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Geniet volop van de mooie maand maart!
Groetjes van jullie favoriete samenploeg,
Sander Scheers
&
Jos Vandenberghe

Woordje GRL
Hallo allemaal,
Februari was weer een drukke maand voor de Scouts.
Zo waren onze ontbijtmanden weer een groot succes, waarvoor dank. Hopelijk hebben jullie
genoten van een heerlijk ontbijt.
De flesjes en de manden mag je altijd terugbrengen naar de scoutslokalen (liefst het GRL-lokaal.
Dit is de middelste deur van de chalet). Feedback kan je geven via het formulier op onze website:
scoutselewijt.be
Jullie hebben ook jullie beste beentje voorgezet op onze quiz, jullie kennis was indrukwekkend!
Proficiat aan alle winnaars.
Jammer genoeg hebben wij (de (groeps)leiding) in februari ook afscheid moeten nemen van
Emma (GRL), Myrthe (gidsenleiding) en Indi (jogi-leiding). Zij vertrokken op buitenlandse stage
naar Afrika. Wij wensen hen veel succes!
Gelukkig gaan we nu over naar maart. Deze maand is gelukkig iets rustiger. In maart (en april)
gaan de meeste takken ook op weekend. Lees dus zeker de samen goed door en check je mail
regelmatig om hiervan op de hoogte te blijven!
Krijg je geen mails van de takleiding? Contacteer hen dan via mail of gsm (alle info op onze site
onder het kopje ‘Leiding’).
Jaarthemanacht: 30 maart 2019
Op 30 maart 2019 tussen 20u30 en 21u30 doet de hele wereld het licht uit, want dan is het Earth
Hour. We knippen het donker aan om te bedenken hoe het anders kan. Want de groenste
energie is diegene die je uitspaart.
Daarom willen we iedereen vragen om hier aan deel te nemen. Een aantal takken spelen dan
uitzonderlijk in maart ook een avondspel in dit thema #minderismeer #scoutsgidseninhetdonker.
Deze samen sluiten we graag af met een wist-je-datje: Wist je dat we op kamp gaan in Eprave.
Degenen die al langer meegaan in onze scouts zullen zich dit kampterrein zeker kunnen
herinneren.
Stevige linker,
De groepsleiding

Kapoenen
Dag beste kapoentjes,
De maand maart is weer aangebroken en wij (de coolste leiding van
allemaal) hebben ervoor gezorgd dat jullie op het einde van de maand weeral
kunnen zeggen dat jullie geen één saaie zondag hebben meegemaakt! Dus
hou jullie klaar voor een maand vol met superleuke vergaderingen en zeker
niet vergeten om iedere zondag (en het weekend) te komen!
Zondag 3/03: uitstap naar BLOSO
De eerste vergadering van de maand wordt al direct een superleuke, want
vandaag trekken we naar het bloso domein van hofstade! 🙂 We gaan
allemaal leuke spelletjes spelen en we gaan niet weg voordat de speeltuin
daar door jullie op zijn kop is gezet. Komen = Plezier
We spreken om 14 u af bij de hoofdingang van bloso (aan het kruispunt) en
op dezelfde plek mogen de mama en de papa jullie komen halen.
PAS OP : We vertrekken om 14u 10 naar het park en wachten daarna niet
meer, dus zorg dat je goed op tijd bent.

Zondag 10/03: Puzzelvergadering
Vandaag gaan we is een keertje testen hoe goed jullie kunnen opletten.
Vandaag gaan we zien in wie er zich een echte detective schuilt... Want
vandaag is het Puzzelvergadering!!!!
Van 14u tot 17u op de scouts.

Kapoenen
15-16-17/03: WEEKEND!
Ja hoor het is weer zo ver. Na een paar maandjes
vol spanning afwachten naar het volgende
scoutsweekend is het EINDELIJK nog is zo ver!
En geloof het of niet maar dit weekend wordt ( hoe
sterk het ook lijkt) nog leuker want het thema is
saint patrick's day! Komen is de boodschap dus!
PS: Verdere informatie volgt nog .
Zondag 24/03: Oma en Opa vergadering
Oma en opa, Omi en Opi , Moeke en Vake
. Kortom, onze geweldige grootouders...
Vandaag gaan we in de schoenen van onze
grootouders kruipen en ons vermaken als
echte oma’s en opa’s.
Van 14u tot 17u aan de scoutslokalen.

Zondag 31/03: Cluedo
Help kapoenen HELP! Hopelijk hebben jullie veel geleerd van de
puzzelvergadering want er is een Moord gepleegd! De leiding heeft al heel
veel zitten te zoeken naar de misdadiger maar we kunnen het niet alleen! We
hebben jullie nodig op de crime-scene (scoutslokalen) vanaf 14u tot 17u. Tot
dan!
Zondag 7/04: Het grote paasspel
Pasen komt eraan en dat betekent dat we iets GROOT gaan doen. Het
betekent dat we een spel gaan spelen... Vandaag spelen we het GROTE
PAASSPEL jippie!!! Van 14u tot 17u aan de scoutslokalen.
Hopelijk tot op de scouts! Groetjes, jullie leiding! J

Kabouters

Kabouters

Welpen
Woow we zijn al maart?! Wat vliegt de tijd toch als het leuk is. Maar maart staat wel bekend
voor de maartse buien! Oh jee!
Geen nood jullie geweldige leiding heeft daar iets op gevonden, namelijk de
regenplanvergadering! We hebben deze maand weer veel leuke vergaderingen bedacht,
maar wanneer we op het weerbericht zien dat de regen er een stokje voor zal steken dan doen
we de regenplanvergadering. We proberen dit zeker via mail op voorhand te laten weten. We
delen dit mee zodat de welpen niet teleurgesteld kunnen worden wanneer blijkt dat de
vergadering opeens is aangepast.
Maar omdat we zelf deze regenplanvergadering zo cool vinden hebben we hem er sowieso
tussen gezet. Kijk maar op het einde van de maand.
Nu zijn jullie er van op de hoogte dat door het slechte weer onze vergaderingen soms op het
laatste moment worden aangepast.
3 maart 14u- 17u Cirkelvergadering
Deze zondag gaan we uittesten hoeveel spelletjes er zijn die we in een kring of cirkel kunnen
spelen. Want elk puntje of welpje in de cirkel is even belangrijk als de anderen. Anders is de
cirkel kapot. we hebben jullie dus zeker allemaal nodig! Komen is de boodschap dus!

10 maart 14u-17u Kampen bouwen
We hebben ondertussen al door dat de welpen het liefst van al kampen bouwen. Dus waarom
doen we dat niet gewoon de hele tijd van 14u tot 17u! Geweldig toch!

17 maart 14u-17u Papa-vergadering
Ja dat lees je goed! Je mag eeeeeeeeiiiindelijk je coole papa meebrengen naar de scouts! Yes
yes yes! We gaan de papa’s eens laten zien hoe stoer onze welpen zijn! En papa’s breng zeker
NIET je beste kleren mee want het wordt ravotten.

24 maart 14u-17u Regenplanvergadering
Jullie toffe leiding is op zoek gegaan naar een plek waar jullie nog steeds kunnen lopen en
spelen en plezier maken terwijl het regent. Zo hoeven jullie niet de hele tijd in on mini maar
mooie lokaal te zitten als het regent. Benieuwd? Kom maar zeker af en vergeet toch je
regenjas niet voor de korte wandeling!
(Deze vergadering kan verplaats worden naar een andere zondag indien het slecht weer is)

Welpen
29 – 31 maart weekend!!
Meer info volgt via mail!
Dat was het weer, tot de volgende keer!
MARALA

Jong-gidsen

Jong-gidsen Elewijt
Jong-gidsen Elewijt is geïnteresseerd in een evenement

Zon 3 maart – 14u tot 17u

Binnen de minuut – vergadering
Scoutslokalen Elewijt

Jong-gidsen Elewijt à Merel Mancel
Zon 3 maart om 11u

Gelukkige verjaardag Merel! Geniet er maar van en je krijgt straks je 3 dikke
kussen op de scouts! Xxx

Jong-gidsen
Jong-gidsen Elewijt
Dag vrienden,
Op zondag 10 maart organiseer ik een grote Bomma-en-Bompa-namiddag
bij mij thuis in het jong-gidsenlokaal. Iedereen die eens een namiddag wil
beleven zoals zijn grootouders deze beleven, is hier welkom vanaf 14 uur.
Er is wel één voorwaarde, je moet stiekem kleren pikken uit de kast van je
grootouders, want een bomma-en-bompa-namiddag is pas compleet als je
er ook zo uitziet.
Tot dan!

Indi Matthys à jong-gidsen Elewijt

Jong-gidsen Elewijt heeft een evenement gedeeld
Heeey vrienden, komen jullie ook allemaal naar de paasbrunch? Deze
gaat door op de scouts van Elewijt op zondag 24 maart van 10 u tot
12u30! De leiding gaat voor iedereen genoeg eten voorzien, maar
daarom vragen zij dus wel om ten laatste tegen donderdag 21 maart te
mailen naar jonggidsenleidingelewijt@gmail.com als je komt. Het etentje
kost slechts €4 en moet pas de dag zelf cash gegeven worden!

Jong-gidsen
Kato Van Baekel à Jong-gidsen Elewijt
Dag ladies, op zaterdag 30 maart gaan we ‘s avonds iets speciaals doen
voor Earth Hour, voor meer info moet je best eens een kijkje gaan nemen
in woordje GRL vooraan in dit boekje!
Et voila, dan zit daarna de maand maart er ook weer op!
3 dikke kussen van jullie leiding XXX

Jeevee’s
3maart
Deze vergadering gaat er één iemand zijn die heel de boel gaat saboteren. Aan jullie om uit
te zoeken wie deze verrader is.

1O maart
Vandaag gaan we een hele vergadering op verplaatsing zijn, we gaan namelijk naar het
domein van sport Vlaanderen gaan. Vergeet dus zeeeeker niet jullie fiets of een ander
vervoersmiddel mee te nemen.

15-17 maart
Ons tweede weekend staat voor de deur, maar deze keer is het niet alleen met de jv’s. De
leuke poulékes van de Jong-gidsen gaan namelijk mee met ons. Haal dus je mooiste kleren
boven en kom mee op een onvergetelijk weekend! Hierover volgt nog een mail.

23 maart
Ooit al een Escape room gedaan? Zo nee kom dan ZATERDAG zeker af van 20u-22u en zo ja
kom dan maar toch gewoon gezellig af.

30 maart
Ooit al met vuur gespeeld? Zo nee kom dan ZATERDAG zeker af , ohja ook deze keer van
20u-22u!

Gidsen

Gidsen

Verkenners
Jow Swakkes,
We zijn alweer aangebroken bij de maand maart, de derde maand van het jaar 2019.
Deze maand telt volgens de Gregoriaanse kalender 31 dagen en is vernoemd naar de
Romeinse god van de oorlog Mars.
Deze maand wordt ook wel de lentemaand of de windmaand genoemd. Tot het jaar
153 v. Chr. was deze maand de eerste maand van het jaar, wel volgens de romeinse
kalender, nadien werd het januari. Wist je trouwens dat in de Europese Unie de maand
maart een uur korter is dan elders in de wereld. Dit komt door dat in het laatste
weekend van de maand het uur weer veranderd.
Graag willen we jullie niet onthouden van enkele historische gebeurtenissen in deze
knotsgekke maand. Zo is op 2 maart 1956 Marokko onafhankelijk geworden en is op
14 maart 1879 Albert Einstein geboren in het Duitse Ulm. Dan heb je nog 31 maart
1889 de dag wanneer de Eifeltoren werd geopend.
Kortom dat is allemaal goed en wel maar wij weten natuurlijk ook dat jullie daar geen
bal aan hebben dus hebben jullie hier enkele foto’s van onze “ge durft ni” vergadering
die mee de geschiedenis boeken in kan.
Veel liefs,
Jullie favoriete leiding! XOXO
Sanderke, Montana, Dobit, Butchi & V
PS: Hou zeker en vast de website, Facebook en Instagram in het oog voor de
video’s om onze vergaderingen aan te kondigen! J

Jin
Ehwa dreiries en dreirinnes

Nieuwe maand, dus nieuwe vergaderingen, dus nog meer plezier. Onderstaande literatuur
geeft weer wat er in deze maand allemaal te beleven zal zijn. Gelieve deze even door te lezen.

3 maart: IKEA spel
Vandaag gaan we het langverwachte IKEA spelen! Veel uitleg is hier niet voor nodig. 14u aan
de lokalen, rond 17u zullen we wel terug zijn. SBK rijdt. Enige variatie: Vandaag doen we ons
uniform niet aan. Via fb zal nog meegedeeld worden wie in welke groep zit en welke kleren je
per groep moet aandoen.

Jin

4-8 maart: krokusvakantie

Feesten voor zij die willen en kunnen in Louvain! fb-poll voor meer infow. Zoals
eerder gezegd zal de poll met de meeste stemmen winnen. Overnachten wordt
bij Ben en Kasper gedaan. Wij regelen ook het eten, de voordrink en een veilige
nacht ;)
10 maart: jinners (2e groep) steken vergadering ineen
De uitleg hiervoor is te vinden in de vorige samen. Zelfde concept dus. Van 1417u aan de lokalen.
17 maart: jinners (3e groep) steken vergadering ineen
De uitleg hiervoor is te vinden in de vorige samen. Zelfde concept dus. Van 1417u aan de lokalen.
22-24 maart: Weekend aan zee!
Voor het weekend komt er tijdig een bericht op fb met alle info! Één ding is zeker:
Dit wilt ge echt niet missen!

31 maart: Paasbrunch + paaseitjes zoeken
Aangezien het nu Pasen is, gaan we geen classic vergadering doen. Wat we wel
willen is brunchen en zoeken naar paaseieren! 11u aan het jinlokaal voor een
heerlijke brunch en gezellige zoektocht naar de lekkere chocolaatjes die de
paashaas ons gebracht heeft. Uniform is niet nodig.

Jin

Zo, dit was het dan voor deze maand! veel liefs van team…

out en

Achterflap

