Redactioneeltje
Gastredacteur: Roger De Vlaeminck
Paasvakantie! De tijd waarin veel mensen hun
koersvelo weer uithalen. Ha. In onzen tijd deden
we dat al in de Kerstvakantie! Zelfs op Nieuwjaar
gingen wij gaan koersen. Met een meter sneeuw
onder onze banden hé! Maar we reden zo snel
dat de sneeuw onder onze banden smolt. Jaja,
dat waren de tijden.
En de scouts was vroeger ook beter. Gaan zwemmen? (14/04, Welpen)
Op een Go-cart gaan rijden? (19/05, Kapoenen) Naar het strand?
(21/04 Welpen, 19/05 Jojo’s en Givers) Phuh! Allemaal voor watjes! In
onze tijd gingen we naar de scouts om af te zien. Kilometers lopen met
minstens vier 6-meterbalken in onze nek. Sjorren, sjorren, sjorren tot
er rode strepen in onze handen stonden. In de modder kruipen en er
niet uit komen tot we 20 regenwormen gevangen hadden. Dàt was
scouts! Niet wat jullie nu techniekendag (12/05, Welpen) of heavy
games (05/05, Jojo’s) noemen. Wedden dat de kinderen met een blij
gezicht naar huis gaan? Dat is toch de bedoeling niet!
En nog zoiets, de leiders, dat zijn geen leiders meer. Leiders, die waren
de baas! Dictators waar niemand iets tegen te zeggen heeft! En wie het
toch aandurfde mocht een liniaal tegen zijn vingers verwachten. En laat
de kinderen maar werken. Daarom zie ik toch één lichtpuntje in deze
groep: De Giverleiding. Die laten maar liefst 3x een spel maken door de
givers zelf! ( 21/04, 05/05, 12/05). Dàt is leiderschap. Chapeau!
Maar over het algemeen: Wat jullie nu scouts noemen, dat noemde ik
Chiro. En de Chiro van nu, goh, daar begin ik zelfs niet aan. Salut!
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Keihardje zoekt Logo…
Nog steeds
In het vorige Keihardje gaven we jullie de kans om
een logo te verzinnen die in de plaats kon komen
van het grote vraagteken op de voorkant. Op de
Kaas & Wijn Avond zouden de winnaars in de
bloemetjes gezet worden. Helaas…
Niemand heeft een logo ingezonden!
Na weken gehuil en een maand mediteren in de Himalaya, hebben we
beslist om dit Keihardje nog éénmaal zonder logo te verspreiden en
jullie tóch nog een kans te geven. Wie voor het einde van het
scoutsjaar (19 mei) een logo instuurt, kan voor eeuwig en altijd
vooraan op het Keihardje prijken met zijn creatie, én je krijgt er nog
een leuke prijs voor ook! De winnaar wordt in de bloemetjes gezet op
de slotbarbecue op zondag 30 juni. Hieronder nog eens de spelregels:
-

-

-

‘Keihardje!’ moet er groot en duidelijk in voorkomen
Het logo moet ongeveer zo groot zijn als de helft van de cover
van een Keihardje. (Je kan het ook eerst in het groot maken,
en dan via de computer verkleinen)
Zorg dat het thema ‘scouts’ erin verwerkt zit.
Je moet je logo ten laatste zondag 19 mei ingediend hebben
bij Jonas Vandicke. Dat mag je de zondag in de scouts doen of
via jonas@zeedustra.be.
Als je wil mag je ook met meerdere logo’s meedoen.

Ziezo. Hopelijk grijpen jullie deze 2de kans met twee handen. Veel
succes!
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Kapoenen
Oh nee! Dit is al het laatste keihardje van het jaar. Maar troost
je, de laatste activiteiten zullen superleuk zijn en er zal in de
zomervakantie nog een FANTASTISCH kamp volgen!

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! Om 14
uur aan de lokalen!
Zondag 21 april:
Neem allemaal een vriendje of vriendinnetje mee, want we gaan
het grote vriendjes/vriendinnetjes spel spelen! Zo zullen jullie
kameraadjes eens zien hoe tof de scouts is. Vergeet dus zeker
niet om op tijd je vriend(in) uit te nodigen! Zoals altijd, om 14
uur aan de lokalen.
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Zondag 28 april:
Jullie allerliefste leidertjes gaan dit weekend samen
doorbrengen op het leidersweekend, dus is er jammer genoeg
GEEN ACTIVITEIT!

Zondag 5 mei:
Kennen jullie oeroude volkspelen, van eeuwen geleden?
Vandaag gaan jullie er veeeel ontdekken, kom dus zeker af om
de echte ouderwetse tradities te herleven! Om 14 uur aan de
lokalen.
Zaterdag 11 mei tot zondag 12 mei
Het is weer zover, een
supermegatofawesome
KAPOENENWEEKEND! Is Mega Mindy
jouw idool? Heb je altijd al willen
vliegen zoals superman? Dan is dit je
kans, want dit weekend worden we
echt superhelden! Kom dus verkleed af om 9 u zaterdagochtend
aan de lokalen. Vergeet zeker je slaapgerief, verkleedkledij,
regenkledij en eventuele warme kleding, toiletzak, matje,
slaapzak… niet! Het weekend is gedaan om 11 u de
zondagmiddag. Je moet ook 12 euro meenemen. Er volgt nog
een brief!
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Zondag 19 mei:
OOOOOOOOH, dit is onze laatste
activiteit! Maar we zullen dit scoutsjaar
spetterend afsluiten, want we gaan
GOCART RIJDEN! We gaan de weg
onveilig maken, maar we spreken eerst
gewoon af aan de lokalen, om 14 uur!
Zo, dit waren de allerlaatste activiteiten, het kamp komt alsmaar
dichterbij! Meer info over het kamp volgt nog, maar hou dus
alvast 25 tot 29 juli vrij.
Jullie leiders,
Joren, Sander, Arne, Hannes, Tina en Jasper
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Spelletjes EXTRA LARGE
De paashaas moet teruggeraken in Rome voor de inhuldiging van de
nieuwe paus, maar hij moet eerst voorbij de klokken zien te geraken!
Kan jij hem helpen?
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En om jullie zomer goed gevuld te krijgen, nog 2 classics: een sudoku en
een binero! Have fun! (Voor de regels, zie Het Laatste Nieuws)
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Welpen
Beste Welpen, We hebben slecht nieuws en goed nieuws. We zullen
beginnen met het slechte nieuws… Dit is het laatste Keihardje van het
jaar!  Maar niet getreurd, want het goede nieuws is dat het nog maar
een dikke 100 dagen wachten is tot het kamp! Begin maar al af te
tellen. Om het wachten wat leuker te maken hebben we de beste
activiteiten voor het laatst gespaard. Hier komen ze!

Zondag 14 april
Haal je snorkels, duikbrillen,
surfplanken en boten maar uit
de kast, want we gaan
ZWEMMEN! Oefen dus nog
snel jullie zwemtechnieken
want vandaag maken we het
zwembad van Koksijde
onveilig! Vergeet wel niet jullie
zwemkledij en 2 euro mee te
nemen hé! We spreken om 14u
af aan de lokalen.
Zondag 21 april
Omdat Lucas zo veel van zand houd gaan we vandaag naar het strand!
Daar zullen we voor hem een enorm zandkasteel maken waar hij in kan
wonen, met zandstoelen, een zandbed en natuurlijk zandkoekjes!
Lucas zal blij zijn!
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Zondag 28 april
Booooehhooooee, vandaag geen
activiteit!  Lucas zijn zandkasteel
is ingestort en de leiding moet hem
helpen om het opnieuw te
bouwen…
Zondag 5 mei
Koksijdenaren, bereid jullie maar al
voor, want vandaag doen de welpen
een reactietocht! We gaan eens
goed zot doen en heel Koksijde-Bad op stelten zetten! Eens zien hoe ze
zullen reageren… En onthoud beste welpjes, zot zijn doet geen zeer!
Zondag 12 mei
We zitten natuurlijk nog altijd in de scouts, dus gaan we vandaag eens
onze technieken opfrissen! Wat
zullen we sjorren? Een
reuzenrad? Een achtbaan? De
Eiffel toren? Kunnen wij het
maken? NOU EN OF!
Zondag 19 mei
Jaja liefste welpen, het is alweer
de laatste scoutsactiviteit van
het jaar… Daarom maken we er vandaag een speciale activiteit van: we
maken vandaag een dagtocht met de fiets! We spreken om 10u af aan
de lokalen, en je fiets niet vergeten hé!!!
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Ziezo, dat was het dan voor dit scoutsjaar! Hopelijk vond je het even
leuk als wij, en zien we je terug op het kamp van 23 tot 29 juli in A…
Oh, bijna verklapt waar het kamp dit jaar doorgaat! Dat mogen jullie
nog niet weten… Spannend hé?

Jonas

Stephanie

Ruben

Tim

Lucas

Jirka
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20 april: Stam Avonturentocht
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28 juni: Wat Doe Jij Na De
Examens Fuif!
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30 juni: Slotbarbecue
Zondag 30 juni (de zondag na de
WDJNDE-fuif) houden we in de tent aan
Ster Der Zee een slotbarbecue! Een
feestelijke en lekkere afsluiter van het
scoutsjaar, en een opwarmer voor de
mooie momenten die we nog gaan
beleven op scoutskamp.

Meer info volgt nog in een brief, maar hou
deze datum alvast vrij!

Kampdata
Voor de vergeetachtigen onder ons,
hieronder vind je nog eens alle kampdata.
Kapoenen:
25 tot 29 juli
Welpen:
23 tot 29 juli
Jojo’s:
21 tot 31 juli
Givers:
29 juli tot 8 augustus
Zo, nu weten jullie wanneer we op kamp gaan… Maar naar waar,
dat blijft een verrassing!
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Jojo’s
12-14 april … VR 20u00 – ZO 14U00
Ahaaah, Ons uitgestelde JOJO WEEKEND!
Eindelijk! Zoals gewoonlijk, vergeet dus niet
je matje, slaapzak, kleren, ondergoed,
tandenborstel en shampoo, washandje en
handdoek,… Je scoutsuniform!
Jullie worden vrijdagavond verwacht aan
de lokalen om 20u en worden er terug
opgehaald Zondag, om 14u. Graag een 15
eurotjes meebrengen.

Thema = De ruimte
Gelieve je dus in te verkleden, een ruimtemannetje ziet er meestal wit of
groen uit, met aluminiumfolie, en misschien wel knopjes… Laat je maar
gaan! Je kan alvast een voorsmaakje vinden onderaan…

21 april
We spelen het spel dat jullie voor ons gemaakt hebben een
aantal weken geleden! Wij zijn alvast erg benieuwd, we staan te
popelen, te stressen, aaaaah…!

28 april
Vandaag is er geen activiteit voor onze leden, we zijn het einde
van de maand. De laatste keer dat we dit kunnen zeggen…, we
worden al verdrietig als we zien hoe snel het jaar voorbijgaat!
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Allen dus massaal aanwezig zijn voor onze laatste komende
activiteiten!!

5 mei
Vandaag is de dag dat we alle watjes van de stoere jonggivers kunnen
onderscheiden!! Heavy- dirty games! Whoop Whoop! Bij mooi weer
zitten hier ook waterspelletjes bij, dus meisjes, laat jullie aub niet
afschrikken, want dit is super leuk! Denk maar terug aan de activiteit
toen jullie vol hingen met chocolade! Het heeft alvast mooie foto’s
opgeleverd!

12 mei
Vandaag leven we ons volledig in, in de wereld
van moordenaars, terroristen, … want wij zijn
detectives die toch heel wat gaan mogen
uitpluizen en oplossen!

19 mei … om 10u00 – 17.00
Er is een tijd van komen en er is een tijd van
gaan, de tijd van gaan is gekomen maar eerst komt er nog een mooie
afsluiter!
…
De geur van heerlijk verse pistoletjes en nog warme boterkoeken…
Mmmm ZALIG! Je mag lekker vroeg opstaan en onmiddellijk naar de
scouts komen (zonder eerst te ontbijten, da kan je bij ons doen!)
Wat zullen we doen de rest van de dag?
zee, spelletjes spelen,…!

De toerist uithangen aan
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Wat breng je mee? 2 euro voor het ontbijt, lunchpakket, drankje, bij mooi
weer reservekledij,…

Magalie

Simon

Jeroen

Quincy

Seppe

Rémy

Algemene afspreken:
- Je doet elke week je sjaaltje aan, ook een scoutshemd is verplicht !!
- GSM breng je niet mee naar de scouts, zien we dat je dit wel doet nemen we hem af tot
na de activiteit.
- Na de activiteit hang je niet meer rond buiten aan de scoutslokalen, maar ga je direct
naar huis, voor je eigen veiligheid ;).
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Roddelrubriek
Oh jawel. He’s back. De rubriek die niets of niemand spaart, waar
leugens waarheden worden en waarheden legendes. Er werd tot
nu toe al heel wat afgeroddeld in de scouts. Wist je bvb. dat :
-

-

-

-

-

-

Tim heel graag trappenmaker wil worden later?
Iedere keer dat hij een trap volledig afmaakt zou
hij dan zeggen ‘It’s a trap!’
Ruben graag dingen draait? Hij is plaatjesdraaier
onder de naam Gumble, maar daarnaast is hij ook
bordjesdraaier bij het Rad Van Fortuin. Zijn
favoriete gereedschap is dan ook de schroevendraaier.
Sander zich voorbereidt om naar Nederland te trekken?
De grootste aanpassing wordt zijn achternaam,
Delacauw. Aangezien Nederlanders amper Frans of
Engels kunnen zullen ze hem daar ‘Van De Koe’ noemen.
Simon & Quincy de audities voor de stem van Samson
hebben meegedaan? Vraag hen maar eens om Samson
na te doen, het is net echt. Helaas hebben ze het niet
gehaald, omdat ze van alle Samson & Gert liedjes
hardcoreversies wilden maken. Zoek maar eens 'de bel
doet het niet (hardcore remix) ‘ op in youtube, je zal
begrijpen wat ik bedoel.
Jasper verre familie is van Lodewijk XIV, oftewel de
Zonnekoning? Zijn groot-groot-groot-vader was Lodewijk X
(vandaar zijn achternaam Lodewijck-X). Jasper zou het
ten zeerste appreciëren als iedereen hem vanaf nu ‘de
zonneleider’ zou noemen.
Astrid in haar vrije tijd ook quizmaster is? Dit is de vraag
voor deze week: Hoeveel keer kan Stijn pompen aan één
stuk door? Het juiste antwoord mag je met een gele
briefkaart opsturen naar Honingklaverweg 14, 8670
Koksijde.
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A(stri)dvertentie
De communiefeesten zitten eraan te komen.
En ouders... jullie moeten waarschijnlijk nog veel regelen.
Je wil alles waarschijnlijk tot in de puntjes in orde krijgen.
Toch is het niet ondenkbaar dat achteraf volgende zin uitgesproken
wordt:
"Het is toch jammer dat we niet meer foto's van het
feest hebben"

Om dat te voorkomen bestaat er een makkelijke
oplossing: Je kunt leidster Astrid (studente televisie)
inhuren om de communiekiekjes te verzorgen.
En dat aan een scoutsprijsje.

Interesse?
0497 28 44 30 of astrid.bourry@hotmail.com
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Givers
Dag Givers, hier is (voor de laatste keer dit scoutsjaar) speciaal
voor jullie het giverprogramma.
Wie nu al een traantje voelt opkomen kan
onmiddellijk naar de laatste alinea's.
Maar vergeet toch ook niet te lezen wat we
nog gaan doen tijdens de zondagnamiddagen die ons nog
resten...

Zondag 21 april
Omdat wij nog wat moeten uitrusten van het
weekend van vorige week zal het ons niet
lukken om een toffe activiteit te bedenken.
Maar er is een oplossing. Jonathan, Niel, Charlotte en Sil haal
die leidingcapaciteiten in jullie naar boven en zorg voor een
spetterende activiteit.
Zondag 28 april
Jonathan, Niel, Charlotte en Sil zorgden vorige week voor een
iets te goeie activiteit. We zijn er nog niet goed van. Dus is er
geen activiteit vandaag. (Slimme givers hebben door dat dit
"quatsch" is en dat het gewoon de laatste
zondag van de maand is)
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Zondag 5 mei
Astrid is gisteren naar Afrika vertrokken. Melisa is druk bezig met
het kiezen van haar trouwkleed. Stijn is oververmoeid van zijn
zware job bij het Belgisch leger. En Brecht kan ook niet alles
alleen doen hé. Oplossing: Ruben, Anna, Alexandra en Lara
zorgen voor een leuke activiteit.
in primeur trouwens: 

Zondag 12 mei
Drie arme givertjes hebben nog nooit de kan gekregen om het
leiderschap bij de givertak over te nemen. Geen nood
mannekes! Vandaag is het aan Géraldine, Fieke en Izy, laat jullie
nu maar eens volledig gaan.
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Zondag 19 mei

Ik heb het met Frank Deboosere
geregeld. Vandaag wordt het stralend
weer boven de Koksijdse oppervlakte.
Ideaal om onze laatste activiteit aan het
strand te laten plaatsvinden. We spreken
af aan de horloge aan de zeedijk in
Koksijde Bad. En het zou stom zijn om je op deze laatste
activiteit van het jaar toch nog belachelijk te maken door je
strandgerief te vergeten...

Dit was het dan alweer - Brecht stop
eens met snotteren! - dit keihardje zit
er alweer op. - Brecht, het is genoeg
hé, mijn mouw is geen zakdoek! - Wij
gaan jullie allemaal heel hard missen
de komende maand. Maar vrees niet, "wij zien elkander snel
weder".

Want... wij gaan deze zomer samen op kamp naar
""
En dat van 29 juli tot 8 augustus
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Wij komen ook nog langs bij jullie thuis om alle kampzaken met
jullie ouders te bespreken. (voor de totemmers komen wij dan
ook vooral te weten wat we met jullie zullen aanvangen, want
niemand kent jullie zwakke kantjes zo goed als de pappie en de
mammie...) Voor de precieze datum en uur van ons bezoekje
zullen we nog bellen.
P.S. BBQ's hoeven niet te worden verzet als wij komen. Wij eten
met plezier een stukje mee :)

En dan nog even dit:
Gasten, heel erg bedankt voor het (volgens ons) meer dan
geslaagde scoutsjaar!
Melige Melisa, Sniffende Stijn, Bleitende Brecht en Achterzakdoeken-lopende Astrid
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Cartoons
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