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On-voor-stelbaar. De lente is nog maar net begonnen en we zijn al aan het 
laatste keihardje van dit scoutsjaar toe! Gelukkig betekent dit ook dat het 

kamp alsmaar dichterbij komt. De laatste 6 activiteiten staan gepland maar 
voor we daaraan beginnen, eerst nog een terugblik op de activiteiten van het 

voorbije keihardje: 
 

 
De kapoenen leken zich daar al voor te 
bereiden op het scoutskamp door zelf 
kampen te bouwen in de duinen bij één van 
de vorige activiteiten.  
 

 
 

 
De welpen hadden zin om zich eens goed uit te leven en vuil te worden. Glijden 
in de modder, eieren gooien... sorry aan alle mama’s en papa’s voor de vuile 
kleren!  
De welpenleiding was niet zo lief want zij hebben één van de jojo’s, ontvoerd 
en vastgebonden. Gelukkig is hij door uiteindelijk de jojo’s bevrijd! 
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De afgelopen maanden waren voor de leiding zelf ook heel druk. Eind februari 
werd een gloednieuwe scoutsfuif opgericht; Decennia! En ook naar jarenlange 
traditie was er midden maart de Kaas- en Wijnavond in de Kerkepannezaal. 
Het kaasbudget lijkt elk jaar nog lekkerder en uitgebreider, wat heeft iedereen 
gesmuld!  
 

Daar hebben de givers ook met volle 
trots hun zelfgemaakte kortfilm 
Esmeralda getoond, het was een 
griezelfilm maar gelukkig was 
iedereen dapper genoeg! Zij hebben 
met deze film op het Filmfestival 
van Gouw Noordzee 2 awards 
gewonnen; Beste Film én beste 
bloopers! 

 
 
Ten voordele van hun kamp 
organiseren de givers op zaterdag 13 
mei een carwash bij de lokalen, van 
10u-17u. Voor de prijs van 6 euro zal je 
auto er als nieuw uitzien! 
 
Terwijl je wacht zullen we ook de 
mogelijkheid bieden voor een hapje en een drankje in onze Carwash Bar. 
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Ook op 29 april, maar dan ’s avonds, kan je naar de Stamquiz komen! De oud-
leiding maakt elk jaar een heel toffe quiz, waarbij iedereen iets kan winnen! 

Alle info vind je op de foto.
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Hier zijn we weer, met het allerlaatste keihardje van dit jaar! Bereid 

jullie dus voor op een ONVERGETELIJKE laatste 2 maanden scouts. We 
gaan nog zoveel leuke, superleuke, gekke dingen doen samen met onze 

lieve kapoentjes. 
 

Zondag 16 april 

Vandaag is er jammer genoeg geen scouts. 

Het is vandaag PASEN!! Alexandra, Sare, Lara 

en Zohra zijn naar de paaseilanden, Wouter 

heeft niet door dat de paashaas is gekomen 

en Orly is opzoek naar lekkere paaseitjes.  

 

Zondag 23 april 

Zijn jullie al ooit eens naar een kinderboerderij 

geweest? Weten jullie welke dieren er daar wonen? 

Vandaag geven wij een antwoord op jullie vragen. 

Want wij gaan naar de KINDERBOERDERIJ. 

YEEEAAAAHHH!!! Brief volgt nog. 

 

Zondag 30 april  

Orly is nog steeds verdrietig omdat hij geen paaseitjes gekregen heeft. 

Alexandra, Sare, Lara en Zohra zijn ziek omdat ze te veel chocolade hebben 

gegeten. En Wouter blijft maar in zijn bed liggen. Vandaag GEEN ACTIVITEIT! 
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Zondag 7 mei 

Het is eindelijk zo ver. Vandaag spelen 

Heavy & Dirty Games. Trek maar jullie 

oudste en vuilste kleren aan want die 

zullen zeker nog vuiler worden.  

LET OP: geen kleren die niet tegen een 

stootje kunnen.  

  

Zondag 14 mei  

Vandaag is het een SURPRISE-activiteit. Rarararara wat zal het zijn? Is het naar 

zee? Of eerder naar Amerika? Wie zal het zeggen. Allemaal afkomen dus dit 

wordt SUPER SUPER SUPER Leuk. ☺ 

 

Zondag 21 mei 

 

Kennen jullie de welpen? Of de Givers? Vandaag is 

het GROEPSSPEL. Wij gaan lekker niet zeggen wat we 

zullen doen. HIHIHI zeker afkomen dus. 

 

 

Zondag 28 mei  

Wouter durft niet meer te komen omdat hij bang geworden is van de Welpen, 

Alexandra heeft haar arm gebroken, Lara haar neus bloedt, Sare wilt niet 

komen omdat ze anders helemaal alleen is, Zohra is naar de tv aan het kijken 

en Orly is ontvoerd door de Givers. Vandaag is er dus GEEN ACTIVITEIT. 
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Zo liefste kapoentjes, het scoutsjaar zit er alweer op. Hopelijk hebben 
jullie genoten van alle activiteiten in de scouts. Wij vonden het alleszins 
suppeerrtof met jullie. Maar de scouts is nog niet helemaal gedaan, we 

gaan namelijk nog op kamp. Hopelijk kunnen jullie allemaal mee!!! 
Veel dikke kussen van jullie leiding ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandra   Lara     Wouter            Orly              Zohra           Sare 
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Los de sudoku op. Kan jij 
het aan? 

 
Help de paashaas zijn eitjes 
te vinden! 



10 
 

 

 

Wees gegroet welpen. Het is zover, het laatste keihardje van het jaar. (ooooh 

☹) Maar geen nood aan verdriet want er staat jullie nog een aantal super 
mega maxi coole activiteiten te wachten. De leiding zorgt er namelijk voor dat 
de laatste activiteiten extra tof en origineel zijn. (En dit allemaal speciaal voor 

jullie) Bereid je dus maar voor op het op één na laatste deel van dit scouts 
jaar (want het kamp is natuurlijk het allercoolste). 

 
Zondag 16 april 

Goed nieuws! Luca en Lise hebben op 

zolder een oude schatkaart gevonden. Wat 

wilt dit zeggen? Dat we op 

schattenzoektocht gaan samen met de 

bekendste schattenjagers van onze scouts, 

Indiana Joren en zijn assistenten.  

 

Zondag 23 april 

Nu dat de voorjaarsklassiekers er bijna op zitten is het tijd om ons voor te 

bereiden op het grote werk, “De Tour de France”. Elke wielrenner droomt 

ervan om ooit in Parijs te kunnen staan met de bekende gele trui rond z’n 

borst. Vandaag spelen we een spel in thema 

van de Tour de France. Wie wint er? Wordt 

het een sprint? Wie gaat er met de 

bolletjestrui naar huis? Het antwoord op 

deze vragen zullen vanmiddag bepaald 

worden.  
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Zondag 30 april  

Gisteren was het Wannes zijn verjaardag en dat werd goed gevierd. Luca viel 

van de trap en ligt in het ziekenhuis. Milan heeft de taart laten vallen en is nog 

altijd in shock. Seppe en Lise hebben heel de nacht gedanst en zijn nu 

doodmoe. En Joren heeft z’n vingers geblesseerd tijdens het DJ’en. Met andere 

woorden, GEEN ACTIVITEIT vandaag. 

 

Zondag 7 mei 

Nu iedereen terug gezond is het tijd voor serieuze zaken. Er is 

een burgeroorlog ontstaan in de scouts. Onze hoofdleiders 

(Tina & Seppe) kwamen het niet overeen over het al dan niet 

aankopen van een afwasmachine. En zo werd de leidingsploeg 

snel in twee verdeeld. Zijn jullie klaar om te vechten in deze 

zware oorlog? Bereid je maar voor want enkel de sterksten 

zullen overleven. 

 

 

 

Zondag 14 mei  

Vandaag gaan we gaan springen. Nu vragen 

jullie je zeker wel af waar we dat zullen doen. 

We zullen namelijk gaan springen in zee. Dus 

doe/neem allemaal jullie zwemkleren en een 

handdoek mee want we gaan lekker naar 

zee.  
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Zondag 21 mei 

Dit is het dan welpjes het laatste spel van dit jaar oooohhhh . Maar om het 

jaar af te sluiten moeten we ons nog eerst bewijzen dat we inderdaad de beste 

tak van heel de scouts zijn. En dit zullen we doen met het grote groepsspel. 

Maak jullie borst maar nat voor de battle of the year! Want de kapoenen, jojo’s 

en givers zullen er alles aandoen om te winnen. Maar dat zal ze natuurlijk niet 

lukken want wij zijn de beste! 

 

 
Dit was het dan voor dit jaar. Hopelijk hebben jullie ervan genoten en zien we 
jullie allemaal terug op het superduper tof kamp! We zullen jullie missen. Veel 

kusjes van jullie allerliefste leiding! 

 
 

Milan              Joren         Wannes          Tina            Luca               Lise 

Seppe 
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Aangezien dit het laatste keihardje is, herinneren we jullie nog eens aan de 

kampdata! Scoutskamp is de beste tijd van het jaar, dus hopelijk kijken jullie 

er even hard naar uit als wij. 

 

 KAPOENEN: 27-31 juli 

 WELPEN: 25-31 juli 

 JOJO’S: 21-31 juli 

 GIVERS: 30 juli-8 augustus 

 

 

Eind juni – begin juli komen wij langs om alle info te geven!  

Voor vragen, aarzel niet om de takleiders te contacteren 
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’
 

OOOH MIEEEE GOOOHD, dit is het allerallerlaatste keidhardje van dit jaar. 
Kun je het geloven? Neen? Wij ook niet, daarom zullen deze activiteiten extra-
leuk zijn. En save the date voor eind juli, er staat jullie een awesome-kamp te 

wachten op een geheime en echt coole locatie! SPANNEND! 
 
 

Zondag 16 april 
 
YOU BETTER BE READY, IT’S GOING TO BE 
HEAVY. Jazekers, vandaag spelen we heavy en 
dirty games! Doe maar jullie vuilste kleren aan, 
want vandaag zal Mister Proper een crise 
krijgen. Deze games zijn niet voor kittens of 
puppy’s muwahahahahaha. 
 

 
 

Zondag 23 april 
 
Het einde is nabij.... het jaar is zo 
snel voorbijgegaan! We hebben 
slechts nog enkele activiteiten... 
Hebben jullie de mol gezien? 
Vonden jullie dit een cool 
programma? De leiding keek er al 
vast elke aflevering naar hihi. We 
vinden het zelf zo cool dat we er een 
activiteit willen van maken, woehoe! Wie zou er een goede mol zijn? Wie kan 
er goed liegen? Wie zou de mol kunnen ontmaskeren? Deze zondag spelen we 
dus het mega-leuk-tof-cool-fantastisch mollen spel. (ps: activiteit van zohra 
gaat niet door, het is een gewone activiteit van 2-5u in de scouts) 
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Zondag 30 april 
 
't is weer eens hoogtijd om jullie oma of opa te gaan bezoeken want door een 
zware schoolweek liggen Matthieu en Fieke nog altijd moe in hun bedje, Arne 
heeft gisteren iets verkeerds gegeten en zit al 12u op de pot, Simon is gestoken 
door een bij in z'n kont dus kan amper wandelen en Anna is van de trap 
gevallen en heeft haar been gebroken... + het is ook laatste van de maand dus 

dan is er nooit activiteit! 😊 tot volgende week! (geen activiteit). 
 
 

Zondag 7 mei 
 
Here We Goooo!! Iedereen kent ze wel, de gebroeders Mario. Altijd weer in 
de weer om de prinses te redden. Maar deze 
keer is de prinses helemaal niet in gevaar, in 
tegendeel. Mario en Luigi kregen een 
uitnodiging om te gaan racen op de 
gloednieuwe racebaan van de prinses, en dat is 
niet alles, ze dagen jullie uit om hen te gaan 
verslaan. Neem dus allemaal jullie snelste 
voertuig mee en kom allemaal af naar de 
scoutslokalen waar we onze voertuigen nog kunnen tunen en upgraden. 
Vandaag is de grote SuperMario Race  
 
 

Zondag 14 mei 
 
Smeer die huid maar goed in, neem 
je hipste zwemkleren mee en een 
petje tegen de zon, want vandaag 
gaan we naar zee! Baseball op het 
strand, een supergroot 
prinsessenkasteel bouwen voor de 
leiding of tikkertje in het water, het 
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staat vandaag allemaal op het menu. Maar er is nog veel meer! Vergeet zeker 
ook geen handdoek en zonnecrème mee te nemen, anders kom je thuis als 
een doorbakken kreeft!  
 
 
Zondag 21 mei  
 
OOOOOOOW, wat is dit nu? De laatste activiteit ofwa!? :'( Maaaar niet 
getreurd want we hebben nog een spetterend kamp tegoed, nietwaar?  
Traditiegetrouw houden we vandaag een groepsspel en het thema is 
....VERRASSING :p 
 
 
 
 

 
Dit is het einde, maar geen afscheid. Dag.  

Mooi gedichtje eh? Pas maar op want op het kamp komen er nog veel meer! 
Kusje knuffel, kusje knuffel van jullie allertofste leiding!  
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Dit jaar geen Fiesta Zeedustra, maar Fiesta Brasil! 
  
Na 3 jaar Fiesta Zeedustra wordt er even een pauze 
ingeroepen. Deels omdat er dit jaar geen jins zijn, 
maar ook omdat we de afgelopen maanden veel 
energie hebben gestoken in een nieuwe fuif, 
Decennia. Bovendien willen we onze bestaande 
evenementen wat meer uitbreiden; onder andere 
de Kaas- en Wijnavond zal volgend jaar een extra 
boost krijgen! 
 
Fiesta Brasil daarentegen is een nieuwe ‘aanwinst’ voor de scouts. Vorig jaar 
kende dit evenement zijn debuut, toen onder andere Arne Crevits, één van de 
scoutsleiders dit in kader van zijn studies organiseerde met medestudenten. 
Dit jaar bestaat het organisatieteam enkel uit leiding van de scouts!  
 
Wat is Fiesta Brasil nu precies? Dit is Eerste Ronde voor het BK Panna voetbal, 
dat plaatsvindt op zaterdag 29 april op het plein voor het gemeentehuis. Zowel 
toegang als deelnemen is gratis! Probeer dit dus zeker eens uit, of kom 
supporteren!  
 

 Info kan je vinden via de facebookpagina Fiesta Brasil 2017 of via de 
website: http://www.streetheroes.be/nl/tornooien/d/detail/fiesta-
brasil   

 Vraag gerust meer info via fiestabrasil2017@gmail.com 
  

http://www.streetheroes.be/nl/tornooien/d/detail/fiesta-brasil
http://www.streetheroes.be/nl/tornooien/d/detail/fiesta-brasil
mailto:fiestabrasil2017@gmail.com
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Jow lieve givertjes, dit al het laatste keihardje van dit jaar. Nog even 
dus en het kamp staat voor de deur. Speciaal voor jullie hebben we de 
koppen weer bijeengestoken om af te sluiten in schoonheid en dit jaar 

onvergetelijk te maken. Hopelijk kunnen we ons deze keer aan de 
planning houden ;) 

 

 

Zondag 16 april 

Na het filmfestival moesten we helaas pindakaas 

(hmmm, lekker) de zwemactiviteit schrappen, maar geen 

gejammer. Vandaag zullen we het zwembad van Koksijde 

onveilig maken. Dus blaas die zwembanden alvast op en 

haal die badmuts vanonder uit de kast. Vergeet niet 2 

euro mee te doen!  

 

Zondag 23 april 

Als je deze dag wil overleven kan je beter even naar de fitness gaan om wat 

kracht te gaan gainen. Met de huidige kennis van zaken van een 

beroepsmilitair hebben we een plan opgesteld waardoor 

je wellicht in een andere vorm en geur zal 

thuiskomen. Jawel, vandaag spelen we de 

legendarische heavy games. Meedoen is op eigen 

risico. Be there or be square! 
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Zondag 30 april: 

 

De leiding is vandaag uitgenodigd bij de koning omdat we zo 

superfantastisch, amazing, awesome, fabulous en geniaal zijn. 

Daarom geen activiteit vandaag.  

 

 

Zaterdag 6 mei: 

Tijd voor een gezellige avond @ cinema Zeedustra. 

Welke film het wordt zeggen we nog niet. We 

gaan het in ieder geval professioneel aanpakken 

met alles erop en eraan.   

 

Zaterdag 13 mei: 

Tijd voor onze laatste geldinzamelactiviteit, vandaag gaan we schrobben alsof 

ons leven ervan afhangt. We gaan auto's wassen. Dus breng die carwash skills 

mee naar de scouts en voor de heren: vergeet jullie bikini niet. 

 

Zondag 14 mei: 

Na het harde werk van gisteren hebben jullie wel wat rust verdiend. Wij 

moeten het geld tellen dus voor ons past het overigens ook niet. Dus hoe 

jammer je het ook vindt: thuis blijven is de boodschap. 
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Zondag 21 mei: 

Gelukkig hadden ze ons op tijd verwittigd dat 

vandaag iets bijzonders was, anders hadden we 

hier een Harry Potter spel gepland. Afsluiten 

doen we dus allemaal samen met een zalig 

GROEPSSPEL.  

 

Dit was het alweer voor dit jaar wat betreft activiteiten. Jullie mogen je 

binnenkort aan bezoek verwachten. Deze keer niet van Sinterklaas, de 

Kerstman of de Paashaas, maar van ons. Jawel NICES staat voor de deur en 

dat betekent kampbezoeken. Een kamp die je nooit zal vergeten. Wij hebben 

er in ieder geval van genoten dit jaar, wij hopen jullie ook. De dingen die we 

dit jaar beleefd hebben bewijzen alleen maar dat jullie een zalige bende zijn. 

Dus houdoe, ciao, doei, salutjes en tot in den draai. 

 

Jullie leiding: 
Sander      Izy   Eline   Ruben 
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1. Wat is rood en kruipt over het strand? 
 

2. Waarom leggen kippen eieren? 
 

3. Waarom stak de paaskip de weg over? 
 

4. Hoe gooi je een ei zonder dat het 
breekt? 

 
5. Waarom kunnen bomen niet 

voetballen?  
 

6. Wat heeft 999 poten, 2 ogen en 0 armen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoorden: 
1. Roodkrabje 
2. Moesten ze ermee gooien, waren ze kapot 
3. Om aan de overkant te raken. 
4. Met kip enal 
5. Omdat ze geschorst zijn 
6. Een mislukte duizendpoot 
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Wist je dat Arne eigenlijk een vals gebit heeft? Het is 
een mooi exemplaar, enkel de witte waren 

uitverkocht.  
 

 
 
 

Wist je dat Zohra hoogtevrees heeft? Daarom is ze 
ook op jonge leeftijd gestopt met groeien.  

 
 
 

 
Wist je dat Tina bang is in kleine ruimtes? Het is 
daarom dat ze haar behoefte steeds doet in een net 
iets groter lokaal (sorry givers). 

 
 

 
 
 

Wist je dat Lise Wannes in het geheim zwemlessen 
geeft. Zo kan hij stiekem in het gloednieuwe 

waterbed van zijn ouders slapen.  


