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Redactioneeltje
Gastredacteur: Zwarte Piet
Zwarte piet, wiedewiedewiet, hoor je wel maar ik zie je niet.
Als het van Prem had afgehangen zou je mij inderdaad niet
meer zien. Zwarte Piet racistisch? Kom op. Sinterklaas is
mijn beste vriend, die zou mij toch niet uitbuiten?
Al dat gedoe over mijn kleur, terwijl ik die gewoon gekregen
heb door door de schoorstenen te moeten kruipen. Een vuil
en zwaar werk, maar dat zie ik die oude stakker van een Sint
niet meteen doen. (Dirty & Heavy games, jojo’s, 19/01 en
givers, 02/02) Nuja, soms is hij ook gewoon lui hoor. Kookpiet moet zich iedere dag
haasten om stipt ’s morgens om 6u aan Sint zijn kamer te staan met een zwarte (pun
intended) koffie (Koken, 02/02, jojo’s en 15/12, welpen). Zelfs de tv aansteken doet hij
zelf niet meer. (TV-spel, kapoenen, 19/01) Ooit al gehoord van baksje-piet? Nu weet je
dus wat die moet doen.
Door al die heisa rond zwarte piet is het speelgoed ook helemaal veranderd. Spongebob
is niet meer populair (Spongebobspel, 02/02, kapoenen). Nu moet je Sponge Bob
Marley kopen, een zingende spons die in een gekke groene plant onder water woont. Op
een dag wordt de sheriff neergeschoten en moeten ze uitzoeken wie het gedaan heeft.
(Cluedo, 12/01, jojo’s).
Allemaal overroepen! Voor je het weet speel je met Meyrem en Mustafa in plaats van
Barbie & Ken (12/01, kapoentjes), komen de marsmannetjes van de planeet Urafricanus
(8/12, kapoenen en welpen) en zingt K3 ‘van Europa tot in Amerika’.
Kijk, laat het allemaal een jaartje zijn gang gaan en tegen dan spreekt niemand er meer
over. Vergeet in ieder geval geen wortel en suikerklontje achter te laten voor
Slechtweervandaag, want aan hem is er echt niks veranderd. En maar goed ook.
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Kapoenen
Brrrrrr!!! Jaja beste kapoentjes, jullie hebben het misschien al gevoeld, de
winter is aan het naderen! Gelukkig kunnen stoere scouts als wij wel tegen een
beetje koude. De leiding heeft nog heel wat leuke activiteiten gepland voor
jullie, dus we vliegen er meteen in!
Zondag 8 december
Houston, we got a problem! We hebben een telefoontje
gekregen vanuit de ruimte, de astronauten hebben onze hulp
nodig! Wij gaan ze proberen redden, dus trek je ruimtepak
maar aan! We spelen vandaag het grote ruimtespel!
Zondag 15 december
Wij vinden dat het lokaal er maar een beetje saai uitziet,
dus vandaag gaat we het helemaal versieren zodat we
het coolste lokaal van heel de scouts hebben! We gaan al
onze namen op de muur schilderen, zodat iedereen weet
wie de kapoentjes zijn!
Zondag 22 december
Oei oei Jonas is zijn rechterschoen kwijt, en de leiding helpt hem
zoeken! Er is vandaag dus geen activiteit, sorry lieve kapoentjes!
MAANDAG 23 december
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! De leiding houd van
Kerstmis en van feestjes, dus houden we vandaag ons
kerstfeestje! Van 17u tot 20u zijn jullie welkom in het
kapoenenlokaal voor een echte feestmaaltijd, en daarna delen we nog wat
pakjes uit. Vergeet zeker niet om een cadeautje mee te nemen van max. €3!
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zondag 29 december
Sander en Tim zijn met hun nieuw speelgoed aan het spelen en Jonas heeft te
veel gegeten op het kerstdiner, vandaag dus geen activiteit!
zondag 5 januari
joepieeee! Vandaag gaan we met heel de scouts gaan
schaatsen! Vergeet dus zeker niet jullie HANDSCHOENEN en
€4 mee te nemen! We spreken om 13u45 af aan de
schaatspiste.
zondag 12 januari
I'm a Barbie girl, in the Barbie world. Life in plastic, it's
fantastic! Jongens en meisjes, Kens en Barbies, Haal jullie
Barbie en Ken kledij maar uit de kast want vandaag
spelen we het grote Barbie en Ken spel! Tot dan!

zondag 19 januari
Mega Mindy, Samson en Gert, Piet Piraat, al die leuke
programma’s! Ook de leiding houdt van tv kijken, en
daarom spelen we vandaag het supercoole Tv-spel! We
gaan natuurlijk niet lui in de zetel liggen, want zo zijn wij
kapoentjes niet hé!
zondag 26 januari
Lieve kapoentjes, wij hebben slecht nieuws… er is geen activiteit vandaag! De
Jonas en Tim komen eten bij Sander, wat kan hij goed koken! Smakelijk
iedereen en tot volgende week!
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zondag 2 februari
Kunnen we kinderen? AJAJ KAPITEIN! Ik hoor het niet? AJAAJ
KAPITEIN! Ooooooooooooh! Hij woont in een ananas diep in
de zee, ……. Weten jullie over wie we het hebben? Inderdaad, Spongebob!
Vandaag spelen we namelijk het Spongebobspel! Tot dan rakkertjes!
zondag 9 februari
Het weer begint nu (hopelijk) stilletjes weer wat beter te worden. Tijd om die
handschoenen uit te trekken en je zwempak aan te doen! We zijn echter niet
zot en gaan niet in de zee gaan zwemmen, maar wel gewoon in het zwembad.
Afspraak om 14u aan de scoutslokalen met je zwemkleren en €2.
weekend van zondag 16 februari
Er is op het strand een piratenboot aangemeerd, ze
hebben onze hulp nodig op de boot dit weekend! Dus
lieve piraatjes en zeemeerminnetjes, we houden een
weekend! Meer informatie volgt nog in een brief!

Dit was het weer voor dit keihardje, beste kapoentjes! We willen nog even
meegeven dat als het deftig gesneeuwd heeft, de activiteit waarschijnlijk vervalt
en we gezellig in de sneeuw gaan spelen. Maar dat laten we dan sowieso nog
weten. Tot de volgende activiteit!
Jonas

Tim

Sander

Seba
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Spelletjes
Jeroen was FIFA aan het spelen op zijn laptop toen hij in de 94ste minuut
een tegengoal kreeg in de superrealistische finale van de Champions
League tussen Club Brugge en Real Madrid. Uit pure woede heeft hij zijn
klavier op de grond gesmeten, en nu zijn alle lettertjes zoek! Er zijn 10
lettertjes verstopt in dit Keihardje. Hier heb je al de eerste:
Vind jij de andere 9?

Als je alle letters gevonden hebt kan je er een woord mee vormen. Welke
voetbalterm zoeken we? Het antwoord vind je op pagina 20!
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Welpen
Hupsakee! Voor je het weet zijn we er al
aan begonnen. Get ready for Keihardje
numero 2!
08/12: alien spel:
Groene kronkelende tentakels.
Misvormde tenen en een hoofd met 3 gele
ogen. Hoe ziet zo’n alien er eigenlijk uit?
De gekste fantasieën, maar een echte
scout gaat op zoek naar de waarheid. Spannend….
15/12: koken
Vandaag trekken we de keuken in! We
gaan lekker smullen van zelfgemaakte
‘gerechjes’. Wie wordt
juniormasterchefzeedustra 2013?
22/12: Geen activiteit
Simon heeft zijn arm voor de 5de keer
gebroken, Arne is rond de wereld aan het lopen in 1 uur 25 minuten
en 37 seconden, Nick is van zijn paard gevallen, Jakob is verloren
gelopen in de scouts en Seppe komt overal te laat want zijn horloge
is kapot. Geen scouts dus, maar wel bijna Kerstmis…
Zaterdag 28/12: kerstfeestje
Ja het is Kerstmis, dan is het feest! Het is nog nooit zo’n leuk feest
geweest! We spreken om 18u af in de scoutslokalen, en om 20u zal
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het feestje jammer genoeg alweer gedaan zijn. Vergeet geen
cadeautje van max 5 euro mee te nemen!
29/12 geen activiteit
Wat geen scouts? Ohn vind ik niet
leuk  Nog een weekje wachten. En
ondertussen: Gelukkig nieuwjaar!
05/01: schaatsen
Het is op ijs en je moet er schaatsen voor aan
doen. Rarara wat is het ….
Jawel het is schaatsen! Vergeet geen handsokken,
schoenhanden,vingerbeschermwarmers,
handzakken enfin je snapt het wel. Voor
schaatsen is waarschijnlijk een centje nodig dus
neem 4 euro mee! We spreken om 13u45 af aan
de schaatspiste.
12/01: maffiaspel
El Capuchino is er klaar voor misdaad is ons vak voor 1 keer mag
het. Wie is hier de grootste dief onder jullie of het geniepigste
diefje jij? Seppe zal jullie de kneepjes van het vak leren Don Simon
neemt jullie op in de echte maffiosi familie.
Zaterdag18/01 Filmavond
Kei tof en super gezellig het is FILM. We verwachten je om 18u in
Cinema Zeedustra, en tegen 20u zal de film gedaan zijn en de
popcorn opgegeten. Het wordt superformiweldigeindig8

fantakolosachtig (verplicht woord van buiten kennen tegen
volgende activiteit).

26/01: Geen activiteit
‘Maar… Maar, weeral geen activiteit? Dat kan toch niet! Ik wil
naar de scouts komen! Wheeeeiiheheheheeeeeeee! Ik wil naar de
scou-hou-hooouuuuts!’
Een weekje wachten beste welpjes, dan zijn we weer van de partij!
02/02: Film maken
Vorige week konden jullie de wereldsterren zien schitteren, deze
week schieten we onze eigen film. Camera aan, licht, actie!
Spielberg is peanuts voor deze top regisseur Jakobus.
09/02: Film maken
We waren zo goed bezig dus gaan we nog even door. Het wordt
een topfilm!

Wow, is het al februari? Tjah, als je je amuseert vliegt de tijd. Voor je het
weet zitten we op kamp te kijken naar een kampvuur. Tot in de scouts
beste welpjes!

NiCk – SePpE – SiMoN – jAkOb - aRnE
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Facebook, Twitter, online shop!
In een jeugdbeweging leer je wat buiten spelen is en kunnen we je even
weghouden van die saaie computer, maar ook wij kunnen er niet meer om
heen: Internet is overal. Wij gebruiken meer en meer de hierna volgende
kanalen om wijzigingen, dringende oproepen of herinneringen voor
evenementen de wereld in te sturen.
Daarom een warme oproep om ons massaal te volgen!
1.

Facebook

Like us on facebook! Zoek naar Scouts Zeedustra Koksijde.
Heb je leuke foto’s van de scouts, dan mag je die ook altijd hier op posten!
2.

Twitter

Ook wij zenden af en toe eens een klein blauw vogeltje de wereld in. Zoek naar
Scouts Zeedustra, en gebruik #zeedustra in je tweets.
3.

www.zeedustra.be

Jeroen heeft vorig jaar de site prachtig vernieuwd, en dat mag gezien worden!
Hierop kan je ook het Keihardje bekijken, wat meer info vinden over de takken,
onze lokalen, de leiding,… En, zeer recent kan je er ook terecht voor een ONLINE
SHOP! Heb je geen zin om iedere zondag de lange wachtrijen te trotseren om
een trui, das, broek of nog iets anders te kopen? Check het al eens op onze site!
Het is zeer eenvoudig, zonder extra kosten en je kan het op ieder moment
bekijken. Een aanrader!
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OPROEP: Kaas & Wijn Avond
25 jaar!
Zaterdag 15 maart is het weer tijd voor dé klassieker van het scoutsjaar:
de Kaas & Wijn avond. En dat het een klassieker is mag geweten zijn,
want het is dit jaar de 25ste editie! Dat is een verjaardag die we niet
onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan.
Heb jij nog fotomateriaal, filmpjes, folders, flyers, brieven, of andere
zaken thuis liggen die te maken hebben met een voorbije editie van de
Kaas & Wijn Avond? Laat het ons weten! Stuur het door naar
jonas@zeedustra.be of kom eens langs op een scoutsactiviteit. We
zoeken materiaal van alle jaren tot en met 2013, maar we kijken vooral
uit naar foto’s of andere zaken van de allereerste editie, helemaal terug
in 1990. Ken je mensen die er toen zeker bij waren? Aarzel niet om ze
eens te contacteren!

Alvast bedankt, en hopelijk tot dan!
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Jojo’s
Het is alweer tijd voor een nieuw keihardje, de tijd gaat veel te snel! Het
wordt vast en zeker een supertoffe winter bij de jojo’s!
Zondag 8 december
Aangezien het zomerse temperaturen zijn, gaan we vandaag lekker
zonnebaden aan het strand! Grapje: we gaan vandaag gaan zwemmen ,
in het warme zwembad van Koksijde natuurlijk. Afspraak aan de scouts
om 14 uur, en vergeet niet om 2,50 euro mee te nemen!
Zondag 15 december
Het is weer eens tijd om met de scouts Koksijde-city onveilig te maken:
we spelen een echt stadsspel! Afspraak aan de lokalen.
Zaterdag 21 december
De kerstman is op komst!! We gaan dit
vanavond al vieren in de lokalen met een
kerstfeestje. En jullie krijgen vanavond al de
eerste cadeautjes! Neem allemaal een cadeau
mee van maximum 5 euro, en pak het goed in.
Ja, ook de leiding zal een supervet cadeau
meehebben! Om 20 uur aan de lokalen. Het zal tot 23 uur duren.
Zondag 22 december
Vandaag is er spijtig genoeg geen activiteit, want de hond van de
overbuur van de broer van de achternicht van Ruben is gestorven en
vandaag is de begrafenis.
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Zondag 29 december
Ook vandaag geen activiteit, want nu is de kat van de overbuur van de
broer van de achternicht van Ruben gestorven . (En het is natuurlijk ook
de laatste zondag van de maand)
Zondag 5 januari
We gaan schaatsen! Dé kans om jullie leiding al
jullie kunstjes te laten zien! We spreken om
13u45 af aan de schaatspiste. Zorg dat jullie
zeker handschoenen meehebben!
Zondag 12 januari
Neem jullie vergrootglazen en speurneuzen
zeker mee want vandaag gaan we een moord
oplossen! Kom dus zeker af voor een echt
Cluedo-spel want we gaan alle hulp nodig
hebben!
Zondag 19 januari
De scouts is er om eens goed vuil te worden, en het stond bovendien
ook op jullie verlanglijstje: vandaag spelen we dirty & heavy games! Doe
dus zeker jullie vuilste (en ook warmste) kledij aan want het zal nodig
zijn!
Zondag 26 januari
Ooooooooooh! Het is alweer de laatste zondag van de maand, geen
activiteit dus.
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Zondag 2 februari
Jullie leiding is wel eens benieuwd naar jullie kookkunsten! Haal jullie
culinaire creativiteit dus zeker boven vandaag! Mmm we krijgen er nu al
honger van!
Zondag 9 februari
Krijgen jullie ook vlinders in de buik, en voelen jullie liefde
in de lucht? Dit komt misschien omdat het bijna Valentijn is!
Vandaag komen we er alles over te weten in een superromantisch
Valentijn-spel! Ja, ook voor jullie, jongens!
Zo, dit was het dan weer. Tot het volgend keihardje!
leiding,

Jullie toffe

Tina & Ruben
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Stam

Voel je je geroepen om je massa aan kennis aan de wereld te tonen,
zoek dan 3 medespelers en vorm een ploegje. Bedenk een naam voor
dat ploegje en schrijf jullie in via stamquiz@zeedustra.be. Bereid je
wat voor en begeef jullie op zaterdag 7 december naar de
Kerkepannezaal in St.-Idesbald. We stellen onze eerste vraag om
19u30. Bij het binnen komen, zullen we nog € 10 per ploeg vragen
en voor de rest moet je je gewoon amuseren!
Zoals je ziet, heel simpel! Dus hopelijk tot zaterdag 7 december.
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Givers
Hallo daar givertjes. Het is al weer tijd voor het 2 de keihardje van dit jaar.
De koude wintermaanden vol examens, regen en wind komen er weer aan.
Maar daar horen natuurlijk ook pakjes, sneeuw en toffe activiteiten bij.
Tijd om van start te gaan.

Zondag 8/12 & zondag 15/12:
De tofste tijd van het jaar is er weer: EXAMENS!!!!! Om die hersentjes van
jullie toch wat rust te gunnen in deze drukke periode kunnen jullie eventjes
komen uitblazen tijdens het examenuurtje!!! Dit gaat door van 14u-15u. Doe
zeker vuile kleren aan!!
Zondag 22/12
Vandaag geen activiteit. De kerstvakantie is net begonnen dus heb je nog genoeg te doen voor dat jullie zich gaan
vervelen (kerstshoppen enzo)
Vrijdag 27/12
KERSTFEESTJE!!!!!! We verwachten jullie allemaal met een
cadeautje (max €3) en in opperbest kostuum (jaja, t’is gelijk op
nieuwjaar)
Start: 19u30 einde: rond 22u00
Eten en drank wordt door ons voorzien. Hiervoor vragen wij een
kleine bijdrage van €3.

Zondag 29/12
Geen activiteit. De kerstvakantie is halverwege en er moeten nog zoveel dingen gedaan worden Ö
(nieuwjaarsbrieven schrijven enzo)
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Zondag 05/01
Het is weer tijd om met z’n allen te gaan schaatsen. Afspraak om
13u45 aan de schaatsbaan. Neem zeker handschoenen en geld mee, anders mag je niet op het ijs.
Zondag 12/01
Let’s go swimming in the pool… klinkt het o zo gekende liedje. Wel dat is nu net
wat wij ook gaan doen: Zingen!!! Neen, grapje natuurlijk. Vergeet allemaal je
zwemgerei niet en ook €2.50 of je abonnement om de inkom te betalen.
Zaterdag 18/01
Filmtijd: We spreken af om 20u in Cinema Zeedustra. Jullie
krijgen keuze uit een hele reeks films. Einde hangt af van
de lengte van de film, maar zal niet later zijn dan 23u.

Zondag 26/01
Laatste zondag van de maand en voor Jasper en Jeroen ook laatste zondag van hun examens. Nu
dus nog geen activiteit, maar zijt maar zeker dat de volgende weken de moeite zullen zijn 

Zondag 02/02
Tijd voor een klassiekertje, waar wij al heel lang naar uitkijken en hopelijk jullie ook:
Heavy en Dirty games! Be prepared, het wordt epic!
Zondag 09/02
2 meisjes en 7 jongens bij de givers en allemaal op zoek naar een lief voor
de 14 . Daar zullen wij eens bij helpen zie. Tijd voor de “J&J Valentines
special” Wat dit inhoudt zul je pas weten als je afkomt.
de

Ziezo, hierbij sluiten we het 2de keihardje af. Nog even laten weten dat bij
deftige sneeuwval de activiteit vervalt en we wat gaan moosjen in de sneeuw.
We zitten al in de helft. Voelen jullie dat ook? Het kamp komt al stilletjes aan
dichter!! Tot de volgende!!!
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Jins
Beste Jin
Over laatst kwam ik Sinterklaas tegen en die zei tegen mij."Die Jins van jou, zulke
brave kindjes. Waren alle kindjes maar zo lief, hulpvaardig en gehoorzaam".
Waarop ik antwoordde. "Jah, ze hebben dan ook een voorbeeldige leider eh, waar
ze zoveel van leren." :p.
Nu even genoeg gezwansd, hier wat serieuzer nieuws. Het volgend keihardje...
Zondag 8 december:
Opgepast: kleine wijziging.
Ipv spel in het Calmeyn-bos wordt het examenuurtje van 14u tot 15u. Aangezien bijna iedereen begonnen is met de examens. Wie wil
mag langer blijven. Alvast veel succes gewenst met de examens vanwege jullie toffe leider.
Ps.: Ja Izy ik weet dat je geen examen hebt ... :)
Zondag 15 december:
Ik weet dat jullie zeer voorbeeldige leerlingen zijn en dat jullie ouders willen dat jullie slagen voor je examens. En ik ook natuurlijk,
zo dat jullie mee mogen op kamp. Daarom het zelfde programma als vorige week. Examen uurtje van 14u tot 15u.
vrijdag 20 december:
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. er is niets zo fijn als om samen met de jins te
zijn,...De kersmissfeer is op komst en wij zullen alvast het startschot geven van de
kerstvakantie. We doen dit met een kerstmarktje op de koer van de scouts voor leiding, stam, ...
Zondag 5 januari:
Keertje hard lachen vandaag? Veel mensen (maar vooral Jonathan) die hen op glad ijs wagen en toch wel de grond van dichtbij
willen zien.
We gaan met gans de scouts gaan schaatsen op de schaatspiste van Koksijde. Afspraak om 13u45 aan de ijspiste. Vergeet jullie geld

en handschoenen niet.
Zondag 12 januari:
Stage, dumdumdum,Stage, dumdumdum... nog een keertje spelletje in elkaar steken, beetje veel spelen
met de kindjes,je verantwoordelijkheid opnemen, ... Stage numero three. Indien je niet kan komen laat
iets weten aan de takleider van de groep waarbij je staat. Lijst komt op de Facebook pagina
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Zaterdag 18 januari:
Na al dat eten, drinken, feesten gaan we vanavond eens op ons gemakske ( speciaal voor onze luiaards van vandaag: Charlotte en
Zohra) ons in de zetel smijten met een zak chips, een liter cola en een goe filmke. Afspraak 20u scouts Koksijde. Indien suggesties
voor de film, Shoot. (behalve Ruben dan :p)

Zondag 26 januari:
Aangezien Sil een beetje moe is van het geruzie tussen Ruben en Geraldine omdat Ruben vreemd gaat met Fieke....
Anna haar volop aan het voorbereiden is op de stage van volgende week en Orly aan het wenen is voor zijn mama.
Geen Scouts vandaag

Zondag 2 februari:
Het is alweer eens tijd om jullie leiderschap te tonen en of jullie de zware job als leider wel aankunnen. Hier stage numero quatre.
Indien je niet kan komen laat iets weten aan de takleider van de groep waarbij je staat. Lijst komt op de Facebook pagina

Zondag 9 februari:
Oké mijn inspiratie is nu een heel klein beetje veel op, daarom dit verhaal.
Er was eens een heel ondeugend meisje, genaamd Alexandra. Ze ging bijna elke zondag
naar de scouts om haar vriendjes te plagen. Vorig zondag haalde ze nog een grap uit
met Jonathan. Ze spande plastic folie onder de bril van de wc over de pot. Jonathan
moest dringend gaan ... en natuurlijk heel zen broek en poep hadden een bruin kleurtje.
Die stoute Alexandra toch.
Zie activiteit voor 9 februari in keihardje 3

Jullie enige leiding. Die helemaal alleen is en daarom zo triestig is.
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Het woord dat we zochten op pagina 6 was BUITENSPEL!
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Cartoons

