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Redactioneeltje 

 

Wooow het is maart! 

 

Zulk geweldig weer waar we al mee verwent zijn.De leiding heeft alvast al genoten van het fijne weer 

op zondag na de vergaderingen! 

 

Graag willen we ons ook verontschuldigen voor de late Samen van Februari. Deze Samen zal jullie 

alvast hopelijk op tijd bereiken. 

Veel leesplezier! 

 

Behulpzame Camelus en Goedlachse Jacana 



   Woordje GRL 

  Beste lezer van deze samen,  

 

Hier zijn we weer met al de 6e samen van dit jaar! Nog 2 te gaan en dan volgt de KAMPSAMEN! Olé! 

 

Eerst en vooral zouden we onze excuses willen aanbieden voor de samen van Februari. Deze is zeer 

laat of niet aangekomen wegens enkele technische problemen, waarvoor onze excuses. We doen ons 

best zodat dit niet meer voorkomt!! 

 

Het eerste weekend van maart staat er weer een groot evenement op het programma, namelijk 

TROEBADOERIA. Dit evenement wordt om de 2 jaar georganiseerd en is een groot optreden van al 

onze leden. Vanaf februari wordt er in iedere tak nagedacht over een act die kan opgevoerd worden 

tijden troebadoeria en wordt hier hard voor gerepeteerd. Dit tot aan het eerste weekend van maart 

waarbij de verschillende acts in één show worden gegoten, waarbij u als ouder, grootouder, broer, 

zus, tante, nonkel, meter, peter, buurvrouw, buurman,…  kan komen kijken naar de sterallures van 

uw kleine (grote) spruit.  

 

Bij een optreden horen natuurlijk ook momenten van repetitie. Hieronder alvast enkele praktische 

info omtrent de repetities en de eigenlijke optredens. 

 Woensdag 26/02: repetitie in de Gildenzaal (klein zaaltje aan de kerk van Elewijt) 

13u-14u: Kapoenen 

14u-15u: Kabouters 

15u-16u: Welpen 

16u-17u: Jogi’s 

17u-18u: JV’s 

18u-19u: Gidsen 

19u-20u: Verkenners 

20u-21u: Jin 

21u-22u: Leiding 

Vrijdag 28/02: repetitie in de Prins (zaal achter café In den Prins, ook aan de kerk van Elewijt) 

17u-17u30: Kapoenen 

17u30-18u: Kabouters 

18u-18u30: Welpen 

18u30-19u: Jogi’s 

19u-19u30: JV’s 

19u30-20u: Gidsen 

20u-20u30: Verkenners 

20u30-21u: Jin 

21u-21u30: Leiding 

Kom zeker op tijd, minstens 15 min. op voorhand! 

 



   Woordje GRL 

 

Zaterdag  01/03: Generale repetitie en ’s avonds optreden in de Prins 

13u: Iedereen aanwezig 

15u: Kapoenen, kabouters en welpen mogen naar huis 

19u: Iedereen weer aanwezig  

19u30: Deuren open 

20u: Start voorstelling 

Zondag 02/03: Optreden in de Prins 

14u: Iedereen aanwezig 

14u30: Deuren open 

15u: Start voorstelling 

De twee voorstellingen zijn dus zaterdag  1 maart om 20u, deuren open om 19u30 en zondag 2 

maart om 15u, deuren open om 14u30. Gelieve ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter, steeds 

aanwezig is op de repetities zowel de dagen voor de voorstelling als de zondagen in februari die 

besteedt worden aan de voorbereidingen voor het optreden.  

We hebben ook nog minder goed nieuws. De laatste tijd hebben  we weer te maken met vandalisme. 

Voornamelijk onze scoutschalet krijgt het zwaar te verduren.  We willen dan ook aan de ouders 

vragen, indien u iets verdacht opmerkt aan onze lokalen verwittig ons dan meteen.   

Paulien De Broeck: 0498/37 49 39 

Stijn Bolyn: 0497/22 54 34 

Tom Develter: 0499/37 64 65 

Om niet met een droevige noot te eindigen, hier nog wat algemene info: 

Voor sjaaltjes en fluorescerende strip’s kan u weer terecht bij ons (de groepsleiding). U kan ons 

iedere zondag van 13u30 – 17u terug vinden in de keuken.  

 

Ook wanneer u vragen, opmerkingen, bedenkingen,… heeft kan u zich steeds tot ons wenden.  

Echter over vergaderingen van de takken, kan u zich best tot de takleiding wenden, want wij zijn niet 

altijd op de hoogte van de juiste locatie en/of uren van iedere vergadering van iedere tak. Gsm-

nummers en e-mailadressen kan u steeds vinden op www.scoutselewijt.be onder de rubriek ‘leiding’. 

Vergeet ook alvast de volgende datum niet in je agenda te schrijven: ZATERDAG 19 APRIL want dan is 

het onze SCOUTSFUIF! Deze fuif wordt voorafgegaan door een kinder- en een tienerfuif. Exacte uren 

van deze fuifjes worden in de volgende samen meegedeeld of vind je vanaf eind maart op onze 

scoutssite www.scoutselewijt.be terug  

Groetjes en tot de volgende! 

 

Paulien  Stijn   Tom 

http://www.scoutselewijt.be/
http://www.scoutselewijt.be/


Kapoenen 

Heej ouders en kapoentjes! Het jaar 2014 lijkt nog maar net begonnen te zijn en het is al maart!  wat 

gaat het scoutsjaar toch vooruit als je plezier maakt!9 MAARTVandaag staat er iets speciaals op het 

programma! We gaan vandaag naar het Bloso domein in Hofstade. Het is namelijk districtsdag 

‘Withloveday’. We gaan allemaal spelletjes spelen met de kapoenen van andere scouts. We gaan te voet 

naar het Bloso domein, dus we vertrekken met zen allen om 13u15 stipt aan het scouts lokaal richting 

Bloso. Om 16u30 zal dit gedaan zijn en stappen we terug naar de scoutslokalen. We zullen 

rond 17u15 ongeveer terug aan de lokalen zijn. 

 

16 MAARTVandaag doen we geen gewone boef vergadering maar een ‘’gezonde’’ 

boefvergadering. Iedereen neemt een aantal gezonde hapjes mee. We vallen al dat lekkers 

aan om 14u, om 17u  zal ons buikje rond zijn en keren we terug naar huis. 

  

23 MAARTJongens- meisjes vergadering, vandaag gaan de meisjes met onze mannelijke leiding een potje 

voetbal spelen. De jongens gaan zich van hun vrouwelijke kant laten zien. Kom van 14u tot 17u naar de 

lokalen en ontdek wat dat is!  

 

30 MAART Mama- papa- nonkel- tante vergadering. Neem iemand van de vorige personen mee naar de 

lokalen en kom samen ons cool spel ontdekken van 14u tot 17u.Voila! Zo zit de maand maart er ook 

weer op. Hop hop naar april!! 

Vele groetjes van jullie super coole leiding! Lina, Katoke, Mathilde, Marit, Laura, Ruben en Bram

 

http://www.google.be/imgres?biw=1366&bih=612&tbm=isch&tbnid=mUcdq8mPgmnOCM:&imgrefurl=http://www.search-best-cartoon.com/cartoon-fruit-page-2.html&docid=6sSw8UP0KFkwmM&imgurl=http://www.search-best-cartoon.com/cartoon-fruit/cartoon-fruit-apple-jumping-rope.jpg&w=1369&h=1652&ei=BhL9UuXDLsiBywOcuICwBw&zoom=1&iact=rc&dur=769&page=2&start=20&ndsp=28&ved=0CKABEIQcMBc


Kabouters 

Liefste kaboutertjes, 

Er staat jullie een geweldige maand maart te wachten vol megafantastischesupergeweldige 

vergaderingen!  

Zaterdag 1 maart en zondag 2 maart 

JOEPIE!!! Eindelijk is het zover... we mogen onze dansmoves laten zien op het podium voor de 

mama's, papa's, oma's, opa's, neven, nichten, ...! Ja hoor, dit weekend is het TROUBADOURIA! 

Warm jullie benen en armen al maar op, zing jullie stemmetjes maar warm, en tover een lach op jullie 

gezicht... zo zijn jullie helemaal klaar om te schitteren!  

Meer informatie over het Troebadoeria vind je vooraan in de samen bij het woordje van de GRL, dus 
zeker lezen!! Hier staan ook verschillende data in de week voor het Troebadoeria waarop we in de 
zaal ‘In den Prins’ al afspreken voor de repetities en de generale repetitie. 
 

Zondag 9 maart 

Vandaag is het districtendag, wat dat allemaal voor spannends inhoudt dat is een verrassing! 

spannend... Als jullie om 14u naar de lokalen komen, zullen jullie het allemaal ontdekken!  

zondag 16 maart 

Wanneer jullie zondag ochtend opstaan, doen jullie best eerst dit dansje... 

1, 2, 3, 4 
hup naar achter, hup naar voor 
1, 2, 3, 4 
even rust en dan weer door 
1, 2, 3, 4  
links en rechts en spreid en sluit 
1, 2, 3, 4 
adem in en adem uit 

 
Nu zijn jullie helemaal opgewarmd en klaar om te sporten! Want vandaag is het SPORTDAG!!   

 

zondag 23 maart 

Deze vergadering gaan we allemaal schitteren, fonkelen, twinkelen, sprankelen als prinsjes! Vandaag 

is het beautyvergadering!  We gaan onze nagels lakken in alle kleuren van de regenboog, ons 

schminken, onze haren kammen en invlechten, ....  De prinsessen worden verwacht om 14u aan de 

lokalen!  

 

zondag 30 maart 

Trek jullie survival outfit al maar aan want vandaag worden jullie gedropt! Jullie worden om 14u aan de 

lokalen verwacht!  

 Heel veel liefs van de kabouterleiding!  

 

 



Welpen 

Beste welpen, hier is de samen voor maart, het belooft een supertoffe maand 

te worden met onder andere troebadoeria en welpenweekend, dus hier komt 

het... 

 

1,2 maart  

 

Dit weekend gaan we onze podiumkunsten eens etaleren aan al onze mama’s 

en papa’s. Daarom worden jullie verwacht: 

- Op zaterdag 1 maart van 13:00 tot 15:00 voor de generale repetitie in de Prins 

- Diezelfde avond worden jullie om 19:00 verwacht in de pastorie, want om 

20:00 begint de voorstelling (deuren om 19:30) 

- Zondag begint de voorstelling om 15:00 (deuren om 14:30). Jullie worden in 

de pastorie verwacht om 14:00. 

 

9 maart  

 

Vandaag is het Withlove districtsdag. We gaan vandaag met de fiets naar het 

Bloso domein, dus neem zeker een fiets mee en een fietsslot. We vertrekken 

om 13:30u aan de lokalen om dan daar een superleuk gigaspel te spelen met 

heel het district (Hever, Perk, Steenokkerzeel, Vilvoorde),.... We zijn terug aan 

de lokalen om 17u. 

 

16 maart  

 

Trek vandaag allemaal je mooiste jurkje aan, want 

vandaag is het Janettenvergadering! Roep de hulp in 

van je mama, zus, oma of vriendinnetje en zorg 

ervoor dat je er piekfijn uitziet. Van 2 tot 5 aan de 



Welpen 

lokalen. 

21, 22, 23 maart  

 

Dit weekend zal er een serieus pak gesjord worden en 

zullen jullie scoutstechnieken worden bijgeschaafd. Dit 

weekend zal doorgaan aan de scoutslokalen zelf. Meer 

uitleg zullen jullie nog krijgen via mail ergens begin 

maart. 

 

30 maart 

 

Trek vandaag allemaal jullie labojassen aan zet 

jullie veiligheidsbrillen op want het is 

wetenschapsvergadering! Vandaag zullen we ons 

verdiepen in de wereld van de wetenschap, jullie 

zullen na vandaag als Einstein naar huis gaan ;)  

 

 

 

Groeten Chill, Kaa, Baloe, Shere-Kahn, Bagheera en Junior !! 



Jong-gidsen 

 

Liefste Jogi’s, 

De derde maand van het jaar, het begin van de Lente, dat verdient wat extra informatie 

Maart (ook wel: lentemaand, buienmaand, guldenmaand, dorremaand) is de derde maand van het 

jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De maand is vernoemd naar Mars, de Romeinse 

god van de oorlog. In verband met de omschakeling van de standaardtijd naar de zomertijd op de 

laatste zondag van deze maand duurt maart een uur korter dan de andere maanden van 31 dagen. 

Blablabla, wat gaan we doen deze maand? 

Za 1 en zo 2 maart: 

Vandaag gaan we onze ouders/oma’s en opa’s/ liefjes/vrienden en vriendinnetjes en al de rest laten 

zien wat we in ons mars hebben op TROEBADOERIA! meer informatie over de repetities/generale 

repetitie en de uren dat jullie aanwezig dienen te zijn vinden jullie vooraf in de samen. 

zondag 9 maart: 

Vandaag gaan we eens tonen dat de jonggidsen de beste zijn van al de scoutsen in de buurt. Het is 

namelijk vandaag disctrictvergadering, dit betekent dat we een spel gaan spelen met een aantal 

andere scoutsen die tot ons district behoren (peuti, boortmeerbeek, steenokkerzeel enz enz).  Kom 

met de fiets naar de scoutslokalen want we trekken met zen allen naar het bloso domein !  van 14-

17 u aan de lokalen  

Zondag 16 maart: 

Om het dikst vandaag! Verkleed je zo dik mogelijk want vandaag is het dikke mensenvergadering! 

Wat doen dikke mensen???? veel eten! We kunnen dus niet anders dan deze vergadering te 

combineren met Boefvergadering! Dus 1.verkleden en 2. iedereen moet iets lekkers 

bakken/meebrengen!!!! Van 14-17u aan de lokalen  

 

 

zondag 23 maart: 

Na al dat plezier/gelach/gespeel en veel meer is het eens tijd om ons lokaal te pimpen. We gaan er 

met zen allen eens goed invliegen dus neem zeker verf, verfborstels, een schilderschort, posters, ….. 

en nog veel meer mee om het lokaal op te fleuren! Van 14-17u aan de lokalen  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Maand
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mars_(godheid)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomertijd
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=f1CWq0c-qvUFMM&tbnid=yjwS1zAQVDi9wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allez4kidz.nl/2012/05/02/een-vijfde-van-de-nederlandse-kinderen-is-te-dik/&ei=e8L-UoeUKYWihgfq7IHAAg&bvm=bv.61535280,d.ZG4&psig=AFQjCNEvTl8mPrwMaOSB1RHiQ2EXGM5VsQ&ust=1392513976059540


Jong-gidsen 

 

 

zondag 30 maart: 

 

van 14-17u aan de lokalen 

zondag 6 april: 

BELANGRIJK/BELANGRIJK/BELANGRIJK! 

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

te steken ! De leiding neemt jullie plek in als lid, en 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! 

 

HIP HIP HOERA VOOR DE JARIGE VAN DEZE MAAND::: 

GITTE OP 8 MAART!!! 

 

Lieve groetjes van jullie leiding: 

Arnoud, Ruth, Ielke, Fran en Dorien 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GZsOe6uDz91yvM&tbnid=p__xxcvEZKH4XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://buldogje88.blogspot.com/2013_01_01_archive.html&ei=KMP-UqbqB8SP7Abt5YDgAg&bvm=bv.61535280,d.ZGU&psig=AFQjCNFivMMjgAaGGkM25aWNRkd0clqfRg&ust=1392514204007186


Jong-verkenner 

 

¿hola, qué tal? 

Wat gaat de tijd toch veel te snel voorbij, straks is het alweer kamp, olé! 

Maar eerst het evenement waar we zolang voor gerepeteerd hebben: 

TROEBADOERIA. 

Hoogstwaarschijnlijk zullen we alle andere takken overtreffen met de 

genialiteit van onze act, maar laten we voor alle zekerheid toch maar de 

grote dag afwachten! 

OPGELET: vergeet niet in de week voor troebadoeria naar de repetities te 

komen op woensdag 26 en vrijdag 28 februari!!! De uren staan in de vorige 

samen bij het woordje grl. Ook is er zaterdag nog een generale repetitie, 

voor de uren zie ook woordje grl vorige samen! 

 

Nog even een sfeerbeeld van een vorige vergadering: 

 

Zaterdag 1 en zondag 2 maart 2014 

Vandaag is het dus de dag! Wekenlang repeteren en nu is het eindelijk 

zover…  

Hopelijk komen alle ouders kijken naar onze act, want het zal de moeite 

zijn! 



Jong-verkenner 

 

!!!Om te weten hoelaat je aanwezig moet zijn in de gildenzaal, kijk dan voor 

in deze samen naar het woordje van de GRL!!! 

 

Zondag 9 maart 2014 

Vandaag is het iets speciaals: het is Withlove-dag. Dat wil zeggen dat we 

met alle JV’s en Jogi’s van ons district, het district WithLove, een megagroot 

spel gaan spelen in het Blosodomein van Hofstade.  

Hiervoor spreken we om 13u30 af aan de lokalen met fiets + fietsslot! 

Helm en fluovestje worden aangeraden. Omstreeks 17u zullen we terug aan 

de lokalen zijn. 

Kom met zoveel mogelijk, dan kunnen we die andere scoutsgroepen laten 

zien wa voor een neige menne wij zijn en dat scouts Elewijt toch wel de 

allerbeste skoette is!!! 

 

Zondag 16 maart 2014 

Vandaag Bomma –en Bompavergadering! Zoekt u al maar een wandelstok, 

een geruite vest of een kleed van uw oma! 

Een hele namiddag koffieklets en gestoef over uw kleinkinderen, maar ook 

heel wat wildere spellekes zullen aan bod komen, want bomma’s en 

bompa’s zijn nog zeer actief de dag van vandaag!! 

van 2 tot 5 aan de lokalen!! 

 

 

 

 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

 

 Zondag 23 maart 2014 

Hard, zacht, geroerd, rot, … EIERVERGADERING!!!! 

Breng zoveel mogelijk eieren mee van thuis, ze mogen ook rot zijn ;) 

De leiding zal zelf ook zoveel mogelijk eieren meenemen zodat er een ware 

veldslag kan ontstaan. Neem ook allemaal een nylonkous mee! Van 2 tot 5 

aan de lokalen! 

  



Jong-verkenner 

 

Zaterdag 29 maart 2014 

Omdat sommigen onder jullie nu examens hebben doen we nog een 

avondvergadering. Dit zal fireball of filmavond worden. De vergaderingen 

hiervoor gaan jullie mogen stemmen, dus alweer een extra motivatie om 

naar de vergaderingen te komen! 

Van 19u30 tot 21u30 aan de lokalen!!!! 

 

Zo dat was de maandschors voor de maand maart, wij hopen op een 

massale opkomst naar de vergaderingen, maar dat zal wel geen probleem 

zijn ;) 

 

Een stevige wolvenpoot van jullie leiding:  

 

 

 

Jojo  Wannes      Maes      Pumba  Dhoore  Bernard 



Gidsen 

 

 

Dag liefste gidsen, 

Hopelijk heeft iedereen zich goed geamuseerd in februari want nu is maart aangebroken 

en in deze maand staat er veel leuks op de planning! 

Hieronder (zoals altijd) vind je een gedetailleerde planning. Hopelijk kunnen we hiermee 

de enkele gidsen motiveren die nog niet zo veel naar de vergaderingen gekomen zijn... 
 

zaterdag 1 en zondag 2 maart 

 
 

De gedetailleerde info over wie, wanneer, wat, waarom, welke, waarmee, waardoor, 

waarlangs, hoe, hoeveel....? kom je te weten tijdens de repetities die eind februari 

plaatsvinden. 

 

 

zondag 9 maart 

 

 
 

Hou je mail en facebook in de gaten want de gedetailleerde info over wie, wanneer, wat, 

waarom, welke, waarmee, waardoor, waarlangs, hoe, hoeveel....? kom je daar te weten. 
 

 
zondag 16 maart 

 



Gidsen 

 

Kom van 2 tot 5 naar de lokalen. neem wat stofjes, naald, draad, schaar,... mee en maak 

hiermee  de nieuwe mode voor de lente van 2014. 

zaterdag 22 maart 

 

Kom van 20u-22u naar de lokalen voor een spannende en warme vergadering. 
 

 
zaterdag 29 maart 

 
 
 

Kom van 19u-21u naar de lokalen. Als je de rebus opgelost hebt, dan weet je wat je zeker 

niet mag doen alvorens naar de scouts te komen!!! 
 

 

zondag 6 april 

 
 

 

kom van 2-5 naar de lokalen om ons wat voor te bereiden op het kamp. En NEE 

we gaan niet fietsen!! :-p 
 

dikke zoensels!! 

 



Gidsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

Ola Chickas!! 

We hebben een geweldig mooi Troebadoeria achter de rug (of het komt er et aan) Iedereen zal dan 

ook weer vol lof over jullie zijn na de mooie glanspresentatie! 

1 en 2 maart TROABADOERIA! 

Meer info: check het woordje GRL in de vorige Samen! 

9 maart van 14u tot 17u ad lokalen 

Omhoog en omlaag 

Elke dag weer opnieuw 

Van ’s ochtends tot ’s avonds 

Telkens luisterend naar bevelen 

Ik neem ze mee in mijn buik 

Maar geef ze ongeschonden weer terug 

Rara, Wat doen we vandaag ;-) 

 

Verkenner: Ja wat was dat voor een gedichtje? :o 

Leiding: Kreeg et de creatieve inval voor dit gedichtje dat relevant is voor het spel.  

16 maart 14u tot 17u ad lokalen 

Oldskool paintball! 

Neem allemaal een stukje pvc buis, oude tijdschriften en een slecht (liefst wit) t-shirt 

Wij zorgen voor de verf! 

“The hunt is on” Warwick. 

 

23 maart: 13u tot 17u ad lokalen (LET OP 13u DUS!) 

We gaan al eens een ritje maken met de fiets.  

Neem zeker wat drinken en eten mee, een goed onderhouden fiets (mag een koersfiets zijn maar 

hoeft niet) en een HELM!!! ZONDER HELM VERTREK JE NIET MEE! Ook op kamp is een helm 

VERPLICHT! 

29-30 maart: Zaterdag 29 maart komen we om 14u ad lokalen samen om: 

EEN VLOT TE BOUWEN! Rond 17u keren we huiswaarts. 



Verkenners 

 

30 maart van 14u tot 17u gaan we op vlottentocht! 

Afspraak aan de lokalen met de fiets en kleren die nat mogen worden! 

6 April: 14u – 17u ad lokalen 

Het is rond en zwart? 

 

 

Enthousiaste groeten, Smurf, Opti, Brampon en Poedel 

 

PS:  van 25-27 April gaan we op districtsweekend!!! Aka GIVERWEEKEND!  

Meer info krijgen jullie nog via mail/ Facebook/ Samen 

xoxoxox 

 

 



Jin 

 

Samen Maart 
Liefste jinners, 

Waarschijnlijk krijgen jullie deze samen pas na het geweldige optreden op troebadoeria dat we daar 

hebben neergezet. Vandaar begin ik de samen pas met de week erna. 

 

Zondag 9 maart 
Vandaag worden jullie in groepjes verdeeld om een te gaan zien hoe het er bij de jongste takken aan 

toegaat. Kwestie dat jullie volgend jaar ook een van deze takken zullen krijgen. Je zal nog niets in 

elkaar moeten steken maar gwn meehelpen aan het spel dat zei hebben gemaakt voor de leden.  

 

Zaterdag 16 maart 
Opgelet, dit is een zaterdag. 

Omdat we besloten hebben om maar 1 weekend meer te doen gaan een miniweekend/feesje 

houden op locatie te leuven.  

Meer info over kostprijs en exacte uren worden later medegedeeld. 

 

Zondag 23 maart 
Vandaag krijgen enkele jinners de kans om een mega, ultraneig luchthavenspel ineen te steken. De 

uitverkorene jinners zijn: Sofia, Mathias, Lize, Heike en Anneleen. 

Jullie zullen een datum afspreken om dit voor te bereiden. Wij zullen uiteraard jullie hierin 

begeleiden en mee het spel maken. 

 

Zondag 30 maart 
Vandaag krijgen enkele jinners de kans om een mega, ultraneig liftspel ineen te steken. De 

uitverkorene jinners zijn: Hannelore, Luna, Fien B, Kasper en Lorate. 

Jullie zullen een datum afspreken om dit voor te bereiden. Wij zullen uiteraard jullie hierin 

begeleiden en mee het spel maken. 

 



Jin 

 

Dit was het voor de maand Maart. Voor de rest wil ik jullie nog mededelen dat het eerste weekend 

van de paasvakantie Cinefiesta zal zijn. Jullie zullen 1 avond aanwezig mogen zijn op deze bangelijke 

activiteit. Welke dag dit zal zijn horen jullie later nog. 

Groetjes van jullie liefste leiding, 

Jerre, Jana en Weichie 

 



Jin 

 

 

 


