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’t Zal wel zijn!
Dat dit scoutsjaar allesbehalve normaal is, dat weten we ondertussen allemaal. Maar
of we er nog steeds keiveel zin in hebben? ’t Zal wel zijn!
Op 6 december konden we eindelijk terug naar de scouts met de Kapoenen en Welpen.
Met een lading lekkernijen liet de Sint weten dat hij ons niet was vergeten. De
komende weken komen er nog meer fantastische activiteiten, met de nodige portie
scoutsvitamientjes en aangepast aan de huidige maatregelen.
We willen graag nog eens benadrukken dat er een voortdurende mondmaskerplicht
geldt voor alle leiding en ouders op het scoutsterrein. Bovendien werkt de Scoutsshop
uitsluitend op bestelling. Welpen en Kapoenen gebruiken een andere ingang, omdat
we werken met twee aparte contactbubbels. De welpen nemen tijdelijk intrek in het
Jojo-lokaal. Daarnaast spelen we ook zo goed als altijd BUITEN, dus draag steeds
gepaste, warme kledij!
We beseffen dat het voor de oudere takken ongeduldig wachten is op meer nieuws.
Ook wij kijken al uit om jullie opnieuw te verwelkomen. De leiding heeft in dit Keihardje
dan ook geprobeerd om leuke opdrachten voor jullie te voorzien. We houden jullie
verder op de hoogte over het verdere verloop van jullie activiteiten.
Het wordt nog even tanden bijten dus, maar wij, de voltallige leidingsploeg, kijken al
uit naar een zorgeloos 2021 en een zomer met fantastische scoutskampen. ‘t Zal wel
zijn!

Scouting en Covid-19
Veilig naar de scouts
✔ Momenteel geldt het advies dat kinderen slechts één hobby mogen hebben,
✔ +12 jarigen dragen steeds een mondmasker
✔ Jojo’s, Givers en Jins spreken af op een andere locatie dan de scoutslokalen,
om contact tussen groepen te vermijden. Informeer hierover bij de takleider.
✔ Wie als Jojo of Giver voor scouts kiest, dient dit te laten weten aan de
takleiders, zodat wij contactgroepen kunnen handhaven.
✔ Wij vragen aan ouders om bij het afzetten van uw zoon en/of dochter de koer
niet te betreden, alsook onmiddellijk vertrekken.
✔ Indien het te druk is, wacht u best nog even in de auto met uw zoon en/of
dochter. Er is steeds leiding aanwezig om te coördineren.

Tijdens de activiteit
✔ Elke zondagmiddag worden de aanwezige leden geregistreerd in het
logboek. We houden dit logboek één maand bij, nadien wordt deze
vernietigd.
✔ Alle activiteiten kunnen met contactgroepen van max. 10 personen. We
zetten in op uitsluitend buitenspelen.
✔ De mondmaskerplicht wordt toegepast voor +12 jarigen, leiding en ouders
aanwezig op scoutsterrein en tijdens het spel.
✔ Elke tak-bubbel krijgt eigen sanitaire voorzieningen en speelruimte.
✔ Hygiëne-maatregelen, zoals voldoende handen wassen, enz. blijven van
kracht.
✔ Contactspelen worden vermeden.
✔ Overnachtingen zijn niet mogelijk.

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. Bij Yente of
Laurens (of iemand van de groepsleiding).
✔ Vermijd samenscholing voor de poort.

KAMPDATA
KAPOENEN: 27-31 juli
WELPEN: 25-31 juli
JOJO’S: 21-31 juli
GIVERS: 21-31 juli
JINS: 20-30 juli

KAPOENTJES
Dag lieve kapoenen! Hier zijn we weer. Wij hebben goed nieuws, maar wij hebben
ook slecht nieuws. Het goede nieuws is, dat we weer kunnen uitkijken naar een tal
van leuke activiteiten samen. Het slechte nieuws is, dit is helaas het laatste keihardje.
MAAR niet getreurd: het wordt natuurlijk weer super tof!!!!

Zondag 11 april
Sneeuwwitje en de De 7 dwergen,
Assepoester, Doornroosje, Belle en het
Beest of Hans en Grietje. Wie van jullie
kent er deze sprookjes? Bereid jullie maar
voor want vandaag spelen we het grote
sprookjes spel. Wie weet zien jullie Torben
rondlopen in een prinsessenkleed.

Zondag 18 april
Tegenwoordig verdiend Sare super veel centjes op haar vakantiejob en daar wilt ze
iets mee doen. Misschien een huisje kopen in Spanje? Of een nieuwe, chique wagen?
Of wie weet krijgen wij iets van haar! We helpen vandaag Sare om haar bedrag nog
hoger te maken. Dit is het beursspel.

Zondag 25 april
Sare heeft al haar geld verloren en is daardoor super verdrietig. Eline is Sare gaan
troosten. Torben is voor Sare een boeket bloemen gaan kopen zodat ze wat vrolijker
wordt en Lara ligt nog in haar bed. Vandaag is er geen scouts. Tot volgende week!

Zondag 2 mei
Kapoenen zijn stoere kindjes en zijn nooit bang om eens vuil te worden. Iedereen vindt
het leuk om door de modder te rollen of om eens te smijten met mayonaise naar
elkaar. Van dikke Bertha zijn wij zeker niet bang! Dusssss doe maar allemaal jullie
vuilste kleren aan want vandaag gaan we heavy and dirty games spelen.

Zondag 9 mei
We zijn nu al de 9e dag van mei.
Wanneer we denken aan mei, denken
we aan: de zon, warme temperaturen,
buiten lopen in een kleedje of een tshirt met een short,... OFFFFF eens goed
met
water
spelen
en
met
waterballonnen naar elkaar hooien. Misschien kunnen jullie vandaag de leiding
ook een beetje plagen door ze nat maken.

Zaterdag 15 mei
Vandaag gaan we eens iets totaal anders doen dan dat we gewoon zijn. Nl.
Project paars. Maar leiding wat is project paars? Wel, dat is een campagne om
wat diversiteit in de scouts aan te kaarten! Samen met de scouts van
Oostduinkerke gaan we op verplaatsing toffe spelletjes spelen. (Volgens de
correcte coronamaatregelen) meer informatie volgt nog.

Zondag 23 mei
We zijn eind mei en dit betekend dat het dan ook alweer de laatste activiteit is van dit
scoutsjaar. Suuuuper jammer, maar niet getreurd: We spelen allemaal nog eens goed
samen!

Zondag 30 mei
Lara en Eline zijn op reis vertrokken, Sare is moeten achteraan met hun bagage omdat
ze die vergeten waren en Torben moest Sare ondersteunen omdat ze niet alleen
durfde gaan. Vandaag dus geen scouts.

Ziezo lieve kapoenen, wij willen jullie allemaal bedanken voor het toffe jaar samen.
Wij vonden het super leuk om jullie leiding te zijn! Hopelijk gaan jullie dan ook
allemaal mee op kamp deze zomer!!
Tot snel, groetjes!!

Sare

Eline

Lara Torben

Steun de Jins
Wij met de Jins zijn gestart met het inzamelen van lege inktpatronen.
Met het ingezamelde geld kunnen wij een deel van ons buitenlands kamp
financieren.
De samenwerking met INK-BOX levert ons € 150 op voor slechts 60 lege
inktpatronen uit hun lijst !
Heb jij lege inktpatronen aarzel dan zeker niet en schenk deze aan de Jins.
Om te weten om welke types het juist gaat kan je op deze stie www.ink-box.
kijken. Hier kan je dan de foto’s en types terugvinden van de inktpatronen die
wij nodig hebben.

Heb je er liggen dan mag je deze elke zondag afgeven voor of na de activiteit.

Heeft u geen inktpatronen geen probleem u kunt ook een Jin huren.
Voor een klein bedrag minimum 20 euro kunt u een jin inhuren die voor u
enkele taken uitvoert. vb: auto wassen, gras afrijden, tuin proper maken…
Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met Orly (0487 45 17 15,
orlydolfen@hotmail.com) hij zal alles vlot regelen zodat u een uitstekende jin
heeft die de taken met alle plezier zal uitvoeren.

ps u kunt ook altijd vrij sponsoren: BE44 9733 8214 2345

Merci voor de steun

WELPEN
Dag lieeeeeeeeefste coolste welpen! Helaas zijn we al aan het vierde, en laatste
keihardje belandt! Hierzo de komende activiteiten van april en mei, tot dan!
xxxxxxxxxxx

Zondag 11 april
Jongens? Meisjes? Jongens vs. Meisjes? Ja je lees het goed! Vandaag spelen we een
battle tussen de jongens en de meisjes! Moge de beste winnen!

Zondag 18 april
Een moord, een geweer en heel wat stoute
mensen. Vandaag gaan we als echt FBI aan het
werk om een maffia-netwerk te ontmaskeren.
De schurken beginnen te vrezen als het
welpen-speurder team aan het werk is.

Zondag 25 april
Quinten is na zijn wekelijkse work-out keihard uitgegleden in de douche en heeft zijn
teen gebroken, Anouk en Matthieu zijn samen gaan kajakken in de Ourthe en Nathan
en Fien zijn samen gaan shoppen op afspraak in de Brico! Geen scouts dus vandaag...

Zondag 2 mei
brrrrrrrrrrrrrr, tuut tuuuuuuuuuuuut
Vandaag gaan we racen met go-carts op de dijk! Be prepared, want ik heb gehoord
dat leidster Anouk wel eens sneller kan zijn dan het licht...

Zondag 9 mei
Wij gaan naar zee, naar zee en iedereen gaat
mee… Jaja lieve welpjes, vandaag gaan we
samen naar het strand. Leg jullie zwempak,
handdoek en zonnecrème maar klaar, want
vandaag gaan we genieten aan zee!

Zaterdag 15 mei
Vandaag staat er iets speciaals op de planning lieve welpjes. We gaan vandaag iets
bijleren over diversiteit, maaaar natuurlijk op een keitoffe manier (we zitten hier niet
op school hé ;) ) Meer info volgt!

Zondag 23 mei
Vandaag is het al de aaaaallerlaatste activiteit van het jaar! Ween ween :( Ondanks dat
het een heel speciaal jaar was, gaan we er vandaag voor de laatste keer een lap op
geven. We spelen een groepsspel met de ganse scouts!

Zondag 30 mei
Fien is nog steeds aan het wenen omdat ze jullie super hard mist, Anouk heeft drie
taarten gegeten uit wanhoop en heeft nu heel veel buikpijn. Nathan en Quinten
hebben zichzelf opgesloten in hun kamer tot het kamp is, en Matthieu is op reis naar
China om er vleermuizen te bezichtigen. Geen activiteit vandaag!

Dat was het dan voor dit jaar! Heel veel lieve groetjes van de leukste leiding!
Quinten, Fien, Anouk, Nathan en Matthieu

Anouk Nathan Quinten Matthieu

Fien

WIST-JE-DATJES
Wist je dat Fien heel lang verdwaald was? Na lang zoeken
heeft ze eindelijk de Scoutslokalen teruggevonden!!
Joepiee!

Emiel heeft zijn mannelijke kant ontdekt na het opeten van de
overgebleven worstjes van de kapoenen. Hij kan ze namelijk
niet in 1 keer naar binnen steken.

Wist je dat de givers heel raar koken? Ze steken een ei gewoon in een sinaasappel en
houden dat boven het vuur! Dat kan toch niet lekker zijn? Bah!

Wist je dat de welpen de lekkerste pudding kunnen maken? Met heerlijke uitjes,
water, veel curry, provencaalse kruiden en een gigantische pak boter om het af te
maken. Heeeerlijk!

Jojo’s
Juwwww hier zijn we dan met het laatste keihardje :((, niet getreurt want we hebben
nog heel wat leuke activiteiten voor jullie:)

Zondag 11 april
Ik ga op reis en neem mee…. Omdat we al lang niet meer hebben mogen
reizen, doen we vandaag een reis rond de wereld.

Zondag 18 april
Haal je sportkledij maar boven, controleer nog eens je fiets, want vandaag doen we de
ronde van Vlaanderen. Vergeet dus zeker niet om met de fiets naar de scouts te
komen.

Zondag 25 april
Terwijl Emiel nog eens goed de remmen van zijn fiets onderzoekt, bekomt de rest van
de leiding nog van de lastige fietsrit. Daarom is er vandaag geen activiteit.

Zaterdag 1 mei
Joepieeee tis weer lekker warm weer tijd om ke niet te veel te doen met een lekker
hapje en drankje erbij. eeennnnn misschien een film???? Meer info volgt nog

Zondag 9 mei
Luitenant Emiel heeft van goede bronnen vernomen dat president Laurens en
koninging Cheyenne oorlog willen voeren met gevaarlijke wapens. Yente wil
de oorlog vermijden maar heeft jullie hulp nodig.

Zaterdag 15 mei
Wat betekent diversiteit nu juist? Gelukkig is project paars daar om hierop een
antwoord te bieden. Bij deze activiteit staat alles in teken van diversiteit. Meer info
volgt!!

Zondag 23 mei
Vandaag is het groepspeeeellllllllll. Dikke party, maar dit is dan ook de laatste activiteit
:((( Zet je schrap want we gaan de andere takken eens laten tonen dat de jojo’s de
beste en sterkste zijn!!!

Zondag 30 mei
Na een week opgesloten te zitten in hun kamer, gaat de leiding op weekend
om hun zinnen te verzetten. Hierdoor is er geen activiteit.

Snik ween huil veel verdriet, dit was het laatste keihardje van dit scoutsjaar :’’(

PROJECT PAARS

Givers
Yuuwww Givers tis alweer tlaatste keihardje :( geniet ervan <3

Zondag 11 april
We gaan naar het bos, we spreken af om 14u30 aan het Calmeynbos/ Nachtegaal.

Zaterdag 17 april
Doe jullie wandelschoenen maar aan en neem een rugzakje met wat verfrissing en
versnapering mee want je zal alle energie nodig hebben vandaag. We doen namelijk
mee aan route X. Dit is een wandelactiviteit dat de gouw organiseert voor givers en
jins.

Zondag 25 april
Allej ist al were zovere. We weten nieme wa te verzinnen om niet te willen komen
vandaag.

Zondag 2 mei
Angèle is jarig, dus we geven een verrassingsfeest. Dus doe je dansschoenen aan en
neem een taart mee, want we gaan feesten als de beesten met Dj Paul Elstak
jongeuu. :)

Zaterdag 8 mei
Oww yeah ne goe stoeltje, ne fris drankje en etwa vo te
vreten. Wa e je meer nodig vo te genieten van e goe
filmpke. We spreken af op een nog aan te geven tijdstip.

Zaterdag 15 mei
LGBTQ+ Wat wil dat zeggen? Wie weet daar al iets over en wie nog niet? Geen nood
iedereen komt er meer te weten over op project paars. Meer info volgt...

Zondag 23 mei
Eyyy we gaan iedereen es laten zien wie de beste tak is binnen de scouts tijdens het
grote groepsspel!

Zondag 30 mei
Angèle heeft ontdekt dat ze zwanger is van haar vriendje

Ooooh da was dus het laatste keihardje van dit scoutsjaar, we kijken al uit naar het
kamp!! xo

Spelletjes
Kan jij alle woorden vinden?

MOPJES EN RAADSELTJES
1. Als ik jong ben, ben ik lang. Als ik oud ben, ben ik kort. Wat ben
ik?
2. Wat staat er aan het eind van de regenboog?
3. Een cowboy rijdt een stadje in op Vrijdag. Hij blijft drie dagen
en vertrekt weer op Vrijdag. Hoe kan dat?

Jins
yeeet lieve jins, alles goed me junder??? We hebben terug een echt volledig keihardje
vol leuke spellekes en activiteiten! Hopelijk wordt het een tijd.

Zondag 11 april
Vandaag starten we met onze 2de stage! veel succes

Zondag 18 april
WIJ ZOEKEEEEEEEEN DE SCHAT! Vandaag gaan we op schattenjacht. Wie o wie zal de
enige echte zeedustra schat vinden..??

Zondag 25 april
Helaas stinkkaas, vandaag een scouts

Zondag 2 mei
Op 2 mei leggen alle Jins een ei… Een eitje hier, een eitje daar.. Vandaag zullen wij
ons keihard amuseren met uiteraard eitjes...

Zondag 9 mei
Geld, centjes, briefjes, biljetten, munten, goud, zilver… Orly heeft geld nodig… Jullie
ook? Kom dan zeker af..

Zaterdag 15 mei
Project paars, meer info volgt..

Zondag 23 mei
Vandaag zullen we samen met alle takken een groot spel spelen ( als de corona dit
toelaat uiteraard)

Zondag 30 mei (laatste van de maand)
Helaas stinkkaas deel 2, vandaag geen scouts..

Afscheid nemen bestaat niet.
Droog je tranen ook al heb je veel verdriet.
zo dit was het weer voor deze editie van het keihardje. Hopelijk zie ik junder allemaal
terug op ons keivet leuk kamp.. Tot snel
kusjes
xxxxx
Orly en een klein beetje Sander

