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Redactioneeltje 

Paasmopje: 

Het is zondagmorgen op paaszondag en het gezin heeft een heerlijk 

paasontbijt. Dan zegt zoonlief: "Mam, mijn ei smaakt zo vreemd!?". 

Zijn moeder reageert boos: "Houd je mond en eet het op. Over het eten mag 

niet worden gezeurd, zeker niet tijdens Pasen." Zoonlief eet dus maar door, 

en vraagt een minuutje later: "Mam, moet ik het snaveltje ook opeten?" 

 

 

VROLIJK PASEN VANWEGGE DE SAMENPLOEG!  

  

 

En voor de kleintjes onder ons nog een klein paasspelletje; 



   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: 

 Ons kampterrein ligt dit jaar in Wyompont (Tenneville) 

 Het terrein ligt vlak aan de Ourthe, dus hopelijk is het mooi weer, dan hebben we een 

super brede beek om in te spelen!  

 Van aan de lokalen tot aan het kampterrein is het +/- 160 km met de fiets. Dus gidsen 

en verkenners, smeer die beentjes alvast in! 

 De kapoenen vertrekken zondag 10 augustus 2014 

 De kabouters en welpen vertrekken vrijdag 8 augustus 2014 

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

augustus 2014 

 Iedereen komt terug op vrijdag 15 augustus 2014! 

 Aan alle ouders vragen we om hun kleine (grote) spruit zelf te brengen naar het 

kampterrein (behalve de gidsen en de verkenners, want die fietsen naar daar), zo 

krijgen jullie ook eens de kans om het kampterrein te zien. 

 De kampsamen, met alle info over het kamp, zal begin juli in jullie bus zitten en op de 

site te lezen zijn. 

 De leiding komt eind juni langs om jullie zoon/dochter in te schrijven voor het kamp, 

maar zij zullen dit zelf nog wel laten weten wanneer dit juist zal zijn.  

We willen ook graag nog iedereen bedanken 

die is komen kijken naar het TROEBADOERIA! 

De leden, leiding en wijzelf hebben er heel 

hard van genoten! Wij vonden het ook 

geweldig dat er zoveel positieve respons is 

gekomen op deze editie, waarvoor hartelijk 

dank! Tot binnen 2 jaar!  

 

Nog even een kleine mededeling: Vanaf april kan er bij de GRL een “Attest inzake uitgaven 

voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar” bekomen worden. Dit is een attest dat 

je kan binnen doen bij de belastingen waardoor het kamp van je dochter/zoon, die op het 

moment van het kamp 2013 nog jonger dan 12 jaar was, wordt terugbetaald (of toch 

gedeeltelijk ) voor meer info: je vindt ons iedere zondag van 13u30-17u30 in de keuken of 

via mail: grl_elewijt@yahoo.com. 



   Woordje GRL 

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 19 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 

0499/376465  0498/374939   0497/225434  
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Kapoenen 

Hallo, bonjour, hello, olà, hey, … 

Hier de samen van APRIL ! 

 

13 april 

Knorknor, miaauw, boeee, meeeih, kukelekuuuu, 

blubblub, … Wat gaan wij vandaag allemaal 

doen? Kom verkleed als dier en ontdek het zelf! 2 

tot 5 aan de lokalen.  

19 april 

Deze avond is het Kinderfuif(6-11jaar)!! Deze zal doorgaan van 17u tot 18u45 in 

den Prins. Neem maar zeker al jullie vriendjes en vriendinnetjes, broers en 

zusjes mee. Ook voor de mama's en de papa's is er tijdens de kinderfuif de 

gelegenheid om iets te drinken en 's avonds zijn de mamies en papies vanaf 

21u ook welkom op de enige echte "Funky On The Rocks" (met bodega in de 

gildezaal!) 

20 april 

Vandaag is het geen vergadering, want het is pasen. Veel feest- en 

eitjesraapplezier gewenst  

25-26-27 april 

Huh, dat zijn geen 1, 2 maar 3 dagen ?? Het is weer weekend! Joepiedepoepie. 

Meer info over het thema, de uren, … volgen zeker nog via mail. 

4 mei 

Wie zijn dat allemaal?? Vandaag is het leidingswissel. Wij zullen vandaag leiding 

geven aan een andere tak en ook jullie krijgen leiding van een nieuwe 

leidingsploeg. Geen nood, volgende week zijn we er weer !! 2 tot 5 aan de 

lokalen. 

 

Dikke knuffels van jullie lieve leiding   



Kabouters 

Lieve schatten van patatten. Om te beginnen, een heel groot applaus voor jullie 

allemaal. Jullie waren de sterren van troebadoeria. Nu is het weer wachten tot in 

2016 om jullie dansmoves boven te halen. Maart is voorbij gevlogen, april staat al 

voor de deur.  Het is al bijna tijd om op kamp te vertrekken ! Dat gaat snel ! Maar 

nu eerst nog de maand april: 

Zondag 6 april: 

Vandaag gaan we zwemmen in Lier ! Dit is een heel leuk zwembad met 
glijbanen,wildwaterbanen, bubbelbaden, golfbaden, en nog zoveel meer. Wij spreken 
hiervoor af om 13uur aan de lokalen.     Wij rekenen een 
beetje op mama’s en papa’s die ons willen voeren tot in Lier. 
Wij voorzien een16uurtje voor na het zwemmen. Dit uitje zou 
zo’n 4 euro kosten. Om 17uur mogen de mama’s en papa’s ons 
terug komen halen aan het zwembad. 

 

Zondag 13 april: 

      GEEN VERGADERING. Geniet van jullie paasvakantie !  

 

Zaterdag 19 april: 

Deze week hebben we geen vergadering op zondag maar gaan we samen dansen op 
de kinderfuif ! Dit zal doorgaan in de prins. Jullie leiding moet hier heel de avond 
werken dus wij zijn al zeker van de partij !  De fuif begint om 17 en we zullen 
uitgedanst zijn  om 18u45. Haal jullie mooiste kleren maar boven en jullie 



Kabouters 

dansmoves uit de kast. Of was het omgekeerd…  Neem maar al jullie vriendjes en 
vriendinnetjes, broers of zussen en ook de mamies en de papies mee! 's avonds 
kunnen de mamie en de papie vanaf 21u ook naar de "Funky on the Rocks" - party 
komen, met Bodega in de gildezaal! 

Zondag 27 april: 

Vandaag hopen we op mooi weer. Willen jullie weten waarom ? Wij gaan samen 
picknicken. Een echte paaspicknick. Jullie mogen dus allemaal iets lekkers 
meenemen om te verorberen tijdens de picknick. Jullie moeten ook allemaal met de 
fiets komen. Dan kunnen we samen een 
leuk plekje zoeken om de picknicken. Jullie 
worden om 14uur, met de fiets, aan de 
lokalen verwacht. Om 17uur zal het 
afgelopen zijn. 

Zondag 4 mei: 

Vandaag is het leidingswissel. Iedereen die wil weten wat dit juist is moet om 

14uur naar de lokalen komen. Om 17uur zal iedereen het wel weten en kunnen jullie 

terug naar huis gaan. 

 

Dit was het al weer voor deze maand ! Een hele fijne paasvakantie meisjes, 

en tot op de vergaderingen  

Heel veel kusjes en lekjes van jullie hele lieve en mooie leiding  

          Jozefientje, Elenitje, Anketje, Ansje, Inneke, Silketje en Enyatje  
 



Welpen 

 

Het is alweer april de voorlaatste maand van het scoutsjaar. Het is rap 

vooruitgegaan, maar ze zeggen “als je je amuseert, gaat de tijd rap 

vooruit”. We kunnen al gaan aftellen naar het kamp  

( voor de welpen van 8 tot 15 augustus), maar eerst nog 2 maanden vol 

met plezier. 

 

 

6 april: 

 

Vandaag gaan we een groot bosspel spelen. Neem je strategisch 

denkvermogen maar mee, want je zal het nodig hebben om de vijand te 

verslaan. Bereid je dus al maar voor door te gaan schaken of stratego te 

spelen tegen je mama of papa en ga je conditie ook maar goed trainen. 

We zien jullie allemaal graag van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

 

13 april:  

 

Vandaag zullen we een groot kasteel/fort/bunker/villa/caravan/lokaal/… 

bouwen. Maar hoe, zie ik jullie al denken. Gaan we moeten metsen of 

moeten we weeral gaan sjorren…? Nee nee, wij hebben namelijk 

duizenden kartonnen dozen voorzien waarmee we de zotste dingen 

kunnen bouwen wees dus zeker aanwezig voor deze zotte vergadering 

Van 2 tot 5 zullen we ons daar mee bezig houden aan de lokalen. 

 

 

 

19 april: 

 

Vanavond is het de enige echte “funcky on the 

rocks” scoutsfuif met bodega. Jullie zijn allemaal 

welkom om op de kinderfuif jullie beentjes los te 

schudden en jullie ouders mee te nemen. Dus jullie 

zijn allemaal welkom in de prins ( voor meer info en 

de affiche kijk bij woordje grl of op de achterflap.) 

 



Welpen 

 

 

 

 

20 april:  

Omdat het vandaag Pasen is en de leiding allemaal 

eitjes is gaan rapen bij de oma en de opa is het 

vandaag geen vergadering. Amuseer jullie op de 

familiefeesten! 

 

 

 

27 april: 

 

Vandaag is het dropping, ja ja dropping, maar niet zomaar een dropping, 

nee nee. Het is een super dropping met de leiding!! Ja ja, met de leiding! 

Nee nee, niet alleen, maar samen! Zorg dat jullie goed uitgerust zijn met 

stapschoenen en jullie oriëntatievermogen zodat jullie niet verdwaald 

lopen! Op het einde van deze dropping zullen jullie weten wat een 

visgraat is,kunnen jullie kaart en coördinaten lezen en als het wat mee zit 

zijn we om 5uur terug. We zien jullie dus van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

 

4 mei:  

 

Vandaag zullen jullie ons moeten missen! ween ween :) Voor vandaag 

worden de leidingsploegen eens lekker door elkaar gesmeten. Jullie 

worden verwacht van 2 tot 5 aan de lokalen!  

 

 

 

Vele groetjes van Shere-Kahn, Baloe, Junior, Chil, Bagheera en Kaa 

 

 

 

 



Jong-gidsen 

 

Goeiendag allerbeste jonggidsen! 
Hopelijk hebben jullie er allemaal een fantastisch toffe maand maart op zitten. 

Het kan bijna niet anders met die paar zalige warme dagen! Hopelijk nog 

warmer in de maand april, maar hoe dan ook maken we er op de scouts alvast 

een keitoffe maand van  Eind april gaan je jeeeeejj op weekend dus neem nu 

alvast die agenda’s en schrap alles wat daar tot nu toe stond want dit megacool 

weekend gaat natuurlijk voor!!!   

Zondag 6 april:  

BELANGRIJK/BELANGRIJK/BELANGRIJK!  

Vandaag een grote dag voor onze derdejaars, het is namelijk hun beurt om 

jullie mogen de leiding op zich nemen vandaag! indien jullie vragen hebben, 

neem gerust contact met ons op! SUCCES!!! Deze vergadering gaat ook door 

van 14-17u aan de lokalen!  
 

Zondag 13 april: 
Trek allemaal slechte kleren aan want vandaag gaan we ons goed vuilmaken 

met eieren. Het is dan ook EIERVERGADERING joepiejoepiejoepiejoepie! 

Probeer allemaal wat eitjes mee te brengen, en vergeet geen handdoek en wat 

propere kleren voor achteraf. Vraag aan de mammies of de pappies om da 

baddeke al klaar te zetten want het gaat nodig zijn ;-) Van 2 tot 5 aan de 

lokalen natuurlijk!   

 

 



Jong-gidsen 

 

Zaterdag 19 april: 
Vandaag hopen we jullie allemaal te zien swingen op ‘Funky on the Rocks’ 

oftewel de SCOUTSFUIF. Vooraan in de samen vinden jullie de uren van de 

tienerfuif. Kom allemaal zeker een dansje wagen maar ook als je geen danser 

bent ben je meer dan welkom natuurlijk ;-) Tot dan  

 

 

Vrijdag-Zaterdag-Zondag 25-26-27 april 
Ein-de-lijk! Jullie hebben er lang op moeten wachten, het enige echte weekend 

met jullie mannelijke wederhelften maar nu is het zover. Wij sturen jullie alle 

informatie snel door via mail. Wij zijn er meer dan klaar voor, hopelijk jullie 

ook? 

 

 

 

!!! Olapola, er zijn 3 jarigen deze maand !!!   

 

Ons  is jarig op 9 april 

 

 blaast 24 kaarsjes uit op 13 april 

en krijgt massa’s pakjes op 19 april      



Jong-gidsen 

 

 

 

Om af te sluiten nog enkele fotootjes van op troebadoeria: 

 

 

 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

 
Bongiorno Swaggerds, 
Troebadoeria was een waar succes, we shined bright like a diamond! 
Dikke chapeau! 
Hier nog wat nostalgische sfeerbeelden! 
 
  



Jong-verkenner 

 

Aangezien april de maand is van de moppen, trakteren wij jullie op een portie 

schuddebuiken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

En dan nu de maandschors: 

6 april: 

Vandaag Papa-vergadering. Overtuig allemaal jullie daddy om mee te komen 

naar de vergadering want vandaag gaan we jullie vader-zoon relatie eens op 

proef stellen. Ik kan jullie al één ding verklappen: It’s gonna be legendary! 2h-

5h @ the locals! 

13 april: 

Neem vandaag allemaal jullie BMX/Mountain Bike/fiets waar een schrammetje 

meer of minder niet uitmaakt/… uit de schuur. We gaan zotte tricks uithalen, 

want weet je wat… Jullie leider, de heer Wannes Van Cutsem, is in een vorig 

leven nog professioneel BMX’er geweest. Hij gaat jullie de kneepjes van het 

vak aanleren! Zeker de moeite waard dus! We spreken af van 2-5 aan de 

scoutslokalen. (bescherming optioneel) 

 

Zaterdag 19 april: 

Vandaag is het zoals jullie allemaal weten onze 

befaamde Funky On The Rocks. (=scoutsfuif) 

we nodigen jullie uit op de tienerfuif die 

plaatsvind van 19h-20.45h. Trek allemaal jullie 

schoonste kleren aan, spuit een lekker parfumke 

op, legt uw haartjes schoon, trek uw 

dansschoenen aan, want vandaag is het dé 

ideale kans om de chicks te scoren! Morgen is 

het Pasen dus we lassen een verlofdag in, de 

ideale moment om eens bij jullie familie langs 

te gaan. 

 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

25-26-27 april: 

Jihaaaa! Ons tweede weekend is aangebroken! En weet wat, dit keer gaat ons 

tegengeslacht mee! Wederom een opportuniteit om ze rond ulle vinger te 

draaien! Meer info volgt via e-mail.  

 

4 mei: 

Over vandaag kan ik niet al te veel verklappen, het enige dat ik kan zeggen is 

dat wij jullie vandaag in de handen laten van een stel andere dames en heren die 

voor jullie een topvergadering ineen zullen steken. Van 2-5 @ the locals. 

 

Ziezo, dit was het dan weer voor deze maand. 

Greetz van jullie awesome leiding!!! 

 

            Joren  Toon     Bernard   Akke  Maes 

                     Wannes 

 



Gidsen 

 

Allerliefste gidsen, 
het is al april wat gaat het jaar toch snel voorbij! Nog maar 4 maand en 
een paar dagen en we zitten al op ons fietsje richting de Ardennen. Nu 
het beter weer begint te worden en het zonnetje wat meer begint te 
schijnen kunnen jullie al wat beginnen trainen om te fietsen, dus neem 
voor alles de fiets zou ik zo zeggen!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zondag 6 april 
 
It’s not that I’m lazy 
I think I’m just crazy 
I don’t wanna work today 
Maybe I just wanna stay 
Just take it easy cause there is no stress 
 
Integendeel zelfs jullie gaan heel hard moeten werken vandaag van 2 tot 
5 aan de lokalen ;)! Achteraf is het dan tijd voor het volgende: 
 
I came in like a wrecking ball 
I never hit so hard in love 



Gidsen 

 

All I wanted was to break your walls 
All you ever did was break me 
Yeah, you wreck me 
 
 
Zondag 13 april 
 
Who run the world? Girls! 
Who run the world? Girls! 
Who run the world? Girls! 
Who run the world? Girls! 
 
Who run this motha? Girls! 
Who run this motha? Girls! 
Who run this motha? Girls! 
Who run this motha? Girls! 
 
Who run the world? Girls! 
Who run the world? Girls! 
Who run the world? Girls! 
Who run the world? Girls! 
 
En dan zeker Indi en Merel want zij gaan deze zondag voor ons 
entertainment zorgen! 
Van 2 tot 5 aan de lokalen! 
 
Zaterdag 16 april 
 
I need your love 
I need your time 
When everything's wrong, you make it right. 
I feel so high 
 
Yup. Bad, moon walking, this here, is our party, my posse's been on 
Broadway, 
And we did it, our way. 
Grown music, I shed my skin and put my bones into everything I record 
to it 
And yet I’m on. 
 
It's going down, I'm yelling timber 
You better move, you better dance 
Let's make a night, you won't remember 



Gidsen 

 

I'll be the one, you won't forget 
 
Haal jullie dansschoenen maar boven want het is SCOUTSFUIF!! (in den 
prins) 
 
Weekend 25 en 27 april 
 
No one could ever know me 
No one could ever see me 
Seems you're the only one who knows 
What it's like to be me 
Someone to face the day with 
Make it through all the rest with 
Someone I'll always laugh with 
Even at my worst I'm best with you, yeah 
 
Dit weekend gaan we nieuwe vrienden maken bij het district. 
Woehoeeeeew!! 
Meer info volgt nog via mail, maar we weten nu alvast dat het een 
onvergetelijk weekend zal worden! 
 
Zondag 4 mei 
 
I'm a survivor 
I'm not gon give up 
I'm not gon stop 
I'm gon work harder 
I'm a survivor 
I'm gonna make it 
I will survive 
Keep on survivin' 
 



Gidsen 

 

Het zal moeilijk worden een weekje zonder ons, maar jullie overleven 
deze leidingswissel wel! Volgende week zijn we er weer ;) Van 2 tot 5 
aan de lokalen! 
 
ps: moest je ons te hard missen we zijn nog steeds op het scoutsterrein 
aanwezig, geen nood! 
 
 
Veel kusjes,  
 
Emilie, Dora, Lise en Linde 
 

ps: wie het eerst alle gebruikte liedjes met titel en uitvoerder benoemd en in de groep zet krijgt een verrassing! 

 

 



Verkenners 

 

 

Heey lieve verkennertjes, 

 

Vandaag 6 april.  

Gaan we weer met vannalles beginnen gooien. 

Dus het isdus bandenvergadering, de verzekeringspapieren zullen klaar liggen 

voor de durvers onder julie. 

Dit gaat door van 14h tot 17h, hierna nog zatte verkenner bar met ice tea. 

 

 

6 + 7, 13 april dus, 

Gaan we terug met dingen gooien. Nu alleen met veel kleinere dingen.  

Het is ovaal er zit iets geel en iets slijmerig in. Rara wat is het? Ps. opti is er 

allergisch aan als hij het eet. Inderdaad het is een ei!   

Eiervergadering dus van 14h tot 17h @ de lokalen 

 

We zijn weer 7 dagen verder, het is dus nog vakantie voor julie. Deze 

vergadering wordt net zoals alle andere vergaderingen super, alleen is deze 

vergadering een beetje anders dan de anderen, het is namelijk scoutsfuif! Het 

is het graafste feesje van het jaar, dus.alemaal genoeg drinken en genoeg geld 

aan de mama en papa vragen, dit natuurlijk om onze nieuwe lokalen goed te 

kunnen sponsoren… 

Opgelet de fuif gaat dor op een zaterdag! (19 april) 

 

 

Dit weekend gaan jullie je moeten bewijzen als man, 



Verkenners 

 

Wa gaan van vrijdagavond tot zondagmiddag met de lieftallige gidsen op 

weekend verdere informatie krijgen jullie nog via mail of gezicht boek. 

We kunnen wel al zeggen dat het weekend doorgaat van 25 tot 27 april. 

 

We zitten al in mei, de tijd vliegt als we ons amuseren! 

We hebben ons goed vertegenwoordigt op de bierfeesten hopelijk staan jullie 

vandaag ook paraat! Vandaag krijgen jullie een suprise, hopelijk kunnen jullie 

dit na een zware avond aan?   

Vandaag is het natuurlijk 4mei, dan leggen al een vogeltjes een ei van twee tot 

vijf aan de lokalen! 

 

Dit was de samen voor de maand april, en een klein stukje mei. 

 

Met dank aan, 

 

Smurf, opti, poedel, brampon.  

 

 



Jin 

 

Beste Jinners, 
hier zijn we weer met de samen en we beginnen direct met wat praktische 
informatie: 
Met cinefiesta (4-6 april) wordt de jinbar omgebouwd tot een cinema en wordt 
er een heel weekend naar films gekeken. De week voor cinefiesta worden de 
voorbereidingen hiervoor gedaan dus als u niet weet wat doen, de cinefiesta 
werkploeg kan alle hulp gebruiken! 
 
19 april is het scoutsfuif – Funky on the Rocks! Ook hier mogen jullie komen 
helpen met de voorbereidingen. 
 
En last but not least: 
9 – 11 MEI gaan wij op rocket-power weekend aan de zee! Meer praktische 
info volgt later 
maar duid deze datum al zeker aan in jullie agenda’s. 
 
4 – 5 – 6 APRIL 
CINEFIESTA 
De jinners mogen ook deelnemen aan 
cinefiesta, maar mogen maar 1 dag komen. 
Welke dag dit is heeft de werkploeg nog niet 
bevestigd dus deze zullen wij later nog 
meedelen. Zondag 6 april worden jullie wel al zowiezo verwacht van 2 tot 5 
@de locals. 
 
13 APRIL 
Vandaag worden jullie pas ’s avonds op de scouts verwacht tegen 20 uur. 
Jullie zullen ergens in groot Zemst gedropt worden en jullie zullen het beste van 
jezelf mogen geven om de scouts terug te vinden. Wij verwachten jullie 
heelhuidse terugkeer tegen 22u. 
Zij die schrik hebben in het donker, geen paniek! Wij hebben daar een 
oplossing voor  
        
 
 
 
 
 
 
 



Jin 

 

 
19 APRIL 
Scoutsfuif Funky on the Rocks – Jullie zijn hier verplicht om de beste djens 
moves te placeren op den dansvloer. Mensen die geen zotte djens moves 
hebben kunnen altijd beginnen stappen. 
 
20 APRIL 
Na al dat stappen van gisteren gaan we vandaag van 2 tot 5 de meest 
waanzinnige mini-games aller tijden spelen! We gaan back to the roots en jullie 
mogen vandaag uitzonderlijk de kleren van jullie oma en/of opa aandoen. 
 
27 APRIL 
Hier gaan we ons zelf nog eens voorbereiden op volgend jaar en gaan jullie nog 
eens leiding mogen geven aan de jongste takken. Wij gaan jullie hiervoor op 
voorhand in groepjes verdelen en meegeven bij welke tak jullie zullen staan 
zodat jullie hiervoor een spel kunnen ineen steken. 
  



Jin 

 

03 MEI 
Dit weekend is het bierfeesten. Op de bierfeesten is er elke zaterdag een 
volleybal tornooi waar wij dit jaar met de jinners aan gaan deelnemen. 
Hiervoor kunnen we onze geweldige sporti-margi outfit voor de zoveelste maal 
dit jaar weer uit de kast halen en in Weerde laten zien hoe neig wij wel niet 
zijn. 
 
04 MEI 
Deze zondag zullen jullie moeten doorbrengen zonder jullie vertrouwde leiding. 
Maar geen traantjes, het is maar van 2 tot 5. Wat jullie gaan doen zal van jullie 
nieuwe dagleiding afhangen, maar wij kunnen jullie wel al zeggen dat jullie van 
14u tot 17u worden verwacht op de scouts. 
 
Dikke cheers, kusjes en hartjes van Jerre, Jana en Weichie 
 
 

 

 

 

 



 

 



Achterflap 

 

 


