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We zijn alweer aan het derde keihardje aanbeland! Er hebben al veel spetterende
activiteiten plaatsgevonden, zij het online of in de duinen. Gelukkig kunnen we al de
jojo’s, givers en jins weer verwelkomen in de scouts, zij het op een flink beperkte
manier. Het is opnieuw even doorbijten, maar we kunnen dit! Voor we het weten
spelen terug met grote groepen in de duinen, of komen givers samen voor een of
andere gekke activiteit, zonder mondmasker. Nu is het nog even kiezen en afwegen,
naar de muziekschool of scouts? Al dan niet naar de basket gaan? Het zijn moeilijke
keuzes, maar als we nu samen doorzetten, kunnen we opkijken naar een geweldige
zomer met onder andere een groots scoutskamp!
Of we er samen gaan geraken? ’t Zal wel zijn!
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De regels rond jeugdwerk hebben de neiging vaak te veranderen. Hier is nog eens een
kort overzicht van de huidige regels.

Veilig naar de scouts
✔ In en rondom het scoutsterrein handhaven wij een mondmaskerplicht.
✔ +12-jarigen is het mondmasker verplicht te dragen tijdens het toekomen op
de scouts.
✔ Wij vragen aan ouders om bij het afzetten van uw zoon en/of dochter de
koer niet te betreden, alsook onmiddellijk te vertrekken.
✔ Kapoenen en Welpen en hun respectievelijke bubbel spreken af aan de
scouts, Jojo’s spreken af aan het speelpleintje (Kerkstraat 55). Givers en Jins
krijgen van hun leiding telkens op voorhand de locatie doorgestuurd.
✔ Wie ziek is, blijft thuis.

Tijdens de activiteit
✔ Elke zondagmiddag worden de aanwezige leden geregistreerd in het
logboek.
✔ Elke tak wordt opgedeeld in bubbels van 10 personen (exl. leiding).
✔ Elke tak krijgt een eigen toilet die telkens grondig wordt ontsmet.
✔ Op verplaatsingen naar duinen, bos,… en tijdens het spel dragen +12jarigen een mondmasker.
✔ Hygiëne-maatregelen, zoals voldoende handen wassen, enz. blijven van
kracht.
✔ Contactspelen worden vermeden.

Na de activiteit
✔ Leden vertrekken per bubbel naar huis, om samenloop te vermijden.
✔ Als u iets in de shop wenst te kopen, gebeurt dit op bestelling. Bestelde
items kan je vanaf nu ophalen!
✔ Vermijd samenscholing voor de poort.
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Liefste kapoenen, het is weer tijd voor het volgende keihardje! We gaan er de
komende 2 maanden weer een lap opgeven. Lees snel verder en ontdek wat we voor
jullie in petto hebben.

Zondag 14 februari
14 februari, de favoriete feestdag van Lara, de dag van de liefde!
Om deze feestdag te eren zullen we vandaag dan ook het superduper-ultra-awesome-coole-liefdesspel spelen!

Zondag 21 februari
Torben heeft een geheim pakketje gekregen. Hij zou zijn pakketje graag gaan afgeven
aan Eline, maar hij wilt niet dat Lara en Sare te weten komen wat er in het pakketje zit.
Wie kan er Torben helpen? Wie zal het pakketje voorbij Sare en Eline krijgen? Wie is
er de beste pakketjessmokkelaar?

Zondag 28 februari
Lara en Sare zijn nog altijd een beetje boos omdat ze niet gezien hebben wat er in het
pakketje zat vorige week. Torben en Eline zouden het graag goedmaken, daarom
kunnen ze niet naar de scouts komen

. Deze week dus GEEN ACTIVITEIT.

Zondag 7 maart
Jullie leiding zijn echt de aller-, aller-, allergrootste
dierenvrienden ter wereld. Jullie hopelijk ook? Vandaag
spelen we namelijk het grote allemaal beestjes spel.
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Zondag 14 maart
Jullie leiding wou vandaag een heel cool kamp bouwen. Jammer genoeg hebben we
ontdekt dat we niet zo handig zijn. Torben heeft al meer op zijn duim geklopt dan op
de spijkers, Lara is net uit een boom gevallen, Eline is nog altijd op zoek naar haar
werkbroek en Sare ligt zelfs nog te slapen. Zoals jullie zien, hebben we jullie hulp nodig.
Vandaag hebben we jullie nodig om een kapoenenkamp te bouwen!

Zondag 21 maart
♪♪♪ Wie van jullie durft het aan? Mee naar
Schemermeer te gaan. 'T is de toegang naar een
universum ver van hier. Wie de grens daar
overschrijdt, neemt het dan in onze tijd op tegen een
weerwolf en een elf en een vampier. Is dit echt of fantasie? En zie jij wat ik niet zie?
Wie zijn toch die wonderlijke drie? Dat is de nachtwacht♪♪♪
Hopelijk herkennen jullie allemaal het liedje, want vandaag ontdekken we de wereld
van Nachtwacht!

Zondag 28 maart
De leiding is nog veel te moe door de ontdekkingen van vorige week.
Daarom is er vandaag GEEN ACTIVITEIT.

Zondag 4 april
Koken op een houtvuur, zelf je kamp sjorren, knopen leren
leggen, kaartlezen… Allemaal dingen die een echte scout of gids
moet kunnen om te survivallen. Vandaag gaan we jullie dan ook
zoveel mogelijk echte scoutstechnieken leren!
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Jammer maar helaas, dit is alweer het einde van ons derde keihardje
. Maar, goed
nieuws, er komt er nog eentje aan! Houd dus maar allemaal jullie brievenbus in het
oog, voor de komst van het volgende keihardje.
Hopelijk tot snel!
Jullie leiding:

Torben

Lara

Eline
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Sare

Dit spelletje is voor de jonge leden
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DAG WELPEN, HALLO DAAR, HEY! We zijn alweer aan het derde keihardje beland, dat
betekent weer een heel keihardje vol leuke activiteiten! Hier zijn ze dan:

Zondag 14 februari
We hebben tal van liefdesbrieven gekregen van de chiro van
poelkapelle! Ze staan vol mysterieuze claims en berichtjes! Er
hangt duidelijk veel liefde in de lucht, helpen jullie ons de
briefschrijvers te ontmaskeren? Wie weet vind jij jouw prins of
prinses op het witte paard (of scooter)

Zondag 21 februari
Verrassing!! De activiteit van vandaag is nog geheim, een mysterie. Dus als je
nieuwsgierig bent en je wilt weten wat we gaan doen zul je vandaag zeker naar de
scouts moeten komen…

Zondag 28 februari
OH NEEN! Anouk heeft besloten vandaag nog eens te leren voor al haar examens voor
de lol, Quinten zat te spelen met zijn geweer in het leger, en heeft per ongeluk
geschoten op de muur, die hij nu moet repareren. Nathan is aan het rijden met de
auto, maar heeft natuurlijk weer een ongeluk gereden. Fien is stiekem op vakantie met
haar liefje geweest naar Wuhan, maar moet nu in
quarantaine na een funky vleermuis-loempia te eten en
Matthieu is verstopt in de kast en is bang om er uit te
komen. Geen activiteit vandaag!
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Zondag 7 maart
Vandaag doen we aan omgekeerde dag! Niets beter dan vleesjes met puree als ontbijt
en de dag afsluiten met boterhammen en melk. Verliezers zijn vandaag eigenlijk
winnaars en de KSA is eigenlijk de scouts! Durf jij deze omgekeerde dag aan? Kom dan
vandaag zeker naar de scouts!

Zondag 14 maart
Harry Potter was een nieuwe spreuk aan het
oefenen met zijn toverstok en heeft per ongeluk
Hermelien haar ketel vol getoverd! Ze is enorm
boos en is dringend op zoek naar betere
toveraars en heksen. Hopelijk kunnen jullie
beter toveren dan Harry Potter! Vandaag spelen we een groot wij-kunnen-betertoveren-dan-Harry-Potter-spel!

Zondag 21 maart
Allemaal uit jullie luie zetel, Ipads aan de kant en allemaal in een sportief outfitje naar
de scouts! Het snoep in de kast en een appel in de mond! We maken er deze keer een
sportdag van en gaan jullie laten zweten in een grote wedstrijd!

Zondag 28 maart
Nathan heeft zijn 2 benen gebroken tijdens het sporten van vorige week en Quinten
zijn linker dikke teen. Fien, Matthieu en Anouk gaan hen dus bezoeken in het
ziekenhuis. Geen scouts dus vandaag.
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Zondag 4 april
Vandaag gaan we zwemmen joepieeeee!! Neem allemaal jullie zwembroek, bikini,
badpak, duikbril, zwemvliezen,… mee. Vergeet zeker ook niet om 2 euro mee te
nemen. Tot dan :)) [[Acitiviteit onder verbehoud van geldige corona-maatregelen]]

Dit was alweer het derde keihardje! Wat gaat de tijd snel als we zoveel plezier maken
samen

Tot de volgende lieve welpjes!
Kusjes en knuffels
Jullie allerleukste leiding

Quinten

Anouk

Nathan
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Matthieu

Fien

Wist je dat Anouk een echte danseres-prinses is? En Fien een musical-queen ? Of ze
ooit zullen doorgroeien, is maar de vraag. Hun vorige producties “Melvin en het zachte
tapijtje” en “De tintelende snaar van Robin” waren tot op de dag van vandaag nog
geen kaskrakers…

Wist je dat Quinten nog altijd niet geleerd heeft om te fietsen? Hij dacht dat een dure
fiets kopen hem ging helpen bij het leerproces. Spijtig voor hem blijft hij maar vallen,
de arme stakker…

Wist je dat Yente liever wat jongere blaadjes verkiest? Ooit was ze eens een boom aan
het snoeien, maar toen ze te weten kwam dat de blaadjes wat ouder waren, moest ze
er niets meer van weten…

In de leiding zit er zot veel vlog-talent!! We weten dat Matthieu
en Lara al jaar en dag vlogs opnemen, zelfs Milan heeft het al
eens een week lang geprobeerd! Maar al dat talent kan niet op
tegen de vlogs van Xx_AngeleDEMON69_xX (degene van
Angelina dus!) Waarschijnlijk zal haar chronische TikTokverslaving haar hierin helpen…
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Halloooo jojoooooooo’ssssss hier zijn we dan met nieuwe opdrachten voorlopig nog
online maar hopelijk snel weer int echt.
Dit keihardje was geschreven vooraleer de nieuwe maatregelen van kracht waren.
De activiteiten gaan dus effectief fysiek door in de respectievelijke bubbels. Het
thema van de activiteit zal wellicht hetzelfde blijven als hier neergeschreven. Bij
grote wijzigingen of specialekes, zal je wel iets horen van je leiding. Groetjes van de
Redactie.

Zondag 14 februari
Vandaag is het geen activiteit maar wel een moeilijke
uitdaging. Probeer dit doolhof zo snel mogelijk op te
lossen en laat ons jullie tijd weten.

Zondag 21 februari
Cheyenne en Yente nemen deel aan een kunstwedstrijd. Laurens en Emiel willen
helpen maar hebben daar niet genoeg verstand van daarom hebben ze jullie hulp
nodig. Meer info volgt nog in een mail.

Zondag 28 februari
Cheyenne moet helpen haar huis op te ruimen. Emiel en Yente moeten van de dokter
thuisblijven. Laurens heeft een zware verstuiking, dus daarom is er vandaag geen
activiteit.
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Zondag 7 maart
Op een koude winternacht in januari 2019 werd de
tweelingzus van Yente vermoord. Tot op vandaag
hebben detective Cheyenne en Laurens de moord nog
niet kunnen oplossen. Toch zit Emiel al een jaar
onschuldig in de gevangenis of toch niet? Daar brengen
jullie meer duidelijkheid in. Hoe dit juist te werk zal gaan
volgt nog.

Zondag 14 maart
Laurens en Yente leren een nieuwe moeilijke taal. Emiel speelt op de piano. Cheyenne
maakt een fotoalbum voor haar grootouders. Doe vandaag ook iets wat je anders niet
zou doen.

Zondag 21 maart
De vorige onlinevideogesprekken waren al een
groot succes, dus dachten we waarom niet nog
eens. Maar vandaag toch een beetje anders.
Meer info zal nog volgen.

Zondag 28 maart
Door de zware storm vannacht, is de elektriciteit uitgevallen. Hierdoor zal er vandaag
geen activiteit zijn.

12

Zondag 4 april
Binnen enkele maanden kunnen we weer op kamp gaan. Joepie
eindelijk weer driedaagse, dus gaan we wat werken aan ons gevoel
voor oriëntatie werken. Meer info volgt.

Tot zover de activiteiten van deze editie niet getreurd want er komt nog een boekje
aan. Wij missen jullie en tot binnenkort!!!!!!!!

Yente

Cheyenne
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Laurens

Emiel

De dagen worden langer, de zomer komt dichterbij! Dit betekent ook dat het
scoutskamp nadert! Hieronder vind je nog eens een overzicht van alle data. Laat het
aftellen beginnen!

Kapoenen: 27 juli t.e.m. 31 juli
Welpen: 25 juli t.e.m. 31 juli
Jojo’s: 21 juli t.e.m. 31 juli
Givers: 21 juli t.e.m. 31 juli
Jins: 20 juli t.e.m. 31 juli
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Heyy bbs hier keihardje nummer 3, tis alweer de voorlaatste van dit jaar :(( We zullen
er alles aan doen om de laatste maanden in te halen!!

Zondag 14 februari
OOOH tis Valentijn, Angelina is vandaag met haar
vriendje gaan wandelen en eet een broodje
bakpauw en Milan is hen aan het stalken uit
jaloezie met een broodje bakvlees. Tot volgende
week!

Zondag 21 februari
Milan en Angelina (+haar vriendje) zijn naar
Venetië carnaval gaan vieren in hun eentje. Hier
een mooie sfeerfoto van Milan in pak

Zondag 28 februari
We zitten samen in quarantaine na ons carnaval feestje met Angelina haar
boyfriendssss. Geen activiteit
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Zondag 7 maart
Yes de eerste activiteit na alles!!!! MAAR wat gaan we doen? Gaat Angelina haar
vriendje mee zijn? Dat zullen jullie allemaal zien als jullie komen!

Zondag 14 maart
DRUUUUGGGGSSSSSSS ik wil DDDDRRRRUUUUUGGGSSSSS!!! Helpen jullie mij om
drugs binnen te smokkelen? Haal jullie beste skills boven en laat je niet gepakt
worden.
Toet toet vrachtwagenchauffeur!

Zondag 21 maart
Vandaag gaan we de vogeltjes en boompjes in het bos gaan
bekijken. We spreken af om 14 uur aan de nachtegaal! om
17 uur kan je ze ook daar terug ophalen.

Zondag 28 maart
Milan is verdwaald in het bos en Angelina is met de politie en haar vriendje op zoek
maar nog altijd zonder resultaat. Dus geen activiteit vandaag.

Zondag 4 april
We sluiten dit keihardje af met een spel dat enkel de scouts kan als de beste! Namelijk
heavy dirty games!!!! Trek dus jullie “mooiste” kleren aan (en neem reserve mee) want
niets blijft mooi en heel bij ons!
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Dit was dan het 3e keihardje oohhh :( En vanaf betalen wij helemaal voor niets meer!
Weten jullie het kampthema al?

Angelina’s boyfriend

Angelina <3
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Milan

Dit spelletje is voor de oudere leden
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1) Waarom is alle honing uit Belgische supermarkten gehaald?

2) Op welke vraag kun je nooit ‘ja’ antwoorden?

3) Er staan 2 bomen; 1 appelboom en 1 perenboom. Er is 1 bevroren sloot, 1
dode man, 3 blaadjes onder de appelboom en 2 blaadjes onder de
perenboom. Wat klopt er niet?

antwoorden
1) Er zat een bijsmaak aan!
2) Slaap je?
3) Het hart van de man!
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4) Oudjes op de baan

Een vrouw van ongeveer 75 jaar rijdt met haar splinternieuwe Ferrari op de
E40 tegen ongeveer 35 km/u. Een GTI van de rijkswacht merkt dit op en zet
de moeizame achtervolging in. De Ferrari wordt tegengehouden en een flik
stapt uit, benadert de wagen en vraagt om de venster naar beneden te doen.
De flik, die ziet dat het een bejaarde dame is vraagt: "Madam, u rijdt hier op
een autostrade en de minimumsnelheid is hier 70 km/u..."
Madam: "Ahzo, jamaja, ik zie hier een plakkaat met "E40" op dus dacht ik dat
ik hier maar 40 mocht..."
Flik: "Nenieje madammeken, ge moet hier minimum 70 rijden."
Naast de oude dame zit een oud ventje die rilt als een pasgeboren veulentje...
De flik die blijkbaar geamuseerd is door de situatie, zegt: "Wat ist er meneer,
gaat het wa te rap voor u?"
Oude man: "Wilde zwijgen, we komen juist van den E314!!"
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Mo iersi, dag Jins. Oe ist nog me junder??? Goeeedd?
In dit keihardje vind je een supercool spel, enkele grappige foto’s en natuurlijk ook
ons avondlied. Bekijk maar alles eens goed en go go go..
xxx Mezelf

Breaking news
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IL GIOCO DEI
PAPARAZZI
Speluitleg: De volgende weken moeten jullie van jullie medejins + leiding een foto
nemen. Maar pas op, de persoon van wie je een foto neemt mag niks doorhebben. Dit
moet in real life, dus geen screenshot van een videocall. Wanneer je een foto hebt
genomen van de persoon in kwestie, is het tijd voor de volgende stap: een plaatsje
bemachtigen in de het Jin-Trends magazine. Daarvoor dien je de foto op te sturen naar
de redactie (Orly en Sander), voorzien van een passende titel. Jin-Trends is een
roddelblad, dus de titels mogen wel wat spicy zijn, maar moeten wel min of meer bij
de foto passen. Er zijn 4 prijzen te bemachtigen. (1) Degene die de meeste jins & leiding
heeft weten te verzamelen en (2,3,4) voor de meest originele foto’s in combinatie met
titel.
Pas op: als je iemand betrapt op het nemen van een foto, kan je het artikel
ontkrachtigen. Als je vermoedt dat iemand een foto heeft genomen, moet je dit tijdig
laten weten aan de redactie, dan kunnen we het nieuwsitem uit ons tijdschrift
weglaten.
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Even lachen
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Zingen junder ook elke avond ons avondlied?? Veel zing plezier xx

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!

Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.

Zo, dit was het dan weer voor dit keihardje.
Hopelijk zien we junder snel terug want ik ween elke avond in mijn bed omdat ik
junder zo mis….
Ps doe zeker junder best voor ons IL GIOCO DEI PAPARAZZI spel.
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