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Woordje GRL 

Beste leden, ouders, sympathisanten en andere leuke mensen 

 

April! De maand van de grappen en de grollen!  

April (ook wel: grasmaand, paasmaand, eiermaand) is de vierde maand van het jaar in 

de gregoriaanse kalender, en heeft 30 dagen. In de oud-Romeinse kalender was het de 

tweede maand. De naam komt van het Latijnse woord aperire hetgeen openen betekent. 

Waarschijnlijk refereert het aan de groei van de planten en bloemen in de lente. Een andere 

theorie stelt dat de naam is afgeleid van een woord dat 'tweede' betekent, of van Aperta, een 

bijnaam van Apollon.  

 

Alsook nog enkele weerspreuken voor de aprilse grillen. 

 April doet wat hij wil. 

 April veel regen, brengt rijke zegen.  

 April koud en mei warm, geen boer wordt er arm. 

 Zelfs aprilletje zoet heeft nog wel eens een witte hoed. 

 Sneeuwt april nog op onze hoed, is voor druiven en koren goed. 

 Verschaft april mooie dagen, dan pleegt de mei de last te dragen. 

 April koud en nat, vult schuur en vat. 

 De vrouwen en de aprillen, hebben beiden hun grillen. 

 De heren en de aprillen, bedriegen die zij willen. 

 Wil april niet vertrouwen, hij is en blijft de ouwe. Nu lacht hij vals met zonnegloren en 

gooit dan weer met hagelstenen om je oren. 

Maar genoeg weetjes over de maand april. 

Indien u denkt iemand een plezier te kunnen doen met de te kleine scoutskleren mag u een 

zoekertje plaatsen via de Samen. Omgekeerd natuulijk ook als u iets zoekt mag u dat 

eveneens vragen via de Samen. 

Natuurlijk blijft de technologie niet achter en kan u hiervoor ook op onze geweldige website 

terrecht! www.scoutselewijt.be 

 

 

De Samenploeg wenst u alvast een zonnig april (want op het ogenblik van schrijven is het 

nog maar eens een stevige winterprik, brrrrrr) 

 

 

Tot volgende maand! 

 

 

Goedlachse Jacana en Behulpzame Camelus 

 

http://www.scoutselewijt.be/


Woordje GRL 

Liefste scoutsvrienden en scoutsvriendinnen! 

We zijn al aan de voorlaatste samen toe van dit scoutsjaar vooraleer de kampsamen in jullie 

brievenbus zal vallen! Graag geven wij jullie al enkele kleine weetjes mee over het kamp: 

 De foeriers gaan dit jaar allemaal terug mee! Jeeeej!  

- Kapoenen foerage: Anneke en de Witte 

- Kabouter foerage: Mieke en Hugo 

- Welpen foerage: Bouchier en Gudrun 

- Jong-gidsen en gidsen foerage: Heidi en Tom 

- Jong-verkenner en verkenner foerage: Inneke en Dimi 

 Ons kampterrein ligt dit jaar in Han-sur-Lesse 

 Van aan de lokalen tot aan het kampterrein is het +/- 140 km met de fiets. Dus gidsen 

en verkenners, smeer die beentjes alvast in! 

 De kapoenen vertrekken zaterdag 10 augustus 2013 

 De kabouters en welpen vertrekken donderdag 8 augustus 2013 

 De jong-gidsen, jong-verkenners, gidsen en verkenners vertrekken maandag 5 

augustus 2013 

 Iedereen komt terug op donderdag 15 augustus 

2013!  

We willen graag ook nog iedereen bedanken die mee is 

komen stappen, quizzen en/of spelen tijdens ons 

ALTERNATOERIA weekend! Wij vonden het geweldig dat 

er zoveel positieve respons is gekomen op ons initiatief, 

waarvoor hartelijk bedankt! 

Helaas valt 1 april dit jaar niet op een zondag, anders zouden we op de scouts wel heel wat 

grapjes kunnen uithalen! Maar niet getreurd, feest genoeg in april op de scouts! 

 

Op zaterdag 13 april is het tijd voor ons volgend 

evenement: onze scoutsfuif!  

De kinderfuif (6-11jaar) zal doorgaan van 17u-18u45. 

De tienerfuif (12-…jaar) zal doorgaan van 19u-20u45.  

De scoutsfuif begint om 21u. Het gehele feest zal 

doorgaan in zaal ‘In den Prins’ aan de kerk van Elewijt! 

Dag vriendjes en vriendinnetje, dat was het dan al weer. 

Dag vriendjes en vriendinnetjes, tot de volgende keer maar weer! 

Tom    Paulien     Stijn 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=F9i-F-CupHHsEM&tbnid=qcUkkt6qHxtN5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.yeti.be/fotodoos/foto/8001&ei=GVE_UfbxKLC00QXFu4HQBA&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNE-q6FHjweePhT-1DGpzH1cIYP6gw&ust=1363190384274919


Kapoenen 

Dag kapoenen !!! Hoe gaat het met onze spookjes? Al een beetje 

uitgerust van het weekend? Wij vonden het superleuk, en we zijn heel 

blij dat we zo’n lieve, brave, toffe kapoenen hebben ! 

Tijd voor de maand april, we geven er weer een lap op… 

 

7 april 

Omdat jullie allemaal zo’n gekke kapoenen zijn, en 

wij allemaal erg grappige leiding, gaan we vandaag 

heel veel mopjes tappen en heel erg gekke dingen 

doen! Benieuwd? Kom dan van 2 tot 5 naar de 

lokalen.  

 

13 april 

Vandaag is het scoutsfuif ! Trek je mooiste/coolste kleren aan en kom je 

tofste dansmoves aan ons tonen!!  

De kinderfuif gaat door in de prins in Elewijt, van 17u-18u45. Ook de 

kabouters en de welpen zullen daar zijn. Jullie mogen ook allemaal 

vriendjes meenemen als jullie willen, dan kunnen jullie hen eens tonen 

hoe cool onze scouts wel is! 

 

14 april 

Vandaag is het, helaas pindakaas geen vergadering. Rust maar goed uit, 

want jullie hebben gisteren superveel gedanst ! 

 

21 april 

Op en onder. Wat is dat? Kom het zelf ontdekken, van 2 tot 5 aan de 

lokalen. 

 



Kapoenen 

28 april 

Maak je vuil vergadering… Neem slechte kleren 

mee die VUIL mogen worden, en reservekleren 

voor achteraf. Kom van 2 tot 5 naar de lokalen, 

en wordt eens écht vuil. 

 

5 mei 

Verrassingsvergadering ! 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

Dat was het alweer voor de maand april. Weer een stapje 

dichter bij het scoutskamp. 

Groetjes van de tofste kapoenenleiding van de héle wereld!!! 

Bob, Leander, Maarten, Nele, Lise, Caro & Katoke 

 

 

 



Kabouters 

Hey girls ! 

Tijd voor onze bijna laatste scoutsmaand van dit jaar met hopelijk héél veel zon en 

goed weer, weinig sneeuw, veel buiten spelen, gedaan met binnen opwarmen want 

de lente is helemaal in het land ! 

31 maart 

Vandaag geen vergadering helaas.. We zijn allemaal nog veel te druk 

bezig met paaseitjes rapen. Njammie! 

5,6,7 april 

Jullie lezen het goed ! Dit weekend gaan wij een ander 

dorp onveilig maken, meer info volgt via mail. 

Zaterdag 13 april 

Ook nu is het geen vergadering. Jullie worden wel 

allemaal verwacht op de kinderfuif, meer info vinden 

jullie vooraan in deze samen. Trek die dansschoenen al 

maar aan en kies je mooiste kleren uit zodat jullie er weer schitterend uitzien. 

21 april 

Hou jullie al maar klaar voor de jungle in te trekken, want we trekken de wereld in 

van bomen en water en wilde dieren. Van 14u tot 17u aan de lokalen. 

28 april 

Wat is kunst? Is kunst altijd hetzelfde? Wat ik kunst vind, vind jij dat dan ook kunst? 

Kom het allemaal te weten tijdens onze, jawel, 

KUNSTvergadering. 14u-17u 

5 mei 

Jullie zullen het een weekendje zonder ons moeten doen 

en krijgen voor 1 keer andere leiding. Van 14u tot 17u aan 

de lokalen. 

 

Veel kusjes en knuffels, 

Jullie allerliefste leiding 



Welpen 

Dag oude en nieuwe Welpen. Hier zijn we weer met een nieuwe maand 
vol spanning en avontuur! 
 
Eerst en vooral volgen hieronder de wet en het gebed, elke welp moet 
deze vanbuiten kennen! We gaan hier strenger op toezien elke 
vergadering. 
 
Wet:  
  
De welp volgt de oude wolf 
De welp is moedig en houdt vol 
 
Gebed: 
 
Heer Jezus, 
Help ons flinke welpen worden, 
Leer ons helpen, luisteren en blij zijn 
Dit vragen wij aan onze heer Jezus 
En samen zullen wij ons best doen 
 
Sint-Franciscus, scoutspatroon van de welpen, 
Bid voor ons! 
 
 
!probeer genoeg naar de vergaderingen te komen zodat je meekan op 
kamp! 
 
!Het is niet de bedoeling dat welpen snoepjes en dergelijke meenemen 
naar de vergadering! 
 
 
En dan nu naar de allerbelangrijkste zaak: de maandschors van april! 
 
 
Zondag 7 april:  
Vandaag is het BMX-vergadering! We gaan met de fiets 
rondcrossen in het Blosodomein. Neem dus allemaal een 
fiets mee die door de modder en over de heuvels geraakt 
want we gaan eens zot doen vandaag! We spreken af om 
14u aan de lokalen met jullie fiets.  
 
 
 



Welpen 

Zaterdag 13 april: 
Zoals jullie zien is het deze week geen vergadering op 
zondag omdat het vandaag Scoutsfuif is. Jullie kunnen deze 
avond naar de kinderfuif komen om te swingen en te shaken 
en misschien wel jullie dance skills te tonen aan de meisjes. 
Er is ook een oudertoog voorzien met allerlei verschillende 
frisdranken. De fuif is van 17u-18u45 in de zaal De Prins in Elewijt. 
 
 
Zondag 14 april:  
Vandaag is er dus geen vergadering omdat we allemaal veel te moe zijn 
van al dat dansen van gisteren. Wie naar de Scoutsfuif is geweest zal 
daar van kunnen meespreken. 
 
 
Zondag 21 april:  
Hopelijk zijn jullie goed uitgeslapen want vandaag gaan we het grote 
ladderspel spelen! Jullie gaan elkaar moeten uitdagen met allerlei leuke 
en super toffe opdrachten. Hopelijk word jij de winnaar van de dag! Van 
14u tot 17u aan de lokalen. 
 
 
26-27-28 april:  
We gaan weer op weekend! We gaan op techniekenweekend 
en dit allemaal aan onze eigen lokalen! De leiding zal nog meer 
informatie doorsturen via mail.  
 
 
Zondag 5 mei:  
Vandaag is het leidingwissel! Jullie zullen voor deze vergadering geen 
leiding krijgen van jullie super toffe en altijd leuke Welpenleiding, maar 
wel van een andere leiding die het helemaal ziet zitten om met jullie een 
namiddag door te brengen. Zeker komen dus! Van 14u-17u aan de 
lokalen. 
 
 
Dit was het weer voor een maand vol plezier en we zien jullie graag weer 
volgende keer!  

     



Jong-gidsen 

 

Dag liefste jong gidsen! 

 

De maand april is aangebroken dus tijd voor een nieuwe samen. Er staat heel 

veel op het programma deze maand, we gaan grapjes maken, pasen vieren 

scoutsfuiven en op weekend? En in de tussentijd rusten we wat uit in de 

paasvakantie  

 

Vrijdag 29 maart 

Vanavond houden we een paasfestijn, het is zondag Pasen dus we gaan 

vandaag op de scouts al paaseitjes rapen. Kom van 20 tot 22u naar de lokalen 

en ontmoet de paashaas in het echt ;) 

 

Zondag 7 april 

Vandaag gaan we een hele leuke vergadering doen, het is namelijk vettige 

vergadering. Kom niet in je uniform naar de scouts want we gaan ons lekker 

vuil maken. We smijten met alle vieze smurie die we tegenkomen. Kom van 2 

tot 5 en je zult als een ander mens thuis komen! 

 

Zaterdag 13 april 

Het is de grote dag, we vieren en feesten er op los op de enige echt scoutsfuif. 

Jullie zijn nog net iets te jong om naar de grote fuif te gaan maar jullie zijn van 

harte uitgenodigd voor de tienerfuif, samen met de jong verkenners. De uren 

staan vooraan in de samen maar kom zeker en vast want het wordt een leuk 

feestje. 

 

Vrijdag 19 tot zondag 21 april 

Eindelijk, ons tweede weekend is er! Het thema is een specialeke en zullen 

jullie via mail ontvangen. Schrijf jullie zeker in door een mail te sturen en dan 



Jong-gidsen 

 

beantwoorden we jullie met het thema. Als je ons geen mailtje stuurt krijg je 

het thema niet en ga je dus niet mee op weekend! 

We overnachten in de scoutslokalen van Bonheiden, het adres melden we jullie 

later nog. We spreken af aan onze lokalen om 19u. Zondag mogen de ouders 

ons terug komen halen om 12u ’s middags.  

Wat nemen we allemaal mee: 

 Uniform (aan te doen bij vertrek) 

 Verkleedkleren  zie mail 

 Veldbed, slaapzak 

 Voldoende kleren 

 Medicatie eventueel 

 … 

 Jullie weten ondertussen wel wat jullie nodig hebben op weekend ;) 
 

Zondag 28 april 

We doen vandaag een vergadering die we hebben uitgesteld omdat jullie 

examens hadden toen.  Het is omavergadering! Ga eens langs bij jullie 

grootouders en neem wat kleren mee want jullie moeten verkleed komen. Van 

2 tot 5 aan de lokalen.  

 

Zondag 5 mei 

Jullie moeten ons vandaag missen want het is leidingswissel. We hopen voor 

jullie dat jullie nieuwe leiding een leuk spel in elkaar steekt maar het zal ons 

toch zeker niet kunnen overtreffen ;) Neenee het zal wel allemaal goed 

meevallen want iedereen in onze scouts is leuk, jeej! Van 2 tot 5 aan de 

lokalen. 

 

Dorien heeft ook nog een briefje voor jullie geschreven. Veel leesplezier! 

 

Aller-aller-aller liefste jogi’s,  



Jong-gidsen 

 

Ondertussen zijn we toch al meer als een maand verder dus tijd voor een 

update ;) 

Hier in Bordeaux gaat alles nog heel goed, het weer is hier tot nu toe een 

beetje hetzelfde als in België! Wel iets warmer maar toch ook al wat regen 

gehad! Dus bij mij zijn het waarschijnlijk niet zo een zonnige foto’s als bij Lise :p  

Voor de rest is alles hier al heel leuk, ik heb al lessen moeten volgen in het 

Frans maar er zijn enkel nog wat problemen met de stage.. normaal mag ik 

volgende week dan eindelijk beginnen! Bordeaux is ook een hele mooie en 

leuke stad, dus zeker de moeite hier!  

Voila, nu zijn jullie toch al een 

beetje op de hoogte hoe het hier 

zit! Jullie mogen mij ook altijd op 

de hoogte houden ;) Briefjes zijn 

altijd welkom op het adres: 

Weichler Dorien 
C641 
Domaine universitaire 
Village 6-BP203 
33175 Gradignan Cedex 
France 
 
Nog braaf zijn allemaal et à la 

prochaine !! ;) Er staan jullie nog 

leuke vergaderingen te wachten 

dus belooft weer zeker de moeite 

te worden! En ook in Bordeaux wordt er aan jullie gedacht!;) 

Vele groetjes 

Dorien xxx 

 

Zo dat was het, 

Tot de volgende vergadering, 

Lise, Dorien, Emilie, Laura, Eva & Lina



Jong-verkenner 

 

Yo Swagjv’s!  scoutsfuif komt eraan, dus yolo eh boys, allemaal komen.  
Zie hier de planning voor dees maand, met achteraan nog een kleine 
‘mededeling’ in verband met yoloswag. 
 
7 april: Bompa (of bomma) vergadering! 
 
Ga opa/bompa/opie/pépé/vake/vava zijn vintage klak en wandelstok lenen, 
zoekt u wa vintage kleren en kom met gebogen rug naar de scouts, verhalen 
vertellend als iemand die nog  de 2 wereldoorlogen heeft meegemaakt!  
Voor de durvers een betere uitdaging, kom als bomma. 
 
NotaVanJullieLeiding: vintage = oldschool! 
 
 
14 april : GEEN VERGADERING!  
 
Jullie leiding ligt dan waarschijnlijk lang in zijn/haar nestje, aangezien ze een 
lange nacht achter de boeg hebben op de SCOUTSFUIF, waar we jullie ook 
verwachten op de tienerfuif (meer info in deze samen)  om de hete chicks te 
versieren! 
Dus trek je gele schoenen aan en kom eens lekker het dak van de Prins knallen!  
 
De papa’s en mama’s zijn ook welkom voor een gezellig onderonsje aan de 
toog met een lekker drankje. 
 
 
19-21 april: Supercool weekend met andere jv’s en jogi’s van andere scouts in 
ons district! 
 
Niet te missen! Tijd om goeie contacten te leggen, ervaringen ivm met meisjes 
versieren uit te wisselen, of gewoon domme en gevaarlijke dingen te doen 
samen met andere onverantwoordelijke scoutsleden (de leiding niet uiteraard, 
wij zijn wel verantwoordelijk en doen geen domme dingen). 
Dit weekend zal doorgaan in LINDEN. 
Meer info volgt nog. 
 
 
28 april: verrassing! 
 



Jong-verkenner 

 

We gaan niet verklappen wat we gaan 
doen, neem zoveel mogelijk eieren mee 
van thuis (eerst vragen aan de mammie) 
of de lokale kippenboer (niet vragen, zo 
stil mogelijk) en neem buiten je uniform 
ook slechte kleren mee die vuil mogen 
worden. 
 
 
               voor sommigen onder jullie, en 
opti: 

 
Voila! We (jullie leiding behalve opti) 
hopen dat jullie de boodschap 
hebben begrepen! 
 
See you op hopelijk al deze vergaderingen! 
 
Jana, Linde, Optiswagcunt, Akkepumba, yolojelle en BerwoutBernard 

 
 



Gidsen 

 

April, de maand waarin op de scouts onze benen weer uit hun maandenlange 
kousenbroekverpakking durven komen (behalve voor de badass/diehards onder jullie met de 
blauwe benen tijdens de winter). Tevens ook de maand van bloemetjes en chocola, dus 
iedereen blij! In die vrolijke gemoedsgesteldheid lanceren we ons programma voor de 
komende maand. 
 
zondag 31 maart 
Raap en graai en smikkel en smul! Paaseitjes rapen vandaag= geen vergadering. SPIJTIG. 
Gelukkig maken de gulle giften van de klokken of hazen of kuikens of wat dan ook dat weer 
goed. 
 
zondag 7 april 
Aangezien het vorige kamp al weer lang geleden is en onze vaardige vingers het sjorren 
verleerd zijn, is het vandaag techniekvergadering. HOERA! Balken en sjorkoord en 
scoutstools allerhande, wat hebben we jullie gemist. 
 
zaterdag 13 april 
Put on your dancing shoes and boogy, naar jaarlijkse gewoonte in de prins op de scoutsfuif! 
Tevens ook de eerste dag van Fran haar 23ste levensjaar. Drie dikke piepers voor Fran! 
 
vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 april 
Drie dagen in elkaars gezelschap doorbrengen, HOERA! Met de boys, DRIEWERF-EN-NOG-
VEEL-MEER HOERA!! Over het thema en andere concrete details houden we jullie nog even 
in spanning, maar blokkeer alvast deze drie dagen in de agenda, want het wordt DOLLETJES. 
 
ennnn 19 april, verjaardag van Ielke! KAARSJES!! TAART!!! 
 
zaterdag 27 april 
ACHTUNG! Scouts op zaterdag, want we trekken naar ’t Stad! (met zo vettig mogelijke a 
graag). We vertrekken rond 12u30 met de fiets aan de lokalen en zijn tegen 18u terug. 
Vrees niet, we fietsen niet helemaal naar Antwerpen en terug. We stallen ons stalen ros aan 
het station in Mechelen, van waaruit we de trein nemen. Voorzie jezelf dus van poen voor 
de trein en treinkortingskaarten allerhande, indien van toepassing. 
 
NERGENS BETER DAN BIJ DE GIDSEN! 
kusjeees 
Fubu, Fran, Ielke, Ruth en Sofie 
 



Verkenners 

 

Hello everybody,  

April, de drukste maand van het jaar komt eraan en omdat deze maand nog niet druk genoeg is, 

geven wij nog is elke week een vergadering van 2 tot 5, met inclusief een super bangelijk weekend 

dat al direct een volledig weekend in beslag neemt.. AAWWW YEEEAAAHH !!!!!! 

Zondag 7 april 
We beginnen zondag 7 april met een Kobe Van Baekel  vergadering. (JOKES) 
Kom allemaal verkleed als madam naar de lokalen en dan kunnen we van 2 tot 5  
de janetten uithangen. Nu kunt ge denken: wij gaan gidse stuff doen, maar niets is minder waar. 
Wij gaan super neige janette stuff doen, en dit keer zonder al het geween van de mannelijke 
verkenners, maar met alle charmes van de vrouwelijke verkenners. 
 

Vrijdag 12 april 
Onze vergadering zal doorgaan op de scoutsfuif dus trekt u pussymagnet fuifkleren al maar aan !  
- Kinderfuif (kapoenen, kabouters en welpen) 17u-18u45  
- tienerfuif (jonggivers) 19u-20u45.  
Ouders mogen steeds blijven plakken aan de 'oudertoog' 
- scoutsfuif !! 21 uur (vanaf nu zijn jullie welkom) 

Weekend 19 – 21 april 
Het is weer tijd om op weekend te vertrekken. Nu gaan we niet meer naar den bos in de walen, maar 

gaan we met onze vrouwelijke leeftijdsgenoten en mini feestje bouwen met maxi pret. 

De juiste uren, plaats en thema volgt later nog. Maar hier volgt alvast een tip voor het thema: 
“ It’s like history class... Without the facts. “ 

                                                                 

 

 

 

 

Als u het nog altijd niet kan raden... : 

 

 

 

 

 

 

(Ooh een witte vlakte!) 



Verkenners 

 

Zondag 28 april 
Vandaag is het aan de 3de jaars om te tonen hoe neig ze zijn. 
De 3de jaars zullen voor de 1ste en 2de jaars een bangelijke vergadering in elkaar steken ! 
De 3de jaars zullen dan voor even leiding zijn van 2uur tot 5uur @ de lokalen. 
Dit feestje is maar van korte duur want daarna worden de derdejaars terug gedegradeerd tot 
gewoon lid. 

Zondag 5 mei: 
De kans is groot dat deze vergadering op het gemakske zal… 
Maar de kans is ook groot dat we juist daarom een super actieve vergadering in elkaar gestoken 
hebben. 50% kans om te chillen denkt ge? Wie weet hebbe wij wel ne mix gemaakt van de 2  
Komt ma van 2 tot 5 naar de lokalen en ge zult nog verschieten ! 
 
 
Voila, zonder moeite door de drukste maand april geknalt, goe gedaan boyyzz.  
En zoals gewoonlijk, hier nog wa foto’s van ulle sexy leiding: 
 

 
 

(was het maar waar ^.^ ) 
 



Jin 

 

Jakalakaboem!!!!!!! 

 

nieuwe maand!!! nieuwe zondagjes op de scouts, waar we ons gaan 
amuseren en dansen en zingen!! 

en we zulle maar is snel overlopen wa voor mega crazy zotte dingen 

da we gaan doen. 
 

Zondag 7 april: 

omdat jullie lieve leiding af en toe is moet gaan werken om centjes te 
verdienen gaan dorien en nieuwe niet aanwezig kunnen zijn. Het is 

dus instant inne vergadering!! innne zal jullie dan persoonlijk nieuwe 

danspasjes leren en coole coreografie. En andere dinge... be there!!!!! 
om 2 aan de lokale. 

 

Zondag 14 april: 
gistere avond zijn we onze nieuwe danspasjes gaan tonen die inne ons 

vorige week heeft geleerd op de scoutsfuif. 

Omdat onze voetjes nog pijn doen van gisteren is het geen scouts. 
 

Vrijdag zaterdag en zondag van de week van de 19e enzo 

wij gaan dansen op verplaatsing!!! aan de zee in 
blankenbergeueueueueueueuhh. Theme is, of course, margi!!! ohoh 

elewijt!!! elewijt shore!!!! meer info volgt. We gaan met de trein. Op 

een camping. Neem slaapzak mee en kussen en knuffel en matje en 
kusje van de mama en air maxkes. 

 

zondag 28 april. 
Kom me ulle véloke na de scouts want stadspel!!! dansen in de stad, 

altijd leukleukleuk. We gaan naar mechelen. Om spelletjes te spelen 

enzo. En gekke dingen te doen. En rondlopen. En dansen natuurlijk. 
Enzo. Dans . Joepie. Mechelen. Hip hoi. Rondlopen. Verstoppen. 

Springen. Pirouettes doen. 

Om 2 uur aan de lokale met fietsken en slot 
 

 

peace out van quick, flupke en archibald.



 

 

 
 

 

  



Achterflap 

 

 


