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Twitter (www.twitter.com/ScoutsZeedustra) . 
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DE WALVIS 

  
Ons tweede keihardje alweer, wat gaat de tijd toch snel. Zijn we nog allemaal 
even abnormaal? De leiding alleszins wel! En zo hoort het ook. Neem nu de 

walvis bijvoorbeeld, één van de beste zwemmers in onze oceaan. Toch wordt 
hij niet altijd even goed aanvaard. Zijn aparte, ietwat grote uiterlijk valt nogal 
op in de oceaan tussen al die kleine visjes. Toch laat deze kolos zich niet uit 

zijn lood slaan en zwemt hij lustig verder. 
 

Neem allemaal een voorbeeld aan deze reus. Laat je niet doen, wij zijn hier 
voor jou. De leiding doet er alles aan jullie een prachtig jaar te bezorgen, nu 
hebben we alleen jullie hulp nog nodig. Haal je beste enthousiasme uit de 

kast en breng het mee naar de scouts!
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Hallo hallo beste kapoenen! Hier zijn we terug met het tweede keihardje van 

het jaar! Joepieee jajaja er staan weer super-mega-coole activiteiten voor 

jullie gepland! Dus hou je maar vast, want hier gaan we: 

Zondag 10 december 

Pliens plons plas, vandaag gaan we zwemmen! Vergeet jullie 
zwemgerief zeker niet! Neem ook €2 mee. We spreken af 
om 14u aan de scouts. Jullie mama en papa kunnen 
eveneens jullie weer ophalen om 17u aan de 
scouts. Tot dannnn!  

 
Zondag 17 december 

Wij zoeeken de schat! Wij zoeeeekken de schat! Waar is die schat? Daar is die 

schat, ahoi! Haal de innerlijke piraat naar boven want vandaag spelen we het 

super-duper-piratenspel! Wij zullen de schatkaart volgen en wie weet vinden 

we rijkdom! Vandaag spreken we af in BZC De Nachtegaal in De Panne, om 

14u.  

 

Zondag 24 december  

De leiding wilde voor kerstavond een heus diner maken. Echter, tijdens het 
koken had Wannes zijn hoofd in de kalkoen gestopt! 
Lise en Milan probeerde hun opperste best om hem 
te bevrijden, maar ze vielen op de grond en hebben 
beiden een gebroken arm! En Matthieu? Die was al 
alle dessertjes aan het opeten, waardoor hij buikpijn 
heeft en niet kan komen! Geen activiteit vandaag.  
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Woensdag 27 december  

Scouts? Op een woensdag??? Jaja, vandaag houden we 
niets anders dan ons kerstfeestje! Welk uur? Alle 
verdere informatie zal nog via een brief volgen én op de 
scoussite én facebook worden medegedeeld! Zeg dus 
zeker tegen je ouders dat ze die in de gaten moeten 
houden! 
 

Zondag 31 december  

Vandaag is het de laatste zondag van de maand en het is de laatste zondag van 

het jaar! Dat betekent: geen activiteit vandaag! Tot in 2018! 

 

Zondag 7 januari  

Woesh woesh, vandaag gaan we schaatsen! We 

spreken af tegen 13u45 aan de schaatspiste van 

Koksijde, om 16u kunnen jullie weer daar opgehaald 

worden. Vergeet zeker je handschoenen, dikke 

kousen en €4 niet!  

 

 

Zaterdag 13 januari 

Wat krijgen we nu? Scouts op een zaterdag? Vandaag gaan we een film kijken! 

Samen met de welpen zullen de allerleukste film bekijken. We spreken af om 

18u30 aan de scouts. Om 20u30 mogen jullie terug opgehaald worden. 
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Zondag 21 januari 

Na vorige week samen met de welpen een film te hebben bekeken, gaan we 

eens tonen wie de beste tak is! We gaan samen knutselen! En het mooiste 

knutselwerkje wint een prijs!!! Dus beste kapoenen: wie gaat er die prijs 

winnen? Wij!!! 

 

Zondag 28 januari  

Wannes heeft zo hard gestudeerd dat hij in een boek is veranderd!? Waar is 

dat boek? Onvindbaar! Lise heeft superveel stress dat ze in het ziekenhuis is 

opgenomen voor een stresskip! Matthieu heeft zijn vingers gebroken van al 

het schrijven en Milan is gevallen toen hij zijn examen wilde afgeven en kan 

dus ook niet komen! En het is ook de laatste zondag van de maand, dus geen 

activiteit!  

 

Zondag 4 februari 

Het wordt weer tijd dat we een echt scoutsspel spelen! Maar waarover het 

gaat? Dat is een grote verassing! Vandaag spelen we het grote 你会看到今天 

spel! Kun jij chinees lezen? Wij ook niet. Benieuwd naar wat het is? Dan moet 

je zeker komen vandaag. 

Zo dat was het dan voor deze keer! Veel groetjes en kusjes van jullie 

allerleukste leiding! 

  

Wannes Matthieu Lise Milan 
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Rara, wat zit er verborgen 
in deze prent? Verbind de 

bolletjes en kom erachter! 

Zoek een dobbelsteen en 

kleuren maar! 
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Hier zijn we weer, met het tweede keihardje van het jaar. Jullie leiding kijkt zo 

hard uit naar weer 2 maanden plezier met jullie. Ontdek snel wat we allemaal 

gaan doen: 

Zondag 10 december 

Vandaag mogen jullie je kookkunsten tonen aan de 

leiding! Wat is er leuker dan samen gezellig koken? 

Niets, dus kom maar allemaal af naar deze keileuke 

activiteit. ☺ ☺ ☺  

 
Zondag 17 december 

Ben jij graag een politie of liever brandweerman?? Misschien wel bakker of 

leerkracht? Ik weet dat Joren altijd al prinses wilde worden. En vandaag is dit 

allemaal geen probleem, want jullie mogen je vandaag volledig uitleven! 

Vandaag mag (lees: moet) iedereen in zijn favoriete beroep verkleed komen 

en zullen we Koksijde eens tonen wat echte werkmensen zijn. 

 

Maandag 27 december 

Jingle bells, jingle bells, jingle all the waaaaay! Het is 
weer de tijd van het jaar, al die mooie kerstlichtjes, 
de kerstboom, alles onder de sneeuw, KERSTMIS 
natuurlijk! De leiding nodigt jullie uit voor een 
kerstfeestje in de scouts ☺ meer info volgt (hou 
zeker facebook en de site in de gaten en bij vragen 
mag je altijd mailen of bellen naar de takleidster!). 
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Zondag 31 december 

Alexandra en Sare zijn samen naar Polen om daar op hun favoriete vijver te 
schaatsen, Joren heeft zijn beide benen gebroken tijdens het skiën en Lara 
heeft een afspraak in de zoo met haar favoriete rendier. Vandaag dus: GEEN 
ACTIVITEIT. 

 
Zondag 7 januari  

Vandaag gaan we ons op het gladde ijs begeven met 
andere woorden, we gaan schaatsen. JOEPIE !!! We 
spreken af om 13u45 aan de schaatsbaan van Koksijde. 
Vergeet niet 4euro en handschoenen mee te nemen!!! 
Jullie ouders kunnen jullie om 16u weer ophalen aan de 
schaatsbaan.  
 

 
Zaterdag 13 januari 

Vanavond spreken we af in de scouts om allemaal gezellig samen 
een film te kijken! Meer informatie volgt!  
 
Zondag 21 januari 

Vandaag gaan we eens onze creatieve geest aan het werk zetten en onze 
fantasie op hol laten slaan. We gaan samen met de kapoenen knutselen! De 
persoon met het mooiste knutselwerkje wint een prijs!!! En hopelijk winnen 
de welpen! 

 
Zondag 28 januari 

Jullie leiding is allemaal heel hard aan het werk, het zijn namelijk examens voor 

ons ☹. Joren is zijn laatste zenuwen verloren op zijn vorige examen. 
Alexandra is verdronken in haar cursus recht. En Lara en Sare zijn zo uitgeput 
van al dat leren dat ze beiden in slaap gevallen zijn. Vandaag dus, GEEN 
ACTIVITEIT 
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Zondag 4 februari  

Vandaag voeren we een strijd tussen de oudjes en de 
jongeren! Wie is het sterkst? Wie is het slimst en wie is 
het snelst? Dat zullen we rap te weten komen in het 
ultra coole beat da bompaz spel!!!  
 
 
 
 
 

 

Dit was het alweer ☹, vele groetjes van de beste leiding: 
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Jojojo, jojo’s! Hier zijn we weer met een tweede keihardje, lees verder om 
weer een super pakketje topactiviteiten te ontdekken! We vliegen erin, 

PATAT!!! 
(als er geen locatie of uur is vermeld, dan wilt dit zeggen dat de activiteit in de 

lokalen doorgaat van 14u tot 17u). 
 

Zondag 10 december 

Aaah, Parijs, parijs, een écht voedselparadijs.. Als de 

wereld een huis was, dan was Parijs de keuken… Maar 

wat als er een rat in je keuken zit????? Vandaag 

spelen we een ratatouille spel!! Ah, Parijs, parijs…  

Hopelijk win jij de eerste prijs! 

 

Zondag 17 december 

Vandaag gaan we jullie eens balovatten! Jaja, dat hoor je goed!! Ba-lo-vat-ten! 

Euh… wat is balovatten? Tja daar zal je achter komen als je naar komt naar 

ons! ☺ LET WEL OP: vandaag is het examenuurtje! We spreken dus af van 16u 

tot 17u aan de scouts! 

 

Zondag 24 december 

Het is kerstvakantie en jullie hebben het 

waarschijnlijk wel heel erg druk met 

kerstcadeau’s zoeken in je huis die jullie familie 

heeft verstopt en die je eigenlijk nog niet zou 

mogen opendoen... foei foei! Vandaag geen 

activiteit! 
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Woensdag 27 december- Kerstfeestje! 

Ho ho ho, merry zeedustra! Jullie zijn waarschijnlijk treurig dat kerstmis al 

gedaan is, maar, wees niet getreurd want jullie kunnen kerst gewoon nog eens 

overdoen in de scouts! We spreken af in de scouts voor een kerstdiner en leuke 

kerstspelletjes. Gelieve een (origineel) cadeautje mee te nemen van maximum 

5 euro! Het uur zal nog later worden verteld, hou dus zeker facebook of de 

site in de gaten! 

 

Zondag 31 december  

Let it snow let it snow let it snow! En na al ons gesnoep op ons 

kerstfeestje kun je ook wel over ons buikje zeggen: ‘let it grow let 

it grow let it grow!’. De leiding is zo veel bijgekomen van al dat 

lekkers dat ze vandaag dringend eens aan hun 

nieuwjaarsvoornemens moeten beginnen! Vandaag gaat de 

leiding 10001 kilometer moeten joggen, dus geen activiteit 

vandaag! 

oh ja en het is oudejaarsavond natuurlijk ;) 

 

 

Zondag 7 januari  

Schaats je voor het eerst dan sla je een flater, trek het je niet aan ga door, want 

vandaag gaan we schaatsen!! We spreken af aan de schaatspiste in Koksijde 

om 13u45. Het is 2 euro inkom en 2 euro voor 

schaatsen te huren (4 euro in totaal dus). Het 

is gedaan om 16u30. Vergeet zeker jullie 

handschoenen niet!!  
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Zondag 14 januari 

Alle ballen en kegels nog aan toe! Vandaag gaan we eens iets helemaal anders 

doen op een helemaal ander moment! We rollen af naar de Northsea bowling 

in Oostduinkerke om 14u! Graag 4 euro mee, de leiding trakteert op een 

drankje. Gelieve via één van de leiding zo snel mogelijk te laten weten of je 

meegaat. Om 16u mogen jullie weer naar huis.  

 

Zondag 21 januari 

Hé er zit iets tussen mijn tanden! Ja, da’s 

normaal hé, soms als je eet, geraakt er wel 

iets tussen je tanden ja.. Maar kan je 

tandenstokers alleen gebruiken als er iets 

tussen je tanden zit? Dat zullen jullie vandaag 

ontdekken, want vandaag spelen we het 

groooooote tandenstokertjesspel! 

 

 

Zondag 28 januari  

Vandaag is het alweer van dat. De dag waar niemand op zit te wachten, maar 

ook de dag die we niet kunnen ontwijken: de laatste dag van de maand. 

Vandaag zijn we zo verdrietig dat er geen activiteit is dat we gewoon niet uit 

ons bed geraken. We missen jullie nu al! Maar niet getreurd, Volgende week 

zijn we er weer met meer weer.. euh met meer plezier! 
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Zondag 4 februari 

‘Solo puede haber UN rey!!’; een zin die erg van toepassing is vandaag. Deze 

zin sprak Pablo Escobar vele jaren geleden uit. Maar wat betekent het? En wie 

is Pablo Escobar? Dat zullen jullie vandaag ontdekken, in het Pablo Escobar-

spel!   

 

Zozo, jojo’s, dit was het dan, het keihardje nummer 2 zit er al weer op! 
Tot de volgende keer snotmeneer, kusjes van je allerleukste leiding en 

tot snel!! 
 
 

 
 
  
  
   
 
 
 

 
 

    
 

Een “Seal of Approval”, geschonken door de Keihardje-
Redactie, omdat de jojoleiding van hun abnormaliteit is 
genezen. 

Hoogachtend, S.S. en Z.S 
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Wist je dat Milan stro haat? Toen er eens een 
slaapfeestje was in de strozolder heeft 
hij al het stro in iemand anders’ 
bed gestopt!  

 
 
Wist je dat Joren een echte specialist is in deuren? Als je 
ooit een deur te veel hebt in je leven, zal hij ervoor 
zorgen dat ze verdwijnen! 
 
 
 
 

 
Wist je dat jonathan is verhuisd naar Siberië? 
Hij is er verliefd geworden op een bever en 
gaat binnenkort trouwen! Veel geluk 
toegewenst voor het nieuwe koppel. 
 
 
Wist je dat Seppe de broer is van Hannah Montana? Zonder dat de meesten 
het weten is hij stiekem een echte rockster!  
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Hey, ja dit is ons 2de keihardje ehja. Enjoy ehja! 

 
 
Zondag 10 december 

Ja, vermits jullie allemaal examens hebben en wij eigenlijk niet zo veel zin is 

het vandaag examen uurtje! We verwachten jullie om 14u in de scouts en om 

15u zijn jullie niet meer welkom. Tot dan! 

 

Zondag 17 december 

Vandaag, supergeweldige fantastische activiteit: EXAMENUURTJE. Uur en 

verdere zever wordt mede gedeeld via facebook ofzo, we zien wel… 

 

Zondag 24 december 

Kerstavond jaja! Wouter is samen met zijn onzichtbare vriendin kerstavond 

gaan vieren bij de onzichtbare schoonfamilie. Eline heeft per ongeluk haar 

Chihuahua in de oven gestopt tussen de kalkoen door en heeft een mental-

breakdown en Orly is al in de kerk, aan het wachten tot de middernachtmis 

begint! Geen activiteit dus!  
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Woensdag 27 december 

Kerstfeestje. Verdere info volgt. S P A N N E N D 

 

Zondag 31 december  

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,…. Geen activiteit 

vandaag! 

 

Zondag 7 januari  

Het is weer de tijd van het jaar om te gaan schaatsen. Joepieee. We spreken 

tegen  14u af aan de schaatspiste, neem wat centjes mee voor de schaatsen 

enzo (4€). Vergeet zeker je dikke kousen en handschoenen niet. 

 

Zondag 14 januari 

Zoals junder vroegen is het dus weekend!! Het zal de vrijdag beginnen tot de 

zondag. Verdere info volgt. 

 

Zondag 21 januari 

Boys vs girls (competitiespel) meer gaan we 

niet zeggen!! Surprise :p 
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Zondag 28 januari  

Wenen, traantjes het is jammer genoeg de laatste van de maand. Jullie 
super toffe leiding heeft vandaag geen zin om een activiteit te geven. 
Dus jammer maar helaas pindakaas moeten jullie thuis blijven. 
 

Zondag 4 februari 

We gaan vandaag eens iets helemaal 
anders doen, namelijk….. We gaan 
gezelschapsspelen spelen. Neem allemaal 
junder favoriete spel mee zodat het een 
gezellige middag wordt.  

 

 
Toedelhoe liefste givertjes van ons. Jammer genoeg is dit weer het 
einde van ons keihardje!! Hopelijk tot de volgende. Dikke kusjes xxx 
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ZATERDAG 17 FEBRUARI 

C.C. CASINO KOKSIJDE 

DECENNIA zorgt voor nostalgische klassiekers en gloednieuwe 
beats op dezelfde avond. Beginnen met de wilde jaren ’80, en 
naarmate de tijd vordert, gaat de tijd van muziek ook verder. 

Voor alle verdere informatie en ticketverkoop, volg onze 
facebookpagina: 

https://www.facebook.com/events/830574073791815/ 
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Aight lieve JINS van ons. We zitten alweer aan ons tweede keihardje. 
Maw het nieuwe jaar staat al voor de deur, dus we gaan eens werk 

beginnen maken van ons supercool kamp deze zomer. Daarom zullen 
er naast de onderstaande activiteiten ook extra dagen ingepland 

worden voor vergaderingen, hou daar rekening mee. 
 

Zondag 10 december 

Jullie zitten alweer allemaal te studeren voor jullie examens, maar naast al die 

stress is er ook eens nood aan ontspanning. Daarom zijn jullie welkom van 14u 

tot 15u voor een examen uurtje om even te ontspannen. 

 

Zondag 17 december 

Nog steeds die vervelende examens, maar hebben jullie al 

tijd genoeg besteed aan ontspanning na vorige week? 

Daarom weer een examenuurtje van 14u tot 15u waar we 

volledig zen worden en op zoek gaan naar ieders chakra.  

 

27 december 

Zoals jullie weten gaan we kerst vieren in Nederland, 

voor de datum en overleg zie Facebook. Het wordt in 

ieder geval geweldig feestje.  

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCta33vujXAhWS-qQKHe4-C3EQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Yin_en_yang&psig=AOvVaw2huut3Zj9AE2aBRaDXkCaH&ust=1512206659159079
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzg9WOv-jXAhUJFuwKHSN1C6cQjRwIBw&url=https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-de-tekening-van-kinderen-van-een-kerstboom-image60346543&psig=AOvVaw3kgvaBUeyWy4OUtziojPoO&ust=1512206704396712
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Zondag 31 december 

Iedereen heeft het wat druk met oudejaarsplannen dus jullie zullen ons iets 

langer moeten missen dan gewoonlijk. Onze excuses voor dit uiterst 

onprettige nieuws. Geen activiteit! 

 

Zondag 7 januari  

Vandaag tijd om naar een van de leukere dingen van het jaar 

te gaan. De kerstmarkt! Haal die schaatsen maar uit de kast 

want we gaan het ijs op. Desalniettemin is er achteraf ook wat 

tijd om al die kerstkotjes te gaan bezoeken.  

 

Vrijdag 12 - Zondag 14 januari 

Tijd voor een weekend. Alle extra info is voorlopig strikt geheim en de nodige 

info zullen jullie op de nodige manier ontvangen. Dat is alles wat we kunnen 

zeggen. 

 

Zondag 21 januari 

Het is weer zover: Stage. Zoals vorige keer worden jullie vrijdagavond verwacht 

voor de vergadering en zondag op de activiteit. Tijdstippen van afspraak 

overleg je best met de takleider van de tak waar je stage volgt. Succes! 

 

Zondag 28 januari 

Dat geld van vorige week moet geteld worden dus daarom hebben wij geen 

tijd deze week. Geen activiteit. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZzcOnv-jXAhWN_aQKHW_8Dk0QjRwIBw&url=http://www.kleurplatenenzo.nl/kleurplaten/schaatsen/150&psig=AOvVaw2OmkUUCuvIgbNvyK3bPibB&ust=1512206748589805
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Zaterdag 3 & Zondag 4 februari 

 
Eindelijk tijd voor moneyz te verzamelen, dat kamp betaald 

zichzelf niet en we willen natuurlijk niet wandelen naar 

Oost-Europa om daar 10 dagen op brood en water te 

overleven. Handen uit de mouwen steken is dus de boodschap.  

 

Zo dit was het weer voor het tweede keihardje. Het kamp komt steeds 

dichter en wij hebben er zin in. Prepare voor de volgende keihardjes. 

Er komt nog een stage, een feestje en geldinzamelactiviteiten, genoeg 

te doen dus. 

 
Groetjes van jullie leiding: 

Sander & Seppe 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj03u_Qv-jXAhVH56QKHX_qASQQjRwIBw&url=http://www.janvis.nl/artiest/bert-en-ernie/&psig=AOvVaw1GZjMV3VY_E4HUuODm_oei&ust=1512206844817733
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQo6e-v-jXAhWHIuwKHcDTDdwQjRwIBw&url=https://nl.depositphotos.com/28664673/stock-illustration-cash-and-gold-coin-finance.html&psig=AOvVaw2Gbj0YbVkrsDlkHgBc3Brc&ust=1512206803316373
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1. Waarom lachen kaboutertjes als ze voetballen? 
Omdat het gras onder hun okseltjes kietelt 
 
 
 

2. Het is groen en het houdt van 
chocolade? 
Kermit de snicker 
 
 
 
 
 

3. Waarom valt een duiker achterover in het water? 
Moest hij voorover vallen lag hij in de boot. 
 


