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kun je ook terugvinden op onze site (www.zeedustra.be) of op Twitter 
(www.twitter.com/ScoutsZeedustra) . 
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Hallo, ik ben Jeanine. Normaal is dit Martina haar 

rubriek, maar ze is helaas opgenomen in het gesticht. 
Ze was een beetje krank aan het worden. Zo lieve 

kindertjes, er is weer super veel gebeurd in het ren. Om 
te beginnen, een weekendje plannen is dé rage 
tegenwoordig! Bijna iedereen heeft wel eens een 
spannend weekendje gepland (Welpen 18-19 mei, Jojo’s 

11-12 mei, Givers 13-14 april, Jins 13-14 april). Op 
dergelijke weekend gebeuren altijd spannende roddels, dus stuur 

ze zeker door, dan kan ik ze allemaal in mijn boekje noteren eh! De laatste tijd 
staat er beetje veel in van Giorgio De Haan, maar die zit ook altijd op het strand 
dingen uit te spoken! (Kapoenen 12 mei, Welpen 5 mei, Giver 5 mei) Altijd 
showen met z’n beach-body, alle andere kippen lopen wild van die jongen! Ik 
vraag me toch af hoe hij dat volhoudt met al die aandacht! Soit, binnen enkele 
weken hebben we ook een activiteit gepland met iedereen samen! Van de 
kuikens tot bejaarde kiekens! Die traditie is al sinds 1268 de gewoonte in ons 
kippenren. Zo is iedereen nog eens samen, van jong tot oud. (Groepsspel, 19 
mei)Ja, iedereen, behalve Martina De Kip, die is toch volledig loco.  Ondanks 
haar toestand zal ik haar toch missen! Maar dat is nog niets in vergelijking met 
wat komen zal! Na eind mei wordt het eventjes heel rustig in ons kippenhok! 
Ik vind dat altijd ene verschrikkelijke periode. Gelukkig komt het hoogtepunt 
enige tijd later, het kamp! OOOOOOHHHHH wat kijk ik er al naar uit. Telkens 
als ik er aan denk, leg ik bijna spontaan een ei!  
 
Zo, dit was mijn kort woordje lieve nuggets. Zowel Martina, als mezelf, Jeanine, 
zul je misschien volgend jaar opnieuw zien! We zullen jullie missen! Als laatste 
moet ik ook nog een kort woordje zeggen van de minister-kip-president: dit is 
misschien het laatste keihardje van het jaar, maar er komen nog veel 
fantastische activiteiten aan. En zeker niet te vergeten: het kamp deze zomer! 
Aan iedereen bedankt voor de zo-veel leuke zondagen! Zowel kapoenen, 
welpen, jojo’s, givers als jins, merci! En als eind mei nadert, tot op kamp! En als 
deze voorbij is, tot volgend jaar!   
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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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Hallo liefste kapoentjes! OHNEEEEEEE dit is al het laatste Keihardje van dit 
jaar!! Wat is de tijd toch voorbijgevlogen… Maar niet getreurd! We hebben 

nog een heleboel leuke dingen voor jullie klaar! 
 
Zondag 14 april  

Vandaag spelen we Eén Tegen Allen!! Jullie zullen het moeten opnemen tegen 

de leiding, en allemaal uitdagende opdrachten moeten vervullen. Wees dus 

maar goed voorbereid want het zal een race tegen de klok worden! 

 

Zondag 21 april  

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 28 april  

Vandaag zijn we nog altijd niet bekomen van al dat getimmer en gehamer. 

Daarom vandaag geen activiteit! 
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Zondag 5 mei  

Vandaag komen Jeroen Smeus, Hermio Sergan en 

Jeroen De Kalkoen speciaal naar de scouts van 

Koksijde om de nieuwe Junior Masterchef te 

vinden! Vandaag belanden jullie dus in een 

spannende kookwedstrijd… 

 

 

Zondag 12 mei  

Vandaag is het eens tijd om toerist uit te hangen 

in eigen stad! We gaan met z’n allen spelen en 

ravotten op het strand! Hopelijk is de zon ook van 

de partij! 

 
 
 
Zondag 19 mei  
 
yihaaaaa! Vandaag zal het voor eens en voor altijd duidelijk zijn dat de 
kapoenen de aller aller aller beste tak zijn van de hele scouts! We nemen het 
vandaag op tegen alle andere takken in een groot groepsspel. Dat belooft!! 
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Zondag 26 mei  

Paulien is vorige week jammer genoeg verdronken in de zee. Seppe kreeg een 

schelp in zijn voet en is radeloos. Ruben is zijn zonnebril verloren en is nog 

steeds op zoek. Jammer genoeg is er dus geen activiteit vandaag! 

 

 

 
Ziezo, dit was het dan alweer. Wat zullen we jullie verschrikkelijk missen. 

MAAAAAAARRR gelukkig zien we jullie snel weer op kamp!! Tot daaaaannn, 

kusjes van jullie liefste 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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Dag onze schatjes van onze patatjes, hier zijn we dan voor de allerlaatste keer 

☹ ☹ ☹ ☹ ☹. Maar we zullen er een onvergetelijke tijd van maken. 

 

Zondag 14 april  

Ooohhh wat een zalige zondag voor een 

scoutsactiviteit. Maar wat zullen we doen? 

Paintbal? Zwemmen? Of nog iets totaal 

anders? Dat zullen we later nog laten weten 

(lees de dag zelf in de scouts). We vragen 

voor deze verrassingsactiviteit €5.  

 

Zondag 21 april  

Hoe vuiler, hoe beter. Hoe vettiger, hoe prettiger. Bloed, zweet en tranen. Dit 

zijn zowat enkele leuzen dat vandaag kunnen omschrijven. We spelen namelijk 

de heavy-dirty games speciaal voor welpen.  Wat houd dit dan in? Nou dat 

zullen jullie dan samen met ons komen ontdekken. 

 

Zondag 28 april  

Angelina en Eline zijn wonden nog aan het verzorgen en Milan en Orly zijn nog 

de modder en eieren uit hun weelderige haren aan het wassen van vorige. 

Daarom is er geen activiteit vandaag. ☹ ☹  
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Zondag 5 mei  

De zomer is bijna in het land. Wat betekent dat de zon 

meer en meer gaat schijnen. De zee wat warmer wordt en 

we dus met zen allen naar het strand kunnen gaan. We 

spreken af aan de klok in Koksijde-bad met ons allerbeste 

humeur. 😊 😊 

 

Zondag 12 mei  

Zoals elk jaar is er een super tof spel met alle takken samen. Wat het zal zijn 

dat weet nog niemand. Want de jins maken namelijk dit spel als training voor 

volgend jaar.  

 

Zaterdag-Zondag 18-19 mei   

Waarom niet eens anders doen en afsluiten met een super-de-luxe weekend?  

Ewel u vraagt en wij geven het hier is het dan! Laten we nog niet teveel details 

vrijgeven buiten dat we heel het weekend met veel vriendjes zullen zijn en 

lekker zullen eten. Meer info volgt nog! 

 

Zondag 26 mei  

Milan en Angelina zijn volop bezig met hun examens voor te bereiden.  Orly en 

Eline zijn bezig met hun te steunen door hun eten te maken en af en toe een 

goede pauze te voorzien. Daarom kan er niemand komen voor een activiteit te 

maken. Geen activiteit! 
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Dat was het dan weer voor dit scoutsjaar ☹. Hopelijk hebben jullie het leuk 

gehad en zich geamuseerd!!  Wij kijken al volop uit naar het kamp! Tot op de 

kampbezoeken! Vele kusjes en liefde van jullie trotse leiders. Xxxxx 
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Vind jij alle woorden die te 
maken hebben met het kamp 
deze zomer? Ze kunnen in alle 
richtingen staan, ook 
omgekeerd! 
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’

Dag beste makkers en makkerinnen, met groooootste spijt in mijn hart moet 
ik uiterst jammerlijk mededelen dat dit het laatste keihardje van het jaar is. 
Potvolthee, de tijd vliegt, ik krijg er bijna een kind van… ANYWAAYYYY hier is 

de planning voor de komende weken, enjoyyy xoxo 
 

 
Zondag 14 April 

En was eens een sterrenhemel met een heel heldere ster 

die mooi aan de horizon schitterde. Op een mooie, maar 

koele lenteavond in April was er eens een prins. Hij lag te 

slapen in een stal vol met paaseieren omringt. De adem 

van de enige echte paashaas hield hem warm. Die zelfde 

avond waren er drie koningen op pad, namelijk: Koning 

Matthieu de 3e, Koningin Sil Masoltov en Koniging 

Laranus. Die laatste was enkel mentaal aanwezig. De drie 

koningen zijn deze dagen nog steeds op tocht en ze zouden ergens aankomen 

in het zogenaamde Zeedustra, huh???? (geen mens die weet wat dat is) 

 

Zondag 21 april  

Weten jullie wat zo leuk is aan marginoal zijn? 
Dat je gewoon je pan bami naar buiten kunt 
pleuren! Heh! Asjemenou, wat een margi boel 
hier seg… dus we spelen vandaag een 
marginaal spelletje! Laat jullie nektapijtjes 
maar groeien, trim jullie sixpack-bierbuikje, en 
doe maar fluohesjes aan, we gaan knalleu!  
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Zondag 28 april 

LADILADILLLAALAAA zong Lara en ze kreeg een vis naar haar gegooid. Hierdoor 

is haar oogkas gebroken en kan ze er vandaag niet zijn! Die Vietnamezen 

hebben toch vreemde gewoontes! Sil was gisteren nog kaas aan het kuisen, 

waaraan ze allergisch is en hangt dus helaas al heel de dag boven de wc-pot. 

En Matthieu is enorm aan het wenen omdat hij niets kan van Fortnite, en Apex 

Legends te moeilijk vind! Geen activiteit  vandaag! 

 

Zondag 5 mei 

Vandaag wil je echt niet missen want we spelen de wereldberoemde heavy en 

dirty games!! Yassssss 😊 Wie is niet bang van wat vuil, wie durft het aan? 

Vandaag zullen wij eens bewijzen dat we in de Scouts zitten, en niet in de Chiro 

!  

 

Zaterdag 11 mei en zondag 12 mei  

JAJA MANNEKES, HET IS WEER ZO 
VER! Dit weekend is ’t weekend! Ja, 
niet zomaar weekend, het is nu echt 
een weekend-weekend, een scouts 
weekend! En het thema is…… 
**TROMGEROFFEL**….. HETGEEN 
WAAR WE ALLEMAAL ZO GOED IN 
ZIJN…. WAAR WE ALLEMAAL ZO VEEL 
VAN HOUDEN…. HETGEEN ONS HARTJE SNELLER DOET SLAAN…… SCOUTS!!! 
Ja, dat lees je goed! Thema scouts! Meer info zal je kunnen vinden in de 
brief/mail die je zal ontvangen.. In afwachting daarvan kun je misschien al eens 
oefenen om vuur te leren maken? Tot dan! Stevige scoutsgroet!  
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Zondag 19 mei 

Groepsspel, groepsspel, vandaaaaag is het groepsspel! Naar goede ouwe 

traditie, die al tot in de middeleeuwen teruggaat, is het vandaag spel met de 

hele scouts! Nou nou dit wordt weer een spetterende activiteit om het jaar 

mee af te sluiten! 

 

Zondag 26 mei 

Zowel Lara, als Matthieu, als Sil hebben een mental breakdown met hun 

aankomende examens. Ze zijn nu met z’n drieën chocolade aan het eten, 

triestige films te kijken en te wenen. Hierdoor zijn we helaas incapabel om 

activiteit te voorzien vandaag (en het is ook de allerlaatste zondag van het 

jaar). Geen activiteit! 
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Wist je dat Milan zijn rijbewijs illegaal heeft gekocht in 
Moldavië? Als je plots een auto op de baan ziet die 
helemaal scheef en gevaarlijk rijdt, pas op! Het een oud 
blind vrouwtje zijn of Milan!!!  
 
 

 
 
 
 
Wist je dat Sander en Seppe eigenlijk ook tot de 
Russische Maffia behoren? Er zijn onlangs foto’s 
gelekt van hun uniform. Blijkbaar zouden ze deal 
en moorden onder de naam ԠЄЙDЯЄ… 
 
 
 

 
 
 
 
Wist je dat Eline zoveel van haar katten houdt, 
dat ze soms een levensgrote kat speelt? 
Blijkbaar is de correcte term ‘Furry’. Nou, 
ieder zijn hobby… 
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Hallooo liefste givers, het is alweer tijd voor het laatste keihardje   wenen 

wenen… Maar de laatste activiteiten zullen zoals altijd super tof zijn en 
daarna is het alweer tijd voor het coolste kamp!!! 

 
 
Zondag 14 april  

Dit weekend is het gouwweekend! Dus we zien jullie daar!  
 
 

Zondag 21 april  

Doe vandaag zeker niet je mooiste outfit aan want vandaag doen we een 

klassieker.. HEAVY AND DIRTY GAMES !!! joepieee 

 

Zondag 28 april  

Laatste zondag van de maand vandaag, dus is er jammer genoeg geen 

activiteit vandaag, sorry givers! 

 

Zondag 5 mei  

Salsa tequila Corazon cerveza muy Bueno, 
jaja we voelen ons op vakantie In spanje. 
Zon, zee, strand, vandaag genieten we van 
een leuk strandspel! Voel je de zomer al?  
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Zondag 12 mei  

Vandaag gaan we ons groepsgevoel eens goed aanwakkeren want we doen 
een cool groepsspel met alle takken!  
 

Zondag 19 mei  

De laatste activiteit van het jaar al  Maar we maken er zeker een specialeke 

van, dus zorg maar dat je zeker aanwezig bent ! De activiteit zelf houden we 

nog even geheim ! ☺ 

 

Zondag 26 mei  

Vandaag is er dus geen activiteit meer want het scoutsjaar zit er al op, het is 
weer veel te snel gegaan…  
 

 
Afscheid nemen bestaat niet, wat we zien elkaar al weer snel terug op kamp! 

Dus in afwachting kunnen jullie genieten van een mooi fototje van ons ☺ 
 

Groetjes van jullie fantastische giverleiding 
Sander, Lise en Sare
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halloooo liefste jins, we het jaar gaat zo snel, maar hier zijn we weer!! Het 

volgende boekje dat jullie zullen ontvangen zal geen Keihardje zijn maar een 
kampboekje…. Maar eerst vliegen we er nog eens volop in! Emma ziet het 

alvast zitten!! 
 

Vrijdag 12 – Zondag 14 april  

YESSS het is niet alleen vakantie maar het is ook Gouwweekend!!!! NABBADA 

wordt fantastisch! Haal je flowerpower en de hippie in jezelf al maar boven! 

Meer info stond in een aparte brief. Peace and love!  

 

Zondag 21 april  

Time to make some moneyyyyy… Voor een spetterend kamp hebben we 

natuurlijk ook centjes nodig !  

 

Zondag 28 april  

Ooh, Izy is gaan skydiven en Alexandra zit al de hele dag op de wc… Geen 

scouts vandaag. 

 

Zondag 5 mei  

Working at the car wash (oh oh, yeah yeah) At the car 
wash, yeah (ooh, yeah yeah)… Op het ritme van deze 
muziek zit Torben in zijn zwembroek het dak van een 
auto af te schuren en laat Izy zijn roze beest nog eens 
wassen. Want vandaag is het CARWASH !!  
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Zondag 12 mei  

Een heel jaar als jin betekent dat jullie je skills om activiteiten te maken al 
goed hebben ontwikkeld. Daarom maken jullie het. 
 

Zondag 19 mei  

Izy en Alexandra zijn zo triest dat het de laatste activiteit is van het jaar dat 
we jullie vrij laten kiezen vandaag ! loviess xoxoxo 
 
Zondag 26 mei  

Izy zit in een hoekje te huilen omdat het scoutsjaar voorbij is en Alexandra zit 
met haar neus in de boeken. #nerdy #geenactiviteitvandaag 
 

ZO, dit is het dan alweer. Veel groetjes van jullie allerliefste, allermooiste, 
meest sexy leiding. 

Jullie favoriete teletubbies, 
 
 
 

  



20 
 

 


