Redactioneeltje
Gastredactrice: Astrid Bryan
Oh my god! Ik vind het zo amaaaziiing om ook
eens in het keihardje te mogen staaaan! Ik zit nu
in Downtown LA met al mijn homies te chillen in
mijn criiiib, maar ik zal persoonlijk helemaal naar
Belgium rijden met mijn pussywagon om eens
haaaay te komen zeggen! Maar het kan ook op
iets anders op wielen zijn. (Alles op wieltjes,
05/02, Kapoenen), zolang het maar pimped out en chromed out is!
Misschien kom ik wel naar de Cheese and Wine evening! (Kaas-enWijn-avond, zaterdag 16 maart)
In LA is iedereen zich aan het klaarmaken om carnaval te vieren
(Carnavalsstoet, 10/02,
iedereen). Ik heb mijn costuuume al
klaargelegd, het wordt Hermelien van Harry Potter (24/03, Welpen).
En den Joooohn met al zijn haar is dan natuurlijk Voldemort!
Oh, I love John so much, it’s amaaazing! Ik kan niet wachten tot het
Valentijn is (Valentijnsspel, 17/02, Welpen). Die dag mogen we
Komen Eten bij de Laaauuuuu. (Komen eten, 17/02, Givers). Hij zegt
dat het super romaaaantic gaat zijn, met candlelight, en roooooses op
tafel, en een kerel die op zijn guitaaarr lovesongs speelt… I love it!
Ziezo, mijn joooob zit er op. Denk eraan kids, als jullie even slooooow
en funnyyyy praten als mij, ga je het misschien ook ooit later maken
aan de andere kant van the ocean! (oceaan-verover-spel, 03/03,
jojo’s).
See you later, you are amaaaziiiing! Oh my gooood!
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Kapoenen
Jowjowjowjowjowjow hier zijn we weer met het derde keihardje.
Deze activiteiten zijn minstens even leuk en cool als alles wat we
dit jaar al hebben gedaan. De afwezigen hebben altijd ongelijk.
In de scouts mag je alles doen wat je thuis niet mag doen dus
wees erbij!
Zondag 10 februari:
Cowboys, indianen, clowns, zotte
pruiken en veel schmink! Trek jullie
gekste carnavalskostuum aan want
we gaan de boel op stelten zetten op
de carnavalstoet in Oostduinkerke.
We verzamelen om 14h aan de lokalen.
Zondag 17 februari:
We spelen een spel vanmiddag! Wie wint er vier op een rij? Wie
weet wie het is? Wie is superlenig? Wie kan goed tellen? Wie
bibbert niet? Dit komen we allemaal te weten op onze
megasupertastischegezelschapsspelmarathonnamiddag der lage
landen! Om 14h aan de lokalen.
Zondag 24 februari:
Ooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooh Joren is nog ziek. Hannes zit
in het gips van vorige week. Jasper moet
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naar zijn liefje. Arne moet gaan lopen. Sander moet studeren en
Tina heeft familiefeest. Vandaag dus geen activiteit.
Zondag 3 maart:
Wie heeft al zijn rijbewijs voor de fiets, step, skateboard, gocart… Vandaag is het rijexamen. Wij zullen alvast kijken of jullie
goed geoefend hebben. Wie slaagt, krijgt het grote “Alles op
wieltjesdiploma” Neem dus allemaal iets mee op wieltjes (fiets,
skateboard,…) Om 14h aan de lokalen.
Zondag 10 maart:
Tjiengeltjangelboemtsjiekewakketsjiekewakkets
jiekeboemkletsp atatpistolet. Als je dit woord
kan zeggen op de activiteit van vandaag, dan
win je de eerste prijs. We bouwen ons eigen
muziekinstrument en we beginnen met de
Kapoenenband. Rocksterren tot en met! Laat je
wilde haren maar vliegen en shake maar met je heupen op onze
eigen gemaakte hitjes. Om 14h aan de lokalen!
Zaterdag 16 maart:
Kaas en wijnavond in Kerkepannezaal. Voor verdere info zie
brief. Allen aanwezig! Geen activiteit op zondag 17 maart.

4

24 maart:
Bob de bouwer zal ons vandaag helpen met
het bouwen van ons mega stevig zandpaleis
op het strand van Koksijde. Maak een
tekening van je droomzandpaleis en we bouwen het. We
verzamelen om 14h aan de lokalen.
31 maart:
Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooh.
Vandaag alweer geen activiteit. Vandaag zijn Joren, Hannes,
Arne en Jasper uitgenodigd op het huwelijk van Sander en Tina.
7 april:
Groepsspel?? Heuh wat is dit? Durven jullie het aan tegen de
welpen, jojo’s en givers? Wij zijn niet bang hoor van hen want
wij zijn superkapoenen en de beste tak van gans de scouts. Om
14h aan de lokalen.

Joren

Sander

Arne
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Jasper

Spelletjes voor gevorderden
Vind jij de weg uit dit doolhof? Proficiat, jij bent echt een
bolleboos!

Niet gevonden? Niet
getreurd. Hier is er
nog eentje. Help de
ridder de draak te
verslaan!
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Welpen
10 februari: Zet jullie feestneus maar al op,
want we gaan naar de carnavalstoet! trek
allemaal jullie zotste kleren aan! We spreken
om 14u af aan het lokaal.
17 februari: We denken allemaal dat Tim
een beetje verliefd is op Jirka, want het is
Valentijn! Wie kan vandaag het meeste liefjes verzamelen?
24 februari: Tim is op huwelijksreis met Jirka, dus de activiteit is
afgelast.
3 maart: Ruben wordt verdacht van de moord
op een giver, we zullen dus moeten
onderzoeken hoe hij dat gedaan heeft,
waarom en wanneer. Vandaag spelen we het
grote Cluedo-spel!
9-10 maart: pak allemaal jullie valies mee
naar de scouts, en bereid jullie voor op een
mega-super-maxi-kei-massas-ultra-cool WEEKEND! De brief
volgt nog.
ZATERDAG 16 maart: vanavond is het kaas en wijnavond, zie de
brief!
17 maart: Jonas heeft weer veel te veel kaas gegeten. Er is dus
geen activiteit!
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24 maart: haal jullie bezems uit
de kast, jullie toverstok vanop
zolder en koop zo snel mogelijk
een uil! Vandaag is het het grote
harry snotterspel!

31 maart: na een maand lang naar de allercoolste scoutsgroep
te komen, is het tijd voor een rustdag. vandaag is er dus geen
activiteit! :'( :'( :'( :'( :'( :'(
7 april: WIE IS ER DE BESTE TAK?! DE WELPEN! WIE GAAT ER
WINNEN MET HET GROEPSSPEL?! DE WELPEN! maak jullie klaar
voor de grootste battle van het jaar tussen alle takken!
groetjes, jullie liefste leidertjes

Jonas

Ruben

Lucas
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Kaas-en-wijn avond
Beste leden, ouders, stam, sympathisanten,…
Tradtiegetrouw nodigen wij u graag uit op onze
Bourgondische Kaas-en-wijn avond!
We spreken af voor dit jaarlijkse event in de
Kerkepannezaal Strandlaan 128 te St-Idesbald op
zaterdag 16 maart 2013. De avond vangt aan tussen
18u30 en 19u00.
Enkele leiders tonen zich weer van hun creatiefste
kant, en zullen net als vorig jaar jullie aan het lachen proberen te brengen met
een hilarisch filmpje! Vorig jaar was dat ‘tegen de scouts op’ (staat ook op
youtube!), wie weet wat het dit jaar zal zijn?
Ook zullen de winnaars van de ‘Keihardje zoekt logo’ wedstrijd in de bloemetjes
gezet worden, en zal het logo voorgesteld worden dat vanaf nu vooraan het
Keihardje zal sieren! (Zie p. 14 voor meer info)
De prijs van dit alles is €12 voor volwassenen en €6 voor -12-jarigen. Dit wordt
betaald bij binnentreden van de zaal.
Als je er wil bij zijn op deze fantastische avond, schrijf je dan snel in bij Jonas
Vandicke: Tel. 0494/751010 of jonas@zeedustra.be vóór 13 maart, zodat we
de nodige hoeveelheden kunnen voorzien.
We vragen aan de keukenprinsessen of prinsen of zij voor ons een dessert willen
maken, die ze ons op de avond zelf bezorgen. Zo kunnen we bij de koffie en thee
nog samen van een dessert smullen. Wil je iets laten weten bij de inschrijving of
je dit ziet zitten?
We danken u alvast voor uw komst en steun! Tot dan!
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Stam Avonturentocht
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Jojo’s
3 Februari :
In het vorig keihardje werd een super toffe
activiteit niet gespeeld, dus vandaar…De
hoedenmaker, het witte konijn, de
hartenkoningin,… of gewoon Alice. Welkom op
het Alice-in-wonderland-spel!

10 Februari: Vandaag trekken we naar de
carnavalsstoet in Oostduinkerke. Begin dus maar al kranten, tijdschriften en
cursussen te perforeren, want er zal veel confetti nodig zijn! 14u aan het lokaal.
17 Februari: We zullen onze scoutstechnieken eens uit de kast halen om deze
jullie aan te leren en dit verwerken in een leuk ECHT scouts-spel! Wees
gewaarschuwd!

3 Maart:
Veeeeeel water + schip + anker + zeilen + rovers
+ schat + wapens + bommen + land + eilanden +
piraten + vijanden … = het grote oceaan- veroverspel!

10 Maart:
Deze namiddag zullen we in de keuken doorbrengen!
We zijn wel benieuwd naar jullie kooktalent!
 x 10 =…
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17 Maart:
Deze zaterdag was het Kaas- & Wijnavond (16 Maart)! Hopelijk waren jullie er
allemaal bij met de mama en papa, vrienden en vriendinnen, broers en
zussen… Want vandaag is er geen activiteit.

22- 24 Maart:
Ahaaah, eindelijk staat het langverwachte
WEEKEND voor de jojo’s gepland! Zoals
gewoonlijk, vergeet dus niet je matje, slaapzak,
kleren, ondergoed, tandenborstel en shampoo,
washandje en handdoek,… en je scoutsuniform!
Jullie worden vrijdagavond verwacht aan de
lokalen om 20u en worden er terug opgehaald
Zondag, om 14u. Graag een 15 eurootjes meebrengen.

31 Maart:
Jammergenoeg is het vandaag een feestdag; Pasen, en dus geen acitiviteit.
Begin dus maar al heimwee te krijgen naar je lieve en goeie leiding, en je
vriendjes en vriendinnetjes in de scouts! Volgende week maken we dit zeker
goed. Dan zal er misschien wel een overdaad zijn aan kindjes en leiding!

7 April:
Vandaag is het groepsspel zoals af te leiden uit de vorige rubriek. Jullie waren
gewaarschuwd! Zet je dus maar al schrap om samen met (of tegen) de kleine
kapoentjes, droeve welpjes, en de felle givers te spelen!
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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. Wist je bvb. dat :
-

-

-

-

-

Joren in de scouts woont? Daarom is hij er zo vaak te
vinden. Als je ‘s avonds nog langs de scouts passeert, zie
je door het zolderraampje zijn nachtlampje branden. De
elektriciteit daarvoor heeft ie trouwens zelf aangelegd.
Jonas en Jirka een hele maand niet in de scouts zijn
geweest omdat ze samen trainden voor het WK
‘Pokémonpersonage lookalikes’? Jonas deed mee als
Ash, Jirka als Misty. Een medaille hebben ze niet
gekregen, wel koude benen. Volgend jaar proberen ze
het als Team Rocket.
Seppe vroeger de hoofdrol gespeeld heeft in een boek
over tovenaars? Het heette ‘Seppe De Potter en de Steen
der wijzen’. Toen er op een dag een Britse toerist het boek
las, nam ze het mee naar huis en heeft ze het idee gepikt
voor haar eigen boeken.
Melisa en Tina allebei hetzelfde lievelingsdier hebben,
namelijk de panda? Heel hun kamer hangt er vol van. Ze
zijn eens samen op reis geweest om panda’s te gaan
redden, met succes. Melisa heeft er zelfs eentje
meegenomen naar hier.
Magalie een verslaving heeft aan shoppen? En dan
vooral teleshoppen. Ze heeft thuis al The Magic Bullet©,
The Ab Circle Pro© én de Nicer Dicer Plus© staan. Om
haar interesses ook in de scouts te kunnen verderzetten,
doet zij er de scoutsshop.
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Keihardje zoekt logo!!!
Keihardje!

Keihardje!

Keihardje!

Keihardje! …

Je hebt het misschien gemerkt: op de cover van dit Keihardje staat een
groot vraagteken. Het Keihardje zoekt namelijk een logo om in die
plaats te komen. En die mogen jullie maken!
Ben jij een creatief wonderkind dat mooi kan tekenen en schilderen, of
kan je goed met een computer overweg? Dan is dit je kans om voor
eeuwig en altijd in de schijnwerpers te staan!
Het is de bedoeling dat je een logo maakt voor het Keihardje. Dit zijn
de voorwaarden:
-

-

-

‘Keihardje!’ moet er groot en duidelijk in voorkomen
Het logo moet ongeveer zo groot zijn als de helft van de cover
van een Keihardje. (Je kan het ook eerst in het groot maken,
en dan via de computer verkleinen)
Zorg dat het thema ‘scouts’ erin verwerkt zit.
Je moet je logo ten laatste zondag 10 maart ingediend hebben
bij Jonas Vandicke. Dat mag je de zondag in de scouts doen of
via jonas@zeedustra.be.
Als je wil mag je ook met meerdere logo’s meedoen.

De winnaar krijgt de eer om vanaf het volgende Keihardje minstens
een héél jaar lang (wie weet wel langer) op de cover van dit boekje te
staan!
Niet gewonnen? Niet getreurd! Iedereen die deelneemt krijgt een
leuke prijs op de Kaas-en-wijn-avond.
Veel succes en doe je best!
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Givers
Lieve givertjes, bij deze het vervolg van onze veel te toffe, chille en
megacoole activiteiten! Bereid jullie al maar voor…  BE THERE OR BE
SQUARE!!!!

10 FEBRUARI 2013:
Aangezien het feestje van vorige week ubercool was
en jullie in een week tijd nog steeds niet zijn
uitgeslapen.
Houden we het vandaag wat rustig!
Wij als leiding stellen daarom voor om ons wat te
schminken en richting Oostduinkerke te trekken en
daar wat snoepen te vangen!
GELIEVE ALLEMAAL MET DE FIETS TE KOMEN!! 
17 FEBRUARI 2013:
Aangezien jullie al oud genoeg zijn om op
jullie eigen voetjes te staan, stellen wij als
leiding voor dat we dit eens testen!
Op ons weekend hebben we al gemerkt
dat jullie discipline hebben om door het
leven te gaan! Nu moeten we nog zien of
jullie wel kunnen koken zoals onze Lesley-Ann Poppe, Piet Huysentruyt
of Chef Goosens. Daarom koken jullie vandaag en is de leiding de jury!
In de stijl van ‘KOMEN ETEN!’
24 FEBRUARI 2013:
Jammer maar helaas zit de leiding in bed met een salmonella. Wij
weten niet wat jullie in ons eten vorige week hebben gedraaid, maar
wij zullen er allemaal deze keer niet bij kunnen zijn dus daarom:
GEEN ACTIVITEIT! Hopelijk volgende week beter, of het is JULLE
SCHULD! :o
03 MAART 2013:
Gelieve allemaal aanwezig te zijn om 9u30 aan de tramhalte: ‘Koksijde
Bad’! Met 3eurotjes, picknick en eventueel wat centjes om iets te
consumeren.
Op naar die toffe activiteit!!!
10 MAART 2013:
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Zoals gezegd moeten jullie ook eens
oefenen om zelf leiding te staan en een
supercool spel in elkaar te steken.
Daarom geven Charlotte, Joren, Wannes en Izy eens
leiding.
Laat de leiding zeker de 3e maart iets weten van jullie activiteit, zodat
we het kunnen goedkeuren!
16 MAART 2013 (zaterdag):
Mmmm vandaag onze fameuze ‘Kaas- en wijnavond’!
Allen daarheen met alle toffe givers en laat ons samen lekker veel kaas
eten! Laat maar eens zien wie de givers zijn!
17 MAART 2013:
Tjah aangezien jullie gisteren wat gulzig zijn geweest met kaas eten…
En jullie vandaag hele dag boven of op de pot hangen/zitten… zullen
we deze activiteit maar moeten skippen!
Dus: ‘BLUFT IN JE KOT!’
23 MAART 2013 (zaterdag):
Deze keer eens een zaterdagje samen! Wat dacht je om eens gezellig
een filmpje te bekijken in de tofste cinema ooit:
“Giverpolis @ Zeedustra”
Hier alles erop en eraan, gewoon puur genieten!
Allen welkom om 19u30 in deze cinema en jullie
oudjes kunnen jullie terug komen oppikken om
23u30!
(Indien jullie een voorkeur hebben voor films, laat
weten op onze kei hippe facebookpagina! Eventueel een poll plaatsen?)
31 MAART 2013:
Jingle bells Jingle bells ♫…, Zie ginds komt de stoomboot…♪, Drie
koningen geef mij n’een nieuwe hoed♫,… Bon genoeg gezeverd!
Allemaal deuntjes die in je hoofd blijven hangen.. Maar jammergenoeg
heeft onze arme Paashaas geen zo’n deuntje die in je hoofdje blijft
hangen… Dus mogen jullie daar thuis eens op denken en in de
badkamer luidkeels oefenen en zingen! Zodat de paashaas langskomt!
(GEEN ACTIVITEIT DUS VOOR DE SLIMME ONDER JULLIE) ;)
07 APRIL 2013:
Yeuuuy als oudste tak moeten jullie eens tonen
wie jullie zijn en hoe verstandig jullie ook zijn!
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Samen met de kapoenen, welpen en jojo’s spelen we vandaag het
jaarlijkse groepsspel!
Dus allen komen!
12-13-14 APRIL 2013:
“Het voor de leiding en de givers onbekende weekend! “  Bij deze is
het voor beiden van ons even spannend! Wat we enkel weten is welke
datum het is en dat we vertrekken vanaf ons eigen lokaal met de fiets!
Meer informatie volgt nog… (als wij ook worden geïnformeerd :D)

Toch voor dit keihardje ;-)
Op naar de volgende!
Een stevige scoutslinker,

Brecht

Stijn

Astrid

Melisa

(Jullie BEESTIGE leiding!! )
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Kampdata
De winter zit er bijna op, tijd om aan
de zomer te denken! Dit zijn de
kampdata voor dit jaar.
Kapoenen:
Welpen:
Jojo’s:
Givers:

25 tot 29 juli
23 tot 29 juli
21 tot 31 juli
29 juli tot 8 augustus

Zo, nu weten jullie wanneer we op kamp gaan… Maar naar waar,
dat blijft een verrassing!

Zeedustra.be
Heb je al eens gesurft naar www.zeedustra.be? Nee? Zeker eens
doen! Onze webmaster Jeroen Crevits heeft de site compleet
vernieuwd. Per tak kan je er nu alle informatie vinden over de
activiteiten, het kamp, de leiding,… Eventuele wijzigingen in het
programma worden ook altijd daar gemeld. Dus check het af en
toe eens om niet voor verrassingen te komen staan! Ook kan je
er online het Keihardje
bekijken. Kortom, een
heel nuttige site die je
zeker eens moet
uitproberen!
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Cartoons
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