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Scoutmoedig in tijden van Corona… 
 

 
 
 
 
 



 

Woordje van de redactie  
 

Dag liefste scoutsers 

 

Vervelen jullie je ook zo hard? Missen jullie de scouts ook enorm? En verlangen 

jullie ook zoooo hard naar de eerste scoutsactiviteit? Awel, wij ook! Daarom heeft de 

leiding heeft er iets op gevonden om het afwachten wat leuker te maken. Hier zijn we 

met onze eerste editie van de quarantaine gazet, lees snel verder en verveel je geen 

minuut meer.  

 

Indien jullie zelf ook ideetjes hebben om het afwachten naar de scoutsactiviteiten 

wat leuker maakt, laat dan zeker van jullie horen!  

 

Zorg voor jullie zelf, bijt nog even scoutmoedig op jullie tanden en hopelijk tot snel!  

 

Een stevige scoutslinker 

De leiding 
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1. Raad jij de totems van de leiding? 
Weet jij welke totem elke leiding heeft? Verbindt de antwoorden en ontdek zo de kwaliteiten 

van elke leiding. TIP: weet jij niet meer zo goed de naam van elke leiding? Zoek hun foto op 

op onze website: www.meisjesscoutslichtervelde.be  

 

Kapoenenleiding 

1: Fiebe A: Parkiet 
De Parkiet is een kleine papegaaiachtige met een prachtig verenkleed 
en een lange staart. Dit nachtdier is vrolijk en sociaal. De Parkiet is 
intelligent en een goede imitator. Hij houdt ervan te kwetteren en kan 
luidruchtig zijn. De Parkiet is ondernemend. Soms geniet hij van wat 
rust. Beide ouders zorgen goed voor de jongen. 

2: Esmee B: Pure Bosmus 
Deze kleine bruine zangvogel is zeer bedrijvig en slim. De Mus heeft 
een sociaal karakter, maar soms kan hij brutaal zijn. Wanneer hij goed 
behandeld wordt, schenkt de Mus snel vertrouwen en kan hij soms wat 
opdringerig overkomen. Als hij achtervolgd wordt, is hij voorzichtig. 

3: Lana 
 

C: Brulaap 
Wanneer de Brulaap ‘s morgens ontwaakt, markeert hij meestal 
meteen zijn territorium met zijn karakteristieke gebrul. Hij leeft in groep 
en beweegt zich langzaam en bedaard voort, behalve wanneer hij 
speelt of opgewonden is. De Brulaap heeft nauwelijks vijanden. Hij is 
soms lichtgeraakt maar ook verrassend gevoelig, braaf en lief. 

4: Michelle D: Joviale Antilope 
De Antilope is een groot hert dat in groep leeft. De Antilope is geduldig, 
slank, snel, voorzichtig en elegant. Zijn zintuigen zijn sterk ontwikkeld, 
zodat hij alles opmerkt. De Antilope leeft in vrede met andere verwante 



 

dieren. De Antilope is levendig, behendig en lieftallig. Hij is intelligent 
en leert uit ervaring. 

 

Kabouterleiding 

1: Laure A: Begripvolle Flamingo 
Deze opvallende vogel lijkt teer en fragiel, maar hij overleeft goed in 
zelfs de moeilijkste omstandigheden. Hij is sociaal en leeft in grote 
gemeenschappen. De verschijning van een indringer is voldoende om 
opschudding ter veroorzaken in de hele kolonie. De Flamingo is 
gevoelig. Hij is herkenbaar aan zijn voortdurende grappige gesnater. 

2: Elyn B: Damhert 
Het Damhert is klein, ongedurig en onrustig. Het leeft in grote groepen, 
tenminste als de omstandigheden het toelaten. Het merendeel van de 
tijd leeft het Damhert in roedels. Het stelt zich dan verdraagzaam op 
ten opzichte van soortgenoten. Het Damhert is speels en vrolijk, maar 
niet zo schuw en voorzichtig als andere herten. 

3: Hannah C: Zorgzame Bintoerong 
De Beermarter heeft een unieke gespierde grijpstaart. Hij is trouw en 
volgzaam. De Beermarter leidt een kalm en gezapig leven. Wanneer 
hij actief is, laat hij van zich horen. Hij is lief en zachtaardig en lijkt 
iedereen graag te mogen. De Beermarter is rustig en speels, maar hij 
kan soms agressief zijn als hij in het nauw wordt gedreven. 

4: Anna D: Optimistische Simia 
De Aap is verstandig, maar laat zich toch dikwijls beetnemen. Hij is 
zeer levendig en enorm beweeglijk. De Aap is potsierlijk en vrolijk. Hij 
is moedig. Een vrouwelijke Aap zorgt goed voor haar jong. 

5: Melissa E: Schaap 
Het Schaap is een uitgesproken groepsdier. Alleen geeft het snel de 
moed op, maar in groep kan het vele omstandigheden aan. Het 
reageert dikwijls verstandig. Het Schaap is nieuwsgierig en 
voorzichtig. Het heeft vooral voor de oudere dieren veel respect en 
toont zich volgzaam tegenover hen. Zelden is het Schaap opvliegend, 
meestal is het kalm en mild tegenover soortgenoten. 

 

Jonggidsenleiding  

1: Catho A: Spontane Coscoroba 
Deze kleine zwaan heeft zijn naam te danken aan het geluid dat hij 
maakt. Het is een tere en zachte vogel, die niet zo opvallend is omdat 
de hij zich goed aanpast aan de omgeving. De Coscoroba leeft nauw 
samen met zijn soortgenoten. Hij zorgt goed voor zijn jongen en 
beschermt soortgenoten. De Coscoroba blijft voortdurend in contact 
met de anderen. 



 

2: Jana B: Bedrijvige Beloega 
Deze witte dolfijn heeft een krachtig lichaam met daarop een kleine 
afgeronde kop. De Beloega is communicatief en soms luidruchtig. Hij 
is een goede zwemmer met een groot uithoudingsvermogen. De 
Beloega leeft in groep en leidt een zwervend bestaan. Hij is snel en 
speels. 

3: Merel C: Zebra 
Dit zeer sociale dier leeft op de uitgestrekte graslanden. De Zebra is 
levendig, krachtig en de hele dag door actief. Hij heeft een groot 
uithoudingsvermogen. Hij is schrander en vriendelijk. De Zebra leeft 
in familiegroep met een strikte hiërarchie. Hij heeft een langdurige, 
sterke familieband. De Zebra draagt sterk zorg voor de jongere, 
oudere en zwakkere familieleden. 

4: Rune D:Aanspreekbare Saki 
Deze aap is heel actief en levendig. Hij zoekt de hele dag naar 
vruchten. De Saki is niet bang van aard en verkent graag onbekend 
terrein. Hij is trouw en hij verdedigt zijn soortgenoten fel. Al staat hij 
wantrouwig en vijandig tegenover andere dieren, hij zal niet snel als 
eerste tot de aanval overgaan. Wanneer hij een ander dier heeft 
leren kennen, is hij toegewijd en behulpzaam. De Saki leert veel uit 
ervaring. 

 

Gidsenleiding  
 

1: Saar A: Authentieke Seriema 
Deze bodembewonende vogel heeft lange poten, een lange nek en een 
lange staart. Hij beweegt meer al rennend dan al vliegend. De Seriema is 
nieuwsgierig en werklustig: hij is de hele dag druk in de weer. Hij is 
verstandig en gaat steeds geordend te werk. In de eigen groep zet de 
Seriema zich erg hard in. Hij kan luidruchtig zijn en gedraagt zich meestal 
vredelievend. 

2: Lisa B: Plichtsbewuste Arasari 
Deze kleine Toekan is een brutale grapjas. Hij ziet er slordig uit, maar is 
het niet. Hij is opgewekt en monter. Druk bezig zijn is zijn lust en zijn 
leven. De Arassari is een echte speelvogel. Hij is plagerig. Hij valt niet 
meteen op. De Arassari leeft in troepen. Bij gevaar gaat hij niet op de 
vlucht, maar helpt hij zijn soortgenoten. 

 

Jinleiding  
 

1: Celien A: Toegankelijke Buizerd 
Deze roofvogel is een langzame vlieger, maar kan plots razendsnelle 
duikvluchten maken. De Buizerd handelt doordacht en gebruikt de 
opstijgende warme lucht om zonder veel energie te zweven. Hij heeft vaak 
een afwachtende houding en zit dan op de uitkijk. De Buizerd is flexibel en 
heeft een goed aanpassingsvermogen. De Buizerd verzorgt zijn jongen 
goed en geeft ze lang onderricht. 

2: Nora B: Oprechte banteng 



 

Dit wild hoefdier is roodbruin tot bruinzwart met zijwaarts omhoog gebogen 
hoorns. De Banteng is een sterke en taaie klimmer. Hij is gehard, zelfzeker 
en steeds op zijn hoede. Hij heeft een groot uithoudingsvermogen en leeft 
in kudden. De Banteng is veelzijdig en nuttig. 

 

Losse Leden 
 

1: Leonie A: Behaaglijke Spotlijster 
Deze zangvogel trekt de aandacht door zijn kwaliteiten als imitator. Hij 
heeft een vrolijke aard en werkt graag samen. Hij verdedigt zijn territorium 
fel, maar eens de Spotlijster anderen kent, laat hij hen met rust. Als de 
Spotlijster aan een taak is begonnen, werkt hij er koortsachtig en rusteloos 
aan verder. De Spotlijster is ordelijk en tamelijk honkvast. 

2: Laura B:Zachtaardige bever 
De Bever is een werkzaam, vooruitziend en voorzichtig knaagdier. Deze 
goede zwemmer en duiker leeft in kolonies. Hij verzet zich tegen dwang. 
De Bever is sociaal, maar eerder zwijgzaam en kent weinig vijanden. Hij is 
ingenieus en heeft een enorme bouwlust. De Bever is trouw en blijft zijn 
hele leven bij zijn partner. 

 
2. Eén tegen allen, allen tegen coronaverveling     
Laten we ook allemaal massaal opdrachten doen om te vechten tegen de coronaverveling! 

Slaag jij erin om al deze uitdagingen te voltooien? Ben jij de scout die dit als eerste doet? 

Vergeet hier geen bewijsjes van te nemen en door te sturen naar onze Facebookpagina 

Meisjesscouts Lichtervelde of door dit zelf te posten en ons natuurlijk te taggen. Ook via 

instagram zijn wij te vinden @meisjesscoutslichtervelde.  

 

 
 

 

1. Maak een foto met je huisdier in uniform. Ook je knuffeldier telt mee! 

2. Maak het jaarthema “Scoutsmoedig” zo goed mogelijk na op een originele manier 

3. Doe een goede daad 

4. Help je mama bij het koken, pluspunten als het ons scoutsreceptje is  

5. Bouw je eigen kamp in je tuin 

6. Slaap een nachtje in je slaapzak (pluspunt: buiten in een tent!) 

7. Maak een leuk spandoek met scouteske slogan om alle mensen te bedanken die 

zich dagelijks inzetten tijdens deze zware gezondheidscrisis (vb: dokters, 

afvalophalers, winkelbedienden…) en hang deze buiten aan je huis 

8. Maak een tekening / brief voor je leiding en steek deze in hun brievenbus  

9. Zing het formatielied heel luid in je tuin 



 

10. Doe je scoutsuniform een hele dag aan 

11. Maak een videoboodschap voor de leiding waarin je vertelt waarom je de scouts 

zooo hard mist   

 

 

3. Wist je datjes  
Wist je dat... 

- ook onze jaarlijkse BBQ helaas afgelast is door het coronavirus? 

- je beter op 11 april onze facebookpagina in de gaten houdt om de kampplaats te 

weten van deze zomer? 

- we nu wel heel hard verlangen naar scoutskamp met dit zonnige weertje? 

- leidster Saar het scoutslokaal online heeft nagebootst? 

- niemand nog naar het scoutslokaal mag tot minstens het einde van de 

paasvakantie?  

- heel wat scoutsers zich inzetten om boodschappen te doen voor mensen die 

kwetsbaar zijn voor Corona?  

- de leiding jullie heel hard mist?  

- er een online jeugdbeweging gestart is in Lichtervelde? Te vinden op facebook?  

- enkele leidsters het hele jaar niet meer naar school mogen? 

- groepsleidster Nora enkele dagen vroeger moest terugkeren van haar avontuur in 

Indonesië? 

- de leiding keihard verlangt naar de eerste scoutsactiviteit? 

- de leiding elke avond om 20u klapt op straat om alle hulpverleners te bedanken? 

Doen jullie ook mee? 

- we benieuwd zijn wie als eerste al onze één tegen allen opdrachtjes zal voltooien? 

- als jullie massaal onze opdrachtjes voltooien we misschien wel een nieuwe editie 

maken van de quarantaine gazet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Lekker scoutsreceptje 
Klakkaards  
Ingrediënten voor 4 personen:  

- Brood  

- 2 eieren  

- Fles melk  

- Boter 

- Kristalsuiker 

 

Bereiding:  

1. Breek de eieren en klop deze los in een diepe kom. Schenk de melk uit in een 
andere diepe kom.  

2. Neem een boterham en haal deze eerst door de melk, daarna door de eieren. 

3. Doe wat boter in de pan en bak de natte boterhammen één voor één in de boter tot 
ze goudbruin zijn.  

4. Klaar is kees. Afwerken met kristalsuiker (hoeveelheid naar keuze) en smullen maar! 
TIP: smaakt het best als je het uit een lelijk bord eet, liefst ook met verschillend 

bestek  

 

5. Spelideetjes voor thuis 
Ziehier enkele spelideetjes voor spelletjes die jullie zelf thuis kunnen spelen. Overtuig jullie 

broer, zus of mama en papa om mee te spelen!  

 

GASKAMERTJE 
Kies een kamer uit jullie huis, zet verschillende obstakels in het rond en maak deze kamer 

volledig donker. Kies een persoon of een voorwerp die verstopt wordt in de donkere 

“gaskamer”. Probeer om binnen de minuut het slachtoffer uit de kamer te redden, anders 

bezwijk jijzelf ook aan het gas! Plezier gegarandeerd.  



 

 

 

 

ben ik een banaan? 
 

Geef al de spelers een klein blaadje papier en iets om te schrijven. Elke speler schrijft op het 

blaadje een voorwerp of persoon en hangt dit blaadje aan het voorhoofd van de linkerbuur. 

Het is de bedoeling dat iedereen probeert om te raden wat er op het blaadje staat. Enkel ja-

neevragen zijn toegelaten!  

 

mijnenveld 
Leg allerlei voorwerpen willekeurig verspreid op de grond. Spreek een begin -en eindpunt af 

iemand gaat aan het eindpunt staan. Nu wandelt er iemand geblinddoekt van het beginpunt 

naar het eindpunt. Diegene die aan het eindpunt staat moet nu de weg zeggen zodat de 

geblinddoekte niet op een voorwerp stapt.  

 

Extra moeilijkheid: Zet muziek op en laat diegene aan het eindpunt roepen  

 

 

6. Puzzeltijd 
RAADSELS 
 

➢ Als ik jong ben, ben ik lang. Als ik oud ben, ben ik kort. Wat ben ik? 

➢ Tim’s moeder heeft drie kinderen. De eerste heet April, de tweede Mei en de 

derde…? 

➢ Wat kan de wereld rondreizen terwijl het in de hoek blijft? 

➢ Wat is van jou maar wordt meer door andere mensen gebruikt? 

➢ Welk ijs kan niet smelten? 

 



 

SUDOKU 
 

 
 
7. Kleurplaten 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Sfeerbeelden van afgelopen activiteiten 

 



 

9. Oplossingen 
1. Antwoorden totems van de leiding:  

 

Kapoenenleiding: 1B 2D 3A 4C 

Kabouterleiding: 1C 2D 3A 4E 5B 

Jonggidsenleiding: 1D 2B 3A 4C 

Gidsenleiding: 1A 2B 

Jinleiding: 1A 2B 

Losse leden: 1B 2A 

 

2. Raadsels 

 

Kaars 

Tim 

Postzegel 

Naam 

Radijs 


