Redactioneeltje
Gastredacteur(s): De Maya’s
21 december 2012... Dat is de dag van de grote
apocalyps. De dag dat de wereld vergaat! De
dag waarop onze Mayakalender eindigt…
21 december staan alle planeten van ons
zonnestelsel op 1 lijn. Dat zorgt ervoor dat de
gravitationele kracht met een factor e² toeneemt
en de exponentiele Gausscurve een imaginair raakpunt heeft
met een Higgs-deeltje volgens de formule x²+23y=MC² en dat…

Enfin, je snapt het wel. Alles kapot dus. Deze dag heeft grote gevolgen:
Sinterklaas, die heeft zijn feestdag nog net goed gekozen, (Sinterklaas
komt naar de scouts, 2 december, iedereen) maar de Kerstman?
Hohoho. (Kerstfeestje, 15, 27 of 28 december, iedereen). Geen Jingle
Bells meer voor hem, en Rudolf zal inderdaad snel een rode neus
krijgen. Cadeautjes hoef je dus zeker niet meer te verwachten. Zalig
Kerstfeest!
In 2013 moet je al helemaal niets meer plannen, tegen dan bestaat de
aarde enkel nog uit zwart roet. Toch heb je nog non-believers die het
proberen. Ha! Probeer maar eens te zwemmen (20 januari, Kapoenen
en Jojo’s) in een bad kokende lava. Om nog maar te zwijgen over
schaatsen. (6 januari, iedereen) De weinige overlevers kunnen wel een
Miss en Mister verkiezing (13 januari, Welpen) organiseren, kwestie
van de sfeer er wat in te houden.
Maar hey, zo’n dag des oordeels heeft ook zijn positieve kanten. Want
over examens ( examenuurtje, 9 en 16 december, Jojo’s en Givers) zal
je je nooit ofte nimmer nog zorgen hoeven te maken.
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Kapoenen
Dag Kapoentjes,
Het eerst keihardje zit er alweer op, dat ging snel zeg. Maar niet getreurd, er komen
nog een hele pak activiteiten aan.
We hebben elkaar al wat beter leren kennen en onder ons gezegd en gezwegen ... jullie
zijn DE MAX!!! Hier is het nieuwe keihardje met super coolle activiteiten, dus hou
jullie maar vast.
Zondag 2 dececmber
Hij komt, Hij komt, de lieve goede Arne

...

Of ben ik mis? Ik ben het een beetje

vergeten. Kunnen jullie mij helpen? Kom dan zeker af en hopelijk wordt je niet door
Zwarte Piet beetgenomen.
Zondag 9 december
Graag zou jullie leiding weten wat je van de sint hebt gekregen. Aangezien een paar
kapoentjes niet al te braaf zijn geweest en in de zak van Zwarte Piet moesten, gaan
we opzoek naar hen. Samen met onze superneus en superogen gaan we opzoek naar de
verloren kindjes.
Zaterdag 15 december
Oh denneboom, oh denneboom, wat zijn de kapoentjes wonderschoon. Ik heb ze tlaatst
in tlokaal gezien, toen aten ze een appelsien.
Kerstfeestje dus van 17u tot 20u. We gaan op restaurant naar Chez Zeedustra en
doen een leuke pakjes ronde. Meebrengen: cadeautje van max. €5.
Zondag 6 januari
Opgepast!!!! belangrijke mededeling. We gaan ons
vandaag op glad ijs begeven. Letterlijk dan nog wel.
We gaan schaatsen, joepie!!! We spreken af om 13u45
aan de schaatspiste van Koksijde. Breng €4, een dikke
jas en handschoenen mee. Jullie kunnen je kapoen weer
komen ophalen om 16u aan de schaatsbaa
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Zondag 13 januari
Aangezien de 3 koningen de weg niet meer terug vinden naar het oosten, zullen we
hen een handje helpen. Maar we moeten oppassen tijdens onze tocht want er liggen
rovers en bandieten op onze weg die heel graag onze kaart willen afpakken. Op de
kaart staat namelijk ook de schatkist die de 3 koningen verstopt hebben. Hopelijk
kunnen wij de weg terugvinden voordat de rovers en bandieten de schatkist vinden.
Zaterdag 20 januari
Jullie weten al veel over jullie leiding maar weet
jij wat Hannes doet voor werk?
Vandaag zullen we hem eens een bezoekje
brengen in het zwembad. Breng allemaal jullie
zwemgerief en €2 mee. We gaan lekker plonsen
in het water van het zwembad in Koksijde.
Zondag 27 januari
Arne, Jasper en Sander hebben nog een beetje pijn van vorige week, omdat jullie
kleine aapjes teveel aan hen hebben getrokken en geduwd in het zwembad. Hannes,
Joren en Tina kunnen nog altijd niet geloven dat jullie al zo goed trucjes kunnen doen
van op de springplank. Ze zijn er nog steeds niet goed van. Dus jammer genoeg geen
activiteit vandaag.
Zondag 3 februari
Iedereen kent waarschijnlijk wel Piet Huyzentruyt,Peter Goossens en/of Jeroen Meus?
Vandaag kruipen we in hun huid en gaan we een megasnoepkasteel maken.
Dus poets maar alvast de tandjes.

Hanne

Tina

Arne

Sander

Jasper

Joren
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Spelletjes
Scouting, gewoon doen! …Of… Huh? Iemand heeft met het
jaarteken zitten spelen! Zie jij de 7 verschillen?
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Welpen
2 december
Vandaag hebben we bezoek! En niet
zomaar van gelijk wie, maar van Sinterklaas
en zijn pieten!! Wie van jullie zal de meeste
snoepjes krijgen en wie vliegt er in de grote
zak van zwarte piet!? Wij zullen alvast eens
tonen dat wij de braafste kindjes hebben
van alle takken! (humhum ;))
9 december
Hupaaa, vandaag zullen we de grond eens niet aanraken met onze voeten,
maar zullen we onszelf voortbewegen op wieltjes! Breng dus allemaal jullie
fiets, skeelers, skateboards,... mee naar de scouts voor een superhippecoowle
activiteit!
16 december
En ook vandaag krijgen we weer bezoek!
Deze keer van Wout Bru en Dagný Rós Ásmundsdottir!
Sommigen onder jullie kennen hen misschien wel van
op de televisie, inderdaad jaaaa... de jury van JUNIOR
MasterChef! Vandaag komen ze eens langs om te kijken
hoe goed onze welpjes wel niet kunnen koken! Dus trek
maar jullie schort en koksmuts aan, vandaag zullen we
eens tonen wat hoogstaand koken is JAWEL!
23 december
Vandaag zitten jullie leidertjes met hun savatjes voor den stoof, met een
heerlijk warme chocolademelkje! Njamieej! Vandaag geen activiteit liefste
sloebers. Geniet van de feestdagen en drink er een goede fruitsap op onze
gezondheid! B)
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DONDERDAG 27 december
Wij willen natuurlijk ook met jullie samen gezellig de
feestdagen doorkomen! Vandaar wij ook een feestje
geven! Bij deze zijn jullie allemaal van harte welkom op
onze Casino Night van 18u30 tot 21u30. Daarbij wordt gevraagd een klein
cadeautje mee te brengen voor onder onze mooi verlichte kerstboom! Owjaaa,
en wees allen op je best!
6 januari
Vandaag zullen we nog eens lekker onze beentjes laten glijden over het heerlijk
gladde ijs! We spreken daarom af aan de schaatspiste van Koksijde om 13u45.
De activiteit duurt daarbij tot 16u, terug aan de schaatsbaan! Breng ook allen 4
eurokes mee! ;)
13 januari
Dames en Heren, welkom bij Miss & Mister verkiezing Zeedustra! Vandaag
komt er een jury langs die jullie op schoonheid, taalkunde, ... zullen
beoordelen. En die jullie de unieke ervaringen van een echte miss zullen laten
ontdekken. Denk maar aan de vele mooie reizen, de zotste fotoshoots...
Leer ondertussen maar al schoon op één lijntje lopen!
20 januari
Maffia-alarm in Koksijde! Griekenland staat op de rand van de afgrond, en
daarom vond maffiabaas El Casselopoulos er niks anders op dan met zijn
trawanten af te zakken naar de Koksijdse duinen. Hij hoopt zijn drugs hier kwijt
te geraken in ruil voor groot geld. De politie staat machteloos en enkel nog een
groep pientere kereltjes kan misschien nog de maffiabaas een halt toeroepen...
27 januari
Liefste welpjes, je ziet het alweer aankomen hé..
Daar zijn jullie leiding weer met hun flauwe excuses
waarom er vandaag weer eens geen activiteit is!
Maar het is eenmaal niet anders, we zijn weer
doodvermoeid, hebben pakken huiswerk, hebben
een dikke puist op ons hoofd staan dus kunnen de
deur niet uit,..... Tot de volgendeee
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3 februari
En we zijn alweer aangekomen bij de laatste activiteit van dit keihardje! En niet
zomaar een activiteit, maar een ECHTE Pokémonactiviteit!
Breng dus allemaal jullie Pokémon mee en daag elkaar uit!
Vandaag zal er gestreden wordeeeen!

Voila, dat was het weer! Het worden weer superactiviteiten, wij kijken
er alleszins al naar uit!

Stephanie – Ruben – Tim – Jirka –
Jonas - 
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Stamquiz
Als je geen blijf weet met al de
kennis die je bezit, kom dan naar
onze jaarlijkse stamquiz!!
Wanneer? Zaterdag 15 december
2012 om 19u30
Waar? Zaal 't Oud Schooltje
(Kerkstraat 20A, 8670 Koksijde)
Inkom? We vragen € 10 per ploeg
van 4 (iedereen heeft prijs)
Schrijf zo snel mogelijk je ploeg in, want hoe vroeger je inschrijft,
hoe beter je plaats in de zaal.
Inschrijven kan via stamquiz@zeedustra.be. Tot dan!

Nieuwe groepsploeg
Vrijdag 9 november werd in het bijzijn van een districtscommissaris en 2/3 van
de leiding de nieuwe groepsploeg voor 2012-2013 verkozen. Jonas wordt voor
de komende 3 jaar de nieuwe groepsleider, Hannes en Melisa worden voor 1
jaar assistent. We wensen ze alle drie heel veel succes!
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Jojo’s
2 december:
De goede oude man is in aantocht warm
de stembanden op en zet alle schoenen
op de schouw. Wortels in de aanslag EN
…. Aanvallen. Hopelijk is het geen
slecht weer vandaag .
9 en 16 december:
Aan alle blokzwijnen
en streefteven op 9 en 16 december wordt er een
examen uurtje ingelast van 2 tot 3u. Veel succes met
jullie proefwerken (en dat ze maar snel gedaan zijn).
23 december:
Geen activiteit  eerste poging iedereen zegt spontaan
ooooooooooooooooohn 
27 december:
Super mega gigagantisch ongelooflijk cool en
chill feestje. Jawel, we hebben het over het
kerstfeestje de anciens zijn er al mee vertrouwd
andere het is gewoon
superformiweldigeindigfantakolosachtig beter
gekend als leuuuuuk. Wij verwachten jullie om 18u30.  Vergeet niet
een zelfgemaakt cadeautje mee te doen! Je hoort het goed, prulletjes van
de Blokker worden meteen weggegooid!
30 december:
Geen activiteit oooooooooooooooohn  Indien er geen spontane
oooooooooooooooooooooohn kwam shame on you.

10

6 januari:
Dancing on ice koksijde versie jawel
jawel, vandaag gaan we schaatsen/vallen
vergeet geen handschoentjes en €4. We
spreken af om 13u45 aan de
schaatspiste.
Zaterdag 12 januari:
Movie’s zijn de max onze film komt dus uit de …  Voor verdere info
over de filmavond volgt een briefje.
20 januari:
We go swimming in the water we go swimming in the … vul aan (vraag
mama en papa om hulp). Baksteenslag, borstcrawl, rugcrawl en zijcrawl
alles komt aan bod.
Vergeet niet 2 euro mee te nemen en je zwembandjes indien zwemmen
een probleem mocht zijn.
PS de bandjes aan de buik tellen niet
27 januari:
Ale, derde keer goede keer: Deze zondag is er geen activiteit. En nu
iedereen! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH…
3 februari:
De hoedenmaker, het witte konijn, de hartenkoningin,… Of gewoon
Alice. Wie wil jij zijn? Je hebt nog tijd genoeg om te kiezen, maar
vandaag spelen we in ieder geval het Alice-In-Wonderland-spel!
Mobejagij!
Dat was het weer! Lees gerust nog wat verder in dat ongelofelijk
fantastische Keihardje hier, en anders, tot nog eens op een activiteit!

MAGALIE – REMY – SEPPE – QUINCY – JEROEN - SIMON
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Roddelrubriek
Oh jawel. He’s back. De rubriek die niets of niemand spaart, waar
leugens waarheden worden en waarheden legendes. Er werd tot
nu toe al heel wat afgeroddeld in de scouts, bvb.:
-

-

-

-

-

-

-

Lucas draagt altijd random kledij. Dat wil zeggen dat hij
iedere morgen zomaar iets uit zijn klerenkast pakt. Zo is hij
al eens in zijn zwemshort naar school gekomen, en met
sandalen op skivakantie vertrokken.
Stephanie heeft een robotarm, daarom dat ze zo goed
kan tekenen. Die arm zegt af en toe ‘BLIEP BLIEP’, maar je
moet goed luisteren om het te horen.
Jeroen werkt momenteel aan een spelletje over een
scoutsjongen die vecht tegen strenge leiders, boze buren,
slechte fourage en gasmaatschappijen.
Geïnteresseerden voor de hoofdrol mogen zich melden
bij jeroen@zeedustra.be.
Brecht is als kind wijsgemaakt dat ‘fitness’ hetzelfde wil
zeggen als ‘hallo’, en hij gelooft dat nog altijd. Daarom
beginnen zijn gesprekken altijd met dat woord.
Arne heeft ooit het wereldrecord op de 100m in zijn
leeftijdscategorie gelopen. Achteraf had hij enkel dit te
zeggen: ‘Eindelijk ben ik die boze hond kwijt!’
Rémy dacht vroeger altijd zijn naam te horen telkens
iemand ‘do re mi’ opzegde. Dit leidde vaak tot foutjes
zoals: ‘do re mi - ja? - sol la si do!’
Hannes heeft al altijd een passie voor drummen gehad.
Als kind moest hij sowieso om het uur ergens op slaan, op
doktersvoorschrift. Zijn mama maakte daar handig
gebruik van door hem de tapijten te laten uitkloppen,
eiwit stijf te kloppen of zijn broers wakker te… euh, maken.
Zo heeft hij een andere passie leren kennen: EHBO.
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Givers
Zon 2 december
Een man, met een baard waar kapoentjes dol op zijn.
Maar wij givers hebben er zo toch onze vragen bij.
Van waar haalt hij al die cadeautjes? … Diefstal?
Een Duizendtal
zwartgekleurde hulpjes? …
Slavernij?
Er hij zou ook nog eens met
schimmel zitten.
Tijd om die “lieve Goede Sint
eens op de rooster te leggen.
Want, hij komt, hij komt, hij
komt naar de scouts.
Zon 9 december
Jullie toekomst is belangrijk en dus willen
wij dat jullie goeie punten moeten halen op
school. Blok je te pletter, hou geen rekening
met het regenwoud en gebruik bergen
papier om superlange samenvattingen te
maken, schrijf balpennen leeg en kleur
fluostiften op, zeg elk hoofdstuk minstens 4
keer op, MAAR: ZORG OOK VOOR
VOLDOENDE ONTSPANNING!
kom dus naar het examenuurtje en ga van
15u tot 16u eens helemaal los.

Zon 16 december
Nog steeds bezig met dingen uit je hoofd leren die je later misschien nooit meer nodig
zult hebben. Maar goed nieuws, zit er bijna op. Omdat wij begrijpen dat jullie misschien
wat gefrustreerd zijn staan wij klaar om jullie op te vangen van 15u tot 16u. Masseurs,
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therapeuten en alle soorten hulpverleners staan voor jullie klaar. (of we doen toch ons
best)
Vrijdag 28 december
Er is een kinneke geboren op aard… En dat vieren we meer
dan 2000 jaar laten nog steeds. Jullie hebben jullie
waarschijnlijk thuis en bij familie al volgepropt met kalkoen
en kerststronken. En jullie zijn ondertussen al overladen
met cadeautjes. Maar in de scouts is er ook altijd plaats
voor een feestje, een kerstfeestje
Meer uitleg over wat, waar, wanneer en hoe volgt nog…

Zondag 30 december
Omdat jullie nog moeten bekomen van ons kerstfeestje van vrijdag, maar vooral omdat
wij voldoende moeten slapen op voorhand om morgen nog niet voor het vuurwerk van
12u in slaap te vallen, is er vandaag geen scouts
(dat het de laatste zondag van de maand is heeft er misschien ook wel iets mee te
maken)
Zondag 6 januari
Ondertussen heeft jullie lichaam alle champagne van de
afgelopen dagen kunnen verwerken. Jullie zijn er dus klaar
voor om jullie op glad ijs te begeven. We gaan schaatsen.
Maar let op want ook de andere takken van de scouts gaan
mee. Hou de eer van de givers dus hoog en waag het niet te
vallen!

Zondag 13 januari
So You Think you can move like an Idol with
the voice and a X factor?
Vandaag komt al het talent van De westhoek,
Vlaanderen, België en eigenlijk heel de wereld
samen in het giverlokaal.
(Een metamorfose van Astrid naar Karen van K3 is al geregeld. Voor de rest van de jury
word een alternatief gezorgd)
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Zaterdag 19 en 20 januari
Omdat jullie zo graag meer tijd met jullie sympathieke leiding willen doorbrengen, want
wij hebben ook wel al door dat jullie enorm naar ons opkijken willen we deze week wel
een keer twee dagen met jullie optrekken. Dat is dus dubbel zoveel als normaal. Want
deze week gaan we met jullie op WEEKEND. Meer uitleg volgt ongetwijfeld nog later…
Zondag 27 januari
We geven het toe, we zijn geradbraakt. Het weekend was voor ons “niet meer
puberende leiding” iets te veel van het goeie. Deze week dus best gewoon geen
activiteit.
Haha jullie waren er bijna mee weg he. Wij zijn als
leiding niet te kraken! Het is gewoon de laatste zondag
van de maand.
Zaterdag 2 februari
Het is zover, jullie mogen bewijzen dat jullie buiten de
scouts nog meer vriendjes hebben. Nodig ze allemaal uit
voor het giverfeestje dat jullie zelf gaan organiseren.

En daarmee sluiten we het beste programma van dit keihardje af. (het is echt het beste
programma want die van de andere takken zijn zelfs de moeite niet om nog maar te
doorbladeren)
Vele groetjes van de beste leiding van de scouts. Want die van de andere takken zijn niet
de moeite om op te sommen. (Als deze regel voor jullie nog leesbaar is wil dat zeggen dat
redacteur Jonas niet aan censuur doet)
(De redactie wil meedelen dat we uw verzoek hebben gelezen en voorgelegd aan de
deontologische commissie, die indien nodig zeker censuur zal toepassen. In dit geval
echter werd een positief besluit genomen.
P.S. Iedereen weet dat de beste leiding van de scouts de Welpenleiding is.)

Melisa, Brecht, Stijn en Astrid
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Cartoons
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