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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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KUKELDEKUKELDEKUUU BOYZ EN GURLZ, je favoriete kip 
Martina is hier weer met meer nieuwtjes! Maar voor ik 

begin, moet ik van Tanja de belangrijke-nieuws-
mededelingen-kip eerst een aankondiging maken. Zo 

is er zondag 3 maart en zondag 7 april GEEN scouts, 
terwijl het zondag 31 maart WEL scouts is! Zo, dat 
gezegd zijnde, ik heb iets suuuuuper belangrijk te 
vertellen: ik kan nu namelijk twee eieren tegelijkertijd 

leggen! Ferme techniek hé? Kunnen jullie dat? 
(Technieken; Jojo’s, 17 maart; Givers, 10 februari) Ah wacht, 

jullie zijn geen kippen, dus eieren leggen gaat moeilijk dan. Het leven is geen 
crèmekarre, of zeg ik anders, het leven is geen superdeluxe trampolinepark 
(Jins, 17 februari)? Soit, het leven is nochtans niet altijd even prettig. De 
laatste tijd gebeuren er hier wel veel verdachte gebeurtenissen! Breadquanda 
McChick vertelde  gisterenavond een sappige roddel over een moord (Jojo’s, 
24 maart)! EEN MOORD!! HOOR JE ME??? OOOH MYYY CHICKENLY GOODD, ik 
krijg er al bezwete veren van! Het enige wat mijn kan laten relaxen in deze 
tijden is nu wel een duik in het zwembad (Welpen, 10 feburari). Of een nieuw 
lief! Het is tenslotte bijna Valentijn! (Welpen, 17 februari; Jojo’s, 17 februari). 
Echt waar, mijn huidige bink, Jean-Luc de Haan is de laatste tijd zich flink 
anders gaan gedragen. Ofwel zie ik spoken, ofwel ben ik hem beu, OFWEL 
BEDRIEGT HIJ MIJ OPNIEUW MET DA DWOAS KIEKEN GENAAMD MARIA. Als ik 
die twee ooit samen zie, dan ga ik een nieuwe relatie aan met de eerste de 
beste die ik tegenkom! Zelfs met Dmitriovich de haan! Phuh! Zal hem leren! 
Soit, genoeg drama voor vandaag. Ik beloof je plechtig dat ik stop met drama, 
het leven is te kort om altijd negatief te zijn. Maaruehm, niet om negatief te 
zagen ofzo he, weet je wat ons ren nu eigenlijk mist? Een clownkip! (Kapeoen, 
31 maart) Zo een kieken die eigenlijk echt een kieken is. EEN BEETJE ZOALS 
JEAN-LUC DE HAAN POTVOLKOFFIE!!!............Ohjee, jemenimee, ik zei daarnet 
dat ik geen drama meer wilde, maar nu ben ik opnieuw bezig. Misschien moet 
ik een afspraak maken bij Laurette de psycholoog-kip! Of wacht, ik heb al een 
afspraak gepland. En die is straks al? Ohjee, jemenimee, Martina, wat ben je 
soms toch een ei…
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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  
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Dag liefste kapoenen jullie leiding hier met een nieuw keihardje hopelijk 

vinden jullie het leuk!!! 

 

Zondag 10 februari 
 
Dag liefste kapoentjes nu donderdag is het Valentijn! Vandaag moeten de 

jongens en de meisjes nog niet lief zijn tegen elkaar want vandaag zoeken we 

welk geslacht het sterkste is dus jongens tegen meisjes!! 

 

Zondag 17 februari 
 
vandaag mogen jullie allemaal verkleed 

komen als beestjes want we spelen het grote 

dieren spel!!!!  

 

Zondag 24 februai  
 
Jullie leiding is een beetje ziek van alle beestjes te zien daarom vandaag geen 

activiteit! Hoe? Ruben wordt nog steeds achtervolgd door super grote oranje 

apen, Paulien heeft een tijger in haar bed en Seppe moet zijn 101 honden nog 

eten geven!  
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Zondag 3 maart  
 
Vandaag is er ook geen activiteit want de leiding is zelf gaan spelen! Tot 

volgende week!! 

 
Zondag 10 maart  
 
Kennen jullie die boze meneer die in het 

Witte Huis zit? Nee?! Wel vandaag zullen 

jullie hem leren kennen want we spelen het grote Trump spel!!!  

 
Zondag 17 maart 
 
We kregen net een brief van de geheime dienst FBI: “Lorem ipsum dolor sit 

amet.” Verstaan jullie hier iets van? Wij helaas niet! Helpen jullie ons vandaag 

met deze geheime code te ontcijferen, om de bom niet te laten ontploffen? 

 
Zondag 24 maart 
 
Neem jullie vuilste kleding mee naar de scouts want vandaag zijn het dirty 

games!!!! WOEHOEEEEE lekker vuil worden! 

 
Zondag 31 maart  
 
Vandaag is het Ruben zijn verjaardag!!!! woehoe 

feesje!!!! Nee das een grapje morgen is het 1 

april vandaag halen we de clown in ons boven!!! 

Allemaal zeker afkomen vandaag! 
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Zondag 7 april  
 
Gisteren heeft de leiding een  heeeeel groot feesje georganiseerd voor de 

scouts, dus liggen ze nu te alles nog te poesten! Geen activiteit vandaag! 

 

Dit was het dan, tot de volgende keer toedelhoe, kusjes van je allerleukste 

leiding 
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Nood aan helpende handen?  
- Zoek je een babysit? 
- Geen zin om het gras af te rijden?  
- Kom je handen te kort om op te dienen op je feest? 
Twijfel dan niet om onze jins in te huren! 
 
Ook dit jaar zamelen de Jins van Scouts Zeedustra geld in voor hun 
buitenlands kamp. Daarom bieden ze hun diensten aan in ruil voor een 
financiële bijdrage.  
 
Graag een Jin boeken om je klusjes te doen? Je kan meer informatie 
vinden via  volgende  link (facebookpagina): https://goo.gl/PTJsJA 
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HEEEEEEEEEEEEY liefste welpjes hier zijn we weer met een nieuw keihardje!! 
We vliegen er dan ook direct in, lees maar snel verder om alle coole 

activiteiten te lezen! 
 

Zondag 10 februari 

Wij hebben nu al bijna alle plekken onveilig 
gemaakt, maar we zijn nog 1 vergeten 
namelijk HET ZWEMBAD!! Vergeet dus 
zeker jullie zwembandjes, zwembroek, 
bikini, zwem bril,… EN vergeet zeker geen € 
2!!  
 
Zondag 17 februari 

Oohh Valentijn is al voorbij maar waarom zullen we het dan niet wat later 
vieren? een lekker Valentijn diner of een koppelspel wie weet wat we zullen 
doen op de dag van de liefde. 
 

Zondag 24 februari 

Het is de laatste zondag van de maand, GEEN activiteit dus :’( 
 
 
Zondag 3 maart 
OOOhnee heel de scouts is omgetoverd in een groot kasteel, de leiding kan 
niet meer binnen doordat er een draak rondvliegt. Daarom zal de 
welpenleiding de draak vangen, daarom is er geen activiteit… 
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Zondag 10 maart  

Een viva la carnaval Carnaval is dan wel al 
gepasseerd vorige week maar we  
zullen Koksijde nog eens op zen kop zetten. Kom 
allemaal verkleed af en trotseer met ons de straten 
van Koksijde 
 
 
 
Zondag 17 maart 

Tijd voor nog eens een klassieker dat bijna iedereen al kent, we gaan vandaag 
gaan rollen met de wind. Breng allemaal iets mee waar mee je kan rijden want 
het is alles op wieltjes vandaag. 
 
 
 
Zaterdag 23 maart  
Deze keer is niet op een zondag activiteit, maar op 
een zaterdag. HUUUUU WAAAROOM???? Het is 
filmavond!!!! Info komt later!  
 
 
 
Zondag 31 maart 

Het is misschien wel de laatste zondag van de maand, MAAAAAAAR er is dus 
wel degelijk een activiteit! Want er zijn marsmannetjes in ufo’s gespot in de 
scouts, wat moeten we doen??? Kom zeker af om ze te zien!!! 
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Zondag 7 april 

OOOHNEE Angelina werd geteleporteerd naar Italië en 
daar heeft ze te veel spaghetti gegeten en kan niet 
rechtstaan, Eline is haar dan ook gaan zoeken. Milan en 
Orly zijn naar het concert van K3 gegaan en zijn nog altijd 
aan het wachten totdat ze een handtekening kunnen 
krijgen, dus vandaag GEEN activiteit. 
 

 
Dit was dan weer het 3e keihardje en het laatste keihardje komt er dan ook 
aan, MAAR wees niet getreurd want het kamp komt er natuurlijk aan en wij 

kijken er al zeker naar uit!! 
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Milan is opzoek naar Lara, want het is namelijk bijna Valentijn en hij heeft 

een mooi cadeautje voor haar gekocht, maar hij is haar kwijt gespeeld tijdens 
het spelen van verstoppertje. Kan jij de tortelduifjes terug samen brengen?  
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NOU NOU NOU, hier zijn we met het derde keihardje van het jaar! Alweer 
zondagen vol spetterende activiteiten. Wil je weten wat en hoe? Welja dan 

moet je het lezen eh. 

Zondag 10 februari 

BIG CITY LIFE! Winkelstraten, de bankbuurt, het stadshuis, hangjongeren, heel 
veel verkeer en nu ook nog eens een op hol geslagen groep jojo’s?! Aiaiai wat 
zal dat worden?! Vandaag spelen we een stadsspel! 
 
 
 
Zondag 17 februari 
 
Wie past bij wat? Wat past bij 
wie? Wie past bij wie en vooral: 
wat past bij wat? Weet jij het al? Kom 
er vandaag achter in ons mega deluxe matchmakerspel!  
 
 
 
Zondag 24 februari 
 
Lara is in een stukje rijst gestikt, Matthieu heeft te veel hartpijn sinds de 14de 
februari (hij had het aan gevraagd met zijn aller grootste crush, maar die zei 
dat hij niet zijn type is…) en Sil is op zoek naar de zin van het leven. Ah ja, en 
het is vandaag de laatste zondag van de maand, dus geen activiteit vandaag! 
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Zondag 3 maart 

Matthieu heeft vandaag besloten om zijn leven te beteren en is bieten uit de 

grond aan het trekken, Lara is in Vietnam rijst aan het eten en Sil heeft haar 

arm gebroken tijdens het Lama rijden. Vandaag geen activiteit. 

 

 

Zondag 10 maart 

Vandaag wordt jullie kennis op de proef gesteld, 
want vandaag zullen jullie uit onze 
ultragecompliceerde escaperoom moeten 
ontsnappen. Hopelijk raken jullie er ooit uit 
mwuhahahahaha…..  
 
 
 
Zondag 17 maart 

Zijn jullie wel allemaal echte scouts of is dat 
allemaal lariekoek? Vandaag mogen jullie 
eens bewijzen welke technieken jullie 
bezitten als een echte scouts! We halen de 
oeroude scoutstechnieken nog eens boven 
op deze mooie dag.  
 

 

Zondag 24 maart 

Gasten, ik heb slecht nieuws: ik heb daarnet gebeld met Breadquanda en zij 
vertelde dat ze gehoord had dat Shaniqua zei tegen Quantalisha dat Deltrese 
vermoord is door een of ander wijf genaamd Keisha!!?? Ik heb daarna vlug 
gebeld naar Biara, zodat ze dit vertelt tegen haar man, Nario, die agent is, maar 
blijkbaar is hij te druk bezig met zijn minnaar Jameshaulyn, dus moeten wij wel 
deze moord oplossen.  
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Zondag 31 maart  

Skidadde skidoodle, ook al is de laatste zondag 
van de maand, is er wel activiteit vandaag, om 
te compenseren wegens het wegvallen van 
zondag 3 maart en zondag 7 april. Feest! Wat 
we exact precies helemaal gaan doen vandaag, 
blijft nog even een verassing… 
  
 
Zondag 7 april  

Zoals deels al aangekondigd, is er vandaag geen activiteit. Afgelopen zaterdag 
vond de scoutsfuif, Decennia, plaats! Sil haar rug is gebroken door al het 
opkuisen, Matthieu is nog alle centjes aan het tellen en Lara is nog steeds in 
Vietnam. Tot volgende week dan maar! (btw, volgende week, 13-14 april, is 
het weekend! Zet dat maar al vast in de agenda!!) 
 

Dit was het derde Keihardje y’all! Lieve knuffels en vrolijke groetjes van jullie 

allerliefste leiding xoxo 
 

  

  

tis vandaag wel activiteit 
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Wist je dat Matthieu graag risico-zoekend is? Zo 
klimt hij graag op bomen zonder enige bescherming 
te gebruiken! Eventjes terug was hij dan uit een 
boom gevallen en had hij wat opgelopen! Best altijd 
(knie, hoofd, pols, voet,…)bescherming gebruiken!  
 

 
 
 
Wist je dat Izy een grote Barbie-fan is? Hij heeft 
daarvoor speciaal zijn auto een nieuw kleurtje 
gegeven! Van PMD-zak blauw tot glitter-roze! Wat 
een knaap! 
 
 

 
 
Wist je dat Sare plamuursel gebruikt al make-up? 
Geheime archieven hebben volgende foto van Sare 
vrijgegeven zonder iets van schmink, wat een verschil! 
Celebs zijn jaloers op haar techniek!  

 
 
Wist je dat Sil altijd heel 
vreemde gezichtsuitdrukkingen maakt als ze 
scheten laat? Gelukkig heeft ze wel een helm 
aan ter bescherming van het scheten-laten-
proces! Veel veiliger dan Matthieu!  
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Heey aallerbeste givertjes, hier zijn we weer met reeds het derde keihardje. 
Bereid jullie voor, want het wordt ne zotten!!!! 

 
 

Zondag 10 februari 

Ja, ja, we weten het wel. Stiekem kunnen jullie allemaal 
eigenlijk nog niet sjorren, en een vuur aansteken, wat is dat? 
Om jullie geheugens wat op te frissen, bij deze een 
teckniekendagje. Allemaal komen is de boodschap, want wie 
niet komt is waarschijnlijk gescheten op kamp muahahaha.  
 
 
Zondag 17 februari 

Vandaag gaan we eens iets anders doen… Het wordt legendarisch, speciaal, 
zooooot. Maar meer info komt. (tip: het zal ons helpen om onze partyjet op 
kamp te financieren) 
 
 
 
Zondag 24 februari  

Vorige week zit nog in Sare gaar systeem, ze is 
zo moe dat Lise en Sander spontaan mee een 
dutje gaan doen zijn. Of met andere woorden, 
het is de laatste van de maand en wij komen 
vandaag niet af. 
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Zondag 3 maart  

Ja, dit weekend is er uitzonderlijk ook GEEN ACTIVITEIT. Waarom? De leiding 
gaat op welnessweekend en jammergenoeg is er geen plaats in onze valies 
voor jullie. Dus, tot volgende week!!!  
 
 
 
Zondag 10 maart  

Haal de gangster maar in jullie boven, want vandaag mogen jullie bewijzen hoe 
slim jullie zijn. Zal je de politie weten te omzeilen? 
 

 

Zondag 17 maart 

Wie kent er Koksijde nu echt ? Maar echt eh? Ieder klein hoekje, alle kantjes? 
Ewel wij ook niet. Vandaar vandaag gaan we de stad verkennen in een mega 
origineel stadsspel!!!  
 
 
 
 
Zondag 24 maart 

Vermits we weten dat jullie binnen een aantal jaar 
allemaal zelf moeten leren rijden, vandaag een 
kleine oefenbeurt. Nee, we gaan niet met echte 
auto’s rijden, maar het lijkt er goed op. 
Nieuwsgierig? Komt dan maar af!  
 
  



18 
 

 
Zondag 31 maart  

Omdat we jullie al zo dikwijls hebben laten schieten deze maand, vandaag 
een extra verassingsactiviteit. Echt waar, komt af, dees wilt ge nie missen. 
 
 
 
Zondag 7 april  

Vandaag uitzonderlijk GEEN ACTIVITEIT. Gisteren was het decennia en omdat 
wij daar zo hard hebben moeten werken gaan we vandaag wat rusten.  
 
 
 
Jammergenoeg was dit het alweer, ja ik weet het, wij gaan jullie ook missen, 

MAAR we zijn snel weer terug met het laatste keihardje van dit jaar. Tot 
dan!!!!  
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Hey schatjes hier zijn we weer met al van toffe en speelse activiteiten . Die wij 
met liefde in elkaar hebben gestoken. <3 <3 

 

 
Zondag 10 februari 

Het spaarvarken is bijna leeg dus zullen we hem vandaag eens 
bijvullen door een geldinzamelingsactie. De activiteit die we 
gaan doen is nog strikt geheim.  
 
 
Zaterdag 17 februari 

Hey hey hey , vandaag gaan wij eens lekker ontspannen en zot 
gaan doen . In het superdeluxe trampolinnepark,  meer info 
volgt…  
 

Zondag 24 februai  

Doordat  Alex weer persee een weekendje wil gaan golfen en Izy 
weer model moet gaan spelen in het buitenland, zal er geen 
activiteit zijn...  
 
Zondag 3 maart  

Zuipen, feesten en dom doen, dat zijn de 3 dingen die de leiding 
dit weekend zal doen. Het is namelijk leidingsweekend dus er is 
geen scouts vandaag. 
 
 
 

LAURA VOEG 
ME KE TOE OP 
FB GVD KHEB 
NU GN COOL 
PLAATJE VAN 
JE GEVONDEN 
 GN GRTS! 
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Donderdag 7 maart  

Ja jullie zien het goed , het is geen zaterdag of zondag maar 
wel donderdag , vandaag zullen we wafels verkopen op de 
opendeurdag van het leger, meer info volgt…  
 
 
Zondag 17 maart 

Wow wow wow vandaag staat er weer een mega interessante 
stage gepland voor jullie, dus schatjes zorg maar dat jullie 
goed zijn uitgeslapen want je zal het nodig hebben . 
 
22-23-24 maart 

Ja junder zien het wel al aankomen er staat namelijk een 
spetterend weekend gepland voor jullie! Meer info volgt…   
 
 
Zondag 31 maart  

Na  het spetterend weekend hebben jullie voldoende energie 
over om centjes te verzamelen dus dit zullen we vandaag dan 
maar doen e  
 
Zondag 7 april  

Geen scouts vandaag doordat de leiding nog aan het kuisen 
zal zijn van het supergeslaagde feestje, Decennia  
 

 

Oei al mijn woorden zijn u wel op zeker , dus zeg ik maar doedels en tot het 
volgend keihardje 

 
Kusjes, Izy en Alex 

Wegens gebrek aan mooie plaatjes, hebben wij maar deze verzorgd. 
Jullie zijn pak voor pak zonnestraaltjes.  

Grts het keihardje-team xxxx 
 
P.S. als je compensatie wilt, vraag het een vrijdagavond aan Matthieu 
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1. Wat is rood en het is niet helemaal? 
 

2. Wat is een heks in de woestijn? 
 

3. Wat is groen en hangt onder een auto? 

ANTWOORDEN 
1.Aardbijna 
2.Een sandwich 
3.Een spruitlaat 


