leuke activiteiten. Ik zie het nu al 

helemaal zitten, hopelijk zijn jullie even enthousiast als mij ☺! Tot 

binnenkort!!!!!  

 



12 
 

Klaas 

Yuuuuw ik ben klaas en dit is mijn eerste jaar leiding. Ik zie dit jaar 

helemaal zitten en kijk al uit naar de eerste activiteit!  

 

Zoran  

Dag lieve welpjes Ik ben Zoran en dit jaar is het mijn eerste jaar 

als scoutsleiding. Ik geniet van de natuur en in mijn vrije tijd doe 

ik aan boulderen en rotsklimmen. Ik ben er helemaal klaar voor 

om jullie een fantastisch scoutsjaar te bezorgen! 

 

Zondag 2 oktober  

Dag lieve welpjes, vandaag is het eindelijk zover. Na een hele zomervakantie jullie 

dood te vervelen op zondag, kunnen jullie eindelijk weer naar de scouts komen! Wij 

zien het alvast enorm zitten om jullie vandaag een beetje beter te leren kennen :)) De 

eerste van hopelijk veel toffe zondagnamiddagen. 

Zondag 9 oktober  

Koude is een gevoel en gevoelens kan je uitzetten. Trek 

maar jullie stoerste legerkleren aan want vandaag leren 

we jullie op tot echte militairen.  

Zondag 16 oktober  

Ben je goed in dansen, zingen, goochelen, … of heb je een ander speciaal talent 

waarvan niemand weet? Dan is het nu het moment om het te laten zien tijdens 

ZEEDUSTRA GOT TALENT!!!  

Zondag 23 oktober   

Elise is verloren gelopen in het bos. Alle andere leiding is haar gaan zoeken. Geen 

activiteit dus vandaag.  
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Zaterdag 29 oktober   

Jaja lieve welpen het is weer zo ver. De engste nacht 

van het jaar staat voor de deur: Hallo hallo 

Halloween. Spoken, heksen, monsters, pompoenen, 

… begin maar al te bibberen MWUAHAHAHA. Zijn 

jullie klaar om te griezelen of zijn jullie ook een 

beetje bang net zoals Camiel? Het wordt sowieso fenomenaal! Meer info volgt nog! 

Zondag 6 november   

Jaja… de grote dag is aangebroken, vandaag kunnen jullie gekroond worden tot 

legerwelpen. Wie o wie is stoer genoeg om deze namiddag te overleven en zichzelf te 

bewijzen als coolste legerwelp?? Trek jullie vuilste kleren maar aan en maak jullie klaar 

voor de heavy gamesssss  

Zondag 13 november  

Het is weer tijd om samen ‘s nachts de scouts onveilig te maken. Dat kan maar één 

ding betekenen: EEN WEEKEND. Het zal sowieso een geweldig worden!!! Meer info 

volgt! 

Zondag 20 november  

Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn 

huisje... zijn het die snoepende welpen weer?? We 

zullen maar zorgen dat er genoeg kruimeltjes zijn dat 

jullie niet eindigen als Hans en Grietje. Haal jullie beste 

kompas en kaart maar boven zodat jullie niet 

verdwalen.  

Zondag 27 november  

Camiel, Quinten en Yente zijn naar het zwembad omdat ze hun zwembrevet nog 

moeten behalen. De rest van de leiding is mee om te supporteren. Geen activiteit dus 

vandaag.  
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Zondag 4 december   

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar 

kinderen, hoor wie klopt daar zachtjes tegen het raam. 

Vandaag komt Sinterklaas op bezoek en hij moest kloppen 

want de bel doet het niet. Hopelijk zijn jullie allemaal braaf 

geweest dit jaar.  

 

Dit was het dan alweer voor het eerste keihardje… Maar niet getreurd want de 

leiding is al aan het brainstormen over nieuwe coole en leuke activiteiten voor in het 

tweede keihardje!! Tot dan!! Veel kusjes van de allerleukste leiding! 

 

 

   Yente          Quinten Elise         Artuur           Klaas        Zoran  

                

 

 

        Bo   Camiel   Anouk 
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Even een woordje uitleg over de VZW-werkgroep Scouts Zeedustra. 
De vzw bestaat vooral uit (gemotiveerde) ouders van scoutsleden en 

oud-leiding. De groepsploeg van de scouts is automatisch lid van de vzw. 
De scoutslokalen zijn eigendom van de gemeente en worden gehuurd door de VZW. 
De VZW staat dan ook in voor het onderhoud van de lokalen. Tijdens het scoutsjaar 

worden er door de VZW 2 à 3 werkdagen georganiseerd. 
Hierop worden dan de VZW-leden maar ook zeker geëngageerde ouders die geen lid 

zijn uitgenodigd om een handje te komen helpen. We schilderen dan ramen, valse 
plafonds steken, plamuren, keuken in orde zetten, 

afdakjes maken, de tuin in orde zetten, ... 
Wat er zoal allemaal moet gebeuren bespreken we in 4 à 5 vergaderingen op een jaar 

waarbij een drankje wordt voorzien tijdens en na de vergadering. Onze inkomsten 
halen we uit de verhuur van de lokalen aan groepen tijdens de maanden juli en 

augustus. Met deze centen kunnen we dan de lokalen onderhouden. 
Wij werken volledig los van de werking van de scoutsgroep. Natuurlijk is er wel 

overleg tussen leiding en VZW en als de leiding hulp nodig heeft dan kunnen ze op 
ons rekenen. 

Het kernbestuur bestaat uit een voorzitter(Christophe D’alleine), een ondervoorzitter 
(Wouter Geldhof), een penningmeester(es) (Petra De Boeck) en een secretaris (Nico 

Vanderhaeghe). Dan hebben we nog de verantwoordelijke zomerverhuur (Katrijn 
Crabbé) en kelnermeesters (Seppe en Sander). En natuurlijk nog onze leden. We zijn 

allen samen met zo’n 20 leden. 
 

We zoeken nog ouders die willen mee draaien in de werking van de VZW 
of als je enkel wil komen naar de werkdagen is dit zeker geen probleem! 

 
Volgende werkdag is voorzien op 

17.12.22 van 9u – 17u 
18.12.22 van 14u-17u 

 
Wie er graag bij wil kan dit laten weten aan iemand van de leden of een mailtje 

sturen naar urco@telenet.be 
 

mailto:urco@telenet.be
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Hallo beste ouders, 
We willen jullie graag uitnodigen op het ouderleiderweekend 2022. 
Eerst willen we graag even uitleggen waarvoor zo’n ouderleiderweekend allemaal 
goed is: 
Wie is de leiding? Wat doet de leiding? Wie is 
er leiding van je gast? Ken ik andere ouders? 
Kent de leiding jou? Hoe staat het met de oude 
leiders? ... ? 

 
Dit zijn de vragen die je allemaal te weten komt in een gezellige sfeer met ouders en 
leiding. 

 

Hou zeker jullie mails in de gaten voor meer info!! 

INSCHRIJVEN OF INLICHTINGEN VIA: DALLEINE@GMAIL.COM OF 

0484 28 04 02 

26 EN 27 NOV. 

mailto:dalleine@gmail.com


17 
 

Jojo’s 

Juwwwwww lieve jojo’ssss, met ons gaat alles zeer goed en wij zien het dan natuurlijk 

weer keihard zitten om er een fantastisch jaar van te maken!!! 

Hey hey liefste jojo’s, zoals de meesten onder jullie al weten 

ben ik Aiko (ook wel gekend als Empathische Dolfijn). Het is 

mijn tweede jaar als leiding én dan nog eens mijn tweede 

jaar bij de jojo’s. Mijn hobby’s zijn scouts (zot eh), gitaar en 

wandelen met mijn hondje Moby. Ik ben super content om 

nog eens een jaartje bij jullie te staan & hoop dat jullie even 

content zijn hihihi. Ik ben zeker dat we er een kei zot jaar 

van gaan maken!!  

 

Guess who it isssss?! Tis ikkkk, sommige van jullie zullen me 

ongetwijfeld al kennen maar voor degene die me nog nie 

kennen. Ik ben Laurens oftewel volhardende honingbeer. 

Het zal dit jaar mijn 4e jaar leiding zijn en ik zie het dan ook 

helemaal zitten om dit jaar van jullie leiding te zijn. Tot 

binnekortttttt!!!  

 

 

Yeet, ik ben Robin mijn totem is oprechte sifaka en ik zit 

al 13 jaar in de scouts. Dit jaar bezorg ik jullie het beste 

scoutsjaar dat jullie ooit beleefd zullen hebben. Tot de 

eerste activiteit! Daaaaaaaaaaagg 
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Juuw gasten, ik ben Mathieu aka Betrokken 

Secretarisvogel. Ik ben 18 en dit is mijn tweede jaar als 

leiding. Zelf heb ik er heel veel zin in dit scoutsjaar en ik 

hoop jullie ook!! 

 

 

Lieve jojotjes, ik ben Arthur ofwel levensgenietende spinaap ik 

zit meer dan 10 jaar in de scouts en we gaan er het gekste en 

leukste jaar uit de geschiedenis van de scouts van maken.  

 

 

Dag jojo’s!! Goedlachse Sifaka hier!!! Ik mag dit jaar jullie 

leiding zijn, en ik heb daar echt super veel zin in! We gaan er 

een spetterend jaar van maken                 

 

Yuuuu yuuuuu jojo’s! Ik ben Xander en tis alweer mijn 

tweede jaar als leiding bij de scouts. Ik zien 18 jaar oud en 

woon in de prachtige Oostduinkerke, lekker dicht bij de 

scouts dus :/ Mijn totem is ambitieuze spitsvogel en dit is 

reeds mijn 11e 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. 
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Yeeps! Ik ben Emiel oftewel, Goedgemutst Zeepaardje. Al 2 

keer leiding gestaan voor de jojo's, en die derde keer wordt 

dan toch wel de beste keer zeker! Ik zie het volledig zitten 

om dit jaar leiding te staan voor jullie en dawe vele leute 

gaan maken euhjjj! Tot snel! 

 

Yow Jojo’s, ik ben Illias Verstraete en dit is mijn tweede jaar 

als leiding. Mijn totem is scherpzinnige ara en ik zit 

ondertussen al 11 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 supertof jaar van maken! 

 

Zondag 2 oktober 

Jaja, eindelijk kan het scoutsjaar weer beginnen. Wij 

hebben er kei veel zin in om jullie en jullie raarste 

gewoontes en grootste geheimen te leren kennen. 

Vandaag gaan we elkaar NOG beter leren kennen zodat 

we écht alles weten van elkaar! Spannendddd :) 

Zondag 9 oktober  

Trek vandaag jullie lolbroek aan want we gaan naar lolland lollige grapjes uithalen. We 

spelen het grote lol spel! 

Zondag 16 oktober 

Voor mij een kleine friet met 3 bitterballen en een 

potje mayonaise. WAT???? De mayonaise is opppp? 

Dat ik dat nog mag meemaken op mijne leeftijd. Geef 

dan maar joepi saus zeker…Vandaag gaan voor een 

saus dag! Whoehoeee Wat is jouw favoriete saus? 

Laat het weten in de reacties 
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Zondag 23 oktober   

Sorry gastjes vandaag is er geen scouts, want Xander zit vast op een boot in het midden 

van de zee omdat hij niet zo goed kan zwemmen dus zijn Aiko en Illias hem maar gaan 

helpen terwijl de andere leiders waren gaan minigolfen waar Arthur de rest van de 

leiding een blauw oog sloeg omdat hij het balletje niet in het putje kreeg en hierdoor 

in het ziekenhuis liggen. 

Zaterdag 29 oktober   

Het is bijna Halloweeen!!!!! Maak jullie dus maar klaar om vandaag eens goed bang te 

worden en een aantal mensen stevig te doe verschieten! Vergeet jullie zeker niet te 

verkleden. Kom maar… als je durft.  

Zondag 6 november 

Jaja gene zever ons eerste weekend van dit jaar wordt 

ook een feit. Al benieuwd? Meer info volgt nog… 

Zondag 13 november 

Gegroet inwoners van het prachtige koninkrijk Zeedustra. Koning Mathieu nodigt alle 

edele heren en dames uit voor een geweldig spektakelspel. Ook ridders, prinsessen en 

zelf narren zijn welkom. Niet te missen dus! 

Zondag 20 november 

Is het daar nu kabouter plop in een roze string? Of 

bumba die een rockster is? We zullen het allemaal te 

weten komen in het foute studio 100 spel. 

Zondag 27 november  

Xander en illias zijn verdwaald gelopen in het kabouterbos na vorige week, hierdoor 

weent Aiko al een week in haar bedje. Laurens en Cheyenne zijn opzoek naar hen 

terwijl Arthur, Emiel en Robin plopkoeken bakken om de andere gerust te stellen. 

Mathieu versiert ondertussen de blonde kabouterdame. Er is deze week dus geen 

activiteit. 
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Zondag 4 december   

Hij komt, hij komt de lieve goede sint (ofja wij weten 

nog niet zo goed of hij wel zal komen naar jullie). Zijn 

jullie wel braaf geweest?  Of gaan jullie toch nog het 

een en ander mogen goedmaken bij de Sint vandaag. 

Wij zijn benieuwd…. 

 

Ohneeee, dit was al het eerste keihardje van dit jaar? De tijd gaat toch rap als tof is 

eh :) MAAAAR geen paniek! Verwacht maar snel een nieuw meesterwerk vol leuke 

activiteiten in jullie brievenbus. Duizend kusjes en knuffels jullie leukste leiding xoxo 

 

 

 

 

 

 

Laurens       Ilias             Robin          Arthur       Aiko              Mathieu 

Emiel   Cheyenne 
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WIST-JE-DATJES 
 

 

Wist je dat Baptist een grote angst heeft voor het 

woord ‘kaasmolaren’? Telkens hij het woord 

hoort dan wordt hij helemaal bleek van de angst.  

 

 

Wist je dat Bo verzot is van grote spinnen?  Het 

is 1 van Bo haar grootste obsessies, dus als je 

een grote spin ziet dan moet je Bo zeker roepen! 

 

 

 

Wist je dat Arthur graag reist met de trein? Hij 

vindt dat je er genoeg plek hebt om te dansen, je 

kan een gesprekje houden met mensen op de 

trein, maar het beste is dat je er naar toilet kan!
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Givers 
Hellooooooow, Givers!!!  Zijn jullie klaar voor een nieuw scoutsjaar vol sjieke 

activiteiten en megaveel plezier? Met jullie net gekozen leiding die er ook heel veel zin 

in heeft, vliegen we er op zondag 2 oktober al in met … 

Bruno:  

Hoi jupla hoi, Gevoelige Lassie heeft geen flauw idee hoe 

lang hij al leiding staat, maar toch al een tijdje.  

Sommigen durven me zelfs ‘opa scouts’ noemen. Maar 

wees gerust, aan ambiance geen gebrek! Kom met z’n 

allen massaal af, ‘t wordt een topjaar!!!  

 
 
Michiel:   

Haloowww, mijn naam is Michiel oftewel 

Plichtsgetrouwe Spitssnuitdolfijn! Een zeer tof beestje 

die het ziet zitten om er samen met jullie een beestig 

jaar van te maken!!! En voor de geïnteresseerden, het is 

mijn tweede jaar leiding!!! Groetjessss 

 

Orly:   

Jow matjes, den Orly hier. Zoals junder weten ist mijn 9de 

jaar leiding, dus veel Orlygineels kan ik junder nie mi zeggen. 

Ik ben knap, ik ben snel, maar geen vrijgezel. Tga weer een 

beire jaar worden dus kom maar allemaal af! Pies allemaal 

en tot toene é! Kusjes Orlytje (Liefhebbende Bergduivel) 
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Fien:  

Hey hoi, Fieniewienie hierrrrr! Ook bekend als 

Zachtaardig Roodborstje.       dit is mijn 4de jaar als 

leiding en zie het helemaal zitten om me rot te 

amuseren met jullie! Neem maar al jullie vriendjes 

mee naar de scouts, want het belooft een topjaar te 

worden  Kusjessssss 

 
 

Marie:  

Hey hoi! Ik ben Marie, ofwel Zijdesifaka. Mijn voortotem 

moet ik deze zomer nog afleggen, dat komt omdat dit 

nog maar mijn tweede jaar scouts is. Beter laat dan 

nooit zeker.       Ik ben 20 jaar (5 april, niet vergeten!) en 

ga naar mijn derde jaar Communicatiewetenschappen 

in Leuven. Als takleider ben ik altijd aanspreekbaar 

zowel in het echt, als online. Zit jij of (één van) je ouder(s) 

met een vraag of iets anders, zoek me dan gerust op en 

spreek me aan. Ik sta altijd met plezier voor jullie klaar! 

Dikke plakzoen, Marie xxx 

 

Zondag 2 oktober  

… het inrichten van ons Giverlokaal in ’t extreem! Verven, 

sjorren, zetels verplaatsen en een grote fotowall maken, haal je 

artistieke kantje maar naar boven en vergeet je eigen pasfoto 

niet. Die zal van pas komen! (Ejem deure?) 

Zondag 9 oktober 

Vergeet jullie mooiste badmuts en zwembandjes niet, want we gaan baantjes trekken 

in het zwembad van Koksijde.  
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MOPJE! Maar warm je spieren toch maar al op, want het wordt een sportieve 

namiddag; we gaan vlotten bouwen en wilde wateren doorstaan!  

Zaterdag 15 oktober 

• Outdoor party  

• Dresscode: casual chic + bergschoenen 

• Meenemen: je favoriete groente  

Vrijdag 21 oktober - zondag 23 oktober  

Om de maand mooi af te sluiten gaan wij op survivalweekend 

naar een (voor jullie nog) onbekende plaats. 😉 Dé ultieme 

manier om jullie voor te bereiden op het tentenkamp van 

deze zomer. Back to basics it is!  

Zondag 30 oktober  

Bruno en Michiel hebben het vannacht een beetje laat gemaakt en slapen vandaag 

hun roes uit. Geen activiteit dus vanmiddag. Tot volgende week! 

Zondag 6 november 

We spelen een spel vanavond! Euh, vanmiddag! Maak jullie klaar voor het enige echte 

LuLu-spel. Super sweet… 

Zondag 13 november 

Vandaag verven en DIY-en we sokken, vissershoedjes en T-shirts naar jullie goesting. 

Maak er iets moois van, want het wordt hét Givergadget van het jaar. Let’s outshine 

the other takken.😉 

Zondag 20 november 

Michiel is zo blij met jullie inzet dat hij een cadeautje voor jullie geregeld heeft. Als ik 

van jou was, zou ik deze activiteit zeker aanwezig zijn! 
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Zondag 27 november  

Fien heeft haar agenda niet goed bijgehouden en plande een spa-dagje. Vandaag dus 

geen activiteit, want de andere leiding gaat lekker mee! 

Zondag 4 december   

“Hij komt, hij komt, die lieve, goede Sint!” Kom verkleed 

als Sinterklaas of roetpiet en misschien krijg je dan wel een 

extra cadeautje (maar enkel als je braaf bent geweest hé). 

Zondag 11 december  

December is blokken geblazen... maar niet als het van 

jullie supermegaleuke leiding afhangt! Vergeet je favoriete balpen en 

geluksonderbroek niet. Uit goede bron weten we wel dat het best geen witte 

onderbroek is… (hé, Orly). 

Dit was het dan alweer voor het eerste Keihardje! See you soon, brave Givertjes xxx 

(en flink studeren, hé! Wij geloven in jullie <3) 
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MOPJES EN RAADSELTJES 

A) Het is groen en heeft een gewei? 

B) Welke salade helpt het beste tegen jeuk? 

C) Wat is wit en kapot? 

D) Wat kan lopen maar niet stappen? 

 

 
 

Antwoorden: 

A)Een dophertje 
B)Krabsalade! 
C)Gebroken wit 
D)Een loopneus 
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Jins 

Halloooo liefste jins, hier zijn we weer met een eerste keihardje waarin alle chille 

activiteiten in staan, peace  

Zondag 2 oktober 

Hey schatjes van patatjes, hier zijn we dan met onze eerste super lekkere activiteit, vol 

creatieve wendingen en krullewietjes in je hersenpan. Maar wat dit precies is geen 

iedee zou ik zeggen , kom zeker af en u hersenspan zal in werking worden gezet  . 

Onthoud wie niet komt heeft geen inspraak op het kamp!!!! 

Zondag 9 oktober  

Money, klutten ,geld , flappen ,smeerkaas , dit zijn de gepasste ingrédienten  voor een 

leuk en kaasachtig kamp . ben jij er bij en zorg je dat jij e enige echte smeerkaasbaas 

bent ?  

Zaterdag 15oktober 

Kaas en breugelavaond . Meer info volgt  

Zondag 23 oktober   

Doordat nathan vorige week veel te veel kaas heeft gegeten , en dat izy moet zorgen 

voor zijn vriendje nathan kunnen wij jammergneog geen activiteit geven . wij zien jullie 

graag volgende week terug . veel kusjes  

Zaterdag 29 oktober   

Spookje spookje aan de wand wat ben jij tg irritant, ben je een kaasje groot of klein 

dan moet je op deze spookachtige activiteit zijn. Meer info komt noch via de kaasduif  

Zondag4- 6 november 

Een kaas zo groot en rond , smeer derze maar op je kont , een weeknd vol plezier dat 

vind je hier smeerkaas maar je voeten in want wij hebben veel zin . weekend  
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Zondag 13 november 

soep , soep soep alles loopt in de soep  

Zondag 20 november 

Vandaag staat iets super speciaals op de planning , jullie hebben namelijk jullie eerste 

stage voor de boeg , zorg dat jullie als je fantasierijkste iedieen meehebben  

Zondag 27 november  

Ouder leidingweekend  

Zondag 4 december   

Hij komt hij komt de lieve goede sint , joepiiii het is weer zover onze lieve goed vriend 

de sint komt vandaag . Neem allemaal maar een wortel mee voor zijn paard en jullie 

brief , want ja wij gaan de sint ontmoeten  

dit was het dan, tot de volgende keer toedelhoe, kusjes van je allerleukste leiding 
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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 


