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Geniet met volle teugen van deze mooie maand 

Sander en Emma



Woordje GRL 

 

Beste ouders, 

Liefste leden, 

 

Februari was een liefdevolle maand voor elkaar én voor de scouts: jullie kochten maar liefst 

172 manden, een record! BEDANKT 

Lege flesjes en manden kunnen nog steeds teruggebracht worden naar de scouts op 

zondag tussen 14 uur en 17 uur. Laat ons zeker weten wat je van onze ontbijtmanden vond 

op het speciale formulier op onze site! 

 

En nu: de maand maart! Jullie hebben het ongetwijfeld al gevoeld: de lentekriebels, maar 

ook een beetje zenuwkriebels, want deze maand geven we het beste van onszelf op 

TROEBADOERIA! 

Tijdens dit tweejaarlijks ‘cultureel’ scoutsevenement zal elke tak weer zijn skills tonen om zo 

jullie aan het lachen te brengen, te doen verwonderen, te doen verbazen... met hun talenten! 

 

Dit jaar vindt Troebadoeria plaats op zaterdag 10 en zondag 11 maart 2018, in de 

podiumzaal van GBS De Regenboog (Molenveld 26) in Elewijt. Er zullen zoals altijd twee 

voorstellingen zijn: op zaterdag om 20u en op zondag om 15u. De deuren gaan telkens 

een half uur op voorhand open. Kom op tijd, zodat je zeker een plaatsje hebt!  

Er zijn immers geen kaarten in voorverkoop verkrijgbaar. Betalen doe je dan aan de kassa:  

€ 5 voor +12-jarigen, € 2 voor -12-jarigen. Een programmaboekje kan je verkrijgen aan een 

vrije bijdrage. 

 

Natuurlijk moeten de leden hiervoor ook veel oefenen, zodat alles vlot kan verlopen. Wij 

hebben daarom een aantal repetitiemomenten in de zaal voorzien: 

 

De repetities gaan door op woensdag 7 maart, op vrijdag 9 maart en op 

zaterdag 10 maart, telkens in de school!  

Kom op tijd! De opgegeven uren zijn telkens de startmomenten, als je dan pas toekomt ben 

je te laat. Probeer dus 10 minuutjes op voorhand te komen, zodat je nog tijd hebt om je jas 

uit te doen en je voor te bereiden. 

Woensdag 7 maart (in de school):  Vrijdag 9 maart (in de school): 
13:30-14:15  kapoenen 
14:15-15:00  kabouters 
15:00-15:45  welpen 
15:45-16:30  jogi's 
16:30-17:15  jv's 
17:15-17:45  gidsen 
17:45-18:15  verkenners 
18:15-18:45  jin 

17:00-17:45  
17:45-18:30 
18:30-19:15 
19:15-20:00 
20:00-20:45 
20:45-21:15 
21:15-21:45 
21:45-22:15 

kapoenen  
kabouters 
welpen 
jogi’s 
jv’s 
gidsen  
verkenners 
jin 
 

 

  



Woordje GRL 

Zaterdag 10 maart: GENERALE REPETITIE (in de school) 

Deze generale repetitie start om 15u. We verwachten dat iedereen aanwezig is om 14:45 

ten laatste. 

Deze repetitie zal tot ongeveer 17 uur duren, maar kan uitlopen. De leden kunnen na hun 

nummertje opgehaald worden. De nummertjes volgen elkaar op zoals de takken elkaar 

opvolgen van jong naar oud: de kapoenen zullen dus eerst klaar zijn met hun act, dan de 

kabouters, dan de welpen, enzoverder. De jongste takken kunnen dus vanaf 16 uur 

opgehaald worden. 

 

Voor de echte voorstellingen verzamelen de leden aan de sportzaal van de school. Daar 

wachten ze tot het aan hen is om op te treden. Iedereen moet op tijd aanwezig zijn. 

Dat wil zeggen: op zaterdag voor de kapoenen, kabouters en welpen uiterlijk 19u30, de 

oudere takken uiterlijk om 20u.  

Op zondag uiterlijk om 14u30 voor de jongste takken, de oudere om 15u. De leden kunnen 

na hun act terug afgehaald worden waar je ze hebt afgezet. Voor de jongste takken zal dit 

vermoedelijk een uur (en half) na het beginuur van de show zijn.  

Jullie krijgen nog een e-mail van de takleiding met meer info hierover. 

 

Een hele brok informatie, schrijf dit alvast in je agenda! En nu je je agenda toch bij de hand 

hebt, hier nog enkele data voor de rest van het scoutsjaar: 

 21 april: Scoutsfuif 

 30 juni: Groepsuitstap 

 5-15 augustus: Kamp voor de jogi’s, jv’s, gidsen en verkenners 

 8-15 augustus: Kamp voor de kabouters en welpen 

 10-15 augustus: Kamp voor de kapoenen 

 

Dit was het voor de maand maart. Tot in april! 

 

 

En nog steeds voor al uw vragen: groepsleiding@scoutselewijt.be 

 

 

Wannes & Zoë 

0498 19 74 37  0476 08 85 41

mailto:groepsleiding@scoutselewijt.be


Woordje GRL 

 



Kapoenen 

 

Zondag 4 maart 

Vandaag gaan we nog eens met zen alle oefenen voor TROEBADOERIA!! Dit zal 

doorgaan aan onze scoutslokalen van 2u tot 5u.  

 

Woensdag 7 maart  

Dit is enkel voor de kapoenen die meedoen aan 

troebadoeria! 

Jullie worden om 13u40 verwacht aan de basisschool in 

Elewijt. We oefenen onze act nog eens en om 14u15 zijn we 

klaar met repeteren. 

 

Vrijdag 9 maart  

Ook vandaag moeten alleen de kapoenen aanwezig zijn die 

meedoen aan troebadoeria. We herhalen onze act en zorgen 

ervoor dat we alles onder de knie hebben! Deze repetitie gaat door in de 

basisschool in Elewijt van 16u50 tot 17u45. 

 

Zaterdag en zondag 10-11 maart 

Eindelijk is het zover! Dit weekend zullen de kapoenen op 

het podium staan en alles uit de kast halen om te laten zien 

wie dat de beste zijn! 

10 maart: - GENERALE REPETITIE om 14u35. 

                  - OPTREDEN ten laatste aanwezig om 19u30.  

11 maart: - OPTREDEN ten laatste aanwezig om 14u30. 

 

[Alle repetities en optredens gaan door in de basisschool in 

Elewijt.] 

𝓣𝒓𝒐𝒆𝒃𝒂𝒅𝒐𝒆𝒓𝒊𝒂 
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Kapoenen 

 

Zondag 18 maart 

Vandaag hebben we  vergadering over iets dat 

jullie ongetwijfeld allemaal hééél lekker 

vinden! Wat zou dat kunnen zijn? 

Groenten, natuurlijk!! 

Jaja je hebt het goed gelezen, vandaag houden 

we een vergadering rond het thema groenten! 

 

Alle kapoenen zijn welkom om 2uur aan de scoutslokalen. Deze leuke, coole, 

toffe en gezonde vergadering zal gedaan zijn om 5uur. 

 

Zondag 25 maart 

Wie houdt er van dieren? 

Hou jij van dieren, kom dan zeker naar 

de scouts vandaag! Want deze 

vergadering zal alles rond dieren 

draaien! 

 

Dierenliefhebbers worden verwacht van 2u tot 5u aan de lokalen.  

 

Vele kusjes van jullie kapoenenleiding, 

 

 

 

 Wannes 

Jolien 

Fien 
Jos 

Femke 

Elke 

Emma 



Kabouters 

 

Dag kaboutertjes, Wat gaat de tijd weer snel! 
Het is alweer maart, de lente staat dus voor de deur. Het zal dus een maand worden met 
hopelijk wat meer zon dan de laatste maanden. Bloosje is ook jarig deze maand dus zeker 
niet vergeten. 

Maar wat staat er in maart allemaal op de planning?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 maart: 
Omdat troebadoeria steeds dichter bij komt gaan we vandaag ons geweldig nummertje voor 
troebadoeria nog meer inoefenen en zotter maken :) Dit doen we van 14-17u aan onze 
lokalen! 
 
 
10 maart: 
Eindelijk is het zover… we mogen onze dansmoves/acteertalenten laten zien op het podium 
voor de mama’s, papa’s, opa’s, opa’s, neven, nichten…! Ja hoor, dit weekend is het 
TROUBADOERIA! warm jullie benen en armen al maar op, zing jullie stemmetjes al maar 
war, en tover een lach op jullie gezicht… zo zijn jullie helemaal klaar om te schitteren! Meer 
informatie krijgen jullie via mail. De week voor dit weekend zijn er ook nog 2 repetities maar 
daar komt nog verdere info over. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 maart:  
Dag liefste kabouters, 
Vandaag gaan we eens kijken of jullie het dorp Elewijt wel zo kunnen kennen en dit gaan we 
testen door een super cool dorpspel! 
Dus kom zeker allemaal en vergeet jullie fiets niet !  
Dan zien we jullie om 2uur in het coolste dorp van België 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kabouters 

 

 
 
 
 
 
23-25 maart: 
Wij dachten met de leiding dat het nog eens dringend tijd was om er even tussen uit te 
trekken met jullie. Daarom organiseren we van vrijdag 23 maart tot zondag 25 maart een 
super gezellig weekend (op verplaatsing). 
Hou jullie mailbox in de gaten want binnenkort ontvang je de concrete informatie in verband 
met het weekend. 
 
Hieronder al een kleine tip wat het thema zal zijn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziezo liefste schatjes, dit is het voor de maand maart. We hopen dat jullie deze maand 
even geweldig zijn als de afgelopen maanden. 



Kabouters 

 

Heel veel 
knuffels 
van jullie 
geweldige 
leiding 
xxx 

 

 



Welpen 

 

Hallo kameraden van me!   
 
Ons scoutsjaar gaat heel snel vooruit we zitten zelfs al aan de maand maart ondertussen! 
Maar wat gaan we allemaal beleven in deze maand? Dat en nog veel meer komen jullie 
hieronder te weten! Heel belangrijk om goed de uren in de Samen te checken we gaan onder 
andere repeteren voor Troebadoeria, meer info in de mail die verzonden is! Voor vragen 
mail ons gerust terug!  
 
Zondag 4 maart van 14-17u: Districtsspel:  

Vandaag trekken we eropuit met alle Welpen van de omgeving! We spelen met z’n allen een gigagroot 

spel in het Bloso-domein! Smeer jullie benen alvast maar in! Afspraak om 14u aan de lokalen 
met de fiets!!  

Woensdag 7 maart: 14u45-15u45 @ De Regenboog (Elewijt) 

Vandaag is het een eerste repetitie! Zoals jullie kunnen zien gaat deze door op een woensdag! We 
spreken af om 14u50 aan de basisschool de regenboog te Elewijt, zodat we zeker en vast tegen 15u 
kunnen beginnen met repeteren! Het adres is: Molenveld 26, 1982 Elewijt. We hebben weinig tijd dus 
op tijd komen is de boodschap! Alle info staat in de mail die is verstuurd op 19 februari! Op de laatste 
pagina vindt u ook nog een kort overzichtje.  

Vrijdag 9 maart: 18u15-19u15: @ De Regenboog (Elewijt) 

De dag voor het zover is gaan we nog eens repeteren! Zelfde als woensdag alleen wat later! Vergeet 
zeker en vast niet om te komen als je meedoet met Troebadoeria!!  

Zaterdag 10-11 maart: Troebadoeria @ De Regenboog (Elewijt) 

Naar 2-jaarlijkse traditie halen we onze acteer skills nog eens van de zolder. In dit weekend gaan wij 
onze beste kant laten zien op het podium voor jullie mama, papa, broers, zussen. Kortom iedereen! 

Meer info kunnen jullie vinden in de mail die verzonden is! De uren voor zaterdag (generale 
repetitie & optreden) en zondag staan ook in de mail! Wees goed op tijd en lees de mail 
zeker en vast eens goed door om misverstanden te vermijden!  

 



Welpen 

 

Vrijdag 16 – Zondag 18 maart: WEEKEND!!!! 

Jullie lezen het goed! Het is weer tijd voor een superduperfantastisch weekend! Dit keer trekken we 

er niet op uit maar blijven we aan de lokalen te Elewijt. Hou zeker en vast jullie mailbox in de 
gaten want alle info omtrent dit weekend gaat via mail worden verstuurd!  

Zondag 25 maart van 14-17u: “Het lot beslist”:  
 
Wat als je niets in handen had en je puur overlaat aan het lot? Wel dat gaan wij vandaag doen! 
Ben je nieuwsgierig wat we net gaan doen? Kom dan zeker en vast naar de lokalen en laat je 
volledig leiden door het lot! Afspraak om 14u op de scouts! Tot dan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 1 april van 14-17u: Het grote 1-april-spel:  
 
Eric en Jantje zitten naast elkaar in de eetzaal. Jantje pakt zijn boterhammendoos en doet ze 
open. Even later gooit Eric de boterhammendoos op de grond, Jantje gaat naar de meester en 
zegt: "Meneer, Eric heeft mijn boterhammendoos op de grond gegooid." waarop de meester 
vraagt: "En was dat met opzet?" Jantje: "Nee, met choco!  
 
Dit en nog veel andere moppen gaan we vandaag maken tijdens het grote 1 april spel! De 
lolbroeken onder ons zullen zich zeker en vast amuseren! 1 april, kikker in je bil!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Welpen 

 

Hier kan u nog eens de uren terugvinden in verband met Troebadoeria:  
 

Het begin staat gelijk aan het uur waarop de Welpen 
aanwezig moeten zijn!!  
 

Dag Begin  Einde Wat? 

Woensdag 7 maart 14u45 15u45 Repetitie 

Vrijdag 9 maart 18u15 19u15 Repetitie 

Zaterdag 10 maart 14u30  +- 16u Generale repetitie 

Zaterdag 10 maart 19u30 21u / 21u30  Optreden 

Zondag 11 maart 14u30 16u / 16u30  Optreden 

 
 
Tot slot hebben we nog een opdracht voor de Welpen! Bij de start van iedere vergadering 
vragen wij om de wet en gebed te zeggen. We merken dat de eerste en tweedejaars hier wat 
moeite mee hebben. Bij deze hebben jullie deze twee tekstjes nog eens zwart op wit om het 
zo vanbuiten te leren!  
 
Wet:  
 
De welp volgt de oude wolf 
De welp is moedig en houdt vol.  
 
Gebed:  
 
Heer jezus,  
Help ons flinke welpen worden.  
Leer ons luisteren, helpen en blij zijn.  
Dit vragen wij aan onze heer Jezus.  
En samen zullen wij ons best doen.  
Sint Franciscus, scoutspatroon van de Welpen.  
Bid voor ons!  
 
 
 
Ziezo, dat was het weer voor deze maand!  
 
Veel groetjes en tot op de scouts!  
 
Jullie favoriete leiding, 
 
Chill, Tabaqui, Jacala, Marala & Baloe   
 

 



Jong-gidsen 

 

Ola chicas!! 

Deze maand hebben we weer vanalles in petto voor jullie, dus zeker komen is de 

boodschap!! Ook al even ter info, we gaan het weekend van 27-28-29 april op weekend, hou 

het alvast vrij in jullie agenda! Een mail met nog extra info volgt zeker 😉 

Zondag 4 maart 

We hebben al goed gebrainstormd voor onze glanzende act op troebadoeria maar vandaag 

gaan we die nog op punt zetten. Van 14 tot 17 gaan ons volledig klaarstomen om te 

shineeeen!! 

 

 
Zaterdag 10 en zondag 11 maart 

Het moment van de waarheid is aangebroken, onze show gaat dit weekend door! In de week 

zijn er nog repetities zodat alles vlot gaat verlopen, als je niet kan laat het ons weten. 

Onze act oefenen we woensdag 7 maart om 15.45u tot 16.30u en vrijdag 9 maart om 19.15u 

tot 20u in de podiumzaal van het schooltje. Kom zeker 10 minuutjes of voorhand want er is 

een strak schema en we worden op het uur op podium verwacht. Voor zaterdag en zondag 

zelf vind je meer informatie vooraan in de samen bij woordje GRL. 

Klein weetje: dit is een troubadour 😊 

no worries, wij gaan er sowieso beter uitzien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zondag 18 maart 

Vandaag spelen we het grote HIGH SCHOOL MUSICAL SPEEEEEEL. Het wordt groots. 

Haal de liefde voor Troy, de lyrics van alle liedjes en jullie cheerlead/basketballmoves al 

maar boven! We verwachten jullie van 19 tot 21 aan de lokalen xoxo (ook als je de film niet 

gezien hebt meer dan welkom he 😊) 



Jong-gidsen 

 

 
 

 

Zondag 25 maart 

Aangezien de meesten onder jullie aan het zwoegen zijn door de examens, gaan we 

‘s avonds afspreken van 19 tot 21 aan de lokalen om BINNEN DE MINUUT te spelen. 

In 1 minuut, 60 seconden, 60 000 milliseconden. Veel kan in een minuut, maar 

kunnen jullie de uitdaging aan?? Let’s see! 

Wij hebben er alvast heeeel veel zin in, hopelijk jullie ook! 

Dikke smakkerds van jullie favo leiding, we love you wildcats xoxo 
 

 

 



Jeevee’s 

 

Elaaaa Boyzzz, 

Weeral een maand vol plezier en amusement is voorbij gevlogen en een nieuwe maand komt eraan, 

namelijk: MAART. Wij zijn er helemaal klaar voor en hopelijk jullie ook want Troebadoeria staat voor 

de deur. Dus warm de stemmen al maar op en haal het showbeest in jullie naar boven 😊 

De dagen en uren van de repetities staan in WOORDJE GRL en anders via MAIL dus zeker eens 

bekijken!! 

Zondag 4 maart  
Omdat we toch al genoeg geoefend hebben voor troebadoeria 

en al onze danspasjes al van buiten kennen, doen we vandaag 

eens iets anders. We spelen vandaag het grote molspel. Wie is 

de mol onder jullie? Wie verpest alle spellekes en zorgt voor de 

ultieme nederlaag? Dit alles kom je te weten van 14u tot 17u 

aan de lokalen.  

Zaterdag/zondag 10-11 maart 
Eindelijk is het zover!! We kunnen tonen aan een volle zaal critici wat onze topkwaliteiten en onze 

talenten zijn. Het is hiervoor dat we weken aan een stuk 

zo goed geoefend hebben en we zullen er ongetwijfeld 

een prachtshow van maken. En gene stress he mannen, 

da komt wel goed me zo’n showbeesten als jullie 😊 

Zoals eerder vermeld staat alles verder uitgelegd in 

WOORDJE GRL of MAIL dus zeker en vast lezen, zodat 

zeker iedereen aanwezig is op de repetities.  

 

Vrijdag 16 maart  
Jammer genoeg komen de paasexamens in zicht voor sommigen onder jullie en omdat wij willen dat 

jullie allemaal topresultaten halen, doen we deze week een avondvergadering. We hebben daar iets 

gekozen dat op jullie lijf geschreven is. Aangezien jullie allemaal zotte spelers zijn doen we vandaag: 

gezelschapspelletjesvergadering. Breng dus jullie favoriete spellekes en speler skills maar mee, want 

die gaat ge zeker nodig hebben! Jullie zijn welkom van 19u30 tot 21u. Moge de beste speler winnen 

😉  

 

Zondag 25 maart 

De meeste van jullie zitten nog steeds met jullie neus tussen de 

boekskes dus vandaag zijn jullie welkom voor een lekker ontbijtje. We 

zullen van alles voorzien zodat jullie met volle moed en kracht terug 

kunnen beginnen studeren. Hier zal zeker nog een mail voor gestuurd 

worden om te weten met hoeveel we exact zullen zijn. Het ontbijt zal 

doorgaan van 8u30 tot 10u30.  

 



Jeevee’s 

 

Zondag 1 april  
Vrolijk pasen allemaal!! Vandaag zullen jullie veel tijd nodig hebben om die 

eitjes te gaan rapen en om goeie flauwe mopkes te verzinnen dus vandaag 

doen we jammer genoeg geen vergadering. Volgende maand zijn we er weer 

met meer info 😊  

 

Xoxo Sam, Mathias, Tibo en Saar  

 

 

 

 

 

 

 



Gidsen 

 


Ofte:   

Ofte: “Hé Zulus! Attention!        Come  on!”   

Hey beejbies, prinsesjes, lieverds, Zoeloes, knappe grieten, secteleden, 

… blij jullie weer te kunnen schrijven! Na een maand waarin het duidelijk 

werd dat onze goede voornemens toch nog niet voor dit jaar zullen zijn, 

we ons mooiste caravalsoutfit uit de kast konden halen, we Valentijn 

vierden als nooit tevoren, de kabouters nu echt kunnen zwemmen en 

van een weekske vakantie konden genieten zijn we nu helemaal klaar 

voor de aller (let goed op!) ALLER MOOISTE MAAND VAN HET JAAR! (en 

nee, dat is niet omdat de lente begint lieve vrienden) MAAR WEL OMDAT 

HET MIJN M***** F**** BIRTHDAY ISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS! OH MY 

GODTHTHDT! IK WORDT KEI HARD 20 DEZE MAAND!  

(bij deze zijn jullie allemaal uitgenodigd op mijn feesje x) 




ofte:

ofte: TROEBADOERIA AMIGO’S! 

Zondag 4 maart:  
Vandaag laatste uurtjes op onze kans om beroemd te worden af te werken! Van twee tot vijf zetten 

we de puntjes op de i en zorgen we er voor dat iedereen met ons op de foto zal willen! Ik kijk er al 

vast naar uit! Zorg dat jullie er allemaal bij kunnen zijn op deze belangrijke vergadering! @locals 

Woensdag 7, vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 maart: 
Eindelijk is het zo ver! Het podium wordt klaargezet om onze prinsessenvoetjes te mogen dragen! 

Deze week vliegen we er stevig in, er staan maar liefst drie repetities en twee voorstellingen gepland! 

Allemaal op het podium natuurlijk, voor minder doen we het niet hé! #wink 

Bekijk vooraan het woordje GRL voor de juiste locatie (waarschijnlijk in de zaal van “In den Prins”) en 

de correcte uren! En houd toch ook onze facebookgroep maar extra in de gaten! Fabulous zoals we 

zijn kan iedereen op ons rekenen en komen we altijd op tijd! #professionals 

Dus: woensdag 7 maart: repetitie 

         Vrijdag 9 maart: repetitie 

         Zaterdag 10 maart: generale repetitie (’s ochtends) en avondvoorstelling  

         Zondag 11 maart: namiddagvoorstelling 
       (vergeet zeker geen balpen om na de show jullie handtekeningen te kunnen uitdelen) 
 

Als ook! Maak zeker maar een beetje reclame bij jullie neven, nichten, vrienden, ouders, 

grootouders, nonkels, tantes, lieven,… Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 

 

Jawel jongens! It’s our time to shine! 



Gidsen 

 

  

  

 

 (snoıɹǝs ɯ’ı) (¡ɹɐɐɾ ʇǝɥ ןǝǝɥ uɐʌ ƃuıɹǝpɐƃɹǝʌ ǝʇǝıɹoʌɐɟ uɾıɯ ʇɥɔǝ sı ƃɐɐpuɐʌ 

¡ʇuǝq ɾıq ɹǝ ǝƃ ɐp ǝız 'ʇɥɔǝ ǝǝu ɐɯ) (¡uǝʌǝƃ ǝʇ ʞnןǝƃ ʇɐʍ ɟןǝzsuo ɯo uǝsɹɐɐʞ 

uooʍǝƃ ןǝʍ ǝʍ uǝןǝsʇnuʞ uǝıɥɔssıɯ :sssd) ¡uǝʞǝoq ǝp ɹǝʇɥɔɐ uǝʌǝƃ ǝʇ ɟןǝz 

ǝıןןnɾ uɐʌ ǝʇsǝq ʇǝɥ ƃɐpuoz ɯo uǝdınɹʞ ʞɐqǝppǝq ǝıןןnɾ uı ɹǝǝʍ ǝıןןnɾ uǝƃoɯ 

uǝıʇ ɟןɐɥ ɯo 'ɐɾ ɥo uǝ 

 �� …ıɐɐs ʇɐʍ uǝɯɐs ǝp uı ʇǝɥ ʇʞuıןʞ ɟo ɹǝǝʍ ıooɯ ןǝǝɥ oz ʇǝıu ʇǝɥ sı ןɐ ʞoo 

¡ʇʞǝǝʇs ɹɐɐʞןǝ uı uǝƃuıɹǝpɐƃɹǝʌ ǝʞnǝן pɾıʇןɐ ƃuıpıǝן ǝıןןnɾ ʇɐp ןɐɹooʌ pnoɥʇuo 

uǝ ¡ʞǝǝqǝɹɐq ǝp ɹǝʌo uɐɐƃ uosuıqoɹ ǝıʇıpǝdxǝ do ǝʍ ʇɐp ɟo 'ןoodpɹoou ǝp do 

uǝןǝds ןǝdsdınןs uǝǝ ǝʍ ʇɐp ɟo ( �� ǝɥ ǝıןןnɾ 'ǝǝןןɐ) uɐɐƃ ƃuıddoɹp do ǝʍ ʇɐp 

ɹɐɐɯ ʞuǝp ¡uǝpoqɹǝʌ ƃɐɐpuɐʌ uɾız sɹǝʞɐǝus (ǝpɹnǝןʞǝƃ sɹǝpuɐ ɟo) ǝʇʇıʍ uǝ 

sǝɾʇsǝʌsuɐǝɾ ǝıןןnɾ :sǝǝן (ןǝsıǝoɥɔs uǝ ʞɐɹɟ ǝƃıʌǝʇs uǝǝ ʇǝɯ uǝןɐʞoן ǝp ɹɐɐu ɹnn 

03˙91 ɯo ƃɐpɹǝʇɐz ןɐɐɯǝןןɐ ɯoɹɐɐp ɯoʞ ¡uǝƃuıɹǝpɐƃɹǝʌƃɐpuoz uɐɐ ǝǝɯ ɹǝǝɯ 

ʇǝıu puɐɐɯ ǝzǝp ǝʍ uǝop uǝʇʇǝz ǝʇ doʞ u’z do ןɐɐɯǝןǝɥ puɐɐɯ ǝzǝp ɯo 

ʇɹɐɐɯ 71 ƃɐpɹǝʇɐz 



Gidsen 

 

Girls! Trek allemaal jullie glitterjurk maar aan! Zet jullie 

princessenkroontjes op jullie lange lokken en put on some 

lipstick qzss it’s time to shine baby! Oh ja, we verwachten jullie 

(zoals ik net beschreef) om half acht aan ons kasteel (lees: de 

lokalen) om te shinen als nooit tevoren! Vergeet jullie glazen 

muiltjes niet! Want om half tien zullen jullie vriendelijk gevraagd 

worden de balzaal te verlaten en in jullie privé limousines te 

stappen naar jullie eigen prinsessenbedjes!  

 

Zondag 1 april 
Hebt gij een dressing? Wooow, zo’n groot bed! Amaaaaaaaai wat een spiegel! OMG DIE LAMPJES! 

Wauwieeee, kei schoon behang! Rommel, das zo gezellig! Aaah, zalige mat!... 

Jep! Vandaag ist van elkaar ons gezelligste plekje in huis te laten zien! Ruim jullie kamertjes maar al 

op want vandaag komen we allemaal eens piepen! Denk al vast na over jullie favo verhaal en 

pronkstuk want it’s all yours! Vandaag dus graag om twee uur aan de lokalen mét julie fiets en goed 

humeur! 

 

Zo, dat was het dan weer voor deze maand! See ya son, on the stage!  

  

      

(jullie leiding als gids aant afzien op een toch van 180 km… bereid jullie maar al vast voor om er even knap uit te zien!) 

 

 



Verkenners 

 

Joe de menne, 

 

Hier volgt alle info voor de maand maart: 

Zondag 4 maart 

Volgende week is het troebadoeria (ja dit stond fout in de vorige samen), dus deze zondag doen wij 

nog van 2 tot 5 ons uiterste best om het beste verkennernummertje in jaren te maken! Niet zo 

moeilijk, geloof mij. 

 

In de week voor troebadoeria zullen er nòg repetities zijn, zodat alles zeker goed zit. Troebadoeria 

gaat trouwens dit jaar niet meer door in den Prins, maar in de lagere school in Elewijt (Molenveld 

in Elewijt)!  

Dit is de planning: 

 Woensdag 7 maart: om 17u15 in de podiumzaal (polyvalente zaal) van de school (repetitie 

begint om 17u45) 

 Vrijdag 9 maart: om 20u45 in dezelfde zaal (repetitie begint om 21u15) 

 Zaterdag 10 maart: GENERALE REPETITIE in de podiumzaal van de school 

Iedereen aanwezig om 14u45 ten laatste. Dit zal gedaan zijn rond 17u MAAR dit zal 

hoogstwaarschijnlijk uitlopen. 

 

Zaterdag 10 maart en Zondag 11 maart 

Troebadoeria! Het moment van de waarheid, nu kunnen jullie aan iedereen laten zien hoe nice en 

grappig jullie wel zijn.  

Voor de voorstellingen verzamelen we op zaterdag om 20u aan de school. Daar wachten we in de 

sportzaal tot het aan ons is. 

Op zondag spreken we af om 15u aan de school.  

Als jullie act gedaan is mogen jullie naar huis als jullie dat willen.  

We sturen sowiso nog een mail met al deze info + nog extra info als we die hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

Zaterdag 17 maart 

IJSHOCKEY (onder voorbehoud). IJshockey is echt een supercoole sport, ge krijgt een beschermend 

pak zodat ge u (bijna) geen pijn kunt doen, ge kunt zot rondcrosse op het ijs en elkaar keihard 

onderuithalen, en tussendoor eventueel die puck in de richting van de goal duwen ofzo.  

Dit is wel een beetje duur, dus we kunnen dit enkel doen als we met genoeg zijn (max 20 man, en 

liefst minimum 16 man). Volg dus zeker alle info die we op facebook zetten en via mail sturen want 

deze vergadering kan nog helemaal veranderen. 

 

Zaterdagavond 24 maart 

Aangezien jullie vol stress zitten van de 

examens organiseren wij voor jullie een anti-

stressvergadering aka alles-kapot-

vergadering. Wij zorgen voor de spullen die 

kapot mogen, luide rock, dubstep, dnb en 

metalmuziek, baseballbats, sloophamers, 

bulldozers, sloopkranen, Miley Cyrus, benzine 

en stekskes, dierenoffers, … 

Jullie moeten enkel zorgen voor veel energie  

en veel stress om kwijt te raken. 

Bommekes mogen ma ni die superluide want dan komen de buren klagen. 

Alvast heel veel succes met jullie examens en hier is een foto van jullie allergrootste held: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van de verkennerleiding xoxo 

 

 



   Jin 

 

Samen Maart 
4 Maart 

Allee voor de laatste keer nog nekeer oefenen voor ons 

nummerke op troebadoeria. 

Wees er allemaal dus bij da we er iets bangelijk van 

maken da ze ons op woestijnvis een contract zouden 

willen aanbieden.  

10 en 11 Maart 

Eindelijk na het lange oefenen kunnen we eindelijk on 

nummerke doen en alles aan elkaar praten. 

Let op in de week gaan er ook repetitie momenten zijn 

dus kijk zeker eens  vooraan in de samen voor de exacte 

uren alsook de uren van troebadoeria zelf. 

 

18 Maart 

Wat heb je al altijd willen doen maar heb je 

nog nooit kunnen of durven doen ? Wel 

vandaag is het de moment dat ( hopelijk) 

bijna al je dromen zullen uit komen. We 

gaan namelijk zo veel mogelijk van je 

bucketlist proberen af te vinken. Stuur dus 

optijd je bucketlist dor naar ons en wij 

zorgen ervoor 

dat jouw 

dromen werkelijkheid worden. 

25 – 26 – 27 maart 

Jaja ons eerste weekend met jullie deigenietjes. 

Hierover kunnen we nog niet veel zeggen maar wel dat we ons zeker 

gaan amuseren.  

We houden jullie op de hoogte via de sociale media. 

 



   Jin 

 

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. 

 

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. 

 

Tot volgende maand 

Bram     Maarten    Mathilde 

 



   Achterflap 

 

 

 

 


