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De walki talki is een trimestrieel info- en programmaboekje voor al onze leden en hun
ouders, voogd of begeleiders. Om ecologische redenen besloten we de druk van deze
boekjes te verminderen en niet elke editie de volledige oplage te laten printen. M.a.w. zijn
we de Walki Talki’s aan het digitaliseren. Echter, dit geldt momenteel enkel voor de
winter- en lente-editie. Aangezien deze herfsteditie toch een iets specialer exemplaar is,
bieden we deze wel in volledige oplage op papier aan. Zo is iedereen, en zeker de nieuwe
mensen, volledig op de hoogte van de leidingsverdeling, eerste kalender en alle nodige
extra info. De volgende trimesters zal het dus digitaal worden, maar zullen de kalenders
ook aan het lokaal geafficheerd worden. Is een boekje op papier toch veel gemakkelijker
voor jou? Laat dit dan zeker weten, een beperkte oplage is mogelijk.
Alvast veel leesplezier!
Het walki talki team
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HANDIGE CONTACTGEGEVENS

Adres:
Duinparklaan 41c
8670 Oostduinkerke
Algemene contactpersoon:
Amber Geluck (groepsleider)
+32 473 91 68 47

Facebookpagina:
https://www.facebook.com/casaodk
Site:
scoutscasaodk.be

Hopper scoutswinkel:
www.hopper.be/winkel

Verbond:
www.scoutsengidsenvlaanderen.be

HET VOORSTE WOORDJE
Beste leden en ouders
Na 3 fantastische jaren met Tijs als hoofdleider neem ik het stokje
over. Of het een spannende en interessante tijd voor mij wordt, daar
ben ik zeker van en ik zie het volledig zitten! Ik ben dan ook enorm
blij dat ik zo een sterk leidingsteam naast mij staan heb. De
meesten onder jullie kennen mij al als leidster van de welpen of
jojo’s, maar ik zal mezelf toch eens kort voorstellen.
Ik zit al van kapoens af aan in de scouts en voelde me er rap op
mijn gemak. Mijn ouders moesten me in het eerste jaar wel af en
toe eens pushen om te vertrekken maar na de activiteit kon ik niet
stoppen met uitleggen wat we allemaal hadden gedaan. De scouts
was iets voor mij. In de Givers besefte ik hoeveel werk de leiding
in een scoutsjaar stak en kreeg ik hier respect voor. Ik wou graag
de leuke momenten, gekke activiteiten en zin in scouts die ik van
de leiding gekregen had, zelf doorgeven aan nieuwe leden.
Zaterdag om 14u in de vierkantformatie staan met de medeleiding
en leden naast mij was dan ook een zalig gevoel die ik 3 jaar
geleden als eerste keer meemaakte.
Vorig jaar was net zoals de jaren voordien een prachtig jaar met tal
van toffe activiteiten; de Paarsactiviteit, Sinterklaas,
Zwerfvuilactie, Zeepkistenrace XL, Playbackshow… om dan in
pracht en praal te eindigen met een fantastisch kamp en een
regenvrije editie van de Beachparty. Dit was zeker niet gelukt
zonder alle prachtige mensen binnen Scouts CASA Oostduinkerke
maar ook niet zonder jullie vertrouwen in ons, bedankt! Het
jaarthema beschrijft het volgens mij perfect, laten we er een jaar
van maken vol Goesting en plezier.
Stevige Linker,
Dirigerende Zebra

WOORDJE VZW
v.z.w.
WERKGROEP CASA OOSTDUINKERKE
Duinparklaan 41c - 8670 Oostduinkerke

Oostduinkerke, september 2022
Beste ouders, beste leden en beste (oud)leiding!
De grote vakantie ligt al even achter ons en het valt zwaar om op school weer goed te
moeten opletten en pakken huiswerk mee naar huis te sleuren, hoog tijd dus om een
nieuw scoutsjaar aan te vatten! Ook dit jaar kunnen we opnieuw rekenen op
supergemotiveerde leiders en leidsters om onze kinderen onvergetelijke
zaterdagnamiddagen te bezorgen vol spel, natuur en avontuur.
Onze v.z.w. Werkgroep Casa Oostduinkerke is trots zoveel jong enthousiasme te
mogen ondersteunen en het groepsmateriaal en scoutslokaal (het huidige en heel
binnenkort een nieuw) te mogen beheren! Want dat is wat wij als v.z.w. doen: “Het
scoutisme in Oostduinkerke bevorderen.”
De v.z.w. is een open werkgroep, iedereen met sympathie voor onze scoutsvereniging
is welkom. Ben je geïnteresseerd om je steentje bij te dragen of gewoon eens te
komen luisteren? Aarzel dan niet om ons aan te spreken voor of na de scoutsactiviteit,
of contacteer ons via tomschramme@gmail.com of 0498 86 96 00. Hopelijk mogen
we enkele enthousiaste nieuwe leden verwelkomen!
Met vriendelijke scoutsgroeten,
Namens de VZW
Tom Schramme
Voorzitter
P.S.: Binnenkort het eerste door ons georganiseerde wapenfeit van dit scoutsjaar: Een
verse editie van het Kippenfestijn in zaal Witte Burg op zaterdag 5 november 2022!
Meer info volgt…

ARNEVA-FONDS
Kurieuze Gibbon
Voorzichtige Spitssnuitdolfijn
- Liefde houdt stand Een zwoele sfeervolle avond midden augustus, een lekkere BBQ ,.. met velen
mochten we aanschuiven, iedereen was er, van leiding, stam, vzw tot kookouders...
Een toffe bende ... om een pracht scoutsjaar af te sluiten!
Een bedankje voor de leiding was hier dan ook alvast op zijn plaats.
Onze dank gaat vooral uit naar hen die vormingen volgden, wat na alle perikelen niet
vanzelfsprekend was. Ondanks alle cursussen onmiddellijk volzet waren vonden 16
mensen tijd en een plaatsje bij één of meerder sessies of week-endje.
Deugddoend, om na twee bijzonder bewogen jaren het 'ArnEva-fonds' opnieuw
uittedragen.
“ Liefde houdt stand ”
De waarden, inzet en liefde van Arne en Eva voor ' Scouts Casa ODK ' houden
stand ... het volgen van vormingen stond bij hen hoog in het vaandel!
We geven een stukje van het cursusgeld terug, zorgen voor een kleine attentie en
vernoemen iedereen graag bij de 'Totemnaam'
* Vorming à la carte … Een korte vormingssessie aangeboden door de gouw:
– Gezapige Gorilla

– Levenslustige Berglemming

– Bruisende Aap

– Fidele Klapdas

– Altruistisch Walvispaard

– Noeste Rotspelikaan

– Standvastige Koolmees

– Openhartige Caraya

– Capricieuse Groenling

– Dirigerende Zebra

– Warrige Franjeaap

– Vlijtige Veldhoen

– Victorine

– Milo

* Vorming Huis van het Kind:
– Bruisende Aap

– Openhartige Caraya

– Soliede Bokomboeti

– Amuserende Wasbeer

– Capricieuze groenling

– Victorine

– Milo
* Basisweekend Hoofdanimator:
– 'Vlijtige Veldhoen' mag zich voortaan Hoofdanimator in het
Jeugdwerk noemen... proficiat!

We mogen bijzonder trots op onze leidingsploeg, hun inzet en motivatie zorgen voor
een bloeiende scoutsgroep ...
Aan alle ouders vragen we, steun deze toffe jonge mensen in hun engagement.
Een schouderklopje, een duwtje in de rug... ze verdienen het allemaal!!
Roland, Gerda en de hele vzw-ploeg wensen jullie allen een fantastisch nieuw
scoutsjaar toe!

JAARTHEMA: DAS GOESTING

Scouts, da’s voor ‘t
leven! Of voor
sommigen maar voor
even? Ben jij geboren
met de goesting voor
scouting of is die
geleidelijk gegroeid?
Van kapoen tot leiding,
iedereen heeft een
persoonlijke reden om
iedere week naar de
scouts te komen.
Waarom is die ene welp
er elke week en de
andere maar een keer
per maand? Waarom
laten jonggivers hun keuze om te komen afhangen
van hun vrienden? Waarom ga je na de
leidingscarrière bij de gouw?
Die motivatie is voor iedereen anders, maar één
ding is zeker: scouting, DAS Goesting!

LOKAALUPDATE

GROEPSINDELING
Kapoenen
Flor (+32 471 60 08 46)
Tijs
Lukas
Robine
Lut

1e en 2e leerjaar

Welpen
Gustaaf (+32 471 55 73 17)
Victorine
Jan
Pros
Briek
Alex

3e en 4e leerjaar

Woudlopers
Darien (+32 471 58 43 79)
Manon
Milo
Elize
Arend
Margriet

5e en 6e leerjaar

Jojo’s
Isaak (+32 478 16 20 86)
Bruno
Rune
Myrthe
Renee

1e en 2e middelbaar

Givers
Amber (+32 473 91 68 47)
Chanel
Kato
Emma

3e en 4e middelbaar

Jins
Warre (+32 470 85 05 29)
Elias

5e middelbaar

FUNCTIES
Barverantwoordelijke

Groepsadministratie

ELIAS

AMBER & AREND

Walki Talki

Communicatie

KATO, PROS, MILO &
MARGRIET

DARIEN, JAN & RENEE

Mr. Proper

AMBER
hoofdleiding

TIJS, BRIEK, PROS & LUT

Materiaalmeesters
WARRE & JAN

Teambuilders
Financiën
GUSTAAF & AMBER

Scoutsshop

BRUNO, ELIAS, GUSTAAF,
TIJS, ISAAK, MYRTHE,
VICTORINE & ALEX

ELIZE, CHANEL & ALEX

Heb je specifieke vragen over één van deze domeinen? Richt je indien mogelijk naar
één van de bijhorende personen.

KAPOENEN
Intro
GOEINDAG Kapoenen!
't Is hier met jullie mega coole leiding Wij kijken al ons hele leven lang uit
naar dit scoutsjaar, omdat wij samen met jullie superdepupercoole
activiteiten en spelletjes en avonturen en zoveel meer gaan beleven!
Voel jullie meer dan welkom en dan vliegen we er in, PATAT

Leidingsvoorstelling
Takleider Flor Balduck
Dag medebewoners van deze wonderlijke
aardbol, Ik ben een avonturier, maar mensen
spreken me ook weleens aan als Flor of bij mijn
totem Dynamische Sneeuwstormvogel. Ik hou van
uitdaging en van pony’s met 3 benen die hun 4e
been cadeau zullen krijgen van een pony met 5
benen die er 1 kan missen. En mijn grootste
droom is dat iedereen gewoon e bitje simpelder
zoe begun leevn .“Das goesting” betekent voor
mij pittige avontuurtjes… Dit scoutsjaar heb ik
echt goesting om ons zothard te amuseren met de Kapoenen! Ohja, bij
deze wil ik je nog eens plezieren met mijn beste/gênantste scoutsverhaal: ik
ging me ’s morgensvroeg gaan wassen in de beek en aan de overkant zat
een hert te drinken! Hij verschoot toen hij me zag en vroeg toen ook e bitje
shampoo. Maakt er nog allemaal ’t beste van en tot ziens! Vuistjeeeeeeeee

Tijs De Ceuleners
HAAAALLLLOOOO SCHATTIES, Ik ben Tijs, maar
mensen spreken me ook wel eens aan als G****
Groepsleider of bij mijn totem Vlijtige Veldhoen.
Ik hou van zoveel mogelijk dwaze avonturen
meemaken in de scouts, vriendschappen in de
scouts, de schimmels van de scouts, de kelder
van de scouts, het verkleedkot van de scouts, de
Beachparty van de scouts, de bankrekening van
de scouts, de dropbox van de scouts, die ene
grote boom bij de scouts, ... ik hou van alles van
de scouts! En mijn grootste droom is dat we er een onvergetelijk laatste
jaar in ons lokaal van kunnen maken. “Das goesting” betekent voor mij elke
week uitkijken naar het weekend om naar de scouts te gaan! Dit scoutsjaar
heb ik echt goesting in alles xdxp Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezieren
met mijn beste/gênantste scoutsverhaal (***vraag gerust om mijn HOverhalen bij de leiding)
Stevige linker, Tijsje
Lut DeBlock
Dag allerliefste scoutsvriendjessss!! Ik ben Lut,
maar mensen spreken me ook wel aan bij mijn
totem ‘Subtiele Markhoor’. Ik hou van kunst;
sporten zoals tennis, lopen, volleybal; fruit (behalve
mango’s en peren), nootjes, citroen-meringuetaart;
nieuwe dingen bijleren; muziek en natuurlijk de
scouts!!! En mijn grootste droom is een vliegveld in
mijn tuin hebben. Dit scoutsjaar heb ik echt
goesting om talrijke, waanzinnige, fenomenale
herinneringen te maken met de kapoentjes en ons
uitermate excellent te amuseren en ongetwijfeld immens reusachtig veel
plezier maken!! Ik overdrijf niet, ik kon gewoon niet kiezen tussen al die
fantastisch olijke woorden om te portretteren hoe buitengewoon magnifiek
de scouts van Oostduinkerke wel niet is. Ohja, bij deze wil ik je nog eens
plezieren met mijn levenswijsheid: ‘Kiezen is verliezen’ en ‘Overdrijven is
ook een kunst’.

Lukas Lecluyse
Ik ben Lukas Lecluyse , maar mensen spreken me
ook wel eens aan als ''hot papa'' of bij mijn totem
Capricieuze Groenling. Ik hou van zonnige
zomeravonden, waarbij de zon langzaam aan de
horizon in de zee verdwijnt. Met mijn voetjes in het
zand en mijn scoutsvrienden in de hand samen
liedjes zingen op het strand. En mijn grootste
droom is VRT nieuwsanker worden.“Das goesting”
betekent voor mij de goesting in scouting, net als
een watertje verlossing brengt na een dorstige dag,
als nachtrust na een lange, uitputtende wandeling. Of als een vleugje
muziek na een dag stilte. Bij Casa Odk willen we een thuis bieden aan
kinderen jong en oud, waar kinderen zich vrij voelen om zorgeloos plezier
te maken. Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om een spikeballtoernooi te
organiseren. Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezieren met mijn
beste/gênantste scoutsverhaal: op survivalnacht met de woudlopers had de
leiding alles gedacht: tenten, grondzeilen en ravioli. Maar we waren de
blikkenopener vergeten om de potten te openen. Ik en mijn collega's
hebben er uren over gedaan om de vele blikken met een zakmes te
openen. Op enkele bebloede vingers na, heeft de maaltijd erg gesmaakt!
Pokatsjme titski !
Robine Deman
Hallo lieve kapoentjessss
Ik ben Robine, maar mensen spreken
me ook weleens aan als; robijn, rob,
robain,… of bij mijn totem enthousiaste
streepmuis. Ik hou van turnen, koprollen
en de kapoentjes natuurlijk. Dit
scoutsjaar heb ik echt goesting om
super toffe avonturen te beleven met jullie. Graag wil ik jullie plezieren met
mijn gênantste scoutsverhaal: ik heb er zeer veel want soms ben ik een heel
klein beetje veel lomp maar mijn lompste moment was toch op kamp, toen
we weg aan het lopen waren van koeien op een berg en ik plots een paar
koprollen maakte die eindigen met een kleine hersenschudding :))

Kalender
24/09/22: startactiviteit
Vandaag start het nieuwe scoutsjaar weer!!! Joepie!!! Een hapje en
een drankje voor de ouders, het moment om uitleg te vragen, en als
kapoen amuseer je je rot met al je nieuwe scoutsvriendjes. Kortom:
ontdek wat het is om als kapoentje in de allerleukste scouts van de
wereld te zitten!!
01/10/22: het-grote-kennismakingsspel
Leer vandaag jullie supertoffe leiding en superleuke medekapoentjes
beter kennen!!
08/10/22: Het ruimtespel
Aliens van de planeet Zorkon zijn naar de aarde gereisd. Wat blijkt?
Alle garnalen op de planeet Zorkon zijn uitgestorven door de
aanhoudende droogte en de torenhoge elektriciteitsprijzen. Kunnen
jullie de aliens helpen en voldoende garnalen verzamelen? Heb je
zelf een netje om garnalen te vissen? Neem dat dan zeker mee!
15/10/22: het supercoole-picasso-spel
Haal jullie creativiteit alvast maar boven. Vandaag zullen we ons
kapoenenlokaal een echte make-over geven!! Doe zeker kleren aan
die je het meeste inspireren om te schilderen.
22/10/22: geen activiteit
De leiding gaat dit weekend op teambuilding dus jammer genoeg
geen activiteit vandaag :(((
29/10/22: het spannende-avondspel
Trek allemaal jullie coolste/engste halloweenkleren aan want
vandaag gaan we de grootste avonturen beleven helemaal in teken
van Halloween!! Van 19u tot 21u aan het scoutslokaal!
05/11/22: Kukulukuuuu spel
Vandaag onderzoeken we wie er eerst op deze aardbol was: de kip
of het ei ?!
Deze avond is iedereen welkom op het Kippenfestijn in de Witte
Burg!

12/11/22: Het grote pyjama spel
Heyhey Kapoentjes! Jullie hoeven jullie vandaag helemaal niet om te
kleden als jullie opstaan, want vandaag mogen jullie gewoon in jullie
pyjama naar de scouts komen! Joepieeee! Als je wil mag je ook je
knuffel meenemen :)))
19/11/22: Ridders en ridderinnen
We keren vandaag terug naar de middeleeuwen: de tijd van de grote
kastelen en de stoere ridders en ridderinnen. Vandaag leren we
kampen bouwen en draken verslaan, we leren zwaardvechten als
echte ridders en katapulten maken.
26/11/22: Het grote-waar-is-wally-spel
Heleeeup hebben jullie Wally gezien?? Soms zien we hem dagen
aan 1 stuk, maar ook soms totaal niet. Het is nu al 56248647
kwartieren geleden dat we hem gezien hebben :( Willen jullie helpen
zoeken?
03/12/22: SINTERKLAAS
Ja ja, de lieve, goede Sint is weer in het land, helemaal uit Spanje
met zijn stoomboot, en hij komt ook dit jaar een bezoekje brengen
aan de kapoentjes om te zien of jullie wel braaf zijn geweest?!?
Worden de kapoentjes meegenomen in de zak van Zwarte Piet terug
naar Spanje of zijn ze flink geweest en krijgen ze heerlijke chocolade
en allerlei snoepgoed?!?
10/12/22: PAK DE DIEF
Ohnee Kapoentjes, super slecht nieuws! Deze nacht is een stoute
dief ontsnapt uit de gevangenis. Volgens de laatste berichten houdt
hij zich schuil bij het scoutslokaal. Het is aan ons als echte scoutsers
om de dief te vangen!!!
17/12/22: Kerstfeestje
Na Sinterklaas is het de beurt aan de lieve Kerstman! Deze avond is
er een kerstfeestje in het lokaal van 18u tot 20u. Neem allemaal een
klein cadeautje mee dat niet meer dan €5 kost. Eten zal voorzien zijn.

WELPEN
Intro
GOO WELPEN, GOO WELPEN, we vliegen er dit jaar met veel goesting in!!! De
leiding heeft alvast super veel goesting om op avontuur te trekken en knotsgekke
activiteiten te organiseren voor de beste tak. “WIE OOO WIE” zou dit kunnen zijn, de
welpen natuurlijk!!! Hopelijk zien we jullie talrijk met veel goesting elke
zaterdagmiddag in de scouts.
De leute !!!!
Stevige linker,
De Welpenleiding
Leidingsvoorstelling
Takleider Gustaaf Verriest
Ieeeppppppp,
Ik ben Verriest Gustaaf maar mensen spreken me
ook weleens aan als Gustaaf Verriest, Gustie,
Gustaafje paragraafje of bij mijn totem Warrige
Franjeaap Ik hou van etentjes, feestjes, etentjes,
vrienden en scouts. Aah oei, vergeten te zeggen
dat ik ook van party’s en fissa’s hou. En mijn
grootste droom is mijn grootste droom beleven,
duhnn. “Das goesting” betekent voor mij scouts,
scouts en scouts! Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om alles te geven voor
de lieve welpjes!!! Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezieren met mijn
gênantste scoutsverhaal: “Er was eens een nachtspel voor de jojo’s… Ik, als
leider verstopte mij in de bosjes om de leden te doen laten verschieten,
maar wat ik vergat is dat er een hele grote beek in het bos lag naast het pad
dat de kinderen moesten volgen. Wat er nu komt kan je al raden…… Ik
hoorde de leden aankomen en ik was zo hyped en enthousiast om ze te
laten verschieten, dat ik recht met mijn buik in de beek viel, even niet meer
kon ademen en die leden het nooit doorhadden dat ik in dat bos zat.
“Geniet van het leven, want het duurt maar EVEN of EEUWEN! Het is te
zien hoe je het bekijkt hé!!!! Doei druifjes !!!!!

Jan Vandecasteele
Yuyu,
Ik ben Jan, maar mensen spreken me ook wel eens
aan als firelord of bij mijn totem Amuserende
Wasbeer. Ik hou van vuur. En mijn grootste droom is
het olympische vuur aansteken. “Das goesting”
betekent voor mij Dat ik dit scoutsjaar echt goesting
heb om super gekke activiteiten te bedenken voor
de welpen en er een supertof jaar van te maken.
Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezieren met mijn
beste scoutsverhaal, we zaten op buitenlands kamp
gezellig rond het kampvuur met een paar andere scoutsen en plots horen
we een enorme knal uit het vuur. Iedereen springt recht en gaat achteruit
want niemand wist wat er gebeurde. Een paar minuten later voel ik dat
mijn gsm niet meer in mijn zak zit en dan kwam ik tot het besef dat die knal
daar wel iets mee te maken zou kunnen hebben.

Victorine Catteeuw
Dag beste lezers, ik ben Victorine Catteeuw, maar mensen
spreken mij ook weleens aan als Vic. Ik hou van de scouts!
‘Das goesting’ betekent voor mij dat ik bere veel goesting
heb in dit scoutsjaar! Dit scoutsjaar heb ik echt goesting
om veel leute te maken met de welpjes. Tot zaterdag in
de scouts! Groetjes

Pros Leerman
Dag mede scoutsers,
Ik ben Pros, maar mensen spreken me ook wel
aan bij mijn totem Bezonnen Blauwe Reiger . Ik
hou van muziek, met vrienden uren aan het
kampvuur zitten, Pokémon spelen op de
Nintendo en natuurlijk de scouts. Mijn grootste
droom is om op het WK Pokémon te mogen
spelen. .“Das goesting” betekent voor mij om er
volledig voor te gaan en onze dromen uit te
laten komen. Dit scoutsjaar heb ik echt goesting
om er het tofste jaar ooit van te maken! Dit jaar
gaat echt fantastisch worden!

Briek Balduck
Gegroet beste vrienden, Ik ben Briek,
maar mensen spreken me ook
weleens aan als Flor of broer van Flor
en Warre of bij mijn totem Delicate
Ever. Ik hou van alles dat met zee en
scouts te maken heeft. En mijn
grootste droom is ooit een backflip op
de maan te maken (Mars mag ook op
voorwaarde dat het met terugreis is
) .“Das goesting” betekent voor mij
zomaar ergens mÈga zin in hebben.
Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om met elke Welp er het beste
scoutsjaar ooit van te maken! Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezieren met
mijn beste scoutsverhaal: Ik heb ooit eens als Welp een dode vogel in de
lucht gevonden!!! <Het is geel en als je in zijn oog kijkt ga je dood? -een
trein. Briek OUTTT>

Alex Lagrou
Ik ben Alex, maar mensen spreken me ook wel
eens aan als axel of bij mijn totem losse bezoar.
Ik hou van koffie en mijn grootste droom is
skydiven. “Das goesting” betekent voor mij
helemaal losgaan. Dit scoutsjaar heb ik echt
goesting om op ruiltocht te gaan. Ohja, bij deze
wil ik je nog eens plezieren met mijn
beste/gênantste scoutsverhaal mijn eerste jaar
als jojo moesten we op kamp s’nachts alleen in
het bos en ik ben al wenend uit het bos gerend
omdat ik bang was in het donker.

Kalender
24/09 Startactiviteit
1/10  Wie ben jij?
Wie is hij? Wie is zij? Wie zijn mijn groepsleden? Kom af en vorm een gehecht
superteam!
8/10  Legerspel
GEEF ACHT! ALLEN IN POSITIE! Vandaag gaan we op een gevaarlijke missie, dus
trek jullie stoere kledij maar aan!
15/10  Zwemmen
“ALLE WELPJES ZWEMMEN IN HET WATER, TRALALALIEE …” YIPIEE
SCHWIMMEN! We spreken af om 14h aan het zwembad van Koksijde en neem
allen een muntstuk van 2 euro mee!
22/10  Leiding weekend

De leiding is op teambuildingactiviteit! Volgende week zijn we er weer met meer! 😉
29/10  Halloween party
MWOEAHAHAHA MWOEHAHAHAH! WIE IS HET STERKST: DE GEESTEN OF DE
WELPEN? KOM ALS JE DURFT! HOEHAHAHAHA
5/11  Squid game
WIE ZAL AAN HET EINDE VAN DE ACTIVITEIT ALS ENIGE OVERBLIJVEN MET
EEN ZAK VOL GELD? KOM AF!
12/11  Kookspel
KOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKSPEL, dus
KOOOOOOOOOOOOOMEN !!!
19/11  1 tegen allen
26/11  Dag 330 in de gregoriaanse kalender
WHAAAT DAG 330 !!! wat wil dit zeggen?
3/12  Sinterklaasje
DE SINT KOMT NAAR DE SCOUTS!!!
10/12  The Casa ODK Hunger games
17/12  Movie night
FILMMMMM MET POPCORN NATUURLIJK!!! De activiteit start om 18h en eindigt
om 21h!

WOUDLOPERS
Intro
Dag liefste woudlopers!
Na een ongelooflijk leuk kamp en een hopelijk leuke zomer starten we het nieuwe
scoutsjaar weer met nieuwe leiding, een nieuw jaarthema en weer heel wat leuke
activiteiten, eindelijk!!!
De leiding ziet het helemaal zitten en wij hopen jullie ook. Laten we zorgen dat we dit
eerste semester al helemaal erin vliegen, we hopen dat jullie talrijk aanwezig zulllen
zijn op de super coole activiteiten.
Hier nog een geheime boodschap: - --- - / --- .--. / -.. . / ... ..- .--. . .-. / .-.. . ..- -.- . / ... .- .-. - .- -.-. - .. ...- .. - . .. - -.-.--

Groetjes,
Jullie leiding!

Leidingsvoorstelling
Takleider Darien Maslov
Hallo Bonjour!!
Ik ben Darien, maar mensen spreken me
ook weleens aan als Dadine of bij mijn
totem empathische hamanku. Ik hou van
Amsterdamse Emma shoutout naar jou &
de scouts natuurlijk duhhhhh! Mijn
grootste droom is om een super mega cool
jaar te hebben en veel sardientje te spelen
. “Das goesting” betekent voor mij elke
week vol enthousiasme naar de scouts
komeuuuuun!!!! Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om super veel frietjes
te eten op het kippenfestijn. Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezieren met
mijn beste scoutsverhaal: op de survival night met de woudlopers werd ik s’
ochtends wakker door het geluid van een hert! (Ik was ook een beetje bang
woopsie)
Adiós amigoooooooos!
Manon Dumon
Yeeeeeeet,
Ik ben Manon, maar mensen spreken me ook weleens
aan als Koentje of bij mijn totem zeepaardje.
Ik hou van avontuur en mijn grootste droom is de wereld
ontdekken. “Das goesting” betekent voor mij het leven
bij de horens willen grijpen en beleven.
Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om de woudlopers
een mega gek jaar te bezorgen!!
Veel kusjes x

Milo Vileyn
Ik ben Milo, maar mensen spreken me ook
weleens aan als Den ollander/ toerist of bij mijn
totem die helaas nog niet van de partij is. Ik hou
van muziek En mijn grootste droom is ooit te
kunnen spelen als een deftige jazzgitarist! “Das
goesting” betekent voor mij goed eten. Dit
scoutsjaar heb ik echt goesting om eens een
deftig brood te maken in een zelfgemaakte oven
Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezieren met
mijn beste/gênantste scoutsverhaal, ik heb tot
mijn grootste spijt per ongeluk op kamp het kakboekje in de hudo laten
vallen :’(. Sorry
Dikke kus je kapoen Milo
Margriet Deblauwe
yowww allemaal,
Ik ben Margriet, maar mensen spreken me ook
wel een aan bij mijn totem levendige picoloro of
gewoon pico. Ik hou van plezier maken en
lachen, en natuurlijk ook SCOUTSSS. Mijn
grootste droom is dat iedereen gelukkig is. "Das
goesting" betekent voor mij goesting hebben om
elke week naar de scouts te komen. Dit
scoutsjaar heb ik echt goesting om mega leuke
dingen te doen!!! Ohja, bij deze wil ik je nog een plezieren met mijn beste
scoutsverhaal: het is altijd leuk in de scouts, dus ik kan nie kiezen :))
Alleee tot zaterdag e!!

Elize Geluck
Ik ben Elize met een ‘Z’, maar mensen spreken me
ook weleens aan als liesje of bij mijn totem Noeste
Rotspelikaan. Ik hou van de scouts, mijn vrienden,
een mooi weer. En mijn grootste droom is een
rotspelikaan in het echt zien. “Das goesting”
betekent voor mij dat ik super veel goesting heb in
het nieuwe jaar. Dit scoutsjaar heb ik echt goesting
om veel naar de scouts te komen!!!
愛你們
Arend Segaert
Dag iedereeen! Ik ben Arend mensen
spreken mij ook weleens aan als vogel of bij
mij totem Volhardende Kapucijnaap. Ik hou
van scouts, scouts en ook scouts. En mijn
grootste droom is een zwembad in ons
nieuw lokaal (stel je voor). "Das goesting"
betekend voor mij de duizenden redenen om
iedere week met goesting naar de scouts te
komen. Dit scoutsjaar heb ik goesting om het
er het beste, coolste, tofste... scoutsjaar ooit van te maken! Ohja, bij deze
wil ik je nog eens plezier met mijn beste scouts verhaal: Op tweedaagse in
de kelder van een klooster slapen en we toen kind van de duivel afspeelden
en ping pong speelden. Ik zie jullie op de vergadering! Doei druif!

Kalender
24 september: Startactiviteit
Na lang wachten is het vandaag terug SCOUTS!!! Samen spelen we het grote
openingsspel. De leiding heeft er suuuuper veel zin in, hopelijk zien we jullie dan! <3
1 oktober: Kennismakingsspel
YOOOO woudlopers, vandaag spelen we een eerste spel om elkaar goed te leren
kennen. Jullie kennen elkaar misschien al, maar kennen jullie de leiding wel? En
kent de leiding jullie al?
8 oktober: Veronique en Vanessa gaan kuisen
Vandaag strijden de twee beste vriendinnen tegen elkaar in een heuse BFF ruzie.
Wie heeft het beste kuisproduct en wie verkoopt het meeste? (neen wij gaan niet
kuisen 😉)
15 oktober: Zandspel <-> Zeespel
Dag lieve woudlopertjes, wie kan het beste een zandkasteel maken? Zorg dat je
comfortabele schoenen aanhebt en indien het kan een schopje meeneemt!
22 oktober: Leidingsweekend
Deze week is de leiding op leidingsweekend, dus is er geen activiteit. Tot volgende
week!
29 oktober: Halloween feestje (19u aan lokaal)
Vanavond nodigen we jullie uit op onze megacoole, griezelige en geestige
Halloweenparty! Jullie zijn welkom om vanaf 19 uur aan het lokaal met jullie engste
verkleedkledij. Bereid jullie voor op de griezeligste nacht van jullie leven.
Muahahahahahaaaaaa! De activiteit duurt tot 21u.
5 november: Foto tocht
Vandaag maken we een kei zotte foto tocht. Hopelijk vinden jullie de weg door de
straten van Oostduinkerke en kunnen jullie genieten van een lekker kippetje en
frietjes op het kippenfestijn na de activiteit. We eindigen hierdoor ook aan de Witte
Burg om 17u.

12 november: olymische spelen maar niet helemaal
De olympische spelen wordt dit jaar in Casa ODK te Oostduinkerke georganiseerd!
Maar dit jaar is het niet zomaar een normale olympische spelen…. Wie gaat er de
strijd aan en kan het olympisch goud bemachtigen?
19 november: quiz (woudloper universalis)
Vandaag zoeken we uit wie de sterkste, slimste, snelste, creatiefste, handigste, ...
woudloper is van jullie allemaal. Vergeet dus zeker jullie gezond verstand niet en laat
jullie beste kanten vandaag naar boven komen!
26 november: Wolo’s vs duindemonen
Vandaag veroveren we de duinen terug van Oostduinkerke! Duindemonen hebben
deze volledig bezet en wij moeten ze terug zien te krijgen! Durf jij de uitdaging aan
en neem jij het op tegen de duindemonen?
Afspraak om 14u aan het lokaal!
3 december: Sinterklaasje
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint!
Wel ja, enkel als jullie braaf geweest zijn natuurlijk dit jaar... Toon vandaag nog eens
goed aan de Sint hoe flink jullie zijn geweest dit jaar en dan volgt misschien wel wat
snoepgoed!
Tot straks beste kinderen
10 december: NASA Odk
Ben jij klaar om alle wetten van de melkweg te trotseren?
Dan ben jij de persoon die we zoeken! Twijfel dus niet en kom naar NASA Odk, hier
zullen we jullie klaarstomen tot echte astronauten!
17 december: Kerstfeestje! S’avonds 2 uurtjes
Ooooo dennenboom, ooooo dennenboom wat zijn uw takken …
Het kerstfeestje gaat ’s avonds door (uur wordt nog gecommuniceerd). We nemen
allemaal een cadeautje mee van max 5€. (Let op de cadeautjes worden zowel
geruild tussen jongens en meisjes)

JOJO’S
Intro
YOOOOO JOJOOOOO’SSSS!!!!!!!
YEAH! YEAH! YEAH! Eindelijk terug die zalige zaterdagen (vreugdesprongetje)!
In dit ultra toffe, mega spannende maar vooral kei legendarische scoutsjaar! De
leiding zit vol goesting om dit jaar te knallen!!! Aan de nieuwe jojo’s: smoet junder
kietn mor in!!! Aan de ervaren jojo’s: dikke fun hierzoowww jullie weten dat alllll.

Leidingsvoorstelling
Takleider Isaak Vanhoutte
Yeeeepz,
Ik ben Isaak, maar mensen spreken me ook
weleens aan als Sjaakie of bij mijn totem
Tedere Artamus Ik hou van muziek en mijn
grootste droom is mama worden. “Das
goesting” betekent voor mij elke dag
opstaan met een mooie glimlach :))) Dit
scoutsjaar heb ik echt goesting om te
knallen voor de scouts! Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezieren met mijn
beste/gênantste scoutsverhaal. We zaten ooit met de broer van Bob Marley
aan het kampvuur in Montenegro!!!! Dat is echt waar hoor!
Super veel zin in! Lachen is gezond! Scouts ook:) Yuuuuuuuuuu

Bruno Huyghe
Hallo!
Ik ben Bruno, maar mensen
spreken me ook weleens aan als
Brunobol of bij mijn totem
Fidele Klipdas. Ik hou van de
scouts, mijn supertoffe
medeleiding en mijn allerliefste
Jojo's. Mijn grootste droom is
om later groot en sterk te worden. “Das goesting” betekent voor mij da we
nog lang meugen meugen! Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om er een
MEGA NICE jaar van te maken met veel onvergetelijke momenten! Ohja, bij
deze wil ik je nog eens plezieren met mijn beste scoutsverhaal: Op een haar
na van de camping gesmeten worden door de vermeende lokale maffiabaas
op buitenlands kamp omdat het er iets te luid aan toe ging, oeps.
Groetjes van je kapoen x
Rune Nollet
joww dreries,
Ik ben Rune maar mensen spreken me ook weleens
aan als enur of bij mijn totem nonchalante merlo. Ik
hou van slapen op de meest onlogische en
oncomfortabele plaatsen die er bestaan en mijn
grootste droom is dat ik nog lang verder kan
dromen. "Das goesting" betekent voor mij dat je
geen nood hebt aan voedsel aka honger hebt maar
wel trek hebt in eten. Dit scoutsjaar heb ik echt
goesting om te smullen van al het eten wat de
foerage ons aanbiedt.
Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezieren met mijn beste scoutsverhaal,
drie kenwoorden zijn genoeg: bos, tweeloop en responsable.

Myrthe Bonhomme
Olaaa polaaaaa medescoutsvrienden,
Ik ben Myrthe, maar mensen spreken me ook
weleens aan als zotje of bij mijn totem
levenslustige berglemming. Ik hou van mijn
mama maar toch ook wel van de scouts. Mijn
grootste droom is om hopelijk nog een beetje te
groeien. “Das goesting” betekent voor mij dat je
met volle goesting van het leven moet genieten
eeeeen elke zaterdag met super veel zin naar de
activiteit moet komen!!!! Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om volledig los
te gaan en er een gigamegaleuke periode van te maken.
Met zeer vriendelijke groetjes en vette knuffels, Je lieftallige kapoen,
Myrthe

Renee lagrou
Ik ben Renee Lagrou, maar mensen spreken me ook
weleens aan als Reneetje pateetje of bij mijn totem
solide bokomboetie. Ik hou van DE SCOUTS !!! En
mijn grootste droom is om nog lang in de scouts te
blijven. “Das goesting” betekent voor mij goesting
om aan een nieuw jaar te beginnen vol leuke
momentjes! Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om er
weer een topjaar van te maken. Ohja, bij deze wil ik
je nog eens plezieren met mijn beste/gênantste
scoutsverhaal namelijk dat ik eens een trapje miste
op teambuilding en daardoor in een gips moest :((
DOEI DRUIF

Kalender
24/09 -> OPENINGSACTIVITEIT
1/10 -> kennis maken/ pimp het lokaal
Het lokaal kan wel een laagje verf en wat verfrissing gebruiken. Dus als je nog verf of
andere materialen liggen hebt om het lokaal te pimpen breng deze zeker mee !!!
8/10 -> ZEESLAG!
Daar moeten we niet teveel woorden aan vuil maken he gasten! We spelen zeeslag!
Zoals d’echte
15/10 -> Verrassingsactiviteit
Wat we vandaag gaan doen verklappen we nog niet! Maar afkomen is de
boodschap.
22/10 -> Geen activiteit: De leiding gaat op teambuilding
29/10 -> Halloween !!!
Hoelaat en waar je moet zijn wordt nog gecommuniceerd !
SPANNENDDDD
5/11 -> waar is de leiding?
OHNEEEEE de leiding is spoorloos verdwenen !!!
12/11 -> Een zee van tijd.
Allemaal warme kleertjes want we gaan naar het strand
19/11 -> jojo’s bake off
Welke jojo is de beste kok??? Daar komen we vandaag achter !
26/11 -> Winterdropping !
Lopen lopen lopen … jullie hebben geen rijbewijs !
3/12 ->SINTERKLAAS KOMT OP BEZOEK !!!
Zijn jullie allemaal flink geweest? Dat zullen we snel te weten komen want de sint
komt langs !!

10/12 -> Het grote bosspel.
Wie zou de wedstrijd ‘Het beste dier van het bos’ winnen? Wel, wij komen er samen
achter! We verzamelen om 13u30 aan de nachtegaal in De Panne. Belangrijk:
vergeet je sjaal, muts, handschoenen, broek, schoenen, glimlach en ondergoed niet!
17/12 -> Kerstfeestje
Het is bijna kerst en dat vieren we ook in de scouts. Hoelaat we jullie verwachten
laten we nog weten. Vergeet niet om een cadeautje mee te nemen van ongeveer
5euro. Tot dan
24/12 -> Avondspel
Lekker chillen bij het kampvuur en gezellig liedjes zingen ! Kom zeker af :)) Hoelaat
je aan het lokaal moet zijn hoor je later !

GIVERS
Intro
Giverzzzzzzzzzzz
.-- .. .--- / --.. .. . -. / .... . - / .- .-.. ...- .- ... - / -- . --. .- / .... .- .-. -.. / --.. .. - - . -. -.-.-- / .-- .
/ --. .- .- -. / . .-. / . . -. / - --- .--. / .--- .- .- .-. / ...- .- -. / -- .- -.- . -. .-.-.Stevige Linker,
Jullie leiding

Leidingsvoorstelling
Takleider Amber Geluck
Hoeiendah,
Ik zien Amber mo mensjn zehn ook wel es (b)ambi of bij
mijn totem dirigerende zebra, zeb vo de moatn. Ik doen
gern scouts naturlik mo dornefst koken, e bitje sportn
gelik lopn en surfn en me min moatn e teusje drinken en
bitje dansen is ook assan gezellih he! Min grootste
droom is om e ki te kamperen op het strand mo wie
weet kan kik dat dit jaar doen met die fantastische
Givers.“Das goesting” is vo min etwuk daje doet me
leute en fun. En ja aje me dan vraaht wo ik dit jaar echt
hoesting in en dan is da wel plezier en in de kliene dingn.
Mo jo genoeg geneut, we ziemeko wel eki he in de
skoets!
Salut & de kost!

Kato Vandecasteele
Hoi piepeloi,
Ik ben Kato, maar mensen spreken me ook
weleens aan als Kietekato of bij mijn totem
BRUISENDE AAP.
Ik hou van de scouts, samenzijn met vrienden,
genieten van het leven en zoveel meer leuke
dingen. Dit jaar ben ik van plan jullie het beste
scoutsjaar te bezorgen, ik garandeer u het
wordt een FEEST. “Das goesting” betekent
voor mij kei veel zin hebben om u te
amuseren. Iets wat je sowieso doet bij ons in
de scouts!!
Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om veel te ravotten en chillen samen
met de Givers.
Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezieren met mijn beste scoutsverhaal:
Tijdens mijn laatste Giverjaar hebben we de eerste editie van
OwdeeKroque georganiseerd. We hadden een mooie winst en met die
winst had de leiding een verrassing voor ons. De verrassing was dat we 2
nachten zijn gaan logeren in een mooie gite in de champagnestreek in
Frankrijk. We hebben daar echt de beste tijd van ons leven gehad!
Ohja, zeker niet te vergeten BE THERE (elke zaterdag) OR BE SQUARE !
Ciao adios amigos!!!

Chanel Baeyaert
Ik ben Chanel, maar mensen spreken me ook
weleens aan als Channie of bij mijn totem
Altruïstisch Walvispaard. Ik hou van het
leven. En mijn grootste droom is dat ik nog
vele jaren in de scouts mag zijn. “Das
goesting” betekent voor mij dat we dit jaar
heel veel zin zullen hebben in de scouts en
dat het keileuk zal worden want met zo een
nieuw jaarthema kan het wel niet anders
zeker!!! Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om super gekke, leuke crazy
dingen te doen… Ohja, bij deze wil ik je nog eens plezieren met mijn
beste/gênantste scoutsverhaal Op mijn eerste kamp heb ik mijn pink
gebroken. Je denkt wow door wat zou ik me pink hebben gebroken op
kamp. Door uit een boom te vallen? Van het ravotten met de kinderen?
Door een storm tijdens het kamp en een tent op mijn pink gekregen? Neen
door het volleyballen
Ik zie het scoutsjaar superhard zitten!

Emma Vandecasteele
Ik ben Emma, maar mensen spreken me ook
weleens aan als duchateau of bij mijn totem
openhartige caraya Ik hou van de scouts, reisjes
maken en lekker eten en mijn grootste droom is
op erasmus gaan (en die is aan het uitkomen
woohoo ;)) “Das goesting” betekend voor mij met
heel veel enthousiasme elke week naar de scouts
gaan!! Dit scoutsjaar heb ik echt goesting om
eens leiding te geven aan een oudere tak. Ohja,
bij deze wil ik je ook nog eens plezieren met mijn
gênanste verhaal, op dag van de jeugdbeweging een spel met de leiding in
de duinen. Het spel was gedaan dus wandelden we terug naar de ingang
van de duinen. Ik had een ander padje genomen en opeens vond ik de
andere niet meer terug. Ik heb bijna een uur zitten rondlopen om de
andere van de leiding te vinden, maar ik heb uiteindelijk bij een huis
aangebeld en die mensen waren zo vriendelijk om mij aan de scouts af te
zetten. Bleek dat ik helemaal de andere kant was opgelopen….

Kalender
1 oktober: Teambuilding
Niets beter dan een goeie tEaMbUiLdInG als eerste activiteit, jiplaaa! Breng jullie
zwemgerief en fiets mee.
8 oktober: Duinspel
We gaan nog even van het skonne weertje henietn he?! Let’s go to the duinen and
play some funny games.
15 oktober: WC Papier
Kom om 12u af naar het lokaal met je lunch en velo, spannend….
22 oktober: Leidingsweekend
De leidingsploeg is niet in het land maar er is wel mogelijkheid tot een zelfstandige
activiteit!
29 oktober: HALLO-ween

Beste Givers, jullie worden om 19 uur aan het lokaal
verwacht. Er wordt avondeten voor jullie voorzien maar hou
jullie ogen en oren open want verraad ligt op de loer…
5 november: Bake Off CASA
Kom allemaal naar de scouts met een vers & homemade gebakje; taart, brownies,
cup cakes, koekjes … (PS Ja, mama/oma mag hier ook evt mee helpen). More info
coming soon… Ohja, s ’avonds is het Kippenfestijn, laten we daar ook een gezellige
Giveravond van maken, toch?
12 november: Ay Carambaaa, sisiii
Vrijdagavond de 11e is het tijd voor niets minder dan Nacho Avond! Zaterdag is er
natuurlijk ook een activiteit van 14u tot 17u maar daar komen jullie de vrijdag meer
over te weten.

19 november: HET MEGA VETTE 24 UUR SPEL
Start vrijdag na school tot 17u de zaterdag. Meer info volgt..
26 november: De schatten van Oostduinkerke
Zeh Jakkelien, oe langhe wonde hie in ostdunkerke. Mo Fredje wuk vrahe hie mi nu,
toch al e hoeje 20 jaar. Mo Jakkelien kenne hie eihenlijk ostudnkerke hoe? Fredje nu
eje min wel e hoeje vrahe gesteld wi…
3 december: Sinterklaas For Volunteer
Tijd voor een goeie daad!
10 december: Filmavond
Niets beter dan een goeie film als pauze tijdens de examens, ofcourse!
17 december: KERSTMARKTJE
Probeer deze avond zeker vrij te houden, het belooft een gezellige boel te worden!
Hier kunnen we wat centjes verzamelen om op kamp iets leuks te doen. Nodig dus
zeker jullie familie en vrienden uit.

JINS
Intro

Ewe drerries, we makn er een tantoe cool jaar van #cringe.
Wiiiiish, JINS wuk is me dadde iere, bruh? Voor zij die dachten dat ze nog
een 3de jaar giver waren… HAHA je bent geprankt (voor yt). Dit jaar wordt
lit met kaulo veel fissa’s SEEEESH.
BAS, wij zijn jullie boys voor dit jaar.
Doei druif xx
Bonhomme en Warre
Leidingsvoorstelling
Takleider Warre Balduck
Ik ben Warre, maar mensen
spreken me ook weleens aan bij
mijn totem Koolmees. Ik hou
van de natuur en avontuur. Mijn
grootste droom is om een gek,
vet JIN feest te organiseren!!
‘’Das goesting’’ betekent voor
mij dat we goesting in scouting
hebben! Goesting om elkaar
unieke kwaliteiten te ontdekken en elkaar te helpen waar we kunnen.
Goesting om wekelijks activiteiten te organiseren, de appreciatie dat je
hiervoor krijgt geeft een boost aan onze motivatie! Dit scoutsjaar zal
waarschijnlijk het laatste scoutsjaar zijn in ons lokaal
, daarom heb ik dit
jaar echt goesting om er nog eens een ferme lap op te geven! Ohja, bij deze
wil ik je nog eens plezieren met mijn gênantste scoutsverhaal… ik heb eens
met de kliefbijl het topje van mijn vinger er bijna af gehakt. HIHIH oeps….
Tjallas, Koolmees

Elias Bonhomme
Ave,
Ik ben Bonhomme, maar mensen spreken
me ook wel eens aan met mijn totem:
Gezapige Gorilla (of tamzak, da kan ook).
Je zou me kunnen kennen van
www.ikbennietzobekend.be. Al heb ik wel
al eens in de tijdingen gestaan, maar da ‘s
niets om trots op te zijn zeker? Ik hou van
alles en van niets, want liefde is eindig
maar ook eindeloos… Mijn grootste
droom is minstens 100 jaar worden,
miljardair worden en een tweeling krijgen.
Redelijk onhaalbaar i know, maar ik kan maar hopen dat het ooit beter
wordt toch? Dit jaar ben ik van plan om een porsche te kopen, want ik ben
officieel begonnen aan mijn midlife crisis. Da’s goesting betekent voor mij
het gevoel dat je krijgt als je langzaam de Mikke voorbijrijdt en ongelofelijk
veel goesting krijgt in een goeie entrecôte, maar dan beseft dat je geen geld
hebt en eindigt met een droge sandwich zonder beleg. Ohja en zeker niet te
vergeten: als je denkt dat het mooiste nog moet komen, think again! ’t
Leven suckt meestal…
De groeten en tot later eh

Kalender

24/09

Openingsactiviteit

01/10

Kenningsmakinglokaalepicmakenspel

08/10

Go-kart race: Volledige dag

15/10

PARTYYY --> BONHOMME IS JARIG‘:s avonds

22/10

Geen activiteit: Leidingsweekend

29/10
Kookspel: ’s avonds halloween party (en een beetje Warre zijn
verjaardag)
05/11
Dropping: Heel kapot ’s avonds kiptje fretten want tis
kippenfestijn!!
12/11

Weeekendjeee

19/11

Avondspel

26/11

Jin bar avond : Laatste ontspanning voor jullie toetsjes 😉

03/12 Sinterklaas: Later op namiddag + ‘s avonds bespreking
kerstmarktje
10/12

Filmavond

17/12

Kerstmarktje

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Vrijdag 21 oktober 2019 fietst, tramt, treint en bust heel jeugdbewegend Vlaanderen
in jeugdbewegingshemden, -t-shirts en -sjaaltjes door het land. Op die manier vieren
we het engagement van duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer
dan 285.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen.
Dit is de dag waarop je een hele vrijdag lang mag rondlopen in je scoutshemd. Op
school, in de sportclub en zelfs op het trouwfeest van je neef of nicht mag je de trotse
kleuren van de scouts en Oostduinkerke dragen. Op bepaalde plaatsen deelt de
gemeente of het stad ook een gratis ontbijt uit aan iedereen in uniform.
Aan alle mama’s en papa’s:
ZORG DAT SCOUTSHEMD EN SCOUTSDAS TEGEN VRIJDAGOCHTEND
GEWASSEN ZIJN!!

UNIFORM EN SCOUTSSHOP
Scoutsers kun je al van ver herkennen aan hun uniform. Daarom vinden ook wij het
belangrijk dat iedereen bij ons op zijn minst een scoutsdas draagt. Daarnaast raden
we ook een bijhorend scoutshemd aan. Er is ook een mogelijkheid je oud scoutshemd
door te verkopen aan de scouts, zo kunnen we iemand blij maken met een
scoutshemd aan een zachter prijsje. Alle onderdelen van het uniform en bijhorende
tekentjes kun je aanschaffen in onze scoutsshop. Wil je iets aankopen? Vraag dit voor
of na de activiteit aan een shopverantwoordelijke of leiding.
Prijslijst
















Scoutsdas = €12
Dasring = €2
Scoutshemd

Kinderen (08-10-12-14-16 jaar) = €38

Volwassen (S-M-L-XL-XXL-XXXL) = €40
Scoutsbroek

Kinderen (6 - 8- 10 - 12 -14 - 16 jaar) = €35

Volwassen (30-31-32-33-34-36-38-40-42) = €42
Scoutsrok

Kinderen (6 - 8- 10 - 12 -14 – 16 jaar) = €35

Volwassen (34-36-38-40-42-44-46-48-50) = €42
T-shirt = €10
Jaartekens/ Teken Oostduinkerke = €1
Beloftetekens/ Taktekens/ BE&VL-tekens = €0,80
Regionale tekens = €1
Diverse tekens

Internationaal scoutsteken = €1,80

Scoutinglabel = €0.80
Opinel = € 11

Voor meer informatie kan je je richten tot scoutsshop verantwoordelijken
Elize, Chanel en Alex.

Hieronder vind je waar je de tekentjes op je hemd kan hangen.

De jaarkentekens van alle voorgaande jaren kun je op je rug hangen. Vooraan onder
heb je nog wat plaats om (later) tekentjes van weekends, kampen enz. op te hangen.

IDEEËNBUS
Sommigen hebben er misschien al op gelet, anderen lopen er wellicht zo voorbij. In
de inkom (naast de deur van het groot lokaal) van ons scoutslokaal hangt er namelijk
een brievenbus. Deze heeft momenteel geen functie, maar in het verleden diende
deze als ideeënbus. Die willen wij graag weer nieuw leven geven. Het is heel
eenvoudig:
* Heb je een leuk idee voor bv. een activiteit of evenement?
* Heb je bepaalde suggesties voor de leiding of scoutswerking in het algemeen?
* Heb je een andere persoonlijke of anonieme vraag?
* Heb je een klacht of ben je ergens minder tevreden over?
Hou je dan zeker niet in en stop een briefje in onze bus. Dan kijken wij met onze
groep wat we kunnen doen.

AMUSEMENT
Om in te kleuren!

JAARLIED: DAS GOESTING
Ogen open, een knotsgekke dag voor de boeg
De tent uit haasten want starten doen we voor mij nooit te vroeg
Hier kan ik echt gewoon mezelf zijn
Ja bij de scouts, daar is het toch zo fijn

En zeg jij eens, wat geeft jou energie?
Van alles leren en spelen met veel fantasie
En wat met buiten zijn, vrienden om je heen
Da’s wat ik wil doen en nu meteen

Ah dan is de scouts de optie!
Waar ik mezelf mag zijn!
Samen spelen, altijd actie
Scouting mijn terrein

Van kapoen tot bij de leiding, je volgt je eigen reis
Ieder weekend weer een reden
Om jezelf te zijn
Een spel met eigen regels, leren van elkaar
Elk talent is hier inzetbaar
Ja, kies je eigen ding
DAS Goesting

Met onze das aan vertrekken we op avontuur
En ’s avonds in een kring staren we in het vuur
Wat een topmoment, + vrienden om ons heen
Dit is de mooiste tijd voor iedereen!

Ja de scouts, dat is de plaats
Waar je uniek kan zijn
Dromen sjorren, wees paraat ja
Scouting ons terrein

REFREIN
DAS Goesting, DAS Goesting, DAS Goesting, Ja DAS Goesting
DAS Goesting, DAS Goesting, DAS Goesting, Ja DAS Goesting

REFREIN

Kampen bouwen (DAS goesting)
Scoutshemd aan (DAS goesting)
Leiding geven (DAS goesting)
Whoa Oh Oh Oh

Bij de scouts (DAS goesting)
Niet voor even (DAS goesting)
’t Is gewoon (DAS goesting)
Voor het leven DAS Goesting!
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