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Geniet van deze samen!! 
Groetjes van jullie favoriete samenploeg, 

Sander Scheers 
& 

Jos Vandenberghe 
 



Woordje GRL 

	

Beste	ouders	en	leden	

April	 is	 de	 maand	 van	 de	 1-aprilvissen	 en	 de	 paaseieren.	 April	 is	 ook	 de	
voorlaatste	 maand	 van	 ons	 scoutsjaar,	 hopelijk	 zullen	 wij	 vanaf	 nu	 kunnen	
genieten	van	wat	beter	weer	op	zondag.		

Skoette	TD		

Op	27	april	organiseren	we	weer	Skoette	TD.	Een	fijne	dag	voor	de	hele	familie	
met	kindernamiddag	 (springkasteel,	 schmink	en	 spelletjes),	bodega,	 lekkere	
snacks	en	een	aantal	leuke	optredens.	Op	de	affiche	dit	jaar:		

New	Impulse	

Deze	singer-songwriter	laat	zich	duidelijk	beïnvloeden	door	folk	
en	 indie-artiesten	 als	 Bear’s	 Den,	 Mumford	 &	 Sons	 en	 Ben	
Howard.	Na	veel	schrijven,	oefenen	en	voorbereiden	is	hij	klaar	
om	ons	podium	te	betreden.	

	

Overweight	

Overweight	 is	een	5-koppige	skapunkband	uit	Zemst.	De	fijne	
mix	 van	 blazers	 en	 punk(rock)	maakt	 het	 een	 goede	 cocktail	
voor	een	vlammend	feestje.		

	

Burnout	Buddies	

Een	ondertussen	gekende	waarde	in	Elewijt:	Burnout	Buddies.	
Een	pop-rock	 coverband	met	muziek	uit	 diverse	decennia	 en	
genres,	 gaande	van	The	 Shadows	 tot	Black	 Sabbath,	 van	The	
Stones	tot	Otis	Redding.	

	



Woordje GRL 

	

De	 avond	 zullen	 we	 afsluiten	met	 prettige	 dansplaten	 door	 de	 (in	 Elewijt)	
bekende	 DJ		
TD	uit	E.	

PRAKTISCH	

Skoette	TD	vindt	plaats	op	27	april	aan	de	scoutslokalen	Iedereen	is	welkom	
vanaf	15	uur,	sluiten	doen	we	om	1	uur.	

Kinderen	tot	6	jaar	mogen	gratis	binnen.	

Kinderen	van	6	tot	14	jaar	betalen	€	2	

+14-jarigen	betalen	€	4.	

Kaarten	in	voorverkoop	zijn	verkrijgbaar	bij	de	leiding	(en	bij	sommige	jin	en	
givers)!	

We	bedanken	bij	deze	ook	graag	onze	sponsors	voor	dit	evenement:	

Algemene	Laswerken	Bram	Smets	-	Café	‘t	Steen	-	Garage	Maes	-		

go4color	-	Uitvaartzorg	Anthony	Verheyden	-	Uylenbroeck	-	Q8	De	Ron	

	

Wens	je	met	je	bedrijf	ook	graag	(één	van)	onze	evenementen	te	sponsoren?	Neem	dan	zeker	contact	met	
ons	op!	

	

Verder	kunnen	wij	jullie	nog	wat	info	over	het	kamp	geven.	De	leiding	gaat	deze	
maand	 al	 eens	 het	 kampterrein	 een	 bezoekje	 brengen.	 Zo	 kunnen	 we	 leuke	
plannen	beginnen	maken	zodat	het	weer	een	onvergetelijk	kamp	wordt.	Houd	
onze	Facebookpagina	in	de	gaten	voor	een	sneak	peek	van	het	terrein	;-)	

Op	5	augustus	vertrekken	de	verkenners	en	de	gidsen	al	 fietsend	richting	ons	
terrein	 te	 Eprave.	 De	 jong-gidsen	 en	 jong-verkenners	 zullen	 die	 dag	 ook	
toekomen,	maar	dan	wel	met	de	auto,	de	ouders	kunnen	ze	komen	afzetten.	De	
kabouters	 en	welpen	 zullen	nog	moeten	wachten	 tot	 8	 augustus	om	aan	het	
kamp	te	beginnen.	Als	laatste	komen	de	kapoenen	toe	op	10	augustus.	Iedereen	
blijft	tot	15	augustus,	we	komen	samen	met	de	bus	terug	naar	Elewijt.		



Woordje GRL 

	

Concretere	info	en	inschrijvingen	komen	later	pas.	Als	je	echt	dringende	vragen	
hebt	over	het	kamp,	kan	je	deze	altijd	stellen	aan	de	takleiding	of	aan	ons,	de	
groepsleiding.		

Voordat	we	op	kamp	vertrekken	gaan	we	eerst	nog	samen	op	groepsuitstap.	
Deze	 zal	 doorgaan	 op	 6	 juli	 en	 niet	 29	 juni	 zoals	 eerst	 gecommuniceerd.	 De	
locatie	houden	we	nog	even	geheim	om	de	spanning	erin	te	houden,	maar	geloof	
ons:	het	wordt	super	tof!		

Opgelet:	op	Pasen	(21	april)	en	de	dag	na	Skoette	TD	(28	april)	zal	er	GEEN	scouts	
zijn.		

	

	

Stevige	linker,	

	

De	groepsleiding	

Wannes	Van	Baekel	 0498/	19	74	37	

Zoë	Clinckspoor	 														0476/	08	85	41	

Emma	Rombauts		 										0491/	18	64	24	

groepsleiding@scoutselewijt.be	



Kapoenen 

	

Dag	lieve	kapoenen!	Het	is	weer	een	nieuwe	maand	en	dat	wil	zeggen	weer	een	nieuwe	samen!														

De	maand	april	is	de	4e	maand	van	het	jaar.	Tijdens	deze	maand	is	het	paasvakantie	en	komen	de	

paashaas	en	paasklokken	op	bezoek,	joepie!!!		Genoeg	gebabbeld	tijd	voor	de	planning…	

	

Zondag	7/4	

Zoals	eerder	gezegd	is	de	maand	april	de	maand	waarin	we	de	paashaas	en	
paasklokken	mogen	verwelkomen.	Ze	brengen	ook	iets	lekkers	mee	voor	ons,	
paaseitjes!	Njammie!	We	spelen	vandaag	het	grote	paasspel	om	onszelf	voor	
te	bereiden	op	hun	komst!	Allen	welkom	aan	de	lokalen	van	14u	tot	17u.		

	

Zondag	14/4	

Hopelijk	is	het	vandaag	goed	weer	want…					we	gaan	het	strand	van	Hofstade	onveilig	maken.	
Inderdaad	we	gaan	naar	sport	Vlaanderen	of	beter	gekend	als	het	bloso-domein.	Allemaal	duimen	en	
kaarsjes	branden	zodat	we	zon	en	geen	regen	hebben	vandaag.	We	spreken	af	aan	de	hoofdingang	
van	het	domein	om	14u	en	staan	klaar	aan	de	hoofdingang	om	opgehaald	te	worden	om	17u.	

	

Zondag	21/4	

Vandaag	hebben	jullie	het	allemaal	te	druk	met	het	rapen	en	eten	van	paaseitjes.	Ook	
de	leiding	verwacht	de	paashaas	bij	hun	thuis.	Vandaag	dus	geen	vergadering,	geniet	
van	jullie	vrij	dagje!	 		

	

Zaterdag	27/4	

Opgepast	het	is	een	zaterdag	en	geen	zondag!	Vandaag	is	het	vergadering	voor	iedereen,	ook	voor	
mama’s,	papa’s,	broers,	zussen,	oma,	opa,	…!	Vandaag	is	het	namelijk	Skoette	TD!	Wij,	de	leiding	van	
scouts	Elewijt,	organiseren	verschillende	activiteiten	voor	jong	en	oud.	Voor	meer	informatie	kan	je	
een	kijkje	nemen	bij	‘woordje	GRL’.	Hopelijk	zien	we	jullie	daar	allemaal?!	

Zondag	28/4	zal	er	geen	scouts	zijn.	
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Zondag	5/5	

Vandaag	nemen	wij,	de	kapoenenleiding,	voor	1	vergadering	
afscheid	van	jullie.	Wij	gaan	bij	een	andere	tak	leiding	geven.	Er	
zullen	ook	voor	1	vergadering	andere	leiding	van	andere	
takken	aan	jullie	leiding	komen	geven.	Dus	braaf	zijn	en	flink	
luisteren	naar	de	andere	leiding	 	!		

Wat	jullie	gaan	doen	kunnen	wij	nog	niet	zeggen,	dit	moet	de	
‘nieuwe’	leiding	beslissen.	Het	zal	dus	een	verrassing	zijn	wat	jullie	doen	en	wie	jullie	leiding	zal	zijn!	
Spannend!		
De	uren	van	de	vergadering	blijven	wel	hetzelfde:	van	14u	–	17u	aan	de	lokalen.		

Zo	de	maand	april	zit	er	weer	op,	wat	gaat	de	tijd	snel	als	je	je	amuseert…		

Tot	op	de	vergaderingen!	Vele	kusjes	en	knuffels	van	jullie	leiding			
Kato	–	Jolien	–	Fien	–	Maxime	–	Vincent	–	Raoul		

XXX	
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Nog	een	tekening	voor	tijdens	de	vakantie	als	je	niet	weet	wat	doen!!	

	

      



Kabouters 

	

Allerliefste	kaboutertjes	<3	
Er	staat	weer	een	nieuwe	maand	voor	de	deur	wihoewww!!!	Hopelijk	zijn	jullie	in	april	weer	
talrijk	aanwezig	om	samen	te	genieten	van	de	leuke	vergaderingen	(om	te	kijken	wat	we	
gaan	doen	moet	je	snel	verder	lezen).	Wel	gek	dat	we	al	aan	onze	voorlaatste	maand	van	het	
scoutsjaar	zitten,	de	tijd	vliegt	voorbij	als	je	je	amuseert	 	Wij	hebben	er	wederom	zin	in	en	

we	hopen	jullie	ook!	

Zondag	7	april		
Vandaag	spelen	we	een	spel	rond	het	jaarthema	van	dit	scoutsjaar,	namelijk	‘Minder	is	
Meer’.	Dusss	we	spelen	het	‘Minder	is	Meer’-spel!	Om	te	zien	wat	dit	inhoudt	en	om	dit	
super	coole	spel	mee	te	spelen,	verwachten	wij	jullie	van	2	tot	5	aan	de	lokalen.		

	

	
Zondag	14	april	
Wij	zijn	dan	wel	ladies,	maar	échte	ladies	vinden	het	af	en	toe	wel	eens	leuk	om	vuil	te	
worden.	Neem	dus	zeker	kledij	mee	dat	vuil	mag	worden,	zodat	jullie	zich	helemaal	kunnen	
laten	gaan!	Wij	gaan	testen	wie	het	meeste	aandurft	in	onze	‘vuile’-vergadering	van	2	tot	5	
aan	de	lokalen.		

	
Zondag	21	april	
Helaas	pindakaas!	Geen	vergadering	door	de	paashaas.	Vrolijk	Pasen	lieverds!		
	

	



Kabouters 

	

Zondag	28	april	
Deze	week	ook	geen	vergadering,	maar	niet	getreurd!!!	27	april	is	het	onze	jaarlijkse	
scoutsfuif	jihaaa!	Neem	zeker	eens	een	kijkje	bij	Woordje	GRL	voor	meer	informatie,	want	
dit	evenement	is	zeker	de	moeite	waard.	Er	zal	ook	een	fb-pagina	van	het	evenement	online	
komen	te	staan,	waarop	je	meer	informatie	zal	terugvinden.		

	
Zondag	5	mei	
Zoals	de	traditie	het	wil,	is	het	vandaag	leidingswissel!	Dit	betekent	dat	jullie	een	ander	
leidingsteam	van	een	andere	tak	zullen	krijgen.	Deze	leiding	zal	hard	hun	best	doen	om	een	
leuke	vergadering	in	elkaar	te	steken	dus	zeker	komen!	Van	2	tot	5	aan	de	lokalen.	

	
Ziezo!	Dit	was	het	alweer	voor	de	maand	april.	Op	naar	de	laatste	maand	scouts	en	dan	
kamp!	Daar	kijken	wij	al	héél	hard	naar	uit.	
Kusjes	van	jullie	liefste	leiding	xxxxxxxxxxxx	
(PS:	nog	eens	herhalen	voor	de	zekerheid	->	21	april	en	28	april	is	het	géén	vergadering)	

	

	

	

	



Welpen 

	

Dag	beste	welpen,	

De	maand	maart	is	al	aangebroken,	wat	vliegt	de	tijd	toch	als	je	plezier	hebt.	We	
zullen	ook	deze	maand	het	zo	leuk	mogelijk	proberen	maken.	Jammer	dat	we	zo	
weinig	vergaderingen	hebben,	maar	het	zal	wel	leuk	worden.	

7	april	14u-17u	???	

Vandaag	gaan	we	doen	waar	 jullie	zin	 in	hebben	en	dat	 is	geen	vrijspel!!!	We	
laten	jullie	zelf	beslissen	wat	voor	activiteit	we	gaan	doen.	Laat	jullie	creativiteit	
maar	gaan,	maar	niet	te	veel.	We	zijn	benieuwd	hoe	dit	gaat	aflopen.	

14	april	10u-12u	brunch	

Vandaag	moeten	jullie	niet	ontbijten,	want	wij	zorgen	voor	een	lekkere	brunch	
om	jullie	maagjes	goed	te	vullen.	

21	april	geen	vergadering	

Het	is	Pasen!	

28	april	geen	vergadering	

Weeral	geen	vergadering	L,	maar	het	is	wel	scoutsfuif.		

	

	

 



Jong-gidsen 

 

Samen	april	

Dag	lieve	jong-gidsen,	raad	eens	wat	we	gaan	doen	deze	maand!!	

7	april		

 

Van	2	tot	5	aan	de	lokalen	xx	

	

14	april		

	

Van	2tot	5	aan	de	lokalen	en	Kom	allemaal	met	de	fiets	xxx	

21	april		

	 	

dus	geen	scouts	deze	zondag	☹	



Jong-gidsen 

 

	

28	april	

dus	weeral	geen	scouts	deze	zondag	☹	

	

	

	

	

	

	

	

tot	de	volgende	maand,	dikke	zoentjes	jullie	leiding																														

xxxxxxx	

	

	



Jeevee’s 

 

Liefste	dagboek,	ik	draag	veel	geheimen	met	mij	mee.	Ik	ben	verliefd	op	Toby	maar	daarvan	heeft	hij	
geen	idee.	Opa	is	een	uitvinder,	de	beste	die	ik	ken.	Dat	weet	niemand	en	niemand	weet	dat	ik	Mega	
Mindy	ben.	Ik	ben	Meeeega	Mindy	Meeeega	Mindy.	Ben	een	echte	superheld	die	elke	boef	op	aarde	
velt.	Verder	ken	ik	het	niet	meer	mijn	excuses.	Ik	heb	vroeger	helemaal	niet	op	puberende	leeftijd	naar	
kinderprogramma’s	zitten	kijken	hoor.	Dora	Dora	klik	op	Dora!	Zwieber	niet	stelen!	Rug-zak	rug-zak,	
rug-zak	rug-zak.	Grote	kleine	dingen	rood	of	geel	of	blauw.	Heb	alles	wat	je	nodig	hebt	en	alles	is	voor	
jou.	 Ik	 ontken	 alles.	 Ik	 heb	 nooit	 naar	 van	 die	 kinderachtige	 dingen	 gekeken.	 Ik	 heb	 enkel	 maar	
educatieve	 documentaires	 gekeken	 zoals	 planet	 earth	 en	 blue	 planet.	Met	 David	 Attenborough	 ja	
inderdaad.	

Ik	 begon	met	 “Liefste	 dagboek,”	 en	 de	 rest	 is	 er	 eigenlijk	 gewoon	 als	 een	 heuse	 gedachtestroom	
uitgevloeid.	Dan	zal	ik	nu	terug	een	filter	op	mijn	gedachten	zetten.	Een	muurtje	tussen	mijn	hersenen	
en	mijn	vingertjes	die	hier	op	het	toetsenbord	tokkelen.	Voor	deze	mooie	maand	april	hebben	we	weer	
mooiere	 dingen	 op	 de	mooiste	 planning	 staan.	 Noem	 het	 goed	 of	 slecht	 nieuws	maar	 als	 ik	 deze	
mooiste	planning	bekijk,	zie	ik	dat	jullie	allermooiste	leiding	hun	allerallermooiste	kindjes	maar	twee	
zondagen	zal	 zien.	Maar	zoals	 in	elke	vaste	 relatie	 is	af	en	 toe	wat	 tijd	apart	wel	eens	goed	om	te	
beseffen	hoe	graag	we	elkaar	wel	niet	zien.	

Telkens	als	ik	een	samen	moet	schrijven	vraag	ik	me	af	hoe	jullie	later	als	leiding	zouden	zijn.	Wie	de	
mails	doet,	wie	de	financiën	wat	beheert,	wie	de	samen	het	beste	zou	schrijven	en	wie	er	niet	zo’n	
denderend	 organisatorisch	 talent	 is.	 Ach	 ja,	 iedereen	 zijn	 talenten	 he.	Misschien	 kunnen	 we	 zo’n	
maandelijks	rubriekje	houden	voor	een	JV	die	iets	wilt	schrijven.	“Een	dag	in	het	leven	van	een	puber”	
of	“Het	leven	zoals	het	is:	middelbare	school”	of	“Temptation	island:	high	school	edition”	om	maar	wat	
ideetjes	in	de	groep	te	gooien.	Kandidaten	om	voor	de	maand	mei	een	rubriek	uit	te	werken	over	wat	
je	ook	maar	wil	mogen	hun	literair	werkstuk	doorsturen	naar	jvelewijt@gmail.com	en	dit	ten	laatste	
tegen	15	april	want	dan	moet	de	samen	van	mei	binnen.	

7	april	Eiervergadering	
Zoals	de	naam	al	doet	klinken	is	dit	een	vergadering	vol	met	eitjes.	Voila	da	wast,	op	naar	de	volgende.	

Moppie!	Het	was	grappiger	tijdens	het	schrijven…	Want	alles	is	onverwacht	aangezien	ik	 

schrijf	en	schrijf.	Jullie	hadden	de	mop	natuurlijk	
al	zien	aankomen	want	jullie	zien	dat	er	nog	een	
stuk	tekst	volgt..	Ik	heb	mijn	pret	toch	gehad,	nah!	
Praktisch:	neem	eieren	mee	als	je	er	hebt	liggen.	
Wij	zullen	ook	wat	proberen	bijeen	te	rapen.	Géén	
paaseieren	(dat	is	voor	binnen	2	weken)	want	die	
komen	te	hard	aan.	Vergeet	ook	geen	nylonkous	
(1	been),	hier	steken	we	dan	een	eitje	in	en	dan	
zwaaien	we	daar	zo	wat	mee	rond.	Zo	klinkt	het	
wel	 wat	 marginaal	 maar	 het	 is	 toffer	 dan	 het	
leest!	 Misschien	 is	 het	 best	 dat	 ik	 niet	 te	 veel	
vertel.	Eieren	en	nylonkous!	



Jeevee’s 

 

14	april	Jachtseizoen	
Den	deze	was	een	impulsieve	beslissing.	Hiervoor	heb	ik	ook	toch	nog	eens	een	
filmpje	opgezocht	van	StukTV	waarin	Rico	Verhoeven	vier	uur	uit	de	handen	
probeert	te	blijven	van	de	presentators.	Hierbij	gebruikt	hij	auto’s,	vliegtuigen	
en	 boten.	 En	 hij	 slaagt	 er	 dan	 nog	 eens	 in	 om	 op	 vrije	 voeten	 te	 blijven!	
Aangezien	jullie	niet	met	de	auto	kunnen	rijden	en	we	niet	echt	zien	zitten	dat	
jullie	 liften	 is	 dit	 interdit.	 Vliegtuigen	 en	 boten	 zijn	 toegestaan.	 Voor	 deze	
vergadering	mogen	jullie	jullie	smartphone	meenemen	(en	spaar	wat	data	op)!	 

	

21	april	Pasen	
Ja!	Hier	hebt	ge	uw	paaseieren!	Nu	zijn	ze	toegestaan.	

Nee!	Het	is	geen	scouts	L	

Ja!	Naar	familie	om	paaseitjes	te	rapen.	

Nee!	Luisteren	naar	nonkel	Bob	die	is	gaan	vissen.	

Ja!	Er	zijn	genoeg	viskes	in	de	zee.	

Nee/ja!	Ik	heb	al	een	vriendin.	

Ja!	Maar	ik	ben	gelukkig.	

Nee!	Volgende	week	ook	al	geen	vergadering.	 

Ja!	Maar	wel	een	ultra	dupah	evenement	aan	ons	mooi	jeugdhuis.	

Misschien!	Is	er	wel	een	stoere	tienerfuif	waar	jullie	visjes	kunnen	komen	zoeken	(snorkel	sterk	
aangeraden).	

Zaterdag	27	april	Scoutsfuif	
Kort	gezegd:	het	is	hetzelfde	als	vorig	jaar	zonder	het	
levend	 kickertoernooi.	 “Was	 daar	 een	 levend	
kickertoernooi?”	Ja	inderdaad,	zoveel	succes	had	het	
dus.	Maar	jullie	kunnen	dus	nog	altijd	terecht	aan	het	
jeugdhuis	De	Caravan	voor	een	hapje	en	een	drankje.	
Er	zullen	wat	optredens	zijn	uit	een	camion	(raarrrrr).	
Een	 springkasteel	 en	 een	 bodega.	 Dat	 eerste	 voor	
kinderen	en	dat	tweede	voor	grotere	kinderen.	Voor	
de	mama’s	 is	 er	 ook	 een	 dessertenbuffet	 (was	 dat	
een	 macho	 uitspraak?)	 Ik	 denk	 ook	 dat	 er	
pannekoeken,	hamburgers	en	pasta’kes	te	verkrijgen	
zullen	zijn.	Maar	weet	u	wat?		



Jeevee’s 

 

U	zal	ongetwijfeld	via	nog	vele	andere	wegen	vernemen	van	dit	wereldvenement.	En	indien	niet,	dan	
raad	ik	u	aan	om	eens	een	facebookaccountje	aanmaken	(twitter,	snapchat,	instagram,	linkedin,…)	of	
gewoon	eens	een	computer	kopen.	Nee	geen	nood,	er	zullen	ook	posters	rondhangen	van	écht	fysiek	
papier!	En	als	dat	ok	niet	zou	werken	dan	is	er	nog	1	ultieme	oplossing:	u	kan	perfect	een	paar	pagina’s	
terugbladeren	naar	het	woordje	GRL	waar	u	meer	info	zal	vinden	omtrent	de	scoutsfuif.	Sorry	als	jullie	
heel	deze	alinea	moesten	lezen	om	in	de	voorlaatste	zin	te	vernemen	dat	alle	info	vanvoor	in	dit	boekje	
staat.	 

5	mei	Leidingswissel	
Kent	 ge	 die	 auto’s	 van	 Cambio?	 Op	 de	 veemarkt	 voor	 het	 Sint-
Romboutscollege	hebt	ge	bijvoorbeeld	zo’n	parking.	Awel,	om	jullie	eens	
iets	bij	te	leren:	dat	betekent	wissel.	Dat	roepen	ze	bij	tennis,	ping-pong,	
voetbal	en	denk	ik	gewoon	alle	andere	sporten	waarbij	ge	van	kant	moet	
wisselen.	Weliswaar	in	landen	waar	ze	spaans	praten.	Maar	dit	zou	ook	
geïnterpreteerd	kunnen	worden	als	 ‘verandering’	die	er	moet	komen.	
Moeten	we	in	de	 

toekomst	 niet	 allemaal	 aan	 autodelen	doen	en	deze	mooie	 autootjes	
gebruiken	ipv	alleen	in	onze	SUV	te	zitten?	Is	dat	de	ideale	wereld	waar	
we	naar	streven?	Altijd	de	dieperliggende	betekenis	achter	de	dingen	zoeken	jongens.	Die	auto’s	willen	
ons	iets	zeggen.	Luister	naar	hun	en	hun	elektrisch	hart.	Het	is	leidingswissel	vandaag.	

	

Om	af	te	sluiten	wil	ik	jullie	(en	natuurlijk	mijn	mama	duh)	bedanken	om	dit	te	lezen.	Hierna	nog	wat	
schoon	kliekjes	en	een	portret	van	jullie	knapste	leider	om	boven	jullie	bed	te	hangen	

	Lots	of	lovies	xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo	
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Gidsen 

 

Hey	Chickas,		

De	voorlaatste	samen	dus	ook	de	voorlaatste	maand	van	dit	scoutsjaar	:(		

Deze	maand	is	ook	nog	eens	een	korte	maand	met	wat	feestdagen,	maar	we	maken	er	zoals	altijd	
weer	een	topmaand	van!		

Zondag	7/04:		
Deze	zondag	geven	we	jammer	genoeg	geen	leiding	aan	jullie,	maar	zijn	we	even	terug	lid.	Het	is	
namelijk	aan	de	3e	jaars	om	een	vergadering	in	elkaar	te	steken.	Wij	kijken	er	alvast	naar	uit!	Jullie	
worden	verwacht	van	14u	tot	17u	aan	de	lokalen	:)		

Zondag	14/04:	

zweet,	tranen,	afzien,	vriendschap,	wa	bijpraten,	nog	
wa	wenen	en	afzien,	pijne	spieren,	stomme	helm,	
precies	ne	pamper	in	uw	broek,	de	verkenners	
verslaan,...	Jaja	het	doet	u	waarschijnlijk	allemaal	maar	
aan	1	ding	denken:	FIETSEN	NAAR	HET	KAMP.	We	
kunnen	natuurlijk	niet	onvoorbereid	beginnen	aan	
deze	loodzware	opdracht	dus	deze	zondag	gaan	we	
fietsen	met	de	gidsen.	Het	uur	van	vertrek	zullen	we	
jullie	nog	laten	weten!	Smeer	jullie	beentjes	al	maar	in!	

Zondag	21/04:		

Vandaag	is	het	PASEN,	daarom	hebben	we	het	vandaag	te	druk	met	chocolade	
eieren	eten	dus	jammer	genoeg	geen	vergadering	vandaag	:(		

	

Zaterdag	27/04:	

Let’s	get	the	party	started!	Vanavond	is	het	de	enige	echte	SKOETTE	TD,	dus	
allemaal	welkom	om	ietske	te	komen	drinken	of	wa	te	dansen	op	de	verschillende	bands	die	komen	
optreden.	Ook	jullie	ouders,	broers,	zussen,	oma,	opa,...	zijn	allemaal	welkom	dus	nodig	deze	zeker	
uit.	Zondag	28/04	is	het	weeral	geen	vergadering	dus	als	jullie	de	geliefde	leiding	nog	eens	willen	
zien,	zeker	komen	naar	skoette	td	;)	We	verwachten	jullie	op	de	dansvloer!	
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Zondag	5/05:		

Vandaag	eindelijk	nog	eens	een	vergadering,	maar	niet	met	ons	jammer	genoeg.	We	leggen	jullie	lot	
in	de	handen	van	andere	leiding.	Het	is	namelijk	leidingswissel,	dus	laat	ze	maar	eens	zweten	;)		

Be	there	@locals	van	14u-17u			

We	gaan	jullie	missen	die	dag!		

Weer	een	mooie	maand	vol	amusement!		

Maar	vergeet	niet,	het	is	eten	of	gegeten	worden!	
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Ewa	plekzakken,		

Nieuwe	maand	=	nieuwe	samen		

Dus,	we	vallen	meteen	met	de	deur	in	huis!		

De	vergaderingen	worden	nog	steeds	aangekondigd	via	de	website,	zo	hebben	jullie	iedere	week	
iets	om	naar	uit	te	kijken,	joepie	:D	

• Op	16	april	(tweede	dinsdag	van	de	paasvakantie)	gaan	we	een	avond	activiteit	doen	
die,	afhankelijk	van	jullie	prestatie,	wel	eens	zou	kunnen	uitlopen.	dus	hou	zeker	deze	
avond	en	de	volgende	dag	vrij.		Meer	info	volgt	zeker	en	vast	nog!!	

• Op	Pasen	(21	april)	hebben	we	geen	vergadering		
• Na	de	scoutsfuif	(28	april)	hebben	we	ook	geen	vergadering	natuurlijk	zijn	jullie	

allemaal	welkom	om	op	zaterdag	27	april	de	boit	van	jullie	leven	te	beleven!		

Veel liefs,  

Jullie favoriete leiding! XOXO 

Sanderke, Montana, Dobit, Butchi & V  

PS: Hou dus zeker en vast de website, Facebook en Instagram in het oog voor 
de video’s waarmee we onze vergaderingen aankondigen! J  

PSII: Hieronder nog een leuk plaatje vanop weekend! Perfect om opnieuw boven 
je bed te hangen naast alle andere plaatjes uit de vorige samens! J  
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Jawadde              
TIP	=	Hallo	is	bv.	hapallopo,	dus	lezen	maar	

Goepoedependapag	 iepiedepereepeen!	 Opop	 1	 Apapripil	 ipis	 Bepennypy	
japaripig.	 Geepeen	mopop!	 Dupus	 groopoot	 feepeest!!!	Mapa	 bopon	 bapack	
topo	bupussipinepess,	depe	sapamepen!	

	

7	apapripil	

Depe	 laapaatstepe	 jipinnepers	 stepekepen	 eepeen	 vepergapadeperiping	
ipineepeen!	Youpou	knopow	whopo	youpou	aparepe!	

	

14	apapripil	

Vapandaapaag	 moepoetepen	 jupulliepie	 toponepen	 aapaan	 opons	 wapat	
jupulliepie	apallepemaapaal	kupunnepen	opop	viepier	wiepielepen	skrrrt	skrrrt.		
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21	apapripil	

Geepeen	vepergapadeperiping	vapandaapaag!		

Viepier	appallepemaapaal	Papasepen	mepet	jupulliepie	
fapamipiliepie!		

	

	

	

28	apapripil	

Weepeer	 geepeen	 vepergapadeperiping	 vapandaapaag!	 Jupulliepie	
leipeidiping	 ipis	 nopog	 tepe	 scheipeil	 vapan	 stiepiekepem	 tepe	
dripinkepen	 opop	 depe	 scoupoutsfuipuif..	 hipihipi	 tepegepen	
niepiemapand	zepegepen!!!!!	

	

Dipit	 wapas	 hepet	 apalweepeer	 voopoor	 apapripil!	 Weipeinipig	
vepergapadeperiping	depeze	maapaand..	Dupus	vepergeepeet	niepiet	
mepet	 epelkaapaar	 apaf	 tepe	 sprepekepen,	 zopodapat	 jupulliepie	
epelkaapaar	gepenoepoeg	ziepien!	Bepecaupause	skoepoettepe	 ipis	
lipifepe,	skoepoettepe	ipis	lopovepe!	
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Groepoetjepes	vapan	hepet	apalleperleupeukstepe	
leipeidipingsteapeam!!	
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