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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 VLINDER 

  
De Vlinder heeft een herkenbare vlucht en erg opvallende vleugelkleuren. 
Ondanks zijn kleurenpracht kan hij zich in rustperiodes ook onopvallend 
gedragen. Hij is een zeer lieflijke vlieger en een echte levensgenieter. De 

Vlinder ondergaat af en toe een metamorfose. Dit is het moment waarop de 
Vlinder op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen. 

 
Elke groep heeft wel iemand die een vlinder is. Hij of zij is een opvallend 

persoon en iedereen vindt hem of haar leuk. Maar soms wil die persoon zich 
even terugtrekken, even met rust gelaten worden. Dit voelt soms abnormaal, 

maar het is eigenlijk perfect normaal. 
 

 Ook een groep kan zich als de vlinder gedragen: op een gegeven moment 
ondergaat je groep een metamorfose. Ruzies komen en gaan, nieuwe 

vriendschappen worden gesmeed of met het ouder worden veranderen de 
prioriteiten van je groep drastisch. Dit voelt soms abnormaal, maar het is 

eigenlijk perfect normaal.  
 

Waarom? Omdat we allemaal abnormaal zijn…
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Dag lieve kapoentjes! Helaas pindakaas zitten we al aan het laatste keihardje 

😭 , maar niet getreurd, er komen nog super veel leuke activiteiten!!! En 

daarna, een geweldig kamp!  

 

Zondag 8 april  

Dag kapoentjes we hebben slecht nieuws voor jullie vandaag.😭 Milan zit vast 

in Frankrijk op skivakantie en de rest van de leiding is een weekendje weg met 

de alle leiding van Gouw Noordzee (= alle scoutsen van Noord-West-

Vlaanderen). Dus geen activiteit voor vandaag! 

 

Zondag 15 april 

OH NEE IK HEB EEN UFO GEZIEN!! De groene 
mannetjes zijn in de buurt! Wat zoeken ze op aarde? 
Vrede of oorlog? Dat moeten we uitzoeken! Samen 
zullen we op missie gaan en met hen samenwerken 
of ze aanvallen!  
 
  
Zondag 22 april  

Vandaag gaan we kampen bouwen, welk team kan het mooiste kamp bouwen 

met stokken, doeken, bladeren en alles dat je maar kan vinden? Maar er is nog 

meer, wie kan het meeste land veroveren? De meeste vlaggen stelen? Wie 

gaat de uitdaging aan?  
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Zondag 29 april 

Lise is druk bezig met het lakken van haar nagels, Milan is aan het kijken of zijn 

ski-latten nog niet gestolen zijn en Matthieu zit opgesloten op het wc! Omdat 

de leiding er niet kan zijn, en het de laatste zondag van de maand is, geen 

activiteit! 

 

Zondag 6 mei 

We gaan op safari! We zullen 

alle dieren spotten in de Zoo! 

Ja, je hoort her goed, vandaag 

gaan we op uitstap naar de 

Zoo! Ben jij klaar voor het 

safari-avontuur? De leiding en de welpen alleszins wel! Meer info zal volgen 

in een brief, mail, facebook, site,….  

 

Zondag 13 mei 

Alohaaa vandaag gaan we naar het strand, zandkastelen bouwen, schelpen 

zoeken, en met de voetjes in het water, plezier verzekerd! Afspraak om 14u 

aan de klok van Koksijde-bad! Ook daar zal de activiteit om 17u gedaan zijn.  

 

Zondag 20 mei  

Het laatste spel van het jaar! We zullen een 

groepsspel spelen! Dat wil zeggen: met heel de scouts 

samen een spel spelen! Maar wat het thema is, dat is 

nog een verassing! Tot op het mega-groepsspel!  
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Zondag 27 mei   

Helaas schimmelkaas, het scoutsjaar zit er al weer bijna op. Vanaf deze 

zondag zijn er geen activiteiten meer, maar gelukkig is er binnenkort nog een 

supercool megatof kamp, tot dan! 

 

Zo, dat was het dan voor dit jaar! Gelukkig volgt er nog een topper: het 

scoutskamp. Wij zullen eind juli eens op kampbezoek komen, maar tot dan is 

alles nog een grote verassing! Dikke liefde van jullie leiding 
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Hallo liefste welpjes, hier zijn we weer met het allerlaatste keihardje 

van dit jaar (snik, snik). Daarom gaan we er extra hard invliegen deze 
keer met de allerbeste en leukste activiteiten. Tot zondag!!! 

 
 
Zondag 8 april  

Het keihardje begint al slecht: VANDAAG GEEN ACTIVITEIT. Dit weekend is er 

namelijk een activiteit voor de leiding, maar niet getreurd volgende week 

vliegen we er twee keer zo hard in. 

 

Zondag 15 april 

Vandaag de favoriete activiteit van jullie leiding: alles op 

wieltjes! Breng allemaal iets op wieltjes mee: een step, 

skeelers, skateboard… Met jullie mini-voertuigen gaan 

we de wijde wereld verkennen, dus zeker allemaal 

komen.  

 

Zondag 22 april 

Wie durft het aan? Het echte, harde scoutsleven. Wie is er niet bang om vuil 

te worden of iets ruiger te spelen? Vandaag komen we daar achter. Doe zeker 

allemaal speelkleren aan, want de kans bestaat dat jullie vuil worden vandaag. 
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Zondag 29 april  

Lara zit nog in bad, Joren is op een familiefeestje, Alexandra is verloren gelopen 

in een doolhof en Sare heeft de griep. Vandaar, vandaag GEEN ACTIVITEIT. 

 

 

Zondag 6 mei 

Vandaag is er een speciale verrassingsactiviteit. De dierentuin, een pretpark, 

het paleis van de koning, het Witte Huis? Blijf maar raden, we zeggen het toch 

niet. Meer info volgt via een brief en mail. 

 

 

Zondag 13 mei 

Het weer wordt beter, de zon begint te schijnen, een warm 

briesje in jullie gezicht. Vandaar vandaag een strandspel! 

We spreken wel zoals gewoonlijk af aan de scouts om 14u.  

 

 

Zondag 20 mei 

Wie van jullie kent de andere takken? Wie zijn ze, wat doen ze? Vandaag 

komen we erachter. Dus smeer jullie kieten al maar in, want de strijd met de 

andere takken gaat van start. Dit is trouwens ook onze laatste activiteit, dus 

allemaal komen!!!! 
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Zondag 27 mei 

Het is weer de laatste van de maand, dus sorry jongens maar jullie zullen 

moeten wachten tot op kamp om jullie prachtige leiding weer te zien! 

 

Toedelhoe lieve welpjes, dit is het einde van ons laatste keihardje dit 
scoutsjaar. Maar niet getreurd, er volgt nog een kamp. Meer info 

hierover volgt nog. Tot op kamp! 
 
 
 
 
 
 
 
Sare    Lara  Alexandra   Joren

 



11 
 

Gids het aapje terug 
naar het kampterrein! 
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’  

 
 

Hoi piepeloi! Hier zijn we weer, met meer weer…euh met meer leuke 
activiteiten! 

 
Zondag 8 april  

Oeioei oei oeioei! De leiding heeft weer eens iets leuks op de agenda staan… 

Maar deze keer is het enkel en alleen voor de leiding! Nog een paar jaar 

wachten en jullie mogen ook mee doen met de super coole exclusieve 

leidingsweekends! Vandaag geen activiteit dus! 

 

Zondag 15 april 

AaaaaAAAAAaaaahhhh!! BoooOOOeeeEEE!!! Wat EeN 

GedOeE!! Vandaag hebben we een reactietocht!! HoE 

ReaGeEr JiJ DaArOp?!! ZeKeRRr AfKomEn DusSsSsS!!  

 

Zondag 22 april 

VANG DE VLAG!! Of euh.. Hoe zeg je dat in het mooi Nederlands.. Ahja!! 

CAPTURE THE FLAG! Maar niet zomaar één! Vandaag spelen we een extra 

coole versie! CAPTURE THE FLAG-DE GESTOORDE VERSIE! Kom om uit te 

zoeken wie het sterkste team is!  

 

Zondag 29 april  

Aiaiaiaiai Sil heeft wéér examens, Izy moet zijn auto absoluut kuisen en 

opblinken vandaag, Tina is bijen aan het pletten voor haar plezier, Ruben is té 

goed gecamoufleerd en hij is helemaal nergens te bespeuren en Fieke heeft 
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een dikke buil op haar hoofd omdat ze een basketbal tegen haar snuit heeft 

gekregen… Ohja, en vandaag is het de laatste zondag van de maand, dus ook 

geen activiteit vandaag! 

 

Vrijdag 4 mei - Zondag 6 mei 

Om het scoutsjaar goed af te sluiten, gaan 

we nog een jojo weekend doen! Dit keer 

in tenten, als voorbereiding voor het 

superleuke jojokamp! Het weekend zal 

doorgaan van vrijdag 4 mei om 20u tot 

zondag 6 mei op 14u, verdere info zoals 

locatie volgt nog in een brief!  

 

Zondag 13 mei 

Monnie monnie monnie, must bie fonnie in 

the rich mans world!! Aha aha al de tings I 

koed doe if ai had a little monnie it’s a rich 

mans world!!! Geld, geld, geld…Doet het 

écht de wereld draaien?? Daar kom je 

vandaag achter in het CASINOSPEL!!  

 

Zondag 20 mei  

BOEHOEHOEHOEHOE!!!!! WIJ WILLEN NOG NIET DAT HET AL ZO VER IS….. 

Maar het is zo ver!!! Vandaag is het al de laatste activiteit van het jaar! Dat wilt 

ook zeggen dat het vandaag groepsspel is… Gelukkig zien we jullie ook nog 

eens op kamp… Hopelijk?? WE MISSEN JULLIE NU AL!! BOEHOEHOEHOE! 
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Zondag 27 mei  

Tina haar neus snottert, Fieke kan niets 

meer zien door al die tranen, Ruben is 

allergisch aan de zakdoekjes die hij al 

heel de week moest gebruiken, Izy kan 

niet meer praten want hij weent heel 

de tijd en Sil moet iedereen troosten 

omdat we jullie zo hard missen! De 

leiding is niet in staat om te komen vandaag, dus er is geen activiteit! 

 
Zo zo zo. Het jaar is al voorbij!! Ga je ons ook miss 

en?? Niet getreurd! We hebben ook nog een super duper cool kamp 
voor jullie in petto!! Kom jij ook?? 
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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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Wazaaaaaa beste liefste givertje! Spietige zoake, nee je ma is geen 
droake, maar tis wel het laatste keihardje van dit jaar! Krijg nou een 
bakkie pleur! Maar we zullen er een dikke lap op geven, so let’s get 

startedddddd 
 

 
Zondag 8 april  

Doordat de leiding ook eens een activiteit hebben en ze uitgeput zijn van al die 
spelletjes en workshops, is er vandaag geen Scouts. Maar volgende week staat 
georly, dutoo en Eline weer paraat! 
 

Zondag 15 april 

Vandaag gaan wij een super tof bosspel 

spelen. Joepie, doe maar de laarzen aan 

en neem maar een zakje mee om takjes 

te verzamelen en blaadjes te 

determineren. We spreken af aan het bos 

in De Panne.  

Zaterdag 21 april 

vandaag veroveren we eens een andere provincie. Oefen maar alvast op jullie 

beste algemeen Nederlands want we gaan naar Gent. Verdere info volgt nog… 
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Zondag 29 april  

Orly heeft al de kaas die uit z’n oren kwam opgegeten waardoor hij nu met 

buikpijn in het ziekenhuis ligt, Eline heeft een crise want haar ze vindt haar gsm 

niet meer en verdenkt haar schildpadden en Wouter is chronisch aan het 

slapen waardoor er geen activiteit is vandaag! En het is ook de laatste van de 

maand. 

 

Zaterdag 5 mei 

Popcorn fretten en in je luie zetel kijken 

naar een scherm. Wat doen we vandaag? 

FILM BITCHEZZZ YASSSS. Verdere info 

over de filmavond zal nog volgen. 

 

Zondag 13 mei 

Op weekend hebben jullie bewezen dat jullie 

goed kunnen koken. Vandaag zullen we dit 

nog eens testen. Hmm het wordt een 

activiteit om van te smullen … HMMM 

 

 

Zondag 20 mei  

What the hellll!!! Is da alweer de laatste activiteit?! Da wilt dus zeggen da we 
tot het kamp geen Scouts meer hebben? Wat moeten wij dan nog doen met 
ons leven? Maar voor we wenen gaan we eerst nog een bere, mega, über-leuk 
groepsspel spelen! 
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Zondag 27 mei 

Hallo daar, je hoeft niet te huilen, neen het is oké. Het scoutsjaar is misschien 

gedaan en dit was de allerlaatste zondag van dit jaar, maar niet getreurd! Beste 

aardappels, er komt nog een dik awesome kamp aan! De tijd van mentale 

voorbereiding is begonnen, tot dan! 

 

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

ORLY ELINE WOUTER 
EEN RANDOM 

KIND DAT 5€ 

KRIJGT OM MEE 

OP DE FOTO TE 

STAAN. ZEKER 

NIET GESTOLEN 

UIT EEN MUSEUM 

FZO 
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Wist je dat Lara een vreemde obsessie heeft met haar 
nek, haar rug, haar kat en haar bilspleet! Er is niemand die 
deze vreemde neiging kan plaatsen, maar Matthieu zou er 
ook wat van weten… 

 
 
 
Wist je dat Izy zijn auto felblauw heeft laten kleuren 
omdat hij het kleur van PMD-zakken zo mooi vindt? 
De blauwe zakken ontroeren hem diep… 
 
Wist je dat Alexandra 

steeds opnieuw probeert mee te doen aan 
‘De Voice van Vlaanderen’? Haar 
zangkunsten zouden te perfect zijn om 
mee te mogen doen. Telkens als ze zingt, is 
het zo mooi, dat mensen vol liefde blijven 
luisteren… 

 
 
Wist je dat Sander eigenlijk een Nederlander is? Als 
niemand het ziet, huppelt hij met z’n kaas en 
klompen tussen de tulpen en windmolens… 

 
 
 

Wist je dat Orly verliefd is op Resa, een Oekraïnsche 
schone? Haar naam zou staan voor Rare Eetbare 
Schimmel Ananas! Klinkt zeer smakelijk…   
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Lieve bierpongkampioenen of bierponglosers (zullen we binnenkort wel 
zien), tis van dat, laatste keihardje voor we the road richting het 

prachtige Portugal hitten. Daarom gaan we nog keihard knallen om de 
kas over te laten lopen van het geld. We zullen dit doen als volgt: 

 
Zondag 8 april  

Tijd om de Jinkas nog wat te spijzen. Terwijl de anderen geen activiteit hebben 

en de scouts van ons is, kunnen we ongelimiteerd brainstormen over een 

nieuw gat in de markt. 

 

Zondag 15 april 

Big brother is watching you! Vandaag worden jullie 

opgesloten en zullen jullie allerlei sociale 

experimenten ondergaan om te testen wat jullie 

waard zijn. Dit alles zal gevolg worden door het 

alziend oog van Big Brother.  

 

Zondag 22april 

In het begin van dit jaar waren we al intensief gaan brainstormen over de 

volledige planning van het jaar. Onze inspiratie gaf 

ons toen de volgende titel: ‘Twuk da geld opbrengt’. 

Dat gaan we dus ook doen, twuk da geld opbrengt. 
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Zondag 29 april 

We gaan er geen doekjes omwinden, laatste van de maand, 

dus jullie mogen lekker thuisblijven om te studeren en taart 

te eten bij de bomma.  

Zondag 6 mei 

Daar is hij dan, onze laatste stage, machtig prachtig fantastisch. Na dit zal 

blijken of jullie voldoende waardig zijn om toe te treden tot de elitegroep, de 

leiding. Zet je schrap want jullie zullen tot op het bot getest worden.  

Zaterdag 12 mei 

Tijd voor iets wat typisch is voor scouting: een nachtwake. 

Jullie zullen de hele nacht een vuur aanhouden, terwijl een 

stel idioten er alles aan zal doen om dat vuur te doven… 

Info volgt nog via Facebook.  

Zondag 20 mei  

Dubbele boeking vandaag, maar er moeten keuzes gemaakt worden. Geen 

groepsspel voor ons, maar geld verdienen. Bekijk het positief, hiermee kunnen 

we veel leukere dingen gaan doen op kamp 

 

Dat was het weer wat betreft de keihardjes voor dit jaar. Maar niet 
getreurd, tot voor het kamp staan wij nog volledig open om dingen te 
organiseren ten voordele van het kamp. En omdat niet alles om geld 
draait, staan we ook altijd open voor een borreltje hier of daar. Niet 
getreurd dus, tussen hier en het kamp zullen we elkaar ongetwijfeld 

nog zien. 
 

Groetjes, kusjes en knuffels van jullie leiding 
Sander & Seppe 
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Waar gaat een pizza naartoe als hij ziek is? 
 

Naar Dr. Oetker 
 
 

Het is groen en erg moe 
 
 Een krop slaap 
 
 
Deze honing heeft een beetje een bijsmaak… 
 

(Snapje snapje, BIJsmaak) 

 
 

 
 
 
Twee onderbroeken die samen in de wasmand lagen maakten een 
praatje. 
 
Zegt de eerste tegen de tweede:  
"Zeg eens, ben jij op vakantie geweest misschien?" 
 
"Hoezo?" vraagt de tweede. 
. 

Een hele 
driedaagse 
liften, 
nooit 
wandelen 

Je denkt 
dat de 
leiding het 
niet weet. 

Leiding 
weet 
alles en 
geeft je 
dril 

Leiding 
weet 
alles en 
geeft je 
dril 


