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We zitten al over de helft van het scoutsjaar, en zijn al aan het aftellen naar 

het scoutskamp, maar we hebben ook al supertoffe activiteiten gehad! Hier 

een overzicht van de activiteiten van het 2e keihardje. 

 

Bij de kerstfeestjes op 23 december 

heeft de fourage zichzelf overtroffen 

met het heerlijke eten. Zeker de welpen 

waren nogal aan het smullen, ze 

hadden zelfs geen oog meer voor de 

cadeautjes die ze hadden gekregen!  

 

Ook de kapoenen hebben zich duidelijk 

heel erg geamuseerd tijdens het 

kerstfeestje. Of precies toch niet 

iedereen...  
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Het kerstfeestje was voor Tina ook de eerste keer dat ze de welpjes terugzag 

dit scoutsjaar! Zij was namelijk een 

half jaar naar Finland om daar te 

studeren. Maar om de scouts niet te 

veel te moeten missen heeft ze ook 

daar leiding gestaan bij de Finse 

welpen. Ze heeft hen de Belgische 

scoutstradities aangeleerd en zelf 

ook wat ideetjes opgestoken! 

 

Op de eerste activiteit van het nieuwe jaar hebben we de schaatspiste aan het 

gemeentehuis voor een 

paar uurtjes ingepalmd. 

De leiding kon vooral de 

givers en jojo’s amper 

bijhouden bij tikkertje! 

 

 

 

 

Natuurlijk werd er ook wel in de duinen gespeeld, zeker als 

het mooi weer was! 
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Zaterdag 18 maart 2017 

 

Ook dit jaar zijn we trouw aan de ‘eeuwenoude’ traditie van de scouts: onze 
kaas- en wijnavond. Deze gaat opnieuw door in Kerkepannezaal en je mag je 
weer verwachten aan een gezellig avond met oude en nieuwe vrienden en 
kennissen, om eens bij te praten maar ook om de leiding beter te leren kennen. 
Er zal voor heerlijke kaas worden gezorgd door de Kaashoeve in Veurne en ook 
weer kwaliteitsvolle wijn van Ambrosius. Voor niet-kaaseters en 
BOBs/kinderen zullen er genoeg alternatieven zijn! Ook zal er een tombola 
plaatsvinden en zal de leiding weer een zelfgemaakt filmpje of show hebben 
voorbereid, én er zal een spel worden voorzien voor de kinderen. Kortom, een 
niet te missen avond! 
Meer info volgt maar schrijf het alvast in je agenda. Voor vragen kan je altijd 
een mailtje sturen naar tina@zeedustra.be  
  

mailto:tina@zeedustra.be
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Daaaaag liefste kapoentjes, hier zijn we weer, nu met het derde keihardje. 

Het voorlaatste al, jammer he! Maar ook deze keer vullen we het weer met 

supertoffe activiteiten: 

Zondag 12 februari 

Hopelijk zijn jullie niet bang om vuil te worden of een scheurtje in jullie broek 

te krijgen! Vandaag gaan we namelijk jullie echt scoutsgehalte testen. We 

spelen heavy en dirty games! Doe dus allemaal jullie speelkleren aan!!! 

 

Zondag 19 februari 

In wie van jullie schuilt er een bouwvakker of 

architect? Wie kan eruit niks, iets maken? Wel daar 

gaan we vandaag achter komen. Haal jullie takken, 

touwen, planken en bouwplannen maar alvast 

boven, want vandaag bouwen we het kamp van je 

dromen!  

 

Zondag 26 februari  

De leiding wou net als jullie zo’n prachtig kamp bouwen, maar dat bleek 

moeilijk zonder jullie hulp. Wouter heeft een tak op zijn hoofd gekregen en ligt 

nu in bed te rusten. Zohra, Sare en Alexandra zijn dus op ziekenbezoek. Orly 

verloor een vijs en zoekt die nu nog steeds en Lara is verdrietig omdat het 

kamp niet lukte. Daarom vandaag dus GEEN ACTIVITEIT! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie6e3SiO_RAhVBsxQKHXLmCpkQjRwIBw&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-sjorren-i4753.html&bvm=bv.145822982,d.d24&psig=AFQjCNHlMkk_jYyIhIE7h-nYWxn4Q5bYCA&ust=1486044309511488
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Zondag 5 maart  

Zijn jullie klaar om katjes uit bomen te redden, brandjes te 

blussen, ladders te beklimmen of te rijden met een 

brandweerwagen? Vandaag worden jullie klaargestoomd 

tot echte brandweermannen of vrouwen in het grote 

brandweerspel!  

 

Zondag 12 maart 

Wie bewoont er die rood met witte paddenstoelen? Wie eet er al die 

plopkoeken op? Wie is er nog kleiner dan jullie handen? Juist ja, de kabouters! 

Vandaag dompelen we jullie onder in de wondere wereld van deze kleine 

mensjes. 

 

Zondag 19 maart 

Hebben jullie gisteren ook zo veel kaas gegeten? Alexandra en 

Sare zeker wel, zij hebben toch nog wat rust nodig. Zohra en 

Lara houden hen gezelschap. Orly en Wouter daarentegen zijn 

nog altijd aan het eten, daarom vandaag dus GEEN ACTIVITEIT!  

 

Zondag 26 maart 

Sare, Alexandra en Lara hebben een superbelangrijk familiefeest. Wouter en 

Zohra een grote toets morgen en Orly heeft een spin gezien en durft nu zijn 

kamer niet meer uit. Vandaar, vandaag GEEN ACTICITEIT! 
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Zondag 2 april 

Welke dag wast het gisteren? Sinterklaas, Kerstmis, Pasen misschien? Maar 

nee! Het was 1 april. Hebben jullie geen grapjes uitgehaald gisteren? Een visje 

op de rug van mama, tandpasta op de klink of een emmer boven de deur. 

Vandaag spelen we een twee-april-spel! 

Zondag 9 april 

Lara is er heilig van overtuigd dat ze gisteren 

een ufo zag en stiekem geloven we allemaal wel 

dat Wouter van een andere planeet komt. We 

gaan het uitzoeken, wie is er stiekem een 

marsmannetje en waar blijven al die vliegende 

schotels vandaan komen? Vandaag het grote 

alienspel!  

 

Zo, dat was het al weer voor dit keihardje (jammer ). Jullie leiding 
begint alvast te denken over de volgende, suppertoffe en 

jammergenoeg laatste editie! Vergeet ook zeker onze kampdata niet 
op de kalender te schrijven: 27 tot 31 juli. 

 
Stevige linker en veel liefs, 

Jullie kapoenenleiding! 
 

 
 

 

 

Alexandra      Lara                    Orly                 Wouter        Zohra                  Sare 
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Verbind de puntjes en 

begin maar al te 

dromen van deze 

zomer! 

Los de sudoku op. Kan jij 

het aan? 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiliY6k4PHRAhXD1xoKHQOOCJMQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/kititi0327/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC/&bvm=bv.146073913,d.d24&psig=AFQjCNEM9w2yKDSmdju8vKdk8NjjyHGpLQ&ust=1486136548418423
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Daaaaag, liefste welpjes!!!! Amai, het voorlaatste keihardje van het jaar al! 

Er zijn bijna niet genoeg zondagen om al die coole spelletjes te spelen die we 

voor jullie in petto hebben. Daarom zijn er ook dit keihardje weer supercoole 

activiteiten gepland voor jullie! 

 

Zondag 12 februari 

Jullie kunnen er niet omheen, het is bijna Valentijn en 

de leiding vind dat echt supertof! We zullen ook extra 

lief zijn voor jullie dus kom maar allemaal af naar het 

Valentijnspel vandaag. 

 

Zondag 19 februari 

Het lijkt misschien nog lang, maar het kamp komt toch wel dichterbij! Daarom 

gaan we vandaag eens wat oefenen op dat kaart lezen en jullie weg vinden. 

Doe goeie schoenen gaan want we gaan op avontuur! We beginnen en 

eindigen in de lokalen op de 

normale uren. Probeer maar al 

te achterhalen hoe een 

vissengraat werkt zoals deze: 
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Zondag 26 februari  

De leiding heeft de tocht nog eens alleen gedaan en is Luca samen met Tina in 

de vaart gevallen en stinken nog altijd, Seppe en Milan zijn hun schoenen aan 

het terug zoeken, Joren en Wannes zijn verdwaald en Lise is nog altijd niet 

terug van hen te zoeken, dus vandaag GEEN ACTIVITEIT! 

 

Zondag 5 maart 

Ligt er Flan op de Mont Blanc? Is er wifi 

in Tahiti? Maken ze plezier in Lier? Is er 

een Delhaize in Pervijze? 

Wat we hiermee willen zeggen, is dat 

we vandaag wat competitiever zullen 

zijn en dat jullie vandaag moeten tonen 

wie de slimste, snelste, meest behendige, grappigste en creatiefste is. Wij 

hebben een scoutsversie van de spelprogramma’s gemaakt en gaan die 

vandaag op jullie uittesten! 

 

Zondag 12 maart 

Wat dachten jullie van nog eens een typische, traditionele scoutsactiviteit? 

Kom maar met zoveel mogelijk af want vandaag nemen jullie het op tegen de 

leiding in een ‘Één tegen allen’-spel! Sommige opdrachtjes zullen niet al te 

proper zijn (lees: dirty games) dus doe maar vuile kleren aan! 
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Zondag 19 maart 

Milan en Joren hebben te veel kaas restjes gegeten 

op de kaas- en wijnavond van gisteren en liggen nu 

samen in het ziekenhuis. Tina en Seppe zorgen voor 

hun tot ze terug beter zijn en Luca, Wannes en Lise 

zijn druk bezig met een verrassingsfeestje voor de 

andere leiders. Dus géén activiteit vandaag! 

 

 

Zondag 26 maart 

Milan en Joren zijn nog altijd doodziek en de andere leiders zijn bezig met het 

opkuisen van hun verrassingsfeest. Wannes is boos op Luca omdat hij het 

verrassingsfeestje in het keihardje heeft gezet waardoor het geen verrassing 

meer was. Dus jammer genoeg opnieuw géén activiteit deze zondag! 

 

Zondag 2 april 

Hebben jullie gisteren tandpasta op de klink 

gedaan? Of aprilvissen op de rug van de 

mama geplakt? Of een scheetkussen op de 

stoel van de papa gelegd? NEE?? Je vrienden 

of familie plagen is toch het leukste wat er is! 

Vandaag is het aprilvisspel!  
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WEEKEND Zaterdag 8 april - Zondag 9 april 

Seppe heeft onlangs een brief 

gekregen van Zweinstein: hij 

bezit magische krachten en 

mag naar de Hogeschool voor 

Hekserij en Hocus-Pocus! Hij 

heeft jullie hulp nodig dit weekend bij zijn huiswerk en ook om Voldemort, de 

boosaardige tovenaar, voorgoed te verslaan...  

DUS welpenweekend van zaterdag 8 april om 10u tot zondag 9 april 14u. Meer 

info volgt nog in een brief. 

 

Ziezo, jullie hebben alweer een keihardje vol activiteiten overleefd en jullie 

leiding is alweer bezig met het 4e en laatste keihardje! Vergeet niet om de 

kampdata ergens in het groot in je kamer te hangen of op je kalender te 

schrijven zodat je vanaf nu kan beginnen aftellen! (voor welpen: van 25-31 

juli) 

Van jullie liefste welpenleiding, 

Seppe, Tina, Lise, Joren, Milan, Luca, Wannes 

 

(kan je raden wie wie is in onderstaande foto?) 
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Zijn jullie ook al aan het aftellen? De zomer nadert met rasse schreden en dus 

ook de meest memorabele tijd van het scoutsjaar: het kamp! Vergeet de data 

niet in jullie agenda te schrijven of noteer ze op de kalender dan kunnen jullie 

alvast beginnen aftellen! 

 

 KAPOENEN: 27-31 juli 
 WELPEN: 25-31 juli 
 JOJO’S: 21-31 juli 
 GIVERS: 30 juli-8 augustus 
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’
 

Dag liefste, beste, coolste, gezelligste, grootste en niet te vergeten tofste tak 
die der maar is in de scouts, ‘de Welpen!!!!’. Oeps ik bedoel ‘de Givers!!!!’. Of 

‘de Kapoentjes!!!!’. Of de ‘Jojo’s!!!!’. We zijn het niet helemaal zeker welke 
tak we zoeken maar wat we wel weten is dat Matthieu, Arne, Anna, Fieke en 

Simon de beste, coolste, gezelligste en tofste leiding zijn die je maar kan 
inbeelden!!!  

 
 
 

Zondag 12 februari 
 
Dag liefste dreuzeltjes, hebben jullie ook altijd 
eens zwerkbal willen spelen? En vragen jullie 
je af wat ‘Avada Kedavra’ en expecto 
patronum’ nu eigenlijk echt wil betekenen? 
Kom dan zeker af want we spelen het grote 
Harry Potter en de school van Zweinstein Spel.  
 
 

Zondag 19 februari 
 

Bommetje!!!! (splash, plons,…) jaja je raad het 
goed  we gaan zwemmen!!!  Van borstcrawl tot 
vlinderslag en natuurlijk de buis en springplank 
niet vergeten. Kom dus zeker af! Vergeet je 
zwemgrief niet en neem ook €3 mee. 
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Zondag 26 februari  
 
Vandaag is het Carnaval!! Normaal gaan we elk jaar met de scouts gaan kijken, 
maar omdat we gisteren naar het feestje van het jaar zijn geweest is het een 
beetje moeilijk om vandaag weer te feesten. Je kan wel nog altijd gaan kijken 
naar de stoet want die gaat wel door. Tzal deze keer niet met ons zijn  (geen 
activiteit). 
 
 

Zaterdag 4 maart!!! (Let op Zaterdag) 
 

Woehoe, een avondactiviteit!!! Vanavond 
is het filmavond, tijdens de film zullen er 
allemaal lekkere dingen zijn om te eten… 
rarara wat zou het zijn? Jullie zullen 
alleszins geen honger lijden :p Welke 
film(s) willen jullie graag zien? Neem 
gerust een film mee van thuis als je er hebt 
liggen! Wij zorgen ook voor een aantal 
films waaruit jullie dan kunnen kiezen, 
zoals Bumba of K3,… 
 

Praktische info: Van 19u30 tot 21u30 in de scouts!!  
 
 

Zondag 12 maart 
 
Repeteren repeteren wie zijn best doet zal het leren 
repeteren repeteren repeteren. Ook wij hebben dromen, 
Anna en fieke zouden graag actrice worden en Simon 
geluidsman Arne cameraman. Matthieu zou graag regisseur 
worden dus misschien wordt het weleens tijd om een film te 
maken. Helpen jullie mee? 
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Zondag 19 maart  
 
Gisteren was onze supercoole, jaarlijkse kaas- en wijnavond. Matthieu en Fieke 
hebben veel te veel kaas gegeten en geraken dus niet meer uit de zetel… Anna 
heeft een date met haar lief. Arne en Simon liggen vandaag heel de dag in hun 
bed omdat ze jullie zo hard missen. Er is dus GEEN ACTIVITEIT vandaag. 
 
 

Zondag 26 maart  

 
Oei oei oei, net opgebeld door Spoed. Fieke, Matthieu en Simon waren gaan 
snowboarden/skiën maar zijn van de piste geraakt. Ze zijn gevallen en 
beginnen rollen naar beneden in de sneeuw. Iemand zag dit gebeuren en 
verwittigde direct de hulpdiensten. Toen de hulpdiensten toekwamen zagen 

ze 3 grote sneeuwballen van wel 2 meter groot. 
Achteraf bleek dat Fieke, Matthieu en Simon door het 
rollen van de berg een sneeuwbal zijn geworden. Ze 
zijn onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. 
Maandag mogen ze weer naar huis maar dit wil zeggen 
dat we dus geen activiteit kunnen doen vandaag. 
Tot volgende week!  
 

 

Zondag 2 april 
 
Hoe goed kunnen jullie sjorren? Hahaha dat 
dachten we al  geen probleem we helpen je er 
wel doorheen want op het kamp is het heel 
belangrijk dat je kan sjorren. Als niemand kan 
sjorren hebben we geen tafel, vlaggenmast, 
keuken,… op kamp. En een tent opzetten is ook 
niet zo gemakkelijk. Vandaag leren we je alles 
hoe je op kamp kan overleven.  
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Zondag 7-8-9 april 
 
Houd deze data maar zeker vrij want dit is wanneer het 
legendarische weekend ‘Mutanga’ zal zijn! Het is niet 
zomaar een weekend, het is met alle jojo’s van onze 
Gouw (Brugge, Gistel, Oostende en Oostduinkerke, …). 
Hoe cool wordt dat?! Superformidabel!!!! Jammer 
genoeg mogen wij nog niet meer zeggen. Er komt nog 
een brief/mailtje met alle info die je nodig hebt.  
 
 
 

 
Voor je het weet zit het er al weer bijna op. Maar niet getreurd want 

volgende week zijn we er weer met nog veel meer! 
groetjes van de beste leiding:  
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16+ 
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Keihardje 3, een editie die de geschiedenisboeken zal ingaan als een 
legende. Niet alleen gaan we weer awesome activiteiten doen, maar 

ook de filmwereld veroveren en moneyz verdienen voor ons kamp. Zet 
je dus schrap want hier is onze drukke planning voor de komende 2 

maanden:  
 

Zondag 12 februari 

Binnenkort is het zover, het filmfestival van Gouw 

Noordzee in Brugge, daarom gaan we vandaag nog eens een 

volledige dag besteden aan het maken van onze supercoole 

film. Half 10 aan de scouts.  

 

Zondag 19 februari 

Vandaag is het tijd voor iets mega nice, een kamertoertocht. Jawel, we gaan 

een hele dag lang van kamer naar kamer en 

eens kijken hoe iedereen zijn kamer 

eruitziet. Mest die varkensstallen maar 

eens goed uit zodat we onder de indruk zijn 

van jullie kamers. Afspraak om 9 uur aan de 

lokalen met de fiets.   

 

Zaterdag 25 februari 

En daar is onze eerste geld-inzamelactiviteit. Op decennia gaan we de mensen 

van wat lekkers voorzien. Zorg dat jullie talrijk aanwezig zijn, want de centjes 

gaan rechtstreeks naar NICES. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih08LIz-TRAhVIWxoKHfcbCqsQjRwIBw&url=http://vector.me/search/video-camera-cartoon&bvm=bv.145822982,d.ZGg&psig=AFQjCNE5MPJGNWo2T1XmcAU04hT7OOX5IA&ust=1485685401907675
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Zondag 26 februari  

Na het harde werk van gisteren zijn we allemaal pompaf, dus geen activiteit 

vandaag, tot volgende week!!! 

 

Zondag 5 maart 

De film is ondertussen ingeleverd, dus is het tijd voor onze eigen première. 

Kom dus allemaal verkleed als filmster, want vandaag zullen jullie eens 

meemaken hoe het voelt om beroemd te 

zijn. 

 

Zaterdag 11 maart 

Eindelijk is het zover, het filmfestival in 

Brugge. We vertrekken aan de scouts met taxi Zeedustra om onze prijs in 

ontvangst te gaan nemen. Het precieze tijdstip zal nog worden doorgegeven. 

 

Zondag 12 maart 

Na al die filmdrukte is het weer tijd om ons oude leven terug op te nemen. 

Maar niet getreurd, na al die inspanning hebben jullie wel wat ontspanning 

verdiend. Daarom gaw e bitje chiln, wit je wel ezo 

YOLO, SWAG en al de rest. Of kortom, we gaan eens 

gaan zwemmen. Vergeet zeker jullie 2 euro niet!  

 

Zaterdag 18 maart, Kaas & Wijn Avond 

Tijd voor moneyz again. Kaas & Wijn avond betekent veel volk, veel volk 

betekent veel geld. En geld moet je halen waar het zit. Daarom gaan we een 

tombola organiseren ten voordele van ons kamp. 

 

http://annekerent.blogspot.com/2013/11/cross-training-zwemmen.html
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Zondag 19 maart 

Na al die kaas en wijn zijn we opgenomen in de 

psychiatrie voor onze kaasfobie die we gisteren 

ontwikkeld hebben en de mentale probleempjes 

van Izy die al wat langer gaande zijn. Geen 

activiteit dus. 

 

Zondag 26 maart  

Wat een toeval, wat een toeval. Het is de laatste van de maand en we zijn 

toevallig allemaal ziek of we hebben iets gebroken of ..... Kortom, geen 

activiteit. 

 

Zondag 2 april 

Er is duidelijk een vloek die rust op deze 

activiteit, maar we zullen het toch nog eens 

proberen. Vandaag Harry Potter activiteit. 

We zullen eindelijk te weten wie van jullie 

een varken, koe, konijn, schaap of 

eenhoorn als patronus heeft.  

 

Vrijdag 7 tot Zondag 9 april 

Dit is nog niet helemaal duidelijk, maar dit wordt sowieso een weekend. Er 

zijn 2 opties: 1. Giverfeestje 2. Pastaweekend. Meer info volgt dus via mail. 
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Ziezo, dit was het alweer, binnenkort komt het laatste keihardje eraan 
en daarna wordt het aftellen naar het zalige NICES in Nederweert. Vele 

groetjes en dikke lebbers van jullie leiding! 
 
 
Sander          Izy         Eline    Ruben 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ps. Hier heb je nog enkele  
sfeerbeelden van het 
weekend: 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihode_zeTRAhUGvRQKHTcWAHYQjRwIBw&url=http://www.karikaturist.nl/portfolio&bvm=bv.145822982,d.ZGg&psig=AFQjCNFWcGI-5eEx_LGv68f_UzS_YvpFDA&ust=1485684843811669
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1. Waarom lachen kaboutertjes als ze gaan 
voetballen? 

2. Het is wit met zwart en springt op en neer? 
3. Het is groen en het vaart? 

 
  

Wist je dat Lara eigenlijk een uilen-fluisteraar is?  
Haar talent is zeer bijzonder en is uniek in haar familie. 
 

 
 
 
Wist je dat Fieke zich kandidaat had 
gesteld voor ‘Temtation Island’? En voor 
‘Blind Getrouwd’? En voor ‘Boer zkt 
Vrouw’? Ze is echter door een 
onbekende reden steeds geweigerd… 

 
 
Wist je dat Izy een Hippie is? Elke week gaat hij naar de 
bloementuin en doet hij er vredes-dansjes ! 
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 Antwoorden: 

1.Omdat het gras onder hun okseltjes 
kietelen 

2.Een springuin 
3.Een sperziebootje 


