Redactioneeltje
Gastredacteur: John Van Den Brom
Nou nou, wat gaat dat lekker zeg. Wéér verlore. Ik weet gewoon
niet meer wat ik moet doen. Al mijn verdedigers spele als
‘patatjes’ en mijn aanvallers rake geen bal meer aan! Zo word je
geen kampioen…
Ik heb nochtans alles geprobeerd. We zijn eens gaan minigolfe (23 maart, jins), maar dat
liep helemaal verkeerd af. Démy De Zeeuw was ontevrede omdat hij op het bankje
moest wachte. Het was gewoon zijn beurt niet, maar blijkbaar begreep die gozer dat
niet. We hebbe 2 spelers moete afvoere met golfballe in hun maag.
Dan zijn we maar naar een Kaas en Wijn Avond (zaterdag 15 maart). Ja dat haalt je de
koekoek, natuurlijk was er veel te veel wijn besteld. Mitrovic en Proto begonne voetbal
te spele met een bol Gouda En Démy De Zeeuw was weer ontevreden omdat hij op het
stoeltje moest zitten wachten. We hebben 2 spelers moeten afvoeren met een hele bol
Edammer in hun maag.
Nou, dacht ik dan, dat was het. We moete gewoon zoveel mogelijk activiteiten doen om
de teamspirit te verhoge. Het begon met zwemme (kapoenen, 16 februari) maar Dennis
Praet heeft nog bandjes nodig. Dan maar een eigen zoo gemaakt (welpen, 16 februari)
maar Kouyaté wilde liever op safari. Dan zijn we naar de frituur geweest om een
curryworst speciaal (givers, 6 april), maar Massimo Bruno wilde liever een spaghetti.
Ja, zo kom je nergens natuurlijk. En dan begon Démy De Zeeuw nog eens te klagen dat
hij op het bankje moest zitte wachte in de frituur. Blijkbaar heeft hij iets tege bankzitte.
De andere begonne dan ook hun geduld te verlieze, en zo werd het al snel één tege alle
(jojo’s, 6 april). Gevolg: Démy De Zeeuw afgevoerd met 30 bitterballen in zijn maag.
Wanneer eindigt dit? En het ergste is dat de media er als de kippe bij is om over alles te
berichten. Sodemieter toch eens op man! Zo gaat het nooit lukke. De groete!
(P.S. Dit redactioneeltje werd duidelijk gemaakt door een Club Brugge-fan. Boze reacties
mogen op een gele briefkaart gestuurd worden naar Olympialaan 72, 8200 Brugge.)
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Kapoenen
Waaw, het 3de Keihardje al… Het kamp komt dichter en dichter!
Kijken jullie er al naar uit? Wij alleszins wel! Maar voor we op kamp
gaan presenteren we speciaal voor jullie nog deze supertoffe
activiteiten!
16 februari:
Vandaag is geen enkel zwembad meer veilig...
Prop jullie zwembroek, handdoek, duikbril
en badeendjes maar in jullie rugzak want vandaag
gaan we zwemmen! Vergeet ook jullie €2 niet.
23 februari:
Na het intensief zwemmen van vorige week heeft Jonas zijn kleine teen
verstuikt, Tim zijn nek gebroken, Seba zijn oor verlamd en kan Sander niet
meer lopen. Geen activiteit dus vandaag
2 maart:
Vandaag mogen jullie je verkleden want we gaan carnaval
vieren!!! Voor deze gelegenheid gaan we natuurlijk naar
de carnavalstoet. We spreken af om 14u aan de Witte Burg, en
om 17u mag je daar weer worden opgehaald. Vergeet jullie
confetti niet en een zak voor die honderden kilos snoep.
ZATERDAG 8 maart:
Morgen opent “cinema zeedustra” zijn deuren.
Actie, avontuur, comedy,… We hebben het allemaal. Maar
omdat jullie supercoole, megatastische, leuke kapoenen zijn
geven we jullie de kans om vanavond de vooropening mee te
maken een film inbegrepen natuurlijk. Dit zal plaatsvinden van
18u - 20u.
zaterdag 15 maart:
Nodig jullie vriendjes, familie, buren en andere mensen die je kent maar uit
want vanavond is het Kaas & Wijn Avond.
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16 maart:
Gisteren heeft de leiding iets te veel gegeten en daarom zijn we allemaal een
beetje ziek. Geen activiteit dus.
23 maart:
Na het smakelijke weekend van vorige week gaan we
het vandaag hoog zoeken.
Met professionele ervaren piloten zullen jullie de best
mogelijke opleiding kunnen volgen tot piloot. Landen, opstijgen, loopings en
luchtgevechten, na deze dag zal niemand aan jullie twijfelen want jullie
zullen behoren tot de top der piloten!
30 maart:
Door Jonas zijn prachtige vliegkunsten zijn we vorige week neergestort en
liggen we allemaal nog in het ziekenhuis. Geen activiteit vandaag.
6 april:
Breng jullie aprilvissen, emmers water, beste moppen en alles wat
je nodig hebt voor een goede grap maar mee. Vandaag brengen we
een ode aan 1 april. Dit wordt er één om nooit te vergeten.
Dat was al weer het keihardje voor deze keer. Hopelijk hebben jullie zich
geamuseerd. Vele groetjes van jullie supercoole leiders.

Tim

Jonas

Sander

Seba
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Nog even de regeltjes opzeggen…
We merken dat er de laatste tijd nogal wat verwarring ontstaat over hoe de
scouts precies werkt, hoe de timing in elkaar zit, wat gedragen moet worden…
Daarom zetten we hier nog even wat ‘regeltjes’ op een rijtje.
1.

2.

3.

De activiteit begint stipt om 14u.
Toegegeven, hier zondigen wij zelf vaak tegen. Maar het heeft ook geen zin
om de activiteit te starten als de helft van de tak er nog niet is… Daarom
beloven wij u plechtig dat we vanaf nu dubbel zo hard ons best doen om
telkens stipt om 14u te beginnen. En dan hopen we dat de leden volgen!
Zaken zoals shop, inschrijvingen,… Doe je best nà de activiteit.
Dit loopt verder op puntje 1, want soms loopt het begintijdstip van de
activiteit wat achter omdat onze leiding nog bezig is met shop,
inschrijvingen of andere zaken te regelen. Daarom is het beter om vragen
naar de leiding toe te stellen nà de activiteit, dan is er tijd genoeg. Begrijp
ons echter niet verkeerd, laat je zeker niet tegenhouden om zaken te
vragen aan de leiding! Wij staan er voor iedereen: voor de leden, maar
zeker ook voor de ouders die met vragen zitten. Dus sla gerust eens een
babbeltje met ons, wij helpen jullie graag verder!
Een das hoor je altijd te dragen als je naar de scouts komt.
De das is het universele teken van de scouts, en de oranje-bruine kleuren
stralen Zeedustra uit. Daar mag je terecht trots op zijn! Draag daarom altijd
je das als je naar de scouts komt, liefst ook in combinatie met andere
scoutskleren zoals een hemd of een oranje trui. Je das eens thuis vergeten
kan natuurlijk gebeuren, maar probeer er een uitzondering van te maken.
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Spelletjes
Die Sander toch. Vandaag wilde hij terug vertrekken naar Nederland,
waar hij studeert, maar hij is zijn paspoort kwijtgespeeld, midden in deze
grote bol kaas! Help jij hem zijn paspoort terug te vinden?
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Welpen
Hey liefste welpen! We vliegen er weer in de komende maanden met
deze spiksplinternieuwe activiteiten. Komt dat zien, komt dat zien!
+16 februari
Wij wilden vandaag graag eens naar de zoo, maar helaas ... Deze is niet open
vandaag. Gelukkig hebben we een oplossing gevonden! We
halen de dieren naar hier, en maken een eigen zoo! Dus
bereid je maar voor op het grote dierenspel.
+23 februari
Arne heeft vrijdagmiddag zijn voet verstuikt tijdens zijn
looptraining, Seppe heeft zich van dag vergist en Jakob en
Simon zijn gaan snowboarden. geen activiteit dus :(
+2 maart
Haal vandaag allemaal jullie gekste, kleurrijkste en grappigste
verkleedkleren boven! We vieren carnaval vandaag. Vergeet
jullie confetti en slingers niet! We spreken om 14u af aan De
Witte Burg, en om 17u mag je daar weer worden opgehaald.
+7/8/9 WEEKEND
Hebben jullie er zin in?!
Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Neen, dat is het niet! het zijn mega
mindy, superman, batman, spiderman, ... die je aan de hemel ziet. Ze vroegen
onze hulp dit weekend dus bereid je maar voor op het superheldenweekend (
krik je vliegkunsten maar op! ) Tot dan!
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+Zaterdag 15 maart
Vandaag, zaterdag 15 maart, is het onze 25ste kaas en wijnavond. Dus kom zeker
af met de hele familie om te smullen en te spelen! Deze avond vindt plaats in de
Noordduinen, dus NIET in de Kerkepannezaal zoals andere jaren!
+16 maart
Zo… Veel… Kaas… Burp. Wij kunnen de komende week geen kaas meer zien
want wij hebben er gisteren veel te veel gegeten. Vandaag daarom geen
activiteit!
+23 maart
aaaaaaaaargh! De Black Pearl is gesignaleerd in de
Noordzee! Het is nu aan jullie om ons pirateneiland
te beschermen. Aaaaaargh, onze kanonnen en
pistolen staan klaar om gebruikt te worden. Zet jullie
beste houten been voor!
+30 maart
de leiding wil zich ook graag nog eens gast voelen dus is er alleen scouts voor
de leiding. Tot volgende week!
+6 april
Vandaag allemaal jullie oude kleren aan, waar een scheurtje
of vlek geen kwaad kan. De vuilste en hardste spelletjes
komen vandaag aan bod.

vele groetjes van jullie tofste, hipste, coolste, beste, ...
leiding: Barne, Beppe, Bakob en Bimon
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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 (zie brief). 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!
hieronder vind je alvast enkele voorbeelden die we op onze scoutszolder
gevonden hebben:
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Naast het vieren van het de 25ste editie van de Kaas en Wijn Avond, is
het al jaren traditie dat desserts op deze feestavond geleverd worden
door de fantastische keukenhelden die deze scouts rijk is. Ben jij een
talent in de keuken en pak je al eens graag uit met je overheerlijke
appeltaart of delicieuze chocomousse? Aarzel dan niet en vermeld bij je
inschrijving voor de Kaas & Wijn Avond of je een lekkernij zal
meenemen. Wees maar zeker dat ze zal gesmaakt worden!

Kampdata
De kampdata zijn bekend!
Kapoenen:
Welpen:
Jojo’s:
Givers:

27 - 31 juli
25 - 31 juli
21 - 31 juli
21 - 31 juli

Kapoenen en welpen zitten opnieuw op dezelfde kampplaats, jojo’s en
givers zitten eveneens samen op een terrein. Waar zeg je? Goh ja… Dat
kom je pas te weten tijdens de kampbezoeken eind juni-begin juli!
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Jojo’s
Liefste jojo’s, het is alweer tijd voor het volgend keihardje! Bereid jullie al maar
voor op de coolste activiteiten van jullie nog coolere leiding!
Zondag 16 februari:
Vandaag spelen we GOTCHA in Koksijde bad!! Als je niet
weet wat dat is, kom je het vandaag wel te weten…
muhahaha (om 14 uur aan de lokalen).
Zondag 23 februari:
Oooh, vandaag geen activiteit. Wij gaan jullie ook missen!
Zondag 2 maart:
Yes het is weer tijd voor de carnavalstoet! We spreken af om 14 uur aan de
Witte Burg in Oost-Duinkerke, en jullie kunnen daar
dan weer afgehaald worden om 17 uur.
ZATERDAG 8 maart:
Het wordt eens tijd dat we samen een film bekijken!
We spreken af ZATERDAG 8 MAART om 20u aan de lokalen en we maken van
ons lokaal een echte home cinema!
Zaterdag 15 maart: We hopen jullie allemaal te zien op de kaas en wijnavond in
de Noordduinen (dus NIET in de Kerkepannezaal)!
Zondag 16 maart:
Jullie ouders hebben gisteren veel te veel wijn gedronken en jullie hebben
waarschijnlijk te veel kaas gegeten, dus vandaag is er geen activiteit zodat jullie
een beetje kunnen bekomen.
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Zondag 23 maart:
Het is eindelijk terug lente! De vogeltjes fluiten weer ’s
morgens, de bomen worden weer groen… Om daar eens
goed van te kunnen genieten, gaan we vandaag een
interactieve wandeltocht doen! Zo kunnen jullie ook al een
beetje oefenen voor op kamp. Om 14 u aan de lokalen!
Zondag 30 maart:
Het is alweer de laatste zondag van de maand, dus jullie mogen eens de hele
dag lui in de zetel zitten en wenen omdat er geen activiteit is vandaag! (En jullie
allerliefste leiders zijn dit weekend bovendien op leiderweekend om allemaal
samen over jullie te roddelen.)
6 april:
Het is nog eens tijd om een traditioneel scouts spel te spelen: jullie mogen het
opnemen tegen jullie leiding in een één-tegen-allen spel!
En niet vergeten; het weekend van 11 tot 13 april gaan we op weekend! Alle
info wordt meegegeven in brief/mail.

Jullie leiding,

Ruben & Tina
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Here we are again!! En niet nog niet voor het laatst! Het is weer tijd voor
een nieuw keihardje. Let’s go go go go go…
Zaterdag 15 februari
Jaja, daar is het dan: el party marginaly del givers
2014!! We maken er een groots feest van. Nodig zeker
al jullie vriendjes uit, zo geraken we zeker uit de kosten
 Afspraak om 13u in de lokalen. Indien verandering
laten we het weten.
23 februari geen activiteit wegens te veel gefeest!!
Na onze bal marginal kunnen jullie nu thuis de marginaal uithangen.
2 maart
We blijven maar marginaal doen, tijd voor carnaval. We
spreken af aan de Witte Burg om 14u, en daar eindigen
we ook om 17u. Trek maar je zotste kleren aan!

9 maart
Het wordt nog eens tijd dat we eens een echte scoutsactiviteit gaan doen,
vandaar: Back to the roots!
zaterdag 15 maart Kaas & Wijn Avond
Wees allen welkom voor een stukje lekkere kaas
en een slokje goede wijn (of iets anders natuurlijk).
OPGELET!! De kaas en wijn avond gaat dit jaar
door in de Noordduinen en niet in de
kerkepannezaal!!!
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16 maart geen activiteit
De kaas ligt nog steeds op onze maag en de wijn zit in onze kop. Daarom
blijven we vandaag in ons bed liggen. See y’all next week
21-22-23 maart
3 Datums, hoeft dit nog meer uitleg? Ja? Wel dat
mag je verwachten in een mooie brief (of mail, of
facebook bericht, of sms, of …) Wat we jullie wel
al verklappen is dat we naar … gaan en dat het
thema … is. (vul maar in, tzal toch mis zijn ;) )
30 maart geen activiteit
Na het übercoole weekend van vorige week heeft de leiding nood aan
bezinning. Deze week dus geen activiteit.
6 april
Alweer tijd voor de laatste activiteit van het
keihardje  Dus eens tijd voor een
specialleke! Wat het is? Daar zal je achter
komen als je af komt 

Het keihardje zit er al weer op. Spijtig, spijtig, spijtig. Maar niet getreurd,
rond deze tijd valt het laatste keihardje in jullie bus met daarin nog een
maand vol activiteiten! DADAAAA
J&J
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Openingszinnen voor jeugdbewegingen
De lente is weer bijna in het land! Vogels fluiten,
lammetjes worden geboren en ook die vlinders in de
buik beginnen steeds actiever te worden. Bijna
Valentijn en nog steeds geen lief? Deze
openingszinnen kan je eens in de scouts proberen. En
laat vooral weten of het gelukt is!

-

Zit jij in de scouts ? Want je hebt mijn hart wel in de knoop
gelegd…

-

Heb jij een kompas ? Want ik ben helemaal het
noorden kwijt door jou te zien …

-

Heb je gisteren rupsen in mijn gamel gedaan ?
Want ik heb precies vlinders in mijn buik !

-

We spelen 1-2-3 fotomodel… En jij bent gewonnen !

-

Mijn lievelingsspel is telefoontje. Mag ik je nummer ?

-

Speel je graag mijnenveld ? Want jij bent wel een bommeke !

-

Ik ben dan wel mijn bril kwijtgeraakt tijdens het bosspel, ik zie jou
nog altijd zitten !

-

Moet ik een kampvuur maken of ga jij me warm houden ?

Succes gegarandeerd !
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Beste Jin
Tijdens de vorige activiteiten heb ik, Detective Joren Levecque, jullie heel goed in de gaten
gehouden, jullie uitgehoord en ja, jullie gefilmd met verborgen camera's. Hieronder vind je
een lijst terug met wat ik allemaal van jullie te weten ben gekomen.

1. De liefdesrelatie tussen Fieke en Ruben is meer dan dik in orde, wij kijken uit naar de
kindjes... mag ik dan peter zijn?
2. Charlotte is het beu dat ze constant haar gsm kwijt speelt en heeft maar besloten om door
het leven te gaan zonder gsm. Als je dus een postduif ziet vliegen of rooksignalen ziet,
charlotte wilt met je communiceren.
3. Geraldine is na de breuk met Ruben nogal jaloers op hem en is als wraak iets begonnen
met Jonathan. Ze zijn intussen 1 maand samen. Hier kijken we ook uit naar kindjes... mag ik
meter worden van jullie kleine?
4. Izy begint toch te beseffen dat hij liever een meisje wilt zijn i.p.v. een kikker. Hij is zot van
Jonathan maar helaas pindakaas. Hij is al bezet. Toch blijft Izy nog hopen door Jonathan
complimentjes te geven en hem "beertje" te noemen.
5. Zohra is zwaar verslaafd aan haar Iphone. Iedereen weet dit wel. Ze gebruikt het zelf als
knuffelbeer.
6. Sil kwam over laatst alexandra tegen op straat met een wekker in haar mond.
Sil vraagt waarom ze dit nu doet. Zegt Alexandra.: "Orly heeft gezegd dat mijn adem stinkt
en dat ik ofwel mijn tanden meer moet poetsen of anders een tic-tac in mijn mond moet
steken."
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7. Zonder dat iemand iets door heeft zijn Anna en Orly nu al bezig met het smeden van
plannetjes voor 1 april. Tip de grap in keihardje 2.
8. Vorige week heeft iemand gekakt in het leiderslokaal maar we weten nog steeds niet wie
het is, behalve ik natuurlijk. 'k Heb een diagnose van de stront genomen, geroken, bekeken
en zelf geproefd... De eigenaar van de drol is ......... (zie keihardje 4)

Zondag 9 februari:
Let's go swimming in the water, let's go swimming in the sea... or in the water of swimming
pool Koksijde. Neem €2 mee en voor de jongens hun bikini en de meisjes hun zwembroek.
Zorg dat je ook een muntstuk van €1 mee hebt voor de kasjes.

Zondag 16 februari:
Bij elke activiteit past wel een liedje? Maar bij deze zijn er
ontelbaar veel. Zoals: "Love is in the air" of "verliefd zijn, verliefd
zijn, dat doet een beetje raar,..." of" Kweet nog hij je zei hé lekker
beest, tklonk toen in men oren als een feest,...". Vandaag is het
Valentijnsdag bij de jins van Scouts Koksijde. Nieuwe koppeltjes
maken en koppeltjes die al verliefd waren nog meer verliefd laten
worden. Dit allemaal vandaag in het Grote Liefdesspel.

Zondag 23 februari:
C'est par ici pour allé par là. C'est le dernier dimanche du mois et il est comme d'habitude
aucune activité.

Zaterdag 1 maart:
In het begin van het jaar hadden we een aantal geldinzamelacties vast gelegd. Eén actie
daarvan was een tombola. Op 15 maart hebben we naar jaarlijkse traditie onze Kaas- en
wijnavond. Een perfect evenement om de tombola te laten doorgaan. Maar wat hebben we
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nodig voor een tombola.... Ja inderdaad, prijzen. Deze middag gaan we op prijzen jacht in de
winkels van Koksijde en omstreken. We spreken af op zaterdag 1 maart om 14u aan de
scouts en zijn tegen 18u zeker terug.

Maandag 10-14 maart:
Beste Jins, na vele jaren met het idee rond te lopen om ooit eens een leefweek te doen in de
scouts, ben ik er eindelijk klaar voor. Maar nu is mijn vraag: "zijn jullie daar klaar voor?". Een
weekje verblijven in de scouts zonder ouders, zelf potje koken, overdag naar school gaan en 's
avonds direct terug naar de scouts.... Eigenlijk is het een doodgewone schoolweek maar dan
i.p.v. thuis is het in de scouts. Er zal nog een brief volgen voor jullie ouders zodat zij ook
weten wat dit juist inhoud en of jullie de toestemming krijgen van hen.

Zondag 16 maart:
Na (hopelijk) een geslaagde Kaas- en wijnavond is er deze
zondag geen activiteit voor jullie kindjes. Sorry hoor. Echt waar
sorry. 1000x excuses. Maar echt sorry. Kan er ook niet veel aan
doen. sorry. sorry. sorry .

Zondag 23 maart
Wie is de volgende Tiger Woods? Wie kan een Albatros slaan? Of misschien wel een hole-inone. Keer zien wie het beste de balletjes in de gaatjes kan slaan. We gaan vandaag een potje
minigolf spelen. Doe maar jullie golftenue (scoutsuniform) aan en kom met jullie golfkarretje
(fiets) naar de scouts. Misschien moet je ook je caddy meebrengen zodat je je eigen clubs niet
moet dragen.

Zondag 30 maart:
Aangezien jullie na Boemba al naar jullie bedje moeten en nog elke avond jullie papfles nodig
hebben, zullen jullie nog een jaartje moeten wachten om mee te gaan met de grote mensen.
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De leiding gaat op leidersweekend en zullen zorgen dat jullie volgende scoutsjaar terecht
komen in een hechte en toffe bende.

Zondag 6 april:
Aan alle snowboarders wens ik hen een zalige reis toe, aan alle ski-janetten ook een goeie
skireis toewenst. Maar geef toch toe al die skiërs die bulten maken op de piste, met hun
stokken schreven trekken in je snowboard, denken dat ze alles mogen op de pistes om dat ze
rapper kunnen gaan dan wij. Het blijven toch wel janetten eh :p. Vandaag uitzonderlijk geen
activiteit. Jullie leider is gaan boarden en sommigen van jullie ook.
__________________________________________________________________________________________________
Bedankt ééééééh
tot de noasten
de leute eh op
bonne chance
weard junder moar allemoale

Junder craziest leider
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Cartoons
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