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Redactioneeltje 

 

 

Beste scoutsvrienden, 

 

Ziehier de voorlaatste samen van het jaar.. de laatste gewone samen, want de volgende die 

je krijgt is een superdik kamp exemplaar! Jammer genoeg wil dat zeggen dat het scoutsjaar 

bijna aan zijn einde komt, het goede nieuws is dan weer dat het scoutskamp weer dichterbij 

komt!  Hoera, wij kijken er alvast me de hele leidingsploeg naar uit! We hopen dat jullie 

even hard genoten hebben van het voorbije scoutsjaar als ons en hopelijk gaat iedereen mee 

op scoutskamp?!   

 

We wensen jullie allemaal een zonnige mei toe.. 

 

Tot de kampsamen! 

 

De samenploeg



Woordje GRL 

Liefste lezer, 

April was de maand van de grappen en grollen. Maar ook de maand dat het weer hele rare 

temperatuur schommelingen doormaakte. Gelukkig zijn we tijdens de scoutsfuif gespaard 

gebleven van winterse buien en was het een geslaagde editie! Aan allen die gekomen zijn, 

proficiat! Aan allen die niet gekomen zijn, jullie hebben wat gemist  

Hopelijk brengt mei nog veel mooie lente dagen! Om jullie alvast in de lente modus te 

brengen, volgt hier een kort overzicht van wat er jullie te wachten staat bij scouts Elewijt in 

de maand mei! 

 

St. Hubertus Processie: Zoals elk jaar gaat er op Pinkstermaandag een 

heuse processie door Elewijt. Naar aloude traditie loopt de scouts hier 

ook in mee, zowel de leiding als de leden. Jullie worden dus allen 

verwacht op Pinkstermaandag 20 mei om 8u30 aan de kerk om er 

samen met heel Elewijt een leuke dag van te maken! Vergeet niet je 

uniform aan te doen! En welpen mogen een (zelfgemaakte) boog 

meenemen  

 

Afsluit barbecue: De laatste weekends van de maand mei zullen de meeste takken afsluiten 

met een BBQ. Deze gaat meestal niet door op een zondag van 14 tot 17u dus hou deze 

activiteit zeker in de gaten. Jullie leiding zal jullie hierover meer informatie geven. 

 

Omdat in juni de leiding weer examens heeft, is de maand mei de laatste maand waarin er 

vergaderingen doorgaan. Maar niet getreurd: eind juni is er nog de groepsuitstap (meer info 

hierover lees je bij het volgende puntje). Wij willen jullie via deze weg al laten weten dat de 

leiding eind juni en begin juli bij jullie thuis zal langskomen om jullie allemaal in te schrijven 

voor het scoutskamp. Voor de nieuwe leden en ouders onder ons, het kamp zal doorgaan:  

 Voor Kapoenen: Van zaterdag 10 tot en met donderdag 15 augustus.  

 Voor Kabouters en Welpen: Van donderdag 8 tot en met donderdag 15 augustus  

 Voor de jong-givers en givers: Van maandag 5 tot en met donderdag 15 augustus  

 

Groepsuitstap: Joepie het is weer zover, we gaan dit jaar weer met heel 

de scouts naar een pretpark. We gaan dit jaar op zaterdag 29 juni naar 

”Walibi”!!! Er wordt om 8u verzameld aan de achterkant van het station 

van Mechelen. Om 18u mogen de ouders ons weer komen ophalen aan 

het station van Mechelen. De kostprijs zal rond de €30 liggen. Een meer 

gedetailleerde beschrijving, de exacte kostprijs en verdere informatie 

over hoe inschrijven e.d. volgt nog via jullie leiding en op onze website 

www.scoutselewijt.be. Jullie kunnen wel alvast deze datum vrijhouden!  

Dikke bezen! 

Paulien, Stijn en Tom



Kapoenen 

 

5 mei 

Vandaag is het een verrassingsvergadering. Willen jullie weten wat er vandaag zal gebeuren? Kom 

dan om 2 uur naar de scouts. Tip: lessiwsgnidiel

12 mei 

Vandaag gaan we de wondere onderwaterwereld leren kennen. We gaan zwemmen in het Coloma 

zwembad in Mechelen. We spreken om 13u af aan de scoutslokalen. Om in Mechelen te geraken 

vragen we enkele bereidwillige ouders die ons willen vervoeren en ons om 16u30 terug willen komen 

halen aan de uitgang van het zwembad.              

Het zwemmen kost  1.60 euro, jullie mogen dit zondag aan iemand van de leiding geven (liefst gepast 

 ) 

19 mei 

Geen vergadering vandaag, morgen zien we jullie graag op de processie !! 

20 mei 

Vandaag processie! De kapoenen die dit jaar hun communie doen, mogen in hun communiekleren 

komen, de rest komt met zijn scoutsdas ! Meer info over uren vind je vooraan in de samen. 

26 mei  

Vandaag doen we andersom verandering, om te beginnen gaan we naar huis, daarna doen 

we een sluiting. Daarvoor gaan we van alles doen: Achterstevoren lopen, andersom praten, 

naar boven vallen, omgekeerd verstoppertje, en nog veel minder! 

Alvast deze boodschap: “.gniredagrev eiaas leeh nee drow teh tn 

aw tein rekez moK” 

2 juni 

Vandaag gaan we op schattenzoektocht door Elewijt ! Wil je meer weten ? Kom dan zeker naar de 

scouts want er vallen nog veel schatten op te graven in Elewijt !  

PS :De groepsuitstap zal doorgaan op 29 juni. Meer info vind je  vooraan  bij woordje GRL ! 

Jullie liefste leiding is nog altijd sneller dan het licht! Dus geef je over en kom naar de Scouts! 

Maarten en Leander en Katoke en Lise en Caro en Bob 

en Nele  

Kleuren maar !   



Kapoenen 

De beste tekening krijgt                

een pak slaag op andersomdag 

 

 

 



Kabouters 

 

Hallo aller liefste kaboutertjes!  We zijn aan onze laatste samen gekomen met de laatste 

scoutsactiviteiten van dit jaar!  MAAAAAAAAAAAAR niet getreurd! Het belooft een maand vol 

plezier en zotte activiteiten te worden!! En er wacht nog het lang verwachte scoutskamp!! 

Jeeeeeeeeeeeeeeeej!!  

 

Zondag 28 april: 

Beste Kaboutertjes, om te weten wat we vandaag gaan doen, moet je de link vinden tussen de twee 

onderstaande lijstjes.  

Lijst 1: Eierdoosjes, confetti, botervlootjes, papier, lege waterflessen, WC- rolletjes , kranten, 

flesdoppen, stukjes stof, melkbrikken, saté stokken, bekers , …. 

Lijst 2: Claude Monet, Pieter-Paul Rubens, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, …  

Heb je het geraden? Vandaag is het kunstvergadering!! Je mag van alles meenemen wat we kunnen 

gebruiken om zelf de grootste kunstenaars te worden. Van 2-5 aan de lokalen. 

Zondag 5 mei: 

‘O wie klopt daar kinderen? O wie klopt daar kinderen? O wie klopt daar zachtjes aan ’t lokaal. T'is 

een vreem'ling zeker, die verdwaald is zeker, 'k zal eens even vragen naar hun naam. ‘   

Vandaag is jullie liefste leiding zoek, maar krijgen jullie van andere leiding bezoek.   Van 2-5 @ 

locals 

Zondag 12 mei:   

Vandaag gaan we picknicken!! Breng zelf iets mee dat je kan eten of 

drinken. We gaan voor deze activiteit dan ook een gezellig plaatsje 

opzoeken. Daarom is het BELANGRIJK dat je met de FIETS naar de 

scouts komt. Opgelet! De activiteit gaat door van 11.00 – 14.00.  

We gaan ook niet zomaar picknicken, maar we gaan dit doen in stijl. 

Kom verkleed naar de lokalen in een ‘Englisch thèa lady’ .  

Dus: Van 11.00-14.00 uur, knabbeltje, drankje en dekentje 

meebrengen en verkleed met de fiets komen. 

Zondag 19 mei: 

Vandaag schijnt het mooie zonnetje!! (hopelijk) Wij gaan dan ook het 

BLOSO domein onveilig maken! Benieuwd waar wij vandaag gaan 

zwemmen en ravotten en wat we daar allemaal gaan doen! Kom dan 

van 2-5 uur naar HET BLOSO DOMEIN INGANG! We verzamelen daar 



Kabouters 

om 14.00 uur en de mama’s en papa’s mogen jullie daar ook komen halen.    

Wat breng je mee: Zwemkledij en een handdoek.  

Maandag 20 mei: 

Vandaag is het processie. Dan lopen we in een grote stoet door het dorp. Een beetje zoals we op 

weekend gedaan hebben. Iedereen van de scouts doet hieraan mee en na de korte mis krijg je een 

super lekker koekje!  Afspraak om 9 uur aan de kerk. 

Zaterdag 25 mei : 

Vandaag is de allerlaatste vergadering aangebroken! Maaaaar niet getreurd! We 

maken er echt een super groot feest van! We gaan dansen,  eten, spelen, 

groenten snijden, eten, eten , eten en lachen met het voorbije scoutsjaar. Wie 

zin heeft in een lekkere BBQ  kom dan van 17.30-20.00 uur naar de lokalen! 

Breng voor dit heerlijke eten 4 eurotjes mee. Ah, jah, bijna vergeten wij hebben 

nog mannelijk gezelschap meegebracht voor deze avond!  Tot dan! 

 

Zaterdag 29 juni: 

Vandaag is het onze jaarlijkse groepsuitstap!!! Joepie! Meer info vind je vooraan bij ‘woordje GRL’ . 

Zo dat was het dan voor de laatste samen!! 

Vele lieve groetjes van jullie leiding! 

Tot snel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kabouters 

 



Welpen 

HAAAIDIHOOOOW Lieverds, 

Eerst en vooral bedankt dat jullie zo talrijk aanwezig waren op de scoutsfuif! Het was weer eens een 

groot succes! 

Ten tweede heb ik zowel goed als slecht nieuws voor jullie…  

Het slechte nieuws is dat het einde van het scoutsjaar als een sneltrein nadert. De laatste maand is 

reeds aangebroken! 

De andere (en goede) zijde van dit fenomeen is natuurlijk wel dat het kamp slechts een peulschil van 

ons verwijderd is! En ik kan jullie al één ding verklappen; Het belooft een kamp om ‘U’ tegen te 

zeggen! Hopelijk hebben jullie ook zo veel zin in als de leiding. 

 

Tot slot wil ik nog eens benadrukken dat jullie VERPLICHT de Wet en het Gebed van de welpen 

vanbuiten moeten kennen. Jullie hebben ondertussen al een heel jaar kunnen oefenen dus nu wordt 

het wel eens tijd dat jullie het kennen hé. Om ervoor te zorgen dat iedereen het kent zullen er 

sancties uitgedeeld worden aan wie het niet kent (en kennen is niet gelijk aan 3 zinnen met haken en 

bochten half kunnen opzeggen). 

En dan nu, Ladies en Gentlemen, zet je schrap, want hier komt de enige echte samen van (en geloof 

het of niet) mei en juni in één klap! 

Zondag 5 mei 

Vandaag wordt de leiding voor 1 dag herverdeeld. Hierdoor zullen niet wij, maar andere (even 

goede) leiding voor jullie komen staan en ervoor zorgen dat jullie niets tekort komt. Wij weten nog 

niet wat jullie te wachten staat, maar de plezantheidsgraad zal hoog liggen. 

Op de volgende afbeelding zien jullie hoe zo’n leidings-wissel er aan te pas gaat: 

 

 

 

 

 

 

Zondag 12 mei 

Vandaag spreken we al om 10 uur af aan de 

lokalen. We gaan namelijk eens met z’n allen 

uitgebreid brunchen. Om 12 uur kunnen jullie 

oudertjes jullie weer komen ophalen. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=smileys+very+happy&source=images&cd=&cad=rja&docid=V5NkkTcjkP6V3M&tbnid=78QmrAkv5scngM:&ved=&url=http://katysozaeva.blogspot.com/2012/07/book-review-void-by-brett-j-talley.html&ei=sOxrUcCOC4joOsnmgaAL&bvm=bv.45175338,d.ZWU&psig=AFQjCNHpJrPdoO4FVtEbRCm9XMF7VtddVA&ust=1366113840569597
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=replacing+underground+pipes&source=images&cd=&cad=rja&docid=FLNqnE8DaI1YoM&tbnid=IAogx7n0hZ09pM:&ved=&url=http://business.financialpost.com/2012/05/02/green-infrastructure-underground-more-than-a-pipe-dream/&ei=pfJrUePtFcSA0AWt9oDIBQ&bvm=bv.45175338,d.d2k&psig=AFQjCNGq_7xa6xLZgx9cSt8YjrwL59lpoQ&ust=1366115366026152


Welpen 

We vragen een bescheiden bijdrage van €1. Wij zorgen er dan voor dat jullie niets te kort komt en 

dat jullie je eens lekker rond kunnen eten! Als ik er nog maar aan denk begin ik al te watertanden, 

Hmmmmm…. 

 

 

MAANDAG 20 mei 

Vandaag is het geen school, maar geen vrees, wij zorgen vandaag voor de entertainment. Vandaag 

(in de voormiddag) gaat de jaarlijkse processie door ons Elewijt. Wij welpen worden ook verwacht 

mee te wandelen. Jullie worden dan verwacht in uniform met een Pijl en Boog. Wij krijgen namelijk 

de rol van de enige echte jager: Sint Hubertus 

Voor de  exacte uren en nog meer info moet je maar eens een kijkje nemen in ‘Woordje GRL’ 

vooraan in de samen. 

 

ZATERDAG 25 mei 

Om de maand mei goed af te sluiten gaan we vandaag BBQ’en mét onze 

vrouwelijke wederhelften: de Kabouters! Haal jullie versiertruks dus uit 

de kast want vandaag is het de ideale moment om eens goed te scoren 

bij de meisjes . De BBQ zal aanvangen om 17u30 en eindigt om 20u. 

jullie zullen er kunnen eten aan de democratische prijs van € 4.  

 

- Nu volgt de samen van juni: 

ZATERDAG 29 juni 

Vandaag gaan we met z’n allen op groepsuitstap. 

Voor meer info: zie ‘Woordje GRL’  

 

 

 

 

  



Jong-gidsen 

 

 

Heej girls! De maand april ligt weer achter ons en het kamp komt altijd maar dichter bij! Maar eerst 

gaan we nog een super leuke maand mei tegemoet. Let op, 29 juni is het onze groepsuitstap met 

heel de scouts! Meer info vind je bij woordje GRL! Zeker is checken dus. 

 

Zondag  5 mei 

Vandaag zullen jullie het zonder ons moeten doen. Maar niet getreurd, er 

komen een paar andere toffe jongens & meisjes met jullie een leuk spel spelen. 

Kom van 2 tot 5 naar de lokalen en ontdek je nieuwe leiding voor vandaag!  

 

Zondag 12 mei 

Deze vergadering mogen jullie iemand meebrengen naar de scouts, namelijk… jullie eigen mamie!! 

Het is mamavergadering. Van 2 tot 5 aan de lokalen met jullie mamie. 

 

Zondag 19 mei 

Slechte kleren meebrengen is de boodschap! Jullie gaan weer goed vuil worden vandaag want het is 

eiervergadering! Neem zeker allemaal een paar eieren mee. En vergeet ook zeker jullie UNIFORM 

met DAS niet voor tijdens de sluiting! Van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

Zaterdag 25 mei 

Opgelet, dit is een zaterdag! Haal jullie mooiste kleren uit de kast want 

vanavond is het BBQ met de jv’s! kom van 19u tot 21u naar de lokalen voor 

een dinner met de boys! Deze overheerlijke maaltijd zal jullie € 3,00 kosten.  

Gelieve je voor 23 mei in te schrijven via een mailtje naar ons.  

 

 

 

Zo dat was het weer voor deze maand! Vele groetjes van jullie leiding!  

Emilie  Dorien 

Lina   Lise 

Eva  Laura 

 

http://www.google.be/imgres?q=bbq&hl=nl&biw=1366&bih=618&tbm=isch&tbnid=pb0jl6Bp00j0CM:&imgrefurl=http://www.zrc.be/nieuws1/archief.php?taalID=1&maandjaar=05-2012&docid=n2Koja--PxWmRM&imgurl=http://www.zrc.be/afbeeldingen/nieuws/05-2012/23_23_6_57_bbq.jpg&w=307&h=425&ei=x1ZpUeqzLcnYPfHygNAE&zoom=1&ved=1t:3588,r:12,s:0,i:186&iact=rc&dur=766&page=1&tbnh=189&tbnw=137&start=0&ndsp=18&tx=122&ty=104
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cartoon+spelende+kinderen&source=images&cd=&cad=rja&docid=_Ow6I12eqAQyVM&tbnid=i5Op-rgPHwiEbM:&ved=&url=http://nl.123rf.com/stock-photo/spelende_kinderen.html&ei=cVdpUZeKIYitO6b2gNAH&psig=AFQjCNG2H80RuxDrnq1WDAyF7dIZvU-H_g&ust=1365944561821425


Jong-verkenner 

 

 
 

Mei is de vijfde maand in het jaar van 

de gregoriaanse kalender en telt 31 dagen. Mei 

wordt ook wel de bloeimaand of 

Mariamaand genoemd. 

 

Nog enkele weetjes: 

 In geen enkel jaar - dus ook niet in een schrikkeljaar - zijn er maanden die 

op dezelfde dag van de week beginnen als mei. 

 De sterrenbeelden van mei zijn Stier en Tweelingen. 

 Joodse naam: Sivan 

 Oudnederlandse/puristische naam: bloeimaand 

 Romeinse naam: Maius 

 Mei wordt gewoonlijk geassocieerd met een lieflijk soort weer: warm, maar 

niet heet, met lange en nog steeds langer wordende dagen en met een volop 

levende, groeiende en bloeiende natuur. Op licht depressieve mensen heeft 

de maand vaak een helend effect.  

Na deze wel gekende weetjes over de maand mei, volgt nu de interessante 

informatie waar jullie vol spanning op zaten te wachten…  

 

Zondag 5 mei 

Vandaag zit vol verrassingen… het enige dat we wel al kunnen verklappen is dat 

jullie geliefde leiding niet bij jullie kan zijn. Maar geen nood, er wordt gepaste 

vervanging voorzien, al zijn ze sowieso niet zo AWESOME als ons! Kom van 2 tot 

5 naar de lokalen om wat met de voeten te spelen van de vervangleiding… 

 

Zondag 12 mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Maand
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenriem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stier_(sterrenbeeld)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweelingen_(astronomie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sivan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudnederlandse_maandnamen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klinische_depressie


Jong-verkenner 

 

kom van 2 tot 5 

VERKLEED naar de 

lokalen! De best 

verklede gay JV kan 

een prijs winnen!!! 

 

 

 

 

 

Zondag 19 mei 

We hopen op goed weer want vandaag doen we alles in en met water. Kom van 

2 tot 5 naar de lokalen MET fiets want we gaan naar het BLOSO domein. 

Waterpistolen, waterballonnen enzo zijn toegelaten, dus neem maar al jullie 

waterspeeltjes uit de kast  .  

En we gaan niet naar huis voordat iedereen verschrompeld genoeg is van te lang 

in het water te zitten (hier enkele foto’s als voorbeeld). 

 

 

 

 

 

Zaterdag 25 mei 

De laatste vergadering van mei eindigen we in stijl. kom om 19u met een lege 

maag naar de lokalen en geniet mee van een heerlijke BBQ in vrouwelijk 

gezelschap (de jogi’s gaan er dus ook zijn). Het eetfestijn zal om 21u gedaan 

zijn. 

Inschrijven kan tot donderdag 23 mei! Maar we zullen jullie nog wel stalken 

via mail en facebook zodat jullie het zeker niet vergeten . De kostprijs zal rond 

de 3eurokes liggen. 

 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

 

 

Nog wat praktische informatie 

Zoals jullie weten, houden wij ook een lijst bij met aanwezigheden. Om mee op 

kamp te mogen, moet je minsten 2/3 van de vergaderingen aanwezig zijn 

geweest. We zien dat dit bij sommigen niet zo is… wil je graag mee op kamp, 

maar ben je niet genoeg gekomen, dan is het nu je laatste kans om er iets aan 

te doen.  Het gaat nog heel leuk worden allemaal en we zouden het zeer jammer 

vinden moest niet iedereen mee op kamp kunnen gaan door deze scouts regel… 

 

Aan alle leden die 20 vergaderingen of meer aanwezig waren: een super dikke 

proficiat!!! Wij vinden het zeer fijn als leiding dat jullie zo vaak aanwezig waren 

 

 

 
zaterdag 29 juni is het groepsuitstap. Meer info hierover vind je vooraan in de 

Samen bij ‘woordje GRL’. 

 

 

 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was het dan weer…  

Bye bye gay guys! 

 

 

 

 

 

Berwout       Linde     Akke     Jana       Jelle           en Opti 

 
 



Gidsen 

 

Hej Hej heeej ladies, 

 

Weer een maand voorbij, en we komen stilaan bij het einde! Maar niet getreurd, eer we daar zijn 

gaan we ons nog mega hard amuseren! 

Eerst verwijs ik even naar het woordje GRL want hierin zou informatie staan over de groepsuitstap 

wat mega super duper cool gaat worden en we gaan ons zeker verantwoordelijk gedragen in die 

attracties! Spannend. 

Ook komt er een weekend aan: MET DE BOYS! Hierover volgt nog meer informatie ;) 

Maar eerst het verloop van de maand mei:  

Zondag 5 mei 

Ja lap, da begint hier al ni goe. Naar al oude traditie is het vandaag leidingswissel.  jullie gaan ons 

vandaag moeten missen ladies. Maar wees gerust wij gaan jullie ook missen! Kom gewoon van 2-5 

naar de lokalen en laat jullie verrassen door een geheel nieuwe leidingsploeg! 

Zondag 12 mei 

We wachten nog even de weersvoorspellingen af: zijn deze a oke! Dan volgt er een zotte 

eiervergadering! Begin allemaal al maar zoveel mogelijk eitjes te verzamelen. Stalk die kippen tot ze 

zoveel mogelijk gelegd hebben dat ze niet meer kunnen. Trek kleren aan die tegen een stootje 

kunnen. Met andere woorden: let’s get down and dirty! 

Vrijdag, Zaterdag en Zondag (respectievelijk 17,18 en 19 mei!): Weeekeeeeeeeend  

Yes yes yeees, nu kunnen we 3 dagen van elkaar genieten. Wij kijken er allesinds al naar uit!  

Het weekend gaat door in Hever (Ravesteinstraat 23). We vertrekken vrijdagavond om 19.00 aan de 

lokalen. Zondagmiddag is het weekend gedaan rond 11 uur. Het thema van het weekend is religie 

(laat je eens goed gaan en kom als: non, boedha, boerka, paus, heidene,..) Het bedrag voor het 

weekend zou 20 eurotjes zijn. Wat nemen we mee, dit weten jullie wel. Als er nog vragen zijn shoot 

maar op de fb pagina of persoonlijk mag ook altijd! ;) 

PAS OOOOOOOP: maandag 20 mei is het processie en hierover zou er ook meer informatie staan in 

de samen! We verwachten dat jullie hier toch ook komen opdagen ;) dit is altijd zeer tof en gezellig 

en er zijn lekkere koeken! En wat is nu een betere manier dan Elewijt traag en artistiek te 

bewonderen dan in een gigantische stoet?!  

Op het einde van de maand volgt er de langverwachte bbq! Omdat dit een beetje afgesproken 

moet worden onderling tussen de groepen (zodat we dit niet allemaal tegelijkertijd hebben) laten 

we de datum en het uur nog later weten). 

Voila dit was het alweer en nog even dit als herinnering aan de coolste techniekenvergadering 

eveeeer: 

 



Gidsen 

 

 

Love you guys! 

 

Jullie leiding 

XOXO 

 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

Jammer toch! De laatste echt scoutsmaand komt er zo aan. Maar niet getreurd weldra gaan we op 

kamp! Zonder verder getreuzel, de maandschors van mei. 

 

Zondag 5 mei 14u – 17u 

Vandaag wordt er vanalles gewisseld. Geschoven en gedaan van hier naar daar en van daar naar hier. 

 

Zondag 12 mei 11u – 17u 

Vandaag trekken we er nogmaals op uit met de fiets maar deze keer een iets langere fietstocht. 

Neem zeker eten en drinken mee voor op de fiets! 

17, 18, 19 mei Weekend 

 

Het lang verwachte weekend met de Gidsen! 

We gaan naar de scouts van Hever-schiplaken. 

Vertrek aan onze lokalen om 19u vrijdag. 

Zondag mogen jullie de verkenners om 11u afhalen. 

De kost prijs van het weekend bedraagt 20 Euro. 

 

Je neemt de klassieke dingen mee voor op het weekend: 

Matje, slaapzak, bestek, gamel, etc. 

Natuurlijk neem je geen alcohol of elektronische apparaten mee ;-) 

 

Thema: GODSDIENST! 

Laat julie maar volledig gaan! Van pater tot sikh! 

 

Zaterdag 25 mei BBQ 

We doen wederom een uitje met de gidsen. Vanavond gaan we gezellig BBQ’en! 

Breng jullie leukste zelf mee en de sfeer komt vanzelf! 

 

  



Verkenners 

 

Belangrijke data!!!! 

Maandag 20 mei: Processie 

Zaterdag 29 juni: Groepsuitstap 

Voor beide activiteiten vind je vooraan bij het woordje GRL meer uitleg. 

 

Tot op de vergadering!  

Vergeet niet van al een klein beetje te trainen voor het kamp ;-) 

 

 

De leiding! 

Weichie, Smurf, Jerre, Poedel 

 

PS De verkenners hebben op de mini fietsvergadering 44 km gereden met een gemiddelde van 22.5 

km/u. Goed gedaan!  

 



Jin 

 

 

Liefste jinners,`<3  

 

De laatste echte scoutsmaand ‘mei’, dus we 

verwachten jullie volledige enthousiasme en 

komst ! 

 

5 mei 13 

 

Moeten jullie gedag zeggen tegen jullie leiding 

en braaf zijn tegen jullie nieuwe 

vervangleiding; leidingswisseeeel !  14-17 @ 

lokalen  #missyoulikecrazyy 

 

12 mei 13 

 

Vandaag zullen jullie ons zien, maar ook niet 

zien. Als jullie goed jullie best doen 

allesinds ;) ghihihihi! Supriiiseeee! 14-17 u 

the usuaaaaal shiiiit!  

 

19 mei 13 

 

Neem allemaal een vriendje mee, we gaan een kei 

cool spel spelen waarvoor we met dubbel zoveel 

moeten zijn )! We gaan dit spel in andere 



Jin 

 

oorden spelen, het vertrekuur volgt nog (zal 

waarschijnlijk rond 12u zijn !) ALLEMAAL KOMEN 

WANT HET WORDT BANGELIJJJJKKK!! ;) 

 

 

26 mei 13 

 

De langverwachte eieeeeervergadering!! Neem 

allemaal een koppel eieren mee en wat vuile 

kleren, we verwachten jullie van 14-17u @ 

lokalen!  

 

 

Groetjeeeeees, 

 

Inne, Nieuwe en Dorien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jin 

 

 



Achterflap 

 

 


