
 

 
 

 

 
 

[Trek de aandacht van 
uw lezer met een 

veelzeggend citaat uit 
het document of 

gebruik deze ruimte om 
een belangrijk punt te 

benadrukken. Sleep dit 
tekstvak als u het 

ergens anders op de 
pagina wilt plaatsen.] 

[Titel van 
docume
nt] 
[Ondertitel van 
document] 

Sil Maslov 

2-maandelijks tijdschrift van Scouts en Gidsen Vlaanderen Zeedustra Koksijde, Kerkstraat 34 8670 Koksijde 
 afgiftekantoor: De Panne vu Matthieu Vilain  

uitgave februari – april 2018. 

Belgie  -Belgique 
P.B. 

8670 Koksijde 
3/8736 

P206900 

 



1 
 

 
Nice to meat you ………………………………………………………………... P2. 
Allemaal Abnormaal ………………………………………………………………... P3. 
Stamquiz 2018 ………………………………………………………………... P4. 
Kapoentjes ………………………………………………………………... P5. 
Jin Babysit ………………………………………………………………... P8. 
Welpen ………………………………………………………………... P9. 
Spelletjes ………………………………………………………………... P12. 
Jojo’s ………………………………………………………………... P14. 
Kampdata ………………………………………………………………... P17. 
Givers ………………………………………………………………... P18. 
Decennia ………………………………………………………………... P20. 
Jins ………………………………………………………………… P21. 
Wist-je-datjes ………………………………………………………………… P25. 
 
 
 
 
 
 
 

Like onze pagina op Facebook en bekijk alle laatste foto’s en updates 
(www.facebook.com/Zeedustra). Geen Facebook? Geen probleem, 
alles kun je ook terugvinden op onze site (www.zeedustra.be) of op 
Twitter (www.twitter.com/ScoutsZeedustra) . 
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DE PAPEGAAI 

  
De papegaai is een zeer verstandige vogel, maar kan ook heel humeurig zijn. 
Hij onthoud veel, is trots, moedig en trouw, maar ook opvliegend. Bovendien 

zorgt hij voor veel plezier met zijn grappige reacties. 
 

Net zoals de papegaai heeft iedereen wel zijn goede en minder goede 
kantjes, maar dat is niet erg. Niemand is perfect en dat maakt het leven zo 
speciaal. Het is natuurlijk een kunst om het beste van jezelf naar boven te 

dragen, maar ook nog steeds jezelf te zijn. Dus denk eraan, de volgende keer 
dat je boos bent op iemand wegens zijn vreemde trekjes, we zijn allemaal 

een beetje abnormaal en dat maakt het leven net leuk.
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Kapoentjeeeuhhss het is tijd voor het derde keihardje! We zijn al super ver in 

het scouts-jaar, maar er zijn nog super veel leuke dingen aan te komen!! Van 

mega racen met alles op wieltjes tot een super gek tovenaarsspel! Dit is wat 

we de komende  maanden gaan doen: 

 

Zondag 11 februari  

Een prinses! Een tuinman! Een piraat of nu net een weerwolvin? Vandaag gaan 

we naar de carnavalstoet in Oostduinkerke! We spreken af om 14u aan het 

speelpleintje van de Witte Burg in Oostduinkerke, daarna zullen we de super-

coole stoet bekijken en extra veel snoepjes verzamelen! Joeppiiieee! De 

activiteit is gedaan om 16u. Verkleed komen mag zeker! 

 

Zondag 18 februari 

Dag kapoentjes! We hebben zeer slecht nieuws voor jullie. Milan is gisteren 

met Gunther D mee geweest naar de botsauto’s en is daar mee gecrasht en 

ligt nu in het ziekenhuis. Matthieu is met Maarten Vancoillie meegegaan om 

zijn eigen praat-programma te krijgen bij Q-music en Lise heeft zich 

aangegeven om lid te worden van Beat and bang. Dus hebben we jammer 

genoeg geen activiteit voor jullie vandaag. 

 

Zondag 25 februari  

OOOOOH NEEEEE LISE IS AANGEVALLEN DOOR 

EEN GROTE PUREE!! Deze grote kwak puree 

heeft ervoor gezorgd dat Lise genoeg pattatjes 

heeft gegeten voor 3 jaar! Matthieu is nog druk 
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bezig met het puree-monster in een pot te krijgen en Milan is bezig met het 

opkuisen van alle puree-smurrie!! Helaas geen activiteit dus vandaag.  

 

Zondag 4 maart 

Wij gaan lopen, lopen, lopen als een muisje op de vlucht. Dan gaan we rijden, 

rijden, rijden met de trein. Maar samson toch wat zeg jij 

nu? Wij gaan wel niet gaan rijden met de trein. Wij gaan 

rijden met een fiets, skateboard, rolschaatsen wat dan 

ook. Want vandaag is het ALLES OP WIELTJES. Neem dus 

allemaal iets mee waar mee je kan rijden en kom zien wat 

we zullen doen met dat.  

 

Zondag 11 maart  

Weerwolven, vampiers en elfen! Jullie tijd is 

aangekomen! Vandaag spelen we de 

Nachtwacht! Er is een monsterlijk monster 

gekomen naar Koksijde die de scouts bedreigt! 

Wij zullen, met onze krachten, het monster 

verjagen en de scouts bevrijden! Maar enkel 

als we allemaal samenwerken kunnen we hem 

verslaan! Zien jullie het zitten? Wij alleszins 

wel!  

 

Zondag 18 maart 

Zijn jullie echte scoutsers? Dat zullen we vandaag eens testen in de Dirty 

Games! Trek dus vandaag allemaal kleren aan die vuil mogen worden, want 

vandaag zal je vuil worden!  
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Zondag 25 maart  

gisteren is de leiding de dagtocht voor het kamp gaan voorbereiden en 

onderweg zijn we Lise verloren, Milan zijn voeten staan vol blaren en Matthieu 

is zo moe dat hij geen minuut kan wakker blijven, deze zondag is er dus geen 

activiteit  

 

Zondag 1 april   

Vandaag gaan we het groots aanpakken, we doen 
gewoon monopoly, maar dan de mega grote coole 
fantastische versie, dus bereid jullie maar voor op 
veel geld of een uurtje in de gevangenis!  
 

Dit was het dan voor dit keihardje! Helaas pindakaas, maar niet 
getreurd, binnenkort ligt er weer een nieuw keihardje in de bus! Vele 

groetjes en knuffeltjes van de allerleukste leiding! 
 

M
atthieu 

Milan 

Lise 
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Hey welpjes, hier zijn we weer met het vierde keihardje. Het 

voorlaatste alweer ☹. Daarom gaan we er ook leohard van 
genieten!!! Tot zondag. 

 
Zondag 11 februari  

Vandaag gaan we met z’n allen naar de 

carnavalsstoet in Oostduinkerke. We 

verwachten jullie dan ook allemaal om 

14.00h aan de Witte Burg in 

Oostduinkerke en NIET IN DE SCOUTS. 

Om 16.00h mogen jullie ouders je op 

dezelfde plek weer ophalen. Verkleed 

zijn is natuurlijk een must met deze feestelijkheden!!!  

 

Zondag 18 februari  

Jammer, jammer. Gisteren was het beste feestje van het jaar (DECENNIA). En 

omdat alle leiding daar tot heel laat heeft geholpen is er vandaag uitzonderlijk 

GEEN ACTIVITEIT. 

 

Zondag 25 februari  

Lara en Sare zijn onverwachts op reis vertrokken naar Maleisië. Alexandra 

heeft besloten extra lang uit te slapen vandaag en Joren is vermist. Vandaar, 

vandaag GEEN ACTIVITEIT. 
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Zondag 4 maart 

Vandaag de activiteit waar jullie allemaal 

zo lang op gewacht hebben: we gaan 

zwemmen!!! Vergeet allemaal jullie 

zwemgerij niet en 2 eurotjes voor de 

mevrouw aan de kassa. We spreken wel zoals gewoonlijk om 14.00h af aan de 

scouts.  

 

Zondag 11 maart  

Vandaag gaan we de dichte wouden van De Panne verkennen. Trek jullie beste 

stapschoenen maar al aan en ook je zin voor avontuur mag je niet vergeten! 

We spreken om 14.00h af aan de Nachtegaal in De Panne 

en om 17.00h mogen je ouders je daar weer komen 

ophalen. Indien het heel slecht weer zou zijn, hou dan 

zeker facebook en je mail in de gaten voor enige 

veranderingen in de planning  

 

Zondag 18 maart 

Vandaag is het wereld-shop-dag. Overal ter wereld staan rijen mensen aan de 

winkels. Vandaar blijven niet achter en spelen we vandaag het grote 

shopspel. 

 

Zondag 25 maart  

Snik, snik, het is weer zover: de laatste van de maand. Deze triestige dag 

betekent elke maand hetzelfde: GEEN ACTIVITEIT. 
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Zondag 1 april   

Welke dag is het vandaag? 1 april, tijd voor mopjes dus. Maar het is ook Pasen, 

tijd voor chocolade dus. Wat dacht je van een gekke combinatie van de twee? 

Vandaag, het grote grap-paasspel. 

 

 

 

 

 
Dag liefste welpjes van ons, helaas is dit weer het einde van dit 

keihardje, maar niet getreurd er komt nog eentje! 
Groetjes van jullie liefste leiding: 

 
 
 
 

 
Sare  Joren  Alexandra  Lara 
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Ken jij de scouts goed? En ken 
je alle leiders ook goed? Test 
je kennis in deze reuze puzzel 
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Verticaal 

1. 1. Koken voor ons op kamp 

2. 2. Het is niet Izy 

3. 7. De stoerste welpenleider 

4. 8. Jongens zijn welpen en meisjes zijn... 

5. 11. Deze leider is verliefd op Harry Potter 

6. 12. Een van de langste leiders! 

7. 13. Een leider met Chileense roots! 

8. 14. Oude naam voor Scouts & Gidsen Vlaanderen 

9. 17. Het leukste feestje van het jaar 

10. 18. Groepsleider met een bril 

11. 21. "krak?" 

12. 23. Deze leider is soldaat-kolonel 

13. 24. De afkorting 'stra' in Zeedustra staat voor? 

14. 26. Hoe heet de jongste leider? 

15. 27. Takleider van de welpen 

Horizontaal 

3. Deze leider lijkt op een kabouter 

4. De knapste leider van de scouts 

5. De leider met de felblauwe luide auto 

6. Deze leider heeft in Finland gestudeerd 

9. ... en verre sterren staan ".." 

10. De leider met de langste naam! 

15. Zo noemt men een meisjes-scout 

16. Is een tak tussen jojo's en welpen 

19. Een veelzijdig spitsvogeltje 

20. Leuke wandeltocht op kamp van Jojo’s en Givers 

22. Hoe heet de oudste leider? 

24. Techniek om balken te verbinden 

25. Dit krijg je in je tweede jaar giver 

27. De oud-leiders zitten in de ... 

28. De vrouwelijke giverleider 

29. "Jij en Ik een Noodzaak" 

 

 

Tip: niet goed in namen van de 
leiding? Check de achterkant 
van het keihardje! 
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Halllloooo beste vriendjes hier zijn we dan weer met het 3de keihardje dit 
scoutsjaar . Nu dat iedereen beetje bekomen is van de feestdagen staan er al 
weer tal van toffe activiteiten voor de deur . Dus lees zeker goed het keihardje 

zodat je niet voor verassingen komt te staan . 

 
Zondag 11 februari  

Het is ka ka ka, kaboutercarnaval, jaja 

het is weer zo ver vandaag is het 

carnavalstoet. Natuurlijk moet de 

scouts daar aanwezig zijn voor sfeer 

te brengen en veel confetti te 

smijten. Dus verkleed jullie maar 

allemaal in jullie lievenlings-prinses of 

dier. We spreken af om 14 uur aan het 

speelpleintje bij de Witte-Burg, Oostduinkerke. Einde is voorzien rond 16u. 

 

Zondag 18 februari  

Beste feestbeesten, de leiding heeft gisteren zwaar moeten werken om centjes 

te verdienen voor onze lieftallige scouts op Decennia. Izy is in slaap gevallen 

op zijn auto, Sil is in slaap gevallen in de fontein 

voor het Casino, Fieke is in slaap gevallen in het 

materiaalkot, Tina is in slaap gevallen in een 

bende Finse Lapphunden en Ruben? Nouja die 

heeft de weg naar zijn kamer gevonden, maar is 

toch lekker op de vloer gaan slapen. 
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Zondag 25 februari  

Ruben heeft een zwaar ongeval gehad in het lege,  Tina en Fieke zijn hem gaan 

verzorgen. Sil moet gaan dansen bij de koning en koningin . En Izy is weer zijn 

auto aan het wassen . Dus vandaag jammer genoeg geen activiteit . 

 

Zaterdag/zondag 4-5 maart  

Joepie, joepie, joepie het is weer zo ver. Zoals jullie zien is het geen gewone 

activiteit maar het is een weekend! Wajooooo!  Meer info volgt via een brief 

en een mail en via de site enzovoortssssss! 

 

Zondag 11 maart  

Al jaren is er discussie over wie is er nu sterker, 

slimmer, grappiger? Mannen of vrouwen? Dus 

vandaag gaan we dat eens uittesten en voor eens 

en altijd beslissen wie er nu het sterkst is. Dus 

kom zeker allemaal af om je eer te verdedigen.  

Zondag 18 maart 

Spetter, plons, glijbaan, water. Inderdaad dat zijn alle benodigdheden voor een 

super zwemactiviteit te doen. Dus vandaag gaan we lekker gaan zwemmen. 

We spreken zoals altijd om 14 uur af aan de scouts. 

vergeet zeker niet jullie zwemgrief  en 2 euro voor het 

zwemmen. Activiteit is gedaan om 17 uur aan de 

scoutslokalen.  
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Zondag 25 maart  

Het is weer zo ver het laatste weekend van de maand zoals jullie weten is er 

dan geen activiteit. Fieke en Sil zijn weeral eens gaan vissen, Ruben en Izy zijn 

soldaatje gaan spelen in de duinen . En onze lieve Tina is gaan koken voor onze 

minister. Dus geen activiteit vandaag. 

 

Zondag 1 april   

Scouts, Chiro, KSA, allemaal jeugdbewegingen die activiteiten maken speciaal 

voor zulke toffe kindjes zoals 

jullie. Vandaag gaan we iets 

speciaals doen en gaan we samen 

een activiteit doen met de scouts 

van Oostduinkerke. Meer 

informatie volgt nog door een 

mailtje enzo, je kent het wel al. 

 

Ooohhh dit was het dan, keihardje 3 zit er weeral op. 
Hopelijk zien we jullie snel terug. Kusjes en knuffels van de tofste 

leiding ooit. P.S. : zorg dat je zeker mee op kamp gaat!  
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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: 21-31 juli 

JINS: 18-31 juli 
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Yooooow dag zotte Givers, hier jullie mega coole crazy leiding, hierbij 
kondigen we het 3de keihardje aan. Hieronder staan dus de volgende 

zalige activiteiten van het nieuwe jaar (GELUKKIG NIEUWJAAR 
IEDEREEN). 

Zondag 11 februari  

Kom maar allemaal in junder gekste outfit want 

vandaag gaan we gezellig naar de carnavalstoet gaan 

kijken in Oostduinkerke dorp. Afspraak om 14u aan 

het speelpleintje van de Witte Burg. Om 16u zal de 

activiteit gedaan zijn. 

 

Zondag 18 februari  

Doordat sommige welbepaalde Givers 

gisteren te veel hebben gefeest op decennia 

(we kijken naar niemand), is er vandaag 

geen scouts.  

 

Zondag 25 februari  

Eline heeft haar teentje verstuikt en kan daarom niet komen naar de scouts. 
Orly en Wouter vinden dat zeer erg en bezoeken haar in het ziekenhuis. 

Daarom is er geen scoutsactiviteit voor jullie. Het is ook 
de laatste zondag van de maand en iedereen weet dat 
er dan geen scouts is maar ssssst hou dat voor jullie zelf. 
Hopelijk is de teen van Eline beter tegen volgende 

activiteit.  
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Zaterdag 3 maart 

Vandaag gaan we gaan bowlen. Verdere info volgt… 

Zaterdag 10 maart  

Activiteit op verplaatsing… Verdere info volgt…  

Zaterdag 17 maart 

We gaan op stap! RARA naar 

waar? Naar Gent! Ook deze keer: RARARA verdere 

info volgt…  

 

Zondag 25 maart   

Gene zever deze keer! Er is geen activiteit omdat het … jaaaa inderdaad het is 

de laatste van de maand en dan is er nooit activiteit. Tot volgende week 

xxoxooxoxox 

Zondag 1 april  

De klokken komen! Bescherm jullie alvast anders valt er een 

ei op je knikker. 

 

Ik zei het toch! Hoe zalig waren die activiteiten nie? We zien jullie 
graag en missen jullie nu al. Daarom moet je er zeker bij zijn voor het 

volgende keihardje. Doei xxx 
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Hallo aan de andere kant 
 

Ik moet duizend keer hebben gebeld 
Om je te vertellen dat het me spijt voor alles wat ik heb gedaan 
Maar als ik je bel, lijk je nooit thuis te zijn 
 
Even een korte toelichting: ons keihardje is een quiz zij die het 
meeste songs kunnen thuisbrengen en doorsturen op het nummer 
0477529962 krijgen een beloning geschonken door de eigenaar van 
dit telefoonnummer. Het zou kunnen dat de originele tekst werd 
aangepast of de taal werd gewijzigd hiervoor onze oprechte excuses.  
 
Met vriendelijke groeten, 
De NMBS (De Nucleair Meest Besproken Scheet) 
 
 
Zondag 11 februari 

Omdat het carnaval is hier een echte klassieker.  

 

Ik ben zo mooi, ik ben zo goed ik ben 

de Sander uit Holland Mijn 

gigaschlanken Wadln san een 

waanzin voor de Madln Mei is een 

wonder van de natuur Ik ben zo stoak 

en zo wild Ik doe het warm en 

bevroren Ik rock met mijn billen, krijs 

de konijnen SOS en wil de Sander uit 

Holland 
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Zondag 17 februari 

Decennia D Day komen helpen vanaf 10:00 stipt aan het casino te Koksijde 

tot…. 

 
Travailler, travailler, travailler, travailler, travailler, travailler Vous 

me voyez, je suis travail, travail, travail, travail, travail, travail Vous 

me voyez me faire de la saleté, la saleté, la saleté, la saleté, la 

saleté, la saleté Il y a quelque chose à propos de ce travail, travail, 

travail, travail, travail, travail Quand vous apprenez, apprenez, 

apprenez, apprenez, apprenez, apprenez Me na care si je suis 

fatigué, fatigué, fatigué, fatigué, fatigué, fatigue 

 

Zondag 25 februari  

Geen activiteit tijd om Portugees te blokken en de songteksten voor in ons 

busje vanbuiten te leren. Kom op Arno! 

 
Que vida maravilhosa você nos deu E a estrela nesta história é 

tudo de você K3 te ama, K3 te ama, K3 te ama, K3 te ama Hey 

Mama Sé Mama Kuma Kuma A Mama Loko Loko La Oya Oya 

Lélé Hey Mama Sé Mama Kuma Kuma A Mama Loko Loko La 

Oya Oya Lélé Hey Mama Sé Mama Kuma Kuma A Mama Loko 

Loko La Oya Oya Lélé Hey Mama Sé Mama Kuma Kuma A Mama 

Loko Loko La Oya Oya Lélé 
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Zondag 4 maart 

Vandaag is het stage iemand zal met zijn vriendje staan de rest moet er 

onverbiddelijk alleen aan beginnen, maar onthoud vooral… 

 

a band never breaks Even if you have an accident You see, they 

have each other They get it over and over again 

Zondag 11 maart  

Gouw activiteit zie brief. 

 
Ik stuur een SOS naar de wereld Ik stuur een SOS naar de wereld 

Ik hoop dat iemand de mijne krijgt Flessenpost. 

Zondag 18 maart 

Scouts technieken.  

 

Quelle est ma machine de forage? 
Quelle est ma machine à ébullition? 
Quelle est ma machine de forage? 
Mes perceuses, perceuses 
Quelle est ma machine de forage? 
Quelle est ma machine à ébullition? 
Quelle est ma machine de forage? 
Mes perceuses, perceuses 
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Zondag 25 maart  

Opnieuw tijd voor wat Portugaleens begin er maar aan Angelina! 

 
Vandaag heb ik geen zin om iets te doen ik wil alleen maar in bed 

liggen Ik heb geen zin om mijn telefoon op te nemen Dus laat een 

bericht achter op de toon Want vandaag zweer ik dat ik niets doe 

Zondag 1 april   

 

I have a boat I have a very nice brand new boat Her name is Anna 

and she is lying here in the ditch And I'm going to sail on the canal 

It is the most beautiful boat of all.  

 

Wij danken jullie voor jullie aandacht en besef, maar heel goed dat dit een 
zeer serieuze jin missie is hopelijk ben je niet de laatste… Wij werken met 

giscorrectie dus gokken is een zeer slecht idee. 
don't blame us blame it on the system (google translate) 

PS dit is waarschijnlijk het meest vage keihardje dat ik ooit schreef rarara wie 

ben ik 😊. 

 
Checkt ut peace and love! 
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Wist je dat Wannes is verdronken in zijn boeken? Hij was 
zo hard aan het leren dat hij verdwenen is! Wie heeft hem 
gezien, waar is hij? 

 
 
 
 

Wist je dat Sare en Matthieu gingen meedoen aan 
Temptation Island? Hun kandidatuur is echter 
geweigerd wegens ‘oneerlijke concurrentie’ voor de 

andere deelnemers. 
 
Wist je dat Eline een snapchat-verslaving heeft? Haar 
favoriete filter is die met de hondenoortjes en ze maakt 
elke dag minimum 27 selfies!! 
 
 
Wist je dat Fieke een expert is in het behandelen van 
dubbele kinnen? Het resultaat is echter wat anders. Zo zou 
ze nu in de criminele onderwereld van Gent leven… 

 
 


