
DE ZANDKRANT
Editie 2020 

Groepsblad van de Scouts en Gidsen 

Zandstuivers Pulle

1



BAKKEN

BRIEVEN 

SCHRIJVEN!

DE ZANDKRANT

WELKOM! 

Doordat we geen activiteiten op zondag

kunnen organiseren, halen we onze oude

zandkrant nog eens boven.

Dit keer zonder activiteiten maar wel met

leuke opdrachten, inspiratie en leuke weetjes!

De foto’s van je opdrachten kan je doorsturen

naar je leiding via de takmails, of op onze

facebookpagina!

Wij, de leiding, hopen snel terug samen op

zondag met jullie te kunnen spelen!

Stevige linker,

Leidingsploeg Scouts Pulle
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WELKE LEID(ST)ER? 

WIST JE DATJES! 
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OPDRACHT



HORIZONTAAL

4    De leukste activiteit: koken op een echt
houtvuur! 

8    De leidingstent, een verboden zone voor
leden. 

9    Als 3de jaar jonggiver krijg je een …..

11    Onze jaarlijkse scoutsfuif (aan elkaar)

13    Het jong van een leeuw of onze stoere 
jongenstak! 

15    Als 3de giver krijg je je ......... op kamp. 

16    Onze scoutsdas is rood met …..

VERTICAAL

1    Elke activiteit begint met een ……..

2    O Heer, d’avond is neergekomen. De zonne zonk, het 
duister ….

3    Een spel waarbij het piepend meisje een belangrijke rol 
heeft. 

5   Onze kleinste meisjestak maar ook kleine wezentjes die 
in een paddenstoel wonen. 

6   De naam van onze scouts. 

7   De jongste tak. 

10   Je welpje/kaboutertje verdien je door je ……. te zeggen. 

12   Op kamp hebben we geen gewoon toilet maar een ….

14    De oudste tak van onze scouts. 
4

OPDRACHT
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Knutseltijd met 

KYGO! 

Kapoenen, kabouters & welpen

VRIENDSCHAPSBANDJES

Maak nu thuis ook je favoriete, scouteske armbandjes voor rond je 

pols of  om je scoutshemd mee op te fleuren. Kijk naar de 

voorbeelden en maak er zelf  ook. Welk scoutsvriendje ga jij 

binnenkort verrassen met een nieuw bandje? 

Benodigdheden:

Touwtjes in allemaal verschillende 

kleuren 

Eventueel parels voor extra versiering
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KAPOENENLIED

1, 2, 3, 4 

KAPOENEN ZIJN HIER

5, 6, 7, 8 

KAPOENEN AAN DE MACHT! 
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DILEMMA 
WAT KIES JIJ? 

KAPOENEN & KAWELLEN JONGGIVERS & GIVERS 

vettige spelletjes bosspel

appel peer 

in het lokaal buiten 

schilderen macramé

spaghetti met spaghetti zonder

mes en vork mes en vork 

pudding chocolademelk

platte rust vrij spel 

macaroni patatten met worst

doop vriendjesactiviteit

dorpsspel stadsspel 

zelf  koken fouriers laten koken

driedaagse tweedaagse 

tent opzetten shelter opzetten 

op kompas lopen kaart lezen 

pudding koek

H.U.D.O gewoon toilet 

Deel jij 

jouw 

keuzes 

met ons? 
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BRIEVEN SCHRIJVEN!

Net zoals op kamp kan je nu

brieven schrijven om met

iedereen in contact te

blijven.

Maak dus even tijd om een

brief te schrijven of een

tekening te maken voor je

familie, scoutsvrienden of je

leiding!

Je vindt onze adressen terug

op onze website:

www.scouts-pulle.be

Of schrijf/teken naar het rusthuis, zo hebben deze

mensen ook een leuke verrassing!

Pniël

Rusthuislaan 21

2242 Pulderbos

CM-Zorgverblijf  Hooidonk

Langestraat 170

2240 Zandhoven

Hoe ver 

kan jouw 

brief  

vliegen? 

Onze Lieve Vrouw van Troost

Nazarethpad 107 

2240 Zandhoven

http://www.scouts-pulle.be/
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TEKENEN

4 STAPPEN! 

1. Print de kleurplaat af. 
(via dit boekje of  op de facebook pagina van 

Scouts en Gidsen Vlaanderen) 

2. Kleuren maar! 

3. Aan het raam hangen. 

4. Een foto nemen & doorsturen naar 

ons ☺



DOE DE TEST!
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HOE SCOUTESK BEN JIJ? 

VRAAG 1
WAT IS JOUW FAVORIETE 

SPEL OP DE SCOUTS? 

A Dode vis 
B Klakkebuizengevecht 
C Kat en Muis 
D Trivial Pursuit

VRAAG 2
WAT IS JE 

LIEVELINGSGERECHT? 

A Worst met puree
B Spaghetti Bolognese  
C Een gezond slaatje 
D Een lekker dessertje

VRAAG 3
WAT IS JE 

LIEVELINGSLIEDJE?

A Het avondlied. 
B We’re all in this togheter –
High School Musical 
C Leef – André Hazes Jr. 
D Het scouts jaarlied.  

VRAAG 4
HOE GOED KEN JIJ HET JAARLIED 

VANBUITEN? (SCOUTSMOEDIG) 

A Euhm.. Wat is een jaarlied? 
B Ik ken dat al laaaang vanbuiten! 
C Ik zou het refrein kunnen 
meezingen. 
D Nog druk aan het oefenen! 

VRAAG 5
WELK KLEDINGSTUK DRAAG JIJ 

HET LIEFST? 

A Een coole jeans 
B Scouts-sjaaltje 
C Scoutshemd 
D Een regenjas 

VRAAG 6
WAT IS JOUW ULTIEME KAMPPLAATS? 

A Een gebouw met chique douches 
B Een weide met een grote rivier 
C Een driesterren hotel met sauna
D Een tent maar wel met een zacht bed in! 

VRAAG 7
WAT DOE JIJ HET LIEFSTE OP EEN VRIJE DAG? 

A Een hele dag in zetel Netflix kijken! 
B In het bos, kampen bouwen met vrienden! 
C Een vuurtje stoken en marshmallows roosteren! 
D 20 km wandelen door een onbekend bos om 
daarna een eigen tent te sjorren. 

VRAAG 8
WAT ZOU HET 

ALLERLEUKSTE 

VERJAARDAGSCADEAU 

ZIJN? 

A De nieuwste iPhone
B Een kompas
C Een nieuw slaapmatje 
D Een badge voor op mijn 
hemd
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VRAAG 9
WAT IS JOUW FAVORIETE EVENEMENT? 

A De spaghettidag natuurlijk! 
B Met het gezin naar de zoo
C Wanneer het circus in het dorp is!  
D Een concert van #LikeMe! 

VRAAG 10
WAT DOE JIJ TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE? 

A Herinneringen ophalen van het leuke scoutskamp
B Mijn hemd klaarmaken voor het volgende scouts jaar 
C Afspreken met vrienden en familie
D De ene vakantie na de andere, ik ben nooit thuis! 

0 - 4 punten 5 - 12 punten 13 - 22 punten 23 - 30 punten

Beetje scoutesk… Beginnende scout! Scout in hart en nieren! Helemaal Baden-Powel!! 

Even rekenen … 

Met je score vind je hier jouw resultaat! 

VRAAG 1: A=1, B=3, C=2, D=0 ; VRAAG 2: A=2, B=3, C=0, D=1 ; VRAAG 3: A=3, B=1, C=0, D=3 ; 

VRAAG 4: A=0, B=3, C=2, D=1 ; VRAAG 5: A=0, B=2, C=3, D=1 ; VRAAG 6: A=1, B=3, C=0, D=2 ;

VRAAG 7: A=0, B=2, C=1, D=3 ; VRAAG 8: A=0, B=3, C=1, D=2 ; VRAAG 9: A=3, B=1, C=0, D=2 ; 

VRAAG 10: A=2, B=3, C= 1, D=0

Er is nog wat werk aan de 

winkel! Maar niet getreurd, een 

scout word je dan ook niet op 1, 

2, 3! Op zondag leren we het je 

maar al te graag aan! 

Tot snel! 

Ja, ja hier begint iets te groeien! 

Je gedachten staan nog niet 

volledig op scouting, maar het is 

al een zeer goede start! 

Blijf  zo doorgaan! 

Al vanaf  het begin zat je in de 

scoutsvibe. Je doet niets liever 

dan je zondagnamiddag komen 

ravotten met je beste vrienden. 

Een uitdaging vind je geweldig! 

Wij hebben nog wel wat 

uitdagingen voor jou! 

Alsof  je nooit iets anders gedaan 

hebt in je leven dan een scout te 

zijn. Baden-Powell is niets 

tegenover jou! Ieder aspect van 

de scouts ken je, alle sjor 

technieken tot het hout klieven. 

Wees paraat! 
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Wat doet de leiding nu?! 

Axl heeft zijn eigen 

bedrijf  ‘Necess’. Hij 

werkt dagelijks aan 

nieuwe websites. 

Studeren!! Sanne 

studeert 

orthopedagogie

in Diepenbeek. Maar 

nu dus vanuit haar kot! 

Ook de leiding speelt 

nog eens graag een 

potje weerwolven! Dit 

deden we online. 

Leidster Kygo is 

bezig met een 

nieuwe collectie 

voor haar merk 

‘VUK’. 

Dagelijks gaat Amelie 

wandelen met haar hond, 

Frits. Zo blijven ze beide 

in beweging!

Rikki Tikki is 

volop bezig 

met de 

Zandkrant te 

maken! 

Pottenbakken! 

Onze creatieveling, Marie, 

geniet ervan om in het 

mooie weer een nieuw pot 

te maken! 

Struyfs rust niet, dat is voor 

later zegt hij! 

Zijn houtkot kan verder tot de 

winter van 2030! Pech met de 

auto? Dan staat hij er ook! 



1. Schrandere Collie 

2. Eigen Salangaan 

3. Frivole Steenarend 

4. Gemoedelijke Springbok 

5. Guitig Winterkoninkje 

6. Dappere Kameleon 

7. Stoutmoedige Saki 

8. Tedere Kwikstaart 

9. Toegewijde Bij 

10. Dartel Winterkoninkje 

11. Aanstekelijke Wasbeer 

12. Knusse Arrasari

13. Olijke Spreeuw 

14. Onbaatzuchtige Patrijs 

15. Plichtsbewuste Schaarbek 

16. Bekoorlijke Moeflon 

17. Plichtsbewuste Spitsvogel 

18. Dolle Salangaan 

19. Jolige Timca

20. Onbevangen Mara

21. Prominente Specht 

22. Behendige Sifaka

23. Ongeremde Baviaan 

24. Inschikkelijke Olifant

25. Wonderlijke Okapi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25
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OPDRACHT



A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y

Wie is je 

leiding? 
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THUIS 

SCOUTS ACTIVITEITEN 

ORGANISEREN 

Speel met je familie een

rondje ‘weerwolven’.

Je kan de kaartjes zelf

maken!

Spelregels vind je hier. Bouw binnen een fort.

Als je een broer of zus

hebt, kan je er 2 maken.

Wie bouwt er het beste

fort?

Eén tegen allen! Of  ook wel: Kinderen tegen ouders! Daag je ouders uit voor de 

ultieme strijd. Maak samen een opdrachtenlijst, en starten maar! Voorbeelden van 

opdrachten vind je hier. 

Dode vis ?! 

NINJAAAAAA

AAAAAAAAA

AAAAAAAAA

AAAAAAAAA

AAAA!!!!!!!!!!Dit spel speel je best

wanneer het bijna

donker is! Leg in een

cirkel rondom je ‘glow in

the dark’ stokjes,

waarna je familie

probeert om de stokjes

van je te stelen. Diegene

die in het midden zit

mag schijnen met zijn

zaklamp en wanneer

hij/zij iemand herkent

zijn/haar naam heel luid

roepen! (pas op voor de

buren natuurlijk)

PUDDINGQUIZ!

Maak een super leuke quiz

(je kan vragen nemen van

trivial pursuit) En dan enkel

de pudding nog maken

(onder toezicht natuurlijk!)

Niets leuker dan gezelschapsspelletjes! Speel de

leukste bordspelletjes samen, maar je kan ook

levende gezelschapsspelletjes spelen! Van dammen

naar 4 op een rij!

Voorbeelden/instructies vind je hier. 

Kookwedstrijd … maar dan thuis!

Maak, in overleg met de kok, een

mooie menukaart. Dek de tafel mooi en

speel de beste kelner! Geef daarna

punten op sfeer, gezelligheid en

natuurlijk het eten!

Wat is er meer scoutesk dan … 

SJORREN! Zoek in het bos wat 

takken en vraag thuis wat touw. 

Sjorren maar! Instructies over 

sjorren vind je hier.

*BELANGRIJK: SPREEK NIET AF MET MENSEN VAN JE JEUGDBEWEGING/ANDERE JONGEREN OM SAMEN ONZE SPELLETJES TE SPELEN. 
DIT IS NIET DE BEDOELING.

https://www.spelregels.eu/PDF/spelregels-weerwolven-van-wakkerdam.pdf
https://chiro.be/game/41896?gclid=CjwKCAjwpqv0BRABEiwA-TySwTI-GykaxGkcfwfmBuoFE0pgYs0VHlHFiNviGWz_khEZ7Ojbgd-TIhoC8lUQAvD_BwE
https://www.spelensite.be/zoeken?zoekterm=levende
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/technieken-databank/pionieren
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OPDRACHT  

Vind jij de weg 
naar de tent? 

Help de leden de 
snelste weg naar 
de bestemming 

te vinden! 
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Knutseltijd met 

KYGO! 

Jongverkenners, jonggidsen & givers

PIMP JE HEMD! 

Verveel jij je ook steendood? Doe zoals leidster Kygo en pimp nu je 

scoutshemd. Op deze pagina vind je enkele inspiratie-voorbeelden en 

ideeën hoe je je hemd een persoonlijke touch kan geven! 

Veel plezier ermee! 

Benodigdheden:

Je hemd
Textielverf of textielstiften
Borduurgaren 
Knoopjes in leuke kleuren 
Badges 
…

Geen totem? 

Zorg dat je niet 

te veel op je rug 

zet ! Zo blijft er 

ruimte voor als 

je hem verdient! 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/het-scoutsuniform
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Kaaa-bouters lopen lachen roepen bulderen en zingen

Ze proesten dansen hollen tieren vallen om en springen

Ze klappen in de handen

Klap – klap – klap – klap – klap

Ze toeteren in het rond

Toet – Toet – Toet

En zijn ze dan opeens zo moe dan vallen ze op de grond

Hoempa Hoempa Hoempapa Hoempa Hoempa Hoempapa

KABOUTERLIED



o KAPOENEN

o KABOUTERS

o WELPEN

o JONGVERKENNERS

o JONGGIDSEN

o GIVERS

o JINS

o LEIDING

o STAM 

o HUDO

o KAMP

o TOTEM

o PARAAT 

o SCOUTING

o WOUDLOPERSKEUKEN

o ZONDAG 

o BUITENLAND

o ONTDEKKEN

o KAART

o KOMPAS

o BOS 

o NATUUR

o ARDENNEN

o VUIL 

o MODDER

o PULLE

o SAMENWERKEN

o TENT

o DRIEDAAGSE

o ACTIVITEIT

o WEEKEND
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OPDRACHT  
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TEKENEN

Stuur jij 

jouw 

tekening 

door? 
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Trek je scoutshemd aan 

We kiezen voor het avontuur 

En tonen wie we zijn 

Aan elke ouder, ied’re buur 

Quiz of  bekentocht 

Elke week een nieuw verhaal 

Ga je op je bek 

Vallen doen we allemaal 

Want op de top van d’hoogste berg 

Kan je het uitzicht beter zien

Scouts is lukken ook mislukken

Dan plots vallen en weer door

Durven springen luidkeels zingen

Gaan de uitdaging aan

Want er is veel meer in het leven

Durf  een risico te nemen

Kies scoutmoedig, kies bewust

En je zal sterk staan

Met de boot of  trein 

Onderweg met veel kabaal 

Op verkenning gaan 

In een onbekende taal 

Sluipspel in het bos 

Op overwinningen belust 

Zet je zaklamp uit 

De sterren stellen ons gerust 

Want op het klimrek van het leven 

Durf  ik me voluit te geven

Bikke bikke bik 

Hap hap hap

Vandaag geen soep 

Maar wel ‘ne’ (w)rap 

Bovenstebuiten - onderstebinnen

Wat maakt het uit of  we winnen? 

Doe een bosspel op de straat 

Zodat je je comfortzone verlaat 

Mijn marshmallow, die is verbrand 

Gelukkig maar aan ene kant! 

Springen door de plassen 

Je moet je echt niet wassen 

Heb je een blauwe plek? 

Of is’ t een schildervlek 

Schipper, 'k wil niet overvaren 

Nee is nee!

“Hey jij!”, wilde gij met mij? #ikkanda

Of nie of  wel of  nie

Want in de zee daar zitten haaien 

en die bijten je… 

Bluuub!

Scouts is lukken ook mislukken

Dan plots vallen en weer door

Durven springen luidkeels zingen

Gaan de uitdaging aan

Want er is veel meer in het leven

Durf  een risico te nemen

Kies scoutmoedig, kies bewust

En je zal sterk staan

REFREIN x2

JAARLIED: SCOUTMOEDIG (Scouts en Gidsen Vlaanderen)

Hét dansjes en de melodie vind je hier! 

https://youtu.be/DYJ0FV6VzDM

https://youtu.be/DYJ0FV6VzDM
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DAGELIJKSE KOST MET JEROEN MEUS 

LEIDSTER LIES! 

Chocolade havermout koekjes 

Ingrediënten (10 koekjes)

150gr havermout 

75gr bloem 

75gr bruine suiker 

2 el stevia

1 ei 

75gr zachte boter 

1 zakje vanillesuiker 

50gr pure chocolade 

STAP 1: Meng alle ingrediënten (behalve de chocolade!)

STAP 2: Voeg fijngehakte chocoladeblokjes toe. 

STAP 3: Kneed het deeg tot 1 bol 

STAP 4: Verdeel het deeg in 10 kleine bolletjes en druk ze plat voordat 

je ze op de bakplaat legt. 

STAP 5: Bak de koekjes voor 15 minuten op 180°C in de oven.  

SMAKELIJK!
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PUZZELEN

Op de volgende pagina heeft Frits (de hond van leidster Amelie) onze mooie groepsfoto in stukken gebeten! 

Wij hebben alle stukjes terug gevonden, maar kunnen jullie hem terug bij elkaar puzzelen?! 

Knip de vakjes uit en plak ze terug aan elkaar! 

Veel succes. 
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AVONDLIED

O Heer, d'avond is neergekomen
,de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...

Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!

Scouts en Gidsen knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.
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WIST JE DAT … ? 

… er terug een tuintje op de scouts is? En dat leider Seppe er terug groentjes zaait voor de andere leid(st)ers?  

… Sander (giver) nog steeds gekleurd haar heeft van het kamp in 2019? 

… leider Struyfs (Givers) druk bezig is met het verbouwen van het wit ‘kot’ op het terrein? 

… de Givers tijdens hun weekend impulsief  besloten om gezelschapspelletjes te gaan spelen met de bewoners uit het 

rusthuis?

… de jonggidsen vorig weekend zelf  kroketten leerden maken? Elin (JG) vond deze ook héél lekker! 

… Tibo (Giver) denkt dat een gevaren driehoek op 30 m van het voertuig moet staan? Want... ‘voor elke zijde 10 meter he!’

… broertjes Rowan en Ward (Welpen) echte ‘vreetzakskes’ zijn? 

… Milan Pelgrims (Giver) niet graag ‘graspatatten’ (spinaziepuree) lust? 

... De kabouterleiding een online challenge is begonnen met hun leden? En dat ze dit zeer goed doen? 

… dat kapoenen schattige maar sluwe kindjes zijn! Met hun oogjes krijgen ze alles gedaan bij de leiding! 
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WIST JE DAT … ? 
… Elisa (givers) een hele doos ufo’s op at tijdens de online activiteit weerwolven?

… Dieter (Giver leiding) vaak, maar echt vaak zijn sleutels kwijt speelt? 

… Brent (JV leider) niet zo goed over een gracht kan springen? 

… Laura M. en Hanne (Kabouters) super goed kunnen turnen en dansen? 

… Scouts Pulle een hele grote STAM-groep heeft? Dit zijn oud-leiders, en ze doen maandelijks nog activiteiten samen. Eens 

een scout, altijd een scout! 

… Elmer (JV) graag werkbroeken draagt als hij naar de scouts komt? 

… Dieuwke (Kabouter) een hele grote fan is van Niels De Stadsbader? 

… onze jaarlijkse scoutsfuif  ‘EFFE HEFFE’ dit jaar 20 jaar bestaat? 

… de leiding de leden heel hard missen?? 
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OPLOSSINGEN

1 B

2 Y

3 H

4 M

5 P

6 U

7 A

8 X

9 G

10 N

11 Q

12 S

13 J

14 D

15 I

16 L

17 O

18 T

19 E

20 C

21 F

22 W

23 R

24 V

25 K

Kruiswoordraadsel

Welke totem voor welke leider? 


