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Een brief gemist? Vind je dat ene mailtje niet meer terug? Check zeker eens 
onze site (www.zeedustra.be) of onze Facebook-Pagina! Daar worden steeds 
alle brieven, aankondigingen en foto’s geplaatst. 
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In het eerste keihardje gaven we weer wat “Scoutmoedig” zijn is volgens 
Scouts & Gidsen Vlaanderen. In het tweede keihardje gaven wij, de Keihardje-
redactie en als actieve leiding, onze interpretatie weer. Deze keer vroegen we 
het aan Tina. Tina is oud-lid en oud-leiding van onze scouts. Bovendien is ze 
AGC Ecologie binnen Gouw Noordzee! We vroegen aan eens aan haar wat zij 
verstaat onder “Scoutmoedig” zijn: 
 
Snel afscheid moeten nemen van je ouders als de trein eraan komt naar je 
allereerste scoutskamp ooit. Op je tanden bijten wanneer je na een korte pauze 
de laatste kilometers op driedaagse ingaat. Je eerste activiteit geven als 
leiding, en na veel moeite de kapoenen eindelijk stil krijgen. Voor mij zit 
scoutsmoedig zijn in de kleine dingen; Die kleine overwinningen maken je tot 
een echte scout!  
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Dit jaar vindt er opnieuw een groepskamp plaats! We gaan met de ganse 
scouts op kamp naar eenzelfde locatie! De leiding ziet het alvast heel erg 
zitten, en hopelijk jullie ook. Het is nog even aftellen naar de zomer, maar 
we geven alvast de data per tak mee: 
 
 
 

KAPOENEN: 27-31 juli  

WELPEN: 25-31 juli  

JOJO’S: 21-31 juli  

GIVERS: 21-31 juli 

 

 
Naarmate het kamp dichterbij komt, zal de leiding een bij jou thuiskomen 
en alle exacte info meegeven. 
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Halloooo lieve kapoentjes! Hier zijn we alweer met het derde keihardje. We 
hopen dat jullie even hard uitkijken naar nieuwe avonturen. Jullie leiding kan 

al bijna niet meer wachten! 
 
 

Zondag 9 februari 

Wie van jullie kent alle liedjes van Like me? Of alle dansjes? 
Wie van jullie kan het beste zingen? Wie kan er het beste 
dansen? Wie kan er de beste podia bouwen? Vandaag gaan 
we op verkenning door de showbizzwereld! 
 
 
Zondag 16 februari 

Waar komen jullie toch vandaan? Waar de smurfenhuisjes 
staan Hebben jullie ook een eigen taal? Ja die spreken wij 
allemaal Doen jullie iets dat wij niet durven? Ja want wij zijn 
echte smurfen. Dit is een lied met een leuk refrein. Jullie zijn 
groot en wij zijn klein… 

Vandaag gaan we op bezoek naar smurfendorp!  
 
 
Zondag 23 februari  

Vorige week gingen we op bezoek in smurfendorp. Onderweg naar huis is jullie 
leiding jammer genoeg de weg kwijtgeraakt. Dus vandaag GEEN ACTIVITEIT. 
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Zondag 1 maart 

Olifanten? Pinguïns? Gorilla’s? Apen? Tijgers? 
Zeeleeuwen? Wat is jullie favoriete dier? Vandaag 
komen we er misschien wel achter in het grote 
zoospel!  
 
 
 

Zondag 8 maart  

Gisteren heeft de leiding een heel groot feestje gegeven: DECENNIA. Zo 
kunnen we nieuwe dingetjes doen of kopen voor de scouts. Omdat jullie 
leiding gisteren zo hard gewerkt heeft (en vandaag waarschijnlijk nog), GEEN 
ACTIVITEIT.  
 
 
 
Zondag 15 maart 

Vandaag zouden jullie iets moeten MEEBRENGEN: een 
fiets, een step, skeelers, skateboard…. Alles met wieltjes 
(en zonder motor) is goed, want vandaag spelen we 
namelijk het super-grote-mega-coole-zot-overdreven-
alles-op-wieltjes-spel!!! 
 
 
 
Zondag 22 maart 

De bijen zijn onze vriendjes, ze zorgen er namelijk voor dat alle plantjes blijven 
leven. Maar nu is er toch wel geen probleem met de bijtjes zeker. Maya de Bij 
heeft ons nodig, ze is alle honing kwijt. Vandaag gaan wij Maya helpen!  
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Zondag 29 maart  

Jullie leiding heeft nu weer iets meegemaakt, jullie gaan het niet geloven. Het 
was dus plots zondag en die zondag was 29 maart. Blijkt nu wel niet dat 29 
maart de laatste van de maand is zeker. Wat wil zeggen GEEN ACTIVITEIT, 
stonden wij hier voor niks zeg. 
 
 
Zondag 5 april 

Vandaag een specialeke, iets super mega tof. We gaan een BOSSPEL spelen. 
Jammer genoeg zijn er niet zo veel super mega toffe bossen naast onze scouts. 
Dus we spreken af om 14.00u aan de Nachtegaal in De Panne. Om 16.30u 
kunnen jullie ouders je hier ook weer komen ophalen. Houd zeker jullie mail 
en gsm in de gaten, want bij extreem slecht weer zou de locatie wel eens 
kunnen veranderen. 
 
 

Dit was het dan weer lieve kapoentjes, het voorlaatste keihardje zit er alweer 
op. Niet getreurd, er komt er nog eentje!!! 

Vele groetjes, 
Jullie leiding 
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HHHHHeeeeyyyy liefste welpjes het derde en voorlaatste keihardje is hier al! 
We beginnen het keihardje met slecht nieuws. 

Onze lieve takleider Milan zal niet meer komen de zondag om activiteit te 
geven, hij is beginnen werken en moet dus ook de zondag werken. Hij zal jullie 

enorm hard missen. 
 

Hij wenst jullie wel nog een spetterend jaar toe en zal alles achter de 
schermen regelen. En ziet jullie op het kamp terug! 

 
 
Zondag 9 februari  

Omdat ze slecht weer uitgeven in onze spiegelbol doen we eens een activiteit 

binnen en maar een klein beetje buiten. Iedereen kent wel de tik tok sensaties 

en vines? Wel wij gaan ze ook eens samen uitproberen maar welke en hoe? 

Dat zien jullie dan! 

 

Zondag 16 februari 

Oooohhhh valentijn de tijd van het jaar! Maar wat hebben wij in gedachten 
voor dit jaar. Wel we gaan eens gaan kijken hoe de mensen op straat gaan 
reageren. 1 voorwaarde!!!! De jongens worden meisjes en de meisjes worden 
jongens voor deze keer.  
 
 
Zondag 23 februari  

Na een lange en vermoeiende periode wil de leiding ook eens uitrusten. Maar 
de stam ziet daar anders over, ze hebben namelijk voor de leiding een heel 
weekend gepland dus kunnen we niets doen voor jullie. 
SSSSSSOOOOOORRRRRRYYYYYYY Geen scouts vandaag dus 
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Zondag 1 maart 

Het 2de seizoen van onze lievelingsreeks is al even bezig ( en hopelijk nog niet 
gedaan anders hebben we een probleem :p). Namelijk  #like me. Wel ik (milan) 
heb namelijk een videoboodschap gekregen van Caro en Camille. Ben je 
benieuwd wat er in staat? De rest van de leiding ook! 
 
 
 
 
Zondag 8 maart  

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de leiding een fuif om zowat geld binnen 
te halen.  Maar dit groot feest is ook 1 groot opkuiswerk. Dus de leiding kan 
jammer genoeg niet komen voor jullie! Geen scouts vandaag 
 
 
 
 
Zondag 15 maart 

Carnaval is wel al gepasseerd maar bij ons  is elke reden een goede reden om 
carnaval te vieren. Dus lets do this kom in je gekste kostuum, dino, tovenaar, 
of wat je wilt en zie wat we gaan doen ermee!  
 
 
 
 
Zondag 22 maart 

Oooooohhhhh eind maart dat betekent de kans op mooi weer, modder, veel 
gelach, blauwe bulten, … . Maar ja wat is het anders tijdens heavy and dirty 
games bij de scouts. Doe vuile kleren aan, kleren die kapot mogen en haal jullie 
echte scouts/gids boven want pijn kennen we niet! 
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Zondag 29 maart  

Jullie stinken nog naar rotte eieren en mayonaisse. De leiding zelf hangt nog 
vol modder en de ouders zijn nog alle kleren aan het wassen en aan het 
herstellen. Dit betekent geen activiteit vandaag! 
 
 
Zondag 5 april 

1 april is al even gepasseerd, maar wat zouden we zijn zonder een goede 1 
aprilvisfeest te houden. Natuurlijk niet veel, dus we nodigen je graag uit op het 
grappigste feest van het jaar!!! (not a real party without some jokes) 
 
 
 
Dit is het alweer voor dit keihardje. Maar niet getreurd hier is al een hint naar 

het kamp thema       . Tot de volgende en laatste keihardje! 
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Wist je dat Laura wel af en toe kan genieten van een 
frisse zeebries? Hmmmm, heerlijke geuren…. 
 
 
 
 
 
 

 
Wist je dat Sare verliefd is op haar teddybeer 
Maximiliaan? Ze noemt hem “beertje” en ze 
vindt het super leuk als haar teddybeer haar 
aanspoort om te vermageren. Helaas is hij 
onlangs in de wasmachine flink gekrompen… 
 

 
 
 
 
 
Wist je dat Laurens een diepe haat heeft voor 
Brasilsaus? Ook andere vreemde en lastige sauzen kan 
hij niet uitstaan. Ieder zijn smaak…  
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Heyy jojotjes, hier zijn we weer met het 3de keihardje! Na al die te gekke 
activiteiten zijn wie hier alweer, met je raad het nooit, nog gekkere 

activiteiten! 
 
Zondag 9 februari 

Vsechno na kolech, Gjithcka në rrota, Chelun shàng de yiqiè, Dugui deerkh 
bükh züil, Alles auf Rädern, Super omnia rotae, Alles op wiele. Als je het nu nog 
niet weet… Alles op wieltjes natuurlijk! 
 
 
Zondag 16 februari 

Wrijf jullie baarmoeder maar al in want hier komt “HET GROTE IK MAAK JE 
ZWANGER SPEL”!  
 
 
Zondag 23 februari  

Laura ligt op bed met het coronavirus waar Angelina haar wou bezoeken en 
het ook kreeg… Orly is opgepakt door de politie door mensen bang te maken 
en Emiel zit thuis met liefdesverdriet omdat hij Orly mist… Met andere 
woorden, geen activiteit vandaag… 
 
 
Zondag 1 maart 

Laat vandaag jullie mannelijke en 
vrouwelijke gezichtsbeharing maar staan 
want vandaag is het een spel genaamd 
“maart baard”! (ps. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor luisjes)  
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Zondag 8 maart 

Vandaag geen activiteit want alle coole mensen gaan naar de te gekke fuif 
“DECENNIA”. 
 

 

Zondag 15 maart 

Pak jullie bikini, monokini, zwembroek, 
badpak of whatever ook mee want wij gaan 
vandaag eens gaan ZWEMMEN!!! Vergeet 
zeker geen 2 euro, we spreken af aan de scouts 
en daar zal het ook eindigen. 
 
 
 
Zaterdag 21 maart 

Vandaag is het “survival dag”. Meer info volgt… 
 
 
 
Zondag 29 maart 

Orly heeft een wespensteek in zijn teen gekregen waardoor zijn teen 
verviervoudigd is. Emiel heeft zijn sleutels ingeslikt en wacht af tot het via de 
natuurlijke manier er uit gaat. Angelina heeft een zakelijke meeting om TIKTOK 
famous te worden en Laura brengt haar nieuw nummer uit “LAURA 
SCHWARTZHAAR”. Met andere woorden deze keer weer geen activiteit. 
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Zondag 5 april 

Voor de slimme onder ons… Reactie + tocht is gelijk aan…… DUHHH 

Reactietocht! Ohjaa vandaag is het dan ook reactietocht 😉 Dus haal jullie 
skillz naar boven voor de opdrachtjes in een stad! 
 

 

 

Dit was het dan voor dit Keihardje… Hopelijk kunnen jullie ooooveral 
aanwezig zijn want dan hoor je bij de harde kern heheee. 
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Hallo allemaal 

Wij van stam (oud-leiding) van scouts 
zeedustra koksijde willen graag de 
leiding wat steunen. Dit doen wij met 
onze t-shirt verkoop. 

We verkopen deze t-shirts voor de 
zachte prijs van €12 per t-shirt . Deze 
zijn van 100% katoen. 

Je kan een shirt vooraf bestellen 
bestellen en betalen via het google 
formulier en deze dan komen ophalen 
op 1 van de 3 ophaalmomenten, zo ben 
je zeker dat je maat nog beschikbaar is. 

Je kan ook een t-shirt kopen uit de huidge voorraad op 1 van onze 3 
ophaalmomenten aan de scouts van koksijde. Kindermaatjes zijn wel steeds 
per bestelling 

Deze 3 momenten zijn zijn op 
– Zondag 2 februari 
– Zondag 9 februari 
– Zondag 16 februari 
dit telkens van 13u30 tot 14u30. Kerkstraat 34 in Koksijde. 

De beschikbare maten zijn XS tot XL in mannen model of vrouwenmodel. 

Alvast bedankt voor jullie bijdrage! 

Online bestellen kan via het formulier, die je terug kan vinden op de site van 
de scouts (www.zeedustra.be) of de facebookpagina.  

http://www.zeedustra.be/
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Yuwww, zo, hier zijn we dan, al het derde keihardje van het jaar. Na een 
challenge-activiteit, zot kerstfeestje, lit kookactiviteit en nog dusd andere, 
hebben we weeral nice activiteiten in petto voor jullie! Hier komt ie dan: 

 
 
 
Vrijdag - Zondag 7-8-9 februari 

Yayy!! We gaan nog eens op weekend, deze keer in het exotische verre Gent! 
Het wordt er zeker weer eentje om nooit meer te vergeten!. Verdere info volgt 
nog… 
 
 
 
Zondag 16 februari 

Jaja, vandaag gaan we nog eens back tot 
he roots. Het kamp komt er sneller aan 
dan jullie denken, en daarom gaan we 
vandaag eens zien wie er echt kan sjorren 
en vuur maken. Allemaal afkomen is dus 
de boodschap!  
 
 
 
 
Zondag 23 februari 

Paulien en Lara zijn nog aan het bekomen van het sjorren en Matthieu is 
alpaca’s gaan vangen… Geen activiteit vandaag. 
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Zondag 1 maart 

Wat zullen we vandaag doen? Dieper naar de 
scoutsroots met Heavy Games! Yaaass, smeer die 
kieten maar in, doe je fietshelm aan en begin de 
spiertjes maar al te trainen. Vandaag zal het een 
pittige activiteit worden.  
 

 

Zondag 8 maart  

Vandaag is het  geen activiteit! De leiding is nog maar net aan het slapen van 
de opkuis van Decennia, dus zullen we vriendelijk passen. (En waarschijnlijk 
enkelen onder jullie ook). Volgende week zijn er weer met meer weer. 
 
 
Zondag 15 maart 

Vandaag gaan we op verplaatsing! Naar 
een zeker bos in het zekere De Panne! 
Je kan al drie keer raden waar, wel het 
bezoekerscentrum de Nachtegaal (of 
PrOVinCiAal BeZOeKerScEnTrUM 
dUiNPanNe zoals dat tegenwoordig 
heet). Afspraak ginder om 14u30. De 
activiteit zal wel al gedaan zijn om 17u 
zoals anders.  

 
 
Zondag 22 maart 

Het antwoord op je vraag is neen. NEEN. We gaan er geen antwoord op geven 
en je moet er ook niet achter zoeken. En je moet ook niet zo’n gezicht trekken. 
NEEN IS NEEN, vint toch. Wie vandaag komt zal misschien het antwoord weten, 
voor de rest, het is en blijft neen. 
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Zondag 29 maart  

De leiding is vandaag aan het leren rijden 
met een bus, en druk aan het netwerken 
op vele recepties in De Kelle. Helaas geen 
activiteit vandaag. Tot volgende week, 
toedoelhoe!  
 
 

Zondag 5 april 

Er staat een speciale activiteit op de agenda! Wat exact zullen we nog niet 
verklappen, maar er zal verdere info volgen in de chat en per brief en 
posthamster. Hou dus zeker je hamsterkooi in de gaten! 
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Er zitten 2 vissen in een bokaal. De ene zegt tegen 
dien andere: "Zeg mag ik ne keer aan 't raampke 

zitte??"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Waarom legt een kip zijn eieren ? 
2. Waarom heeft Matthieu een rups opgegeten voor Valentijn? 
3. Waarom kijkt Laurens door het raam? 

 

De laatste; hij is aan het zeven 😉 
1.Als zij ze gooit vallen ze stuk. 
2.Matthieu wil vlinders in zijn buik <3 
3.Omdat hij door de muur niets ziet 
8 gaten 


