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Woordje GRL 

 

Beste ouders en leden,  

 

We zijn al aangekomen bij april. Het jaar vliegt weer voorbij, en de lente komt al in het land.  

Hopelijk komt de zon mee en krijgen we zonnige zondagen dit jaar.  

 

Eerst en vooral willen we jullie allemaal nog eens bedanken om zo talrijk aanwezig te zijn op 

troebadoeria. Zowel de leden als de leiding hebben hun best gedaan om er een mooie show 

van te maken. Wij waren daarom zeer blij dat we twee keer voor een volle zaal konden spelen.  

Hopelijk hebben jullie er ook van genoten.  

 

April wil ook zeggen dat het kamp steeds dichter komt. Momenteel zijn we al bezig met de 

voorbereidingen zodat dit kamp zonder problemen kan verlopen. Hier volgen alvast wat 

puntjes i.v.m het kamp: 

● We gaan dit jaar op kamp in Wanlin  

● De kapoenen vertrekken 10 augustus met de auto  

● De welpen en kabouters vertrekken 8 augustus met de auto  

● De jong-verkenners en jong-gidsen vertrekken 5 augustus met de auto  

● De gidsen en Verkenners vertrekken 5 augustus met de fiets 

● Iedereen komt 15 augustus terug met de bus  

● Eind juni en begin juli komt de leiding langs om iedereen in te schrijven voor het kamp.  

● De jin zullen dit jaar hun kamp doorbrengen in Griekenland  

 

Vervolgens willen we toch nog even van de gelegenheid gebruik maken om wat reclame te 

maken voor ons volgende evenement. Namelijk onze jaarlijkse scoutsfuif. Deze zal doorgaan 

op 21 april aan het jeugdhuis De Caravan. Het zal een goed gevulde dag zijn met optredens, 

muziek, dans, een hapje en een drankje en natuurlijk een geweldige sfeer die er altijd is bij 

scouts Elewijt.  

Er zullen ook activiteiten zijn voor de kleinsten onder ons. Later op de avond volgt dan de 

echte fuif. Voor wie geen fan is van feestgebeuren is er natuurlijk  de bodega waar u rustig 

kunt genieten van een avondje uit.  

Meer details vind je binnenkort in je mailbox en op onze website en facebookpagina.  

 

Dit jaar gaan we ook op groepsuitstap. We gaan de locatie nog even als verrassing houden, 

maar we weten wel al dat het op 30 juni zal doorgaan.  

 

Dit was het weer voor deze maand.  Hopelijk hebben we jullie genoeg informatie kunnen 

geven. Als dit niet het geval is en er nog vragen zijn mogen jullie ons altijd contacteren.  

groepsleiding@scoutselewijt.be  

 

Wannes (zorgeloze poolvos)     0498 19 74 37   

Zoë (heldere otogone)     0476 08 85 41 

 

 

 

 

 

mailto:groepsleiding@scoutselewijt.be


Kapoenen 

 

Zondag 15 april 

We hebben er een tijdje op moeten wachten maar het is weer vergadering!  

Met al die vakantie en feestdagen hebben we elkaar een tijdje niet gezien, 

maar vandaag wel weer hoor want vandaag gaan we een puzzelvergadering 

houden. De leiding voorziet puzzels en dan gaan we allemaal de leukste 

puzzels maken!  

Afspraak van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

Zaterdag 21 april 

Vandaag is het de scoutsfuif en dit betekent dat jullie leiding een heel weekend bezig is met het 

klaarzetten en opruimen van dit evenement. Hierdoor hebben we dus helaas geen vergadering 

zondag ☹. Maar als jullie ons toch niet kunnen missen kom je maar gerust eens een kijkje 

nemen overdag! 

 

Zondag 29 april 

 

Vandaag gaan we naar Bloso! (sport vlaanderen) in Hofstade. 

We gaan er heel leuke spelletjes spelen en de tofste 

speeltuinen een bezoekje brengen. Omdat we zo veel 

mogelijk tijd daar willen doorbrengen vragen we aan de 

ouders of ze hun kapoen kunnen afzetten aan bloso en daar 

nadien ook terug komen oppikken. Het uur blijft nog steeds 

van 2-5. 

 

Zondag 6 mei 

Vandaag is geen gewone vergadering. Want vandaag gaan jullie andere leiding krijgen, oh 

jawel het is namelijk leidingswissel. Iedere tak krijgt voor één keer een andere leiding, wie 

deze zijn en wat ze gaan doen? Dat komen jullie op de vergadering zelf pas te weten. Je moet 

voor vandaag dus ook geen speciale kleren mee nemen. 

Groetjes van je leiding! 

Jos                                             Wannes                        Jolien                        Fien                         Elke                 

  Emma       Femke 

 

 

 



Kabouters 

 

Dag lieve kaboutertjes!  
Eerst en vooral willen we jullie bedanken om alles te geven op troebadoeria! Jullie 
waren geweldig! Maar nu is het tijd voor weer een nieuwe maand. Wat gaat de tijd toch 
snel… het is al april! Maar dat wilt ook zeggen dat we er nog een een lap op gaan 

geven met weer een maand vol bangelijke vergaderingen! 
 
 

Zondag 1 April: 
Vandaag zijn we eens voor 1keer geen kabouters maar veranderen we voor 1dag in reuzen. 
Vandaag maken we zelf deel uit van reuze gezelschapspelletjes. 
Dus hopelijk zien we jullie allemaal zondag van 2 tot 5 lieve schatten! 
 
 
Zondag 8 April: 
Jullie zijn al een heel jaar lieve brave schattige kaboutertjes maar vandaag gaan we dat eens 
helemaal veranderen! Haal allemaal de grootste maffia in jullie zelf naar boven want 
vandaag spelen we het GROTE MAFFIASPEL! Van 14-17u aan onze lokalen 
xoxo 
 
Zondag 15 April: 
Vandaag laten we de lokalen voor één keer achter ons en gaan we ons op 
verplaatsing uitleven! Laat ons hopen dat de zon aanwezig is want we gaan 
een dagje uitwaaien in het bloso domein in Hofstade! We spreken af om 2 uur 
aan de lokalen en daar zijn we om 5 uur ook weer terug!  
 
 
Zaterdag 21 april  

We vieren feest! Deze dag staat helemaal in het teken van scouts Elewijt! 

Het is ons jaarlijkse scoutsfuif! Ook dit  jaar is er weer een kindernamiddag!  

Omdat deze zaterdag al goed vol zit, hebben we besloten dat jullie zondag 

de kans krijgen om goed uit te rusten.  

Het zal dus geen scouts zijn (zondag 22 april)! Meer informatie volgt nog! 

Hopelijk zien we jullie allemaal  zaterdag verschijnen.  

 

 



Kabouters 

 

 

Zondag 29 april  

Deze zondag wordt een heel speciale. We gaan iets doen dat we nog nooit eerder gedaan 

hebben. Het klinkt een beetje vreemd maar het wordt een onvergetelijke vergadering! 

Vandaag is het dozenvergadering! Ben je benieuwd naar wat we juist gaan doen? Kom dan 

zeker naar de scouts of neem een kijkje in de doos!  

 

 
 

 
 
 
Bedankt om van elke zondag zo een geweldige 
vergadering te maken! we hopen jullie nog altijd elke 
zondag even enthousiast terug te zien als de voorbije 
maanden! 
Kusjes jullie liefste leiding! 
 
 

 

 



Welpen 

 

Dag stoere welpen! 

Al weer een maand vol avonturen is voorbij gegaan, maar vrees niet de maand april staat jullie al op 

te wachten en heeft heel wat leuks in petto! Kom zeker naar de scouts om te ontdekken wat voor 

een kanjer dat april is. Pas wel op, in het begin is hij een echte grappenmaker, maar na verloop van 

tijd geeft hij samen met de paashaas paaseitjes aan FLINKE welpjes. 

 

1 april - GEEN VERGADERING!! 

Vandaag is het geen vergadering!  Dit stond wel in de vorige samen maar dat was een misverstandje! 

Onze excuses!! En dit is geen grap. Er is echt, echt geen vergadering. 

 

8 april -  10u-12u: Paasbrunch 

Jullie lieve leiding heeft afgesproken met de paashaas dat alle flinke welpen een brunch verdienen. 

Met verrassing in het bos! Dus neem maar je paasmandje mee en kom gezellig met alle andere flinke 

welpen eten aan de lokalen. De leiding voorziet het eten en wie zin heeft mag natuurlijk ook altijd iets 

meenemen. Na het eten komt de verrassing! (voor flinke welpen)  

 

15 april – 14u-17u: Sportvergadering 

We hebben al vernomen dat er veel welpen zijn die meerdere sporten 

beoefenen. Nu willen wij ook graag eens al die verschillende sporten 

beoefenen. Vandaag is het dus de bedoeling dat de welpen zoveel 

mogelijk sporten kunnen doen. Neem dus maar je fiets mee of 

springtouw of misschien zelf je klimmuur ( ;-) ). Kom dus paar heel 

sportief gekleed naar de scouts want we gaan zweten! 

 

21 april: SCOUTSFUIF:  

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we met z’n allen één groot feest bouwen! Net zoals vorig jaar begint dit 

al in de namiddag met enkele optredens aansluitend met een fuif. Dit alles vindt plaats aan jeugdhuis 

de Caravan. Meer info bij woordje GRL! Tot dan!   

22 april – GEEN VERGADERING  

Vandaag is er geen vergadering omdat het 21 april (gisteren) scoutsfuif is geweest. De leiding is dus 

nog volop alles aan het opruimen!! 

 

29 april – 14u-17u: Bouwvergadering 

Help! Help! Het welpenrijk wordt aangevallen! Het fort is afgebrand en het 

palei brokkelt af. Kunnen de welpen alles op tijd weer opbouwen? Want de 

tweede aanval is in aantocht. Maar de Schmidt is weg, samen met de architect 

en de kok. En ook de bouwvakkers zijn niet te vinden… We moeten dus eerst 

al deze mensen vinden. Daarna moeten we het materiaal gaan zoeken om het 

fort terug op te bouwen en de oorlog te winnen.  

Komaan, welpen de tijd dringt!  

Dat was het al weer voor deze maand  we vonden het fijn dat jullie er weer 

bij waren! 

Groetjes de leiding!!  

Jacala, Baloe, Chill, Tabaqui, Marala 



Jong-gidsen 

 

HEY FAVO CHIKIES!! 
 

Hier zijn we weer met jullie favoriete tijdschrift van de maand hihi hou je vast want we 

hebben weer een topprogramma voor de boeg!!  

Zondag 1 april 

We starten deze maand heel rustig zonder scouts dit weekend want het is Pasen. En nee het 

is geen slechte 1 april grap ☹ maar jullie gaan genieten en smullen van al het lekkers op de 

familiefeestjes!  

 

Zondag 8 april  

Na Pasen te vieren met jullie familie gaan we dit nog eens op de scouts vieren!! En niet 

zomaar… met een ultra-mega PAAS-EDITIE-EIER-VERGADERING! Alle soorten eieren zullen 

aanwezig zijn, hou jullie klaar voor te smullen/vuil te zijn 😉 ps: breng dus kleren mee die 

vuil mogen worden van 14 tot 17 aan de lokalen!  

 

Hier alvast een teaser hoe tim er zal uitzien : 

 

Zondag 15 april 

Jullie lieftallige 3e jaars gaan vandaag een geweldige vergadering voor jullie voorzien! Als 

voorpoevertje voor later laten we het aan jullie over vandaag. Boodschap aan de derde 

jaars: kom in de week ervoor ofzo eens samen om te brainstormen en de vergadering voor 

te bereiden, en zondag om 13.30u worden jullie verwacht op de scouts om het aan ons uit te 

leggen en de laatste voorbereidingen af te ronden! De rest wordt gewoon om 14 verwacht 

en we spelen tot 17 verder. Wij zijn alvast benieuwd 😊 

 

Zondag 22 april  

Op deze mooie zondag duiken we ver terug in ons verleden… naar onze BABY jaren!! 

Hoogtijd om nog eens nostalgisch terug te blikken naar onze jaren vol pampers en tutten! 

Kom van 14 tot 17 aan de lokalen in jullie mooiste babyoutfit xoxo 



Jong-gidsen 

 

 

Vrijdag-zaterdag-zondag 27-28-29april 

Ons fantastische weekend komt eraan!! Hopelijk hebben jullie dit weekend allemaal 

vrijgehouden want we hebben een geweldig thema in petto… Meer info en details volgen via 

mail!  

Dikke smakkerds van jullie leiding die jullie heel graag zien! Hier nog een prachtige foto van 

jullie favoriete frozenpersonages xoxo 

 

 

 

 

 



Jeevee’s 

 

Ewa broeders, wij hopen als leiding te zeerste dat jullie examens goed zijn verlopen. Maar dat boeit 

eigenlijk niets, want we gaan eens checken wat voor zieke shit we weer in april gaan doen. Hou jullie 

vast aan de takken van de bomen want hier komt de voorlaatste maand van ons super-de-luxe 

scoutsjaar. Dus zwieren we er nog voor de voorlaatste keer den turbo in. Maar eerst nog enkele 

ideeën voor 1april moppen YEAH LET’S GO YAA!!  

 

 

 

 

 

Zondag 1 april 

Vandaag is het géén scouts, jullie mogen gezellig thuis blijven om eikes te rapen. Veel plezier 

jongens!!! (en dit is geen grap) 

 

 

 

 

 



Jeevee’s 

 

Zondag 8 april 

Nu beginnen we pas echt aan april en toeval of niet we gaan deze keer op de scouts eikes 

rapen, gooien, smijten, kapot slagen,…. Vandaag is het onze alom bekende eiervergadering. 

We verwachten jullie graag van 14u tot 17u aan de lokalen en neem allemaal maar een 

voorraadje eieren mee. En voor wie wil weten hoe een ei in elkaar steekt!! 

 

Zondag 15 april 

Wat we vandaag gaan doen vinden jullie hopelijk a.d.h.v. deze tips 

-toto 

-origineel met 1 F 

-                                                                                                

  

 

 

 

 

 

- Wat het thema is, is ons ding  

- 

 

 

 

 

 

- Verkleed jullie alvast maar in de Ndrangheta, Don Corleone of de Yakuza 

 

 

 

 



Jeevee’s 

 

Zaterdag 21 april 

Dit weekend geen vergadering voor jullie, maar de scoutsfuif staat vandaag in onze agenda. 

Kom maar met zen allen kijken naar de vette optredens en vooral naar jullie hard werkende 

leiding. 

 

27-28-29 april 

Vanaf dit weekend zijn jongens echte venten geworden. We gaan op ons enige echte 

langverwachte maar zeker niet te onderschatte survival weekend. Voor jullie al stress zouden 

krijgen over hoe het weekend zal verlopen, meer info volgt via mail.   

 

Zondag 6 mei 

Volgens jaarlijkse traditie vindt vandaag de alom geprezen leidinswissel plaats. Wij gaan ons 

bezighouden met de minder leuke takken (want de jv’s zijn gewoon de beste!!). benieuwd 

wie jullie gaat bezig houden? Kom dan zeker van 14u tot 17u naar de lokalen.  

 

Dit was het alweer voor de 4de maand van het kalenderjaar ofwel de voorlaatste van ons fantastisch 

jaar. Adios playboys, merci voor de geweldige toebadoeria en tot volgende maand! (15 april is het maffiavergadering)  

Jullie lieftallige leiding xoxoxoxoxoxo 

Mathias, Saar, Tibo, Sam 



Jeevee’s 

 

 

 

 



Gidsen 

 

Het einde van ons fantastisch scoutsjaar zit er bijna op ( sip :( ), maar niet getreurd! 

We hebben nog een paar weekjes om ons weer geweldig te amuseren! Ook deze 

maand hebben we weer vol gepland met superduper vergaderingen en we hopen 

natuurlijk dat jullie er allemaal weer bij gaan zijn! Benieuwd naar de plannen voor 

April? Lees dan maar schnellllll de samen xoxo 

BELANGRIJK: Er zijn een paar aanpassingen gebeurd met de vergaderingen dus enkel 

deze samen is juist dus niet naar de vorige kijken! 

Zondag 1 april 

Joepieeeee het is eindelijk vakantie! Vandaag is het 

Pasen dus jullie zullen waarschijnlijk druk bezig zijn met  

paaseitjes te rapen en naar familiefeestjes te gaan dus is 

het vandaag jammer genoeg geen vergadering :( Geen 

nood! volgende week zien we elkaar weer, woehoew 

xxxxxxx 

Zondag 8 april 

Trek jullie fietsbroekje maar aan want we gaan een 

tour’ke doen met ons vélo’ke! Om ons voor te bereiden 

voor de fietstocht naar het kamp gaan we onze 

beenspiertjes vandaag al eens testen en zien tot hoe 

ver we geraken ;) De uren zetten we nog op facebook, 

dikke bisousss xoxo 

Zondag 15 april 

Vandaag gaan we elkaar een beetje beter leren kennen! We 

zien elkaar wekelijks op de scouts maar daar komt deze 

keer verandering in! We gaan namelijk op 

slaapkamerverkenning!!! woehoewwwww!!  Ruim jullie 

kamer maar een beetje op zodat iedereen binnen kan en de 

mama ook blij is ;) Van 2 tot 5 aan de lokalen! Tot dan 

girlsss xoxo  

Zaterdag 21 april 

Vandaag verwachten wij jullie allemaal op de de scoutsfuif want we gaan weer moneys 

verdienen #luxekamp!! Zoals vorig jaar gaan we onze kas vullen door hier weer iets 

superrrrrrr lekker te verkopen (pannenkoeken ofzo ;)) De uren dat jullie hier moeten zijn laten 

we nog op facebook weten! Tot dan xoxo 

 



Gidsen 

 

WEEKEND 27-28-29 april 

Het is eindelijk zo ver!!! We vertrekken nog is op weekend 

samen maar nu zonder die Verkenners ;) Hou dus allemaal dit 

weekend vrij in jullie agenda zodat we er weer een 

megafantastischzalig weekend van kunnen maken! Alle 

details zijn natuurlijk nog een verrassing die we jullie ook via 

facebook zullen meedelen! Wij kijken er al enorm naar uit!! 

xxxxxx 

 

Zondag 6 mei 

 

Vandaag gaan jullie ons een dagje moeten missen! :( Er zal van 2 ot 5 een heel ander 

leidingsteam in de plaats staan! Geen nooddddd, volgende week staan wij er weer! 

Joepieeeee!!!! Veel plezier xoxo 

 

 

Bedankt voor weer een top maandje Gidsen! Dikke kussen, jullie lieftallige leiding/bomma’s 

xxxxxxxx 

 

 

 

 



Verkenners 

 

Één goede dag amigos! Tijd voor een nieuwe samen. Hopelijk hebben jullie ons overdonderend succes 

van Troubadouria al een bekke kunnen verwerken. Da was verdikke een goei nummerke. We willen 

jullie nogmaals bedanken voor de goede medewerking. We zijn er als groep nog sterker uit geworden. 

Ook het discoschaatsen zullen we niet snel vergeten. Efkes zeggen dat we als leiding zeer tevreden zijn 

dat jullie vaak met veel aanwezig zijn. Dat duidt op vertrouwen, dat duidt op liefde, maar vooral duidt 

dat op vriendschap. De basis van ons gezelschap. Bon, genoeg gezeverd. We zullen is aan de planning 

van de volgende maand beginnen. Yeah, let’s go! 

 

 

Maandag 2 april: Carwash 

Vrolijk Pasen maddefakkers! Vandaag gaan we doen waar we goed in zijn: wassen, kàr wassen. Int 

Engels is da Car Washen. Naar jaarlijkse gewoonte stellen we ons voor een dag paraat voor elke auto, 

brommer of camion van Elewijt en omstreken eens goed op te blinken. Natuurlijk doen we dit niet 

‘for free’. Nene, vandaag wordt er poen verdiend, brood op de plank gebracht, geld in de kassa 

gestoken. Alle winst gaat naar de verkennerkas, dus hoe meer we er kunnen wassen hoe beter.  

Meer info volgt nog via facebook en mail. Yeah, let’s go, yaaaaa. 

 

 
 

 

  



Verkenners 

 

Zondag 8 april: Fietse 

Ook al is het kamp dit jaar maar 120km ver, gaan we toch al eens oefenen. Al is het maar om te zien 

of iedereen effectief kan fietsen! Maak u nie druk, we gaan waarschijnlijk gewoon opt gemakske naar 

Leuven en terug rijden. Afspraak om 14u aan de lokalen met u (koers)fiets, helm, een snack, drinken 

en u portemonnee. We gaan rond 17u terug proberen zijn In El Wahid.  

 

 
 

Zondag 15 april: IKEA-spel 

Liefste lieverds, vandaag gaan welle den IKEA van Zaventem onveilig maken met ons grote IKEA-spel. 

Jullie zullen opgedeeld worden in teams en een hele reeks leuke opdrachten krijgen. Iedereen zal zich 

moeten verkleden om zo min mogelijk op te vallen. Dit omdat de eigenaars van de IKEA liever geen 14-

17 jarige kloetzakskes gelijk gelle in hun kot willen hebben. En toch gaan we da doen. Yeah, let’s go! 

Zolang we maar zo onopvallend mogelijk blijven en doen alsof we een nieuwe keuken of badkamer 

komen kiezen. Afspreken doen we om 14u aan de lokalen. Rond 17u zijn we zeker terug. De 

groepsindeling en verkleedkleren worden via facebook nog meegedeeld. 

 
 



Verkenners 

 

 

Zondag 22 april: Geen vergadering 

Vandaag geen vergadering amigo’s.  Dit komt omdat de leiding nog te moe is van het opbouwen en 

afbreken van de scoutsfuif de avond ervoor. Natuurlijk zijn jullie daar allemaal welkom om een drankje 

te komen benuttigen en een danske te leggen.  

 

Vrijdag 27 – zondag 29 april: Survivalweekend 

Beste verkenners, dit weekend trekken we zoals gewoonlijk weer richting Wallonië. Wat we juist gaan 

doen, blijft ook zoals gewoonlijk een verassing. Wel kunnen we jullie zeggen dat ge spijt gaat hebben 

als ge het mist. Zet de datum dus zeker in de agenda. Meer info volgt.  

 

Zondag 6 mei: Leidingswissel 

Naar jaarlijkse gewoonte houden we op deze dag een leidingswissel. Voor ene keer gade ons dus 

moeten missen en het stellen met andere (minder leuke) leiding. Verman jullie en tracht er levend uit 

te komen! Wij vinden het ook heel erg jullie een dag uit onze handen te moeten geven. Veel liefde en 

sterkte. xXx 

 

Dit was het voor de maand april se. Enjoy life and let’s go. Yeah , let’s go! 

 

 

 

 

 



   Achterflap 

 

Hallo vriendjes en vriendinnetje! <3 

Ik schrijf deze samen vanuit Jaipur (India voor diegene die nog altijd niet 

goed weten waar ik zit) maar geen nood: tegen dat jullie dit lezen is 

mama al terug bij haar kippetjes!  

Ps: groetjes van mijn kindjes hier   ->  

En van kippetjes gesproken! De maand april is nu begonnen en dat wilt 

zeggen dat Pasen weer voor de deur staat! Joepie!  

Voor diegene die Pasen maar niks vinden en liever wat verder dromen, 

hier alvast een aftelklok tot we vertrekken op kamp naar 

GRIEKENLAND!!!!! En voor diegene die echt niet meer kunnen wachten, 

zoek maar al wat leuke dingen en bezienswaardigheden die we kunnen 

doen/bezoeken.   

https://www.timeanddate.com/countdown/vacation?iso=20180726T0550&p0=26&msg=Jinkamp+%

232000love&ud=1&font=cursive 

Wel nu, wat gaan we precies doen in April:  

 

Zaterdag 31 maart 

Broeder Jakob, broeder Jakob,  

Slaapt gij nog, slaapt gij nog ?  

Alle klokken luiden, alle klokken luiden 

Bim bam bom, bim bam bom 

Vandaag gaan we paasbrunchen en aan 

sluiten ook nog eens zien wat die paashaas 

weer heeft laten rondslingeren in de jinbar. 

 

 

Zondag 8 april 

Vandaag hebben we geen goesting, we zijn gisteren te laat uit geweest, we zijn ons bed niet uit geraakt 

of we zijn alle 3 ziek. Kortom vandaag zullen een paar van jullie een vergadering voor ons moeten ineen 

steken. We houden jullie op de hoogte wie de gelukkige zullen zijn die de rest mogen amuseren. 

 

 

 

 

https://www.timeanddate.com/countdown/vacation?iso=20180726T0550&p0=26&msg=Jinkamp+%232000love&ud=1&font=cursive
https://www.timeanddate.com/countdown/vacation?iso=20180726T0550&p0=26&msg=Jinkamp+%232000love&ud=1&font=cursive


   Achterflap 

 

zondag 15 april 

IKEA is een concern van Zweedse oorsprong, met vestigingen over de hele wereld. Het bedrijf richt zich 

op het aanbieden van meubelen en woonartikelen die, meestal door de koper zelf, in elkaar gezet 

moeten worden. Het concept bestaat uit het aanbieden in een keten van zelfbedieningswarenhuizen 

van artikelen die qua prijs behoren tot het lagere marktsegment. Nadat er maatschappelijke kritiek 

kwam, stelde IKEA aan haar leveranciers uit lagelonenlanden meer eisen op sociaal gebied. De firma 

wil bijvoorbeeld geen producten meer in haar assortiment die mede tot stand komen door 

kinderarbeid. Ze stelt met haar leveranciers plannen op om op gebied van het welzijn van de 

werknemers, en aangaande de belasting van het milieu, stapsgewijs tot verbetering te komen. 

 

Zaterdag 21 april 

Vandaag is het op een zaterdag te doen want vandaag is het scoutsfuif! Jawel zoals vorig jaar is JH de 

Caravan weer de place to be! Nodig maar allemaal jullie vriendjes uit en komt maar een goe danske 

placeren samen met ons!  

 

Zondag 29 april  

OF  vandaag wordt er weer een vergadering door een van jullie in elkaar gestoken OF dit lijkt ons een 

goede datum om ons weekend te plannen! Meer info volgt op facebook :D xxx  

 

Zozo, dat was April alweer!  

Xxxx jullie k 


