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Helaas pindakaas! Dit is het dan, het laatste keihardje 
van dit jaar  MAAR zeker niet de saaiste! Hier nog wat 
enkele sfeerfoto’s van de voorbij activiteiten. 

Oooh, wat ziet die pizza er lekker uit! 

 

 

 

 

 

 

 

Zo’n mooie prinsen 
en 
prinsessen! 
En, 
waaauw, 
zo’n groot 
kasteel!  
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Kapoentjes 
	  

Zondag	  5	  april:	  

Duizend	  bommen	  en	  granaten.	  Kapoenen	  hou	  
jullie	  vast	  aan	  de	  takken	  van	  de	  bomen,	  want	  
vandaag	  breekt	  de	  oorlog	  uit!	  Als	  jullie	  leven	  jullie	  
lief	  is	  bewapen	  jullie	  dan	  maar	  goed.	  Verkleden	  is	  
de	  uitdaging	  kom	  zo	  gecamoufleerd	  je	  kan	  zodat	  
de	  leiding	  je	  niet	  pakken	  kan.	  Pif	  poef	  paf	  kom	  
maar	  allemaal	  af!	  

	  

	  

	  

	  

Zondag	  12	  april:	  

Oud	  is	  magisch	  en	  magisch	  wordt	  oud.	  
Haal	  allemaal	  jullie	  beste	  trucks	  uit	  de	  
“oude”	  doos.	  Vandaag	  komt	  een	  meester	  
tovenaar	  bij	  ons	  langs.	  Hij	  is	  niet	  de	  enige	  
die	  welkom	  is	  op	  onze	  scouts	  dus	  nodig	  
allemaal	  jullie	  vriendjes	  en	  vriendinnetjes	  
uit.	  Het	  wordt	  een	  spetterende	  dag	  vol	  
magie,	  want	  zoals	  je	  weet	  de	  scouts	  is	  
toch	  de	  Chiro	  ni	  !!!	  
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Zondag	  19	  april:	  

	  

Scoutssurvivalbouwvakkersdag	  wat	  een	  woord	  …..	  
Vandaag	  zullen	  we	  werken	  aan	  jullie	  scoutsskills.	  
Sterke	  spieren,	  slimme	  neuzen,	  scherpe	  ogen	  en	  
een	  zakje	  vol	  goede	  moed	  neem	  het	  maar	  
allemaal	  mee.	  Na	  deze	  dag	  zijn	  jullie	  klaar	  om	  als	  
volwaardige	  scouts	  door	  het	  leven	  te	  gaan.	  

	  

 
Zondag	  3	  mei:	  

Op	  een	  grote	  paddenstoel	  vol	  met	  plopperdeplop	  	  houden	  wij	  ons	  rode	  
hoedje	  op.	  Vandaag	  zullen	  we	  onze	  kabouterkameraden	  helpen.	  Hoe	  gaan	  we	  
dat	  doen?	  Wat	  is	  het	  probleem?	  Kabouters	  wie	  zijn	  ze?	  Wat	  doen	  ze?	  Wat	  
drijft	  hen?	  Vandaag	  zullen	  we	  in	  de	  magische	  mini	  wereld	  van	  de	  kabouters	  
duiken	  en	  het	  allemaal	  ontdekken.	  Deze	  week	  in	  de	  scouts.	  Be	  There!	  
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Zondag	  10	  mei:	  

Lichten	  uit.	  Camera	  klaar	  
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen	  ACTIE!	  Vandaag	  in	  
studio	  zeedustra	  presenteren	  wij	  het	  leven	  zoals	  het	  is	  de	  kapoenen.	  
Gemaakt	  door	  onze	  kleine	  (b)engeltjes	  AKA	  Oscarwinnaars	  de	  kapoenen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Zondag	  17	  mei:	  

	  

Na	  al	  die	  zware	  superlastige,	  
onvergeetelijke	  en	  toffe	  activiteiten	  is	  
het	  tijd	  
voor…………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………	  een	  verrassingsactiviteit	  !!!	  :o	  	  
Iedereen	  fris	  en	  monter	  present	  aan	  
de	  scoutslokalen.	  
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Zondag	  24	  mei:	  

Ramp	  oh	  ramp!!	  K3	  is	  nu	  al	  iets	  meer	  dan	  2	  maand	  gestopt	  maar	  jullie	  
meisjesleiding	  kan	  zich	  er	  maar	  niet	  overzetten...	  Alexandra	  loopt	  CONSTANT	  
te	  zingen	  omdat	  ze	  denkt	  dat	  iedereen	  ze	  anders	  zal	  vergeten,	  Lise	  verkleed	  
zich	  elke	  dag	  in	  Josje,	  Géraldine	  ligt	  altijd	  samen	  met	  Anna	  te	  wenen	  in	  hun	  
bed	  omdat	  ze	  meer	  nieuwe	  liedjes	  willen	  horen	  van	  hun	  favoriete	  groep...	  
Daarom	  spelen	  we	  vandaag	  nog	  eens	  het	  GROTE	  K3	  spel!	  	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele kusjes en knuffels jullie allerliefste leiding,  

TOT OP HET KAMP!!  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Spelletjes 
Zoek de 10 
verschillen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kleur 
deze 
tekeing 
zo mooi 
mogelijk 
in! :) 
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Welpen 

Liefste	  Welpen	  en	  Welpinnen,	  
Hier	  zijn	  we	  alweer	  met	  een	  SPETTEREND,	  

Fantastisch,	  ultra-‐cool,	  	  
mega-de-max	  KEIHARDJE!	  
Trek	  jullie	  kousen	  maar	  hoog	  op,	  doe	  die	  scoutsbroeken	  alvast	  aan	  en	  smeer	  

jullie	  botinnen	  maar	  in,	  want	  we	  hebben	  enkele	  GEKKE	  activiteiten	  op	  
het	  programma	  staan!	  	  

	  

5	  april:	  De	  paashaas	  is	  ontvoerd!	  Gelukkig	   is	  hij	  niet	  1	  
van	  de	  domste	  en	  heeft	  hij	  een	  spoor	  van	   paaseitjes	  
achtergelaten	  voor	  jullie.	  Hopelijk	  kunnen	   jullie	  Pasen	  
redden.	   	  
12	  april:	  Vandaag	  is	  het	  grote	  
internationale	  landenspel!	  Verkleed	  jullie	   alvast	  in	  
een	  land	  naar	  keuze!	  	   (Argentinie	  
is	  al	  gekozen	  door	  Camila)	   	  
	  

	  

19	  april:	  De	  leiding	  heeft	  het	  de	  laatste	   tijd	  heel	  
druk	  gehad	  en	  heeft	  nood	  aan	  een	  
ontspannend	  weekendje	  wellness,	  GEEN	  
ACTIVITEIT	  DUS	  VANDAAG!	   	  
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26	  april:	  
	  

 Camila	  gaat	  trouwen	  met	  Jasper.	  
 Zohra	  gaat	  proberen	  de	  trouw	  te	  verpesten	  want	  ze	  is	  stiekem	  ook	  

verliefd	  op	  Jasper.	  
 Ruben	  Deprez	  is	  liedjes	  aan	  het	  voorbereiden	  voor	  Tomorrowland.	  
 Lucas	  ligt	  in	  het	  ziekenhuis,	  hij	  dacht	  dat	  hij	  kon	  vliegen	  en	  is	  van	  de	  

21	  gesprongen!	  
 Jakob	  is	  over	  zijn	  baard	  gestruikeld	  en	  ligt	  naast	  Lucas	  in	  het	  

ziekenhuis.	  
 Ruben	  Broucke	  is	  naar	  Disneyland	  verhuisd	  
 Arne	  en	  Wouter	  hebben	  teveel	  fristi	  gedronken	  en	  hebben	  heel	  veel	  

buikpijn!	  
	  
Er	  is	  dus	  Geen	  Activiteit!	  :’(	  :’(	  :’(	  :’(	  	  

	  

3	  mei:	  	  

Jullie	  zijn	  voor	  een	  dagje	  oud	  en	  versleten!	  Vandaag	  spelen	  we	  het	  grote 

bejaardentehuis spel!	  

	  

10	  mei:	  	  

Vandaag	  nemen	  jullie	  plaats	  aan	  de	  ronde	  tafel	  van	  koning	  Arthur.	  Smeer	  

jullie	  spieren	  goed	  in,	  want	  wie	  zal	  het	  magische	  zwaard	  (Excalibur)	  uit	  de	  
steen	  trekken?	  	  
	  
17	  mei:	  

Een	  gekke	  professor	  uit	  Australie	  wil	  grote	  kangoeroes	  maken	  om	  de	  wereld	  
te	  vernietigen!	  Hou	  hem	  tegen!	  
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24	  mei:	  	  
Vandaag	  is	  het	  grote	  huwelijk	  van	  de	  Argentijnse	  prinses	  der	  indianen	  en	  
prins	  Ruben	  de	  16de!	  Columbus	  is	  smoorverliefd	  op	  haar	  en	  wil	  daar	  een	  
stokje	  voor	  steken!	  Wie	  zal	  trouwen	  prinses	  Camila?	  

	  
	  

	  

	  

Hier	  hebben	  jullie	  nog	  een	  lijstje	  met	  leuke	  dingen	  om	  te	  doen	  als	  het	  geen	  
scouts	  is!	  
	  
*	  Een	  brief	  sturen	  naar	  Lucas!	  (liefst	  ook	  snoepjes	  bijsteken)	  
*	  Reuze-‐Slagroom-‐Eet-‐Wedstrijd	  
*	  De	  auto	  van	  de	  papa	  stelen,	  en	  eens	  het	  weer	  gaan	  bekijken	  in	  Spanje	  
*	  Een	  cake	  bakken	  om	  de	  zondag	  mee	  te	  nemen	  naar	  de	  scouts	  
*	  Bloemetjes	  uittrekken	  bij	  de	  buren	  en	  kado	  doen	  aan	  je	  mama	  :)	  (dan	  kan	  
ze	  toch	  echt	  niet	  boos	  zijn?)	  
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Voila,	  dit	  was	  het	  laatste	  keihardje	  van	  ‘t	  jaar!	  Dit	  worden	  nog	  een	  paar	  
super	  super	  super	  toffe	  activiteiten	  en	  dan	  pakken	  we	  allemaal	  onze	  rugzak	  
op	  kamp	  naaaaaaarrrrrrrrr???????	  Hihi	  dat	  is	  nog	  een	  groot	  geheim!	  	  
	  

Een	  dikke	  knuffel	  van	  jullie	  liefste	  leiding!	  
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Wist je dat… 
 

…  een tattoo heeft op haar tong? 

 

 

… Brecht stiekem werkt in een 
kinderopvang? 

 

 

 

… Tina een chinees wilt zijn? 

 

... Arno en Tessa van de Jojo’s 
stiekem een koppeltje zijn? 

... Zohra verslaafd is aan Selfie’s 
nemen? 

 

 

 

 

... Jasper heel erg graag in de 
modder rolt, maar hij geniet 
nog meer van de douche achteraf.  
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JOJO’s 
 
Beste jojo’tjes, het is alweer tijd voor het laatste keiharde van dit jaar. Wat gaat die 
tijd toch snel. We gaan jullie zo hard missen deze zomer, MAAR: eerst gaan we er 
nog een bangelijke 2 maanden van maken en natuurlijk ook een super düper kamp!! 
Let’s get loos! 
 
Zaterdag 11 april 
Je leest het goed: Zaterdag!! Vandaag gaan we 
naar Oostduinkerke om deel te nemen aan de 
Billekarre-koers van Scouts ODK. We spreken af 
om 9u30 aan de Witte Burg en blijven in Odk 
tot  17u00. Voor vandaag betaal je 4euro 
inschrijving. Bedenk al eens met wie je een groepje 
van 4 gaat vormen. Tot dan! 
 
Zondag 19 en 26 april 
2 weken?? Jawel, maar met slecht nieuws lieve jojo’s. Op dez 2 zondagen 
is er geen scouts. De leiding is deze 2 weekends zelf op herbronningen 
weekend om nog beter leiding te kunnen geven. Tot in mei! 
 
Zondag 3 mei 
Vorig jaar kwam er een vreemde groep langs in onze 
scouts: Rode pulls, korte rokken, lange sokken, … 
Enkele jojo’s van ons zijn ook besmet met dit virus dat 
Chiro schijnt te heten. Om dit verder te 
onderzoeken gaan we hen eens van dichtbij onderzoeken. Vandaag 
spel met/tegen Chiro windend uit Adinkerke. 
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Zondag 10 mei 
In het vorig keihardje hadden we jullie dit al beloofd, maar vandaag komt het 
er eindelijk van. Foute vrienden strijkt neer in Koksijde en wij zullen eens 
zien hoe fout onze vrienden zijn. Heb je ideetjes hoe je jou vrienden kunt 
beetnemen? Neem daar dan zeker je materiaal voor mee want we gaan dat 
eens in de straten van Koksijde city gaan testen. Wie durft het meest? 

 
16 - 17 mei 

Weer 2 data, nu in 1 weekend. Jawel Jojo’s, om 
het jaar af te sluiten gaan we ons nog eens 

goed voorbereiden op het kamp. Waar we naartoe 
gaan en hoe en in welk thema, dat horen jullie nog 

allemaal in een brief. Maar zal een afsluiter van 
formaat zijn!! 

 
 
Voila, dat was het dan weer voor deze keer. Hopelijk hebben jullie een super 
jaar achter de rug. Wij vonden het alvast fijn jullie leiding te zijn (woop woop, 
woordspeling) en hopen dat jullie allemaal mee zullen gaan op kamp naar 
………  
 
Tot op kampbezoek!! 
 
Jeroen, Brecht, Sharon, Eline, Jonathan, Izy en Fieke 
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Kamp datums 
En om officieel het scoutsjaar af te sluiten is er natuurlijk 
weer het jaarlijkse kamp! Dit jaar i het groepskamp en 
dus alle takken naar dezelfde plaats gaan. 
JOEPIEEEEEEEEEEEE!! Alleen is de plaats waar we naar 
toe gaan nog een verrassing. We kunnen wel alvast de 
datum verklappen  Meer info volgt. 

Kapoenen: 

Welpen: 

Jojo’s: 22 juli t.e.m. 31 juli 

Givers: 22 juli t.e.m. 31 juli 
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GIVERS 
Allemaal	  in	  koor:	  ‘ooooooooh!’	  Keihardje	  numero	  4	  is	  alweer	  het	  laatste	  van	  
dit	  scoutsjaar…	  hopelijk	  hebben	  jullie	  niet	  te	  veel	  trauma’s	  opgelopen	  want	  er	  
komt	  na	  deze	  laatste	  onvergetelijke	  activiteiten	  nog	  een	  veel	  
onvergetelijkererer	  kamp!	  

Voor	  dit	  laatste	  keihardje	  is	  Tina	  tijdelijk	  overgelopen	  van	  de	  kapoenen	  om	  
het	  vrouwelijk	  gehalte	  in	  de	  leiding	  toch	  een	  beetje	  op	  te	  trekken…	  dus	  
bereid	  je	  maar	  al	  voor!	  

Zondag	  12	  april:	  

Door	  die	  stomme	  paasexamens	  hebben	  we	  ons	  superfamous	  snapchat	  spel	  
niet	  kunnen	  spelen,	  daarom	  doen	  we	  nu	  een	  tweede	  poging.	  En	  omdat	  jullie	  
leiding	  soms	  (meestal)	  wat	  lui	  kan	  
zijn,	  heb	  ik	  hieronder	  het	  tekstje	  
van	  het	  vorige	  keihardje	  gecopy-‐
pastet:	  	  

Let	  me	  take	  a	  selfie	  and	  drop	  it	  on	  
my	  snapchat!	  Jaja	  haal	  al	  die	  
frontcams	  maar	  boven	  want	  we	  
gaan	  een	  paar	  selfies	  pakken	  en	  dat	  dan	  op	  mijn	  verhaal	  in	  snapchat	  zetten	  
en	  zo.	  NEEEE!	  dat	  is	  zo	  gewoon.	  Laat	  ons	  het	  gewoon	  extreem	  doen,	  we	  
maken	  onze	  extreme	  snapchat	  zelf!	  We	  gaan	  keer	  tonen	  oe	  daje	  dat	  doet.	  
But	  first	  let	  me	  take	  a	  selfie!	  

	  

	  

Zondag	  19	  april:	  	  
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De	  leiding	  gaat	  dit	  weekend	  op	  een	  verplicht	  trainingskamp	  om	  naast	  
scoutsleiders,	  ook	  echte	  wereldleiders	  te	  worden...	  binnenkort	  nemen	  we	  
dus	  de	  wereld	  over…	  De	  enige	  manier	  om	  te	  ontsnappen	  van	  onze	  
wereldovername	  is	  om	  thuis	  te	  schuilen	  in	  je	  bunker	  en	  vandaag	  zeker	  niét	  
naar	  de	  scouts	  te	  komen!	  (geen	  activiteit	  dus)	  

Zondag	  26	  april:	  	  

Ook	  dit	  weekend	  zetten	  we	  onze	  wereldverovering	  voort…	  we	  gaan	  de	  hele	  
maatschappij	  overnemen	  door	  de	  beurs	  plat	  te	  leggen!	  We	  hebben	  beslist	  
om	  jullie	  als	  bondgenoten	  te	  gebruiken!	  
Maar	  eerst	  zit	  de	  leiding	  dit	  weekend	  dus	  
samen	  om	  ons	  plannetje	  uit	  te	  werken…	  
(en	  dus	  weer	  geen	  activiteit)	  

Zondag	  3	  mei:	  	  

’t	  Is	  zover!	  Vandaag	  leren	  we	  jullie	  alle	  
kneepjes	  van	  het	  vak	  om	  de	  beurs	  te	  
kunnen	  overnemen,	  en	  uiteindelijk	  zo	  de	  
hele	  wereld.	  Hiervoor	  hebben	  jullie	  niet	  
enkel	  moed,	  intelligentie	  en	  strategisch	  inzicht	  nodig,	  maar	  ook	  jullie	  fiets	  om	  
naar	  de	  Wallstreet	  van	  België	  te	  geraken;	  Coxyde-‐city!	  

Zondag	  10	  mei:	  	  

Na	  al	  die	  strategische	  en	  economische	  zever	  is	  het	  eens	  tijd	  om	  gewoon	  
hersenloos	  van	  de	  zon	  te	  genieten,	   te	  chillen	  
en	  af	  en	  toe	  elkaar	  te	  pesten	  met	  
waterballonnen	  (of	  gewoon	  direct	   de	  
hogedrukreiniger	  in	  je	  gezicht)	  

Zondag	  17	  mei:	  	  

En	  omdat	  1	  dagje	  chillen	  niet	   genoeg	  
is,	  gaan	  we	  ons	  lui	  gat	  vandaag	  
verplaatsen	  naar	  ’t	  strand!	  So	  be	   prepared:	  
vergeet	  je	  zwembroek,	  handdoek,	  
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megahippe	  zonnebril,	  kousen	  in	  sandalen…	  zeker	  niet!	  

Zondag	  24	  mei	  :	  	  

Vorige	  week	  was	  eigenlijk	  al	  de	  laatste	  activiteit,	  maar	  omdat	  er	  al	  een	  paar	  
activiteiten	  zijn	  weggevallen	  en	  we	  jullie	  anders	  niet	  zo	  lang	  kunnen	  missen	  
tot	  het	  kamp,	  gaan	  we	  zoals	  vorig	  jaar	  barbequen!	  Jullie	  zijn	  van	  11u30	  tot	  
17u	  welkom	  in	  de	  scouts.	  Vergeet	  niet	  om	  bij	  de	  mama	  of	  de	  papa	  achter	  wat	  
centjes	  te	  bedelen	  voor	  het	  vlees!	  

	  

En	  opnieuw	  allemaal	  in	  koor:	  ‘oooooooooooooooooh…’	  Nu	  gaan	  jullie	  het	  
even	  zonder	  ons	  moeten	  doen.	  Maar	  lang	  gaan	  jullie	  spijtig	  genoeg	  niet	  van	  
ons	  af	  zijn	  want	  in	  juli	  komen	  we	  langs	  voor	  een	  kampbezoek!	  	  

WE’LL	  BE	  BACK	  

GREETZ	  VAN	  JONAS&JASPER&TIM&SIMON&TINA	   	   	  
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MOPJES & RAADSELS 
 

1. Wat bestaat voor ¾ uit wol? 

 

2. Het is zwart en als het uit de boom valt is je piano 
kapot, wat is het? 

 

3. Het is wit, vierkank. Wat is het? 

 

4. Wat is het toppunt van onaardig 
zijn?   

 

5. Wat is de overeenkomst tussen een drol 
en een sinaasappel?  

 

6. Een varken ziet voor het eerst een 
stopcontact. “Oh, wat zielig” zegt het varken. 
“Hebben ze jou in de muur gemetseld?”. 

 

7. Wat waren de laatste woorden van Kapitein iglo 

 

8. Waarom gaat een 
Siamese tweeling 
altijd naar Engeland 
op vakantie?   

ANTWOORDEN:	  

1.wolf.	  
2.Je	  piano.	  
3.Een	  pinpongblokje.	  
4.Iemand	  met	  een	  bril	  veel	  sterkte	  wensen.	  
5.Ze	  komen	  beide	  uit	  warme	  streken.	  
7.“Help!	  Ik	  geloof	  dat	  ik	  in	  een	  vis-‐stick!”	  
8.Dan	  kan	  de	  ander	  ook	  eens	  rijden.	  


