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Redactioneeltje 
Beste leden en ouders, 

Spijtig genoeg moeten we deze samen beginnen met niet zo een goed nieuws. 

Nu de zomer dichter en dichter komt kijken de meeste al uit naar het jaarlijkse kamp. 

Dit zal dit jaar niet meer doorgaan zoals jullie het tot nu toe gekend hebben. 

Na een recent onderzoek binnen Scouts & Gidsen Vlaanderen. 

Om geen foute info te geven kan je hier zelf de brief lezen: 

 

 

 



Redactioneeltje 

                  1 APRIL!!! 

Zoals jullie al kunnen merken zijn wij al volledig in de stemming voor mopjes. Jullie ook? 

Het kamp zal dus gewoon blijven  doorgaan zoals jullie het altijd hebben gekend. Gelukkig 

maar! 

Laat ons weten welke mop jij hebt uitgehaald en wie weet komt hij in de volgende samen! 

Veel plezier met de Samen van April 

Groetjes Joren & Develter 

 

 



Woordje GRL 

 

Beste scouteske mastworpvrienden, 

De derde laatste samen van het scoutsjaar is alweer een feit. Na deze samen krijgen jullie 

enkel nog de samen van mei in de bus en natuurlijk niet te vergeten midden juli DE 

Kampsamen! 

Vooreerst willen wij iedereen bedanken die aanwezig was op alternatoeria. Het schaatsen 

was ook een groot succes waar alle leden van kapoenen tot leiding zich goed hebben 

geamuseerd. Indien je een groepje leiding hebt gekocht op de veiling tijdens de quiz kun je 

mailtje sturen naar de grl-mail en dan brengen wij je in contact met de desgewenste leiding. 

April wilt ook zeggen dat het kamp heel dicht bij komt. Daarom geven we u graag een 

opfrissertje met wat info die je dien te weten voor het kamp. 

 Ons kampterrein ligt dit jaar in Ansart 
 Van aan de lokalen tot aan het kampterrein is het +/- 210 km met de fiets. Dus gidsen 

en verkenners, smeer die beentjes alvast in!  
 De kapoenen vertrekken maandag 10 augustus 2015 
 De kabouters en welpen vertrekken zaterdag 8 augustus 2015 
 De jonggivers en givers vertrekken woensdag 5 augustus 201 
 Iedereen komt terug op vrijdag 15 augustus 2014!  
 Aan alle ouders vragen we om hun kleine (grote) spruit zelf te brengen naar het 

kampterrein (behalve de gidsen en de verkenners, want die fietsen naar daar), zo 

krijgen jullie ook eens de kans om het kampterrein te zien 
 De leiding komt eind juni  langs om jullie zoon/dochter in te schrijven voor het kamp, 

maar zij zullen dit zelf nog wel laten weten wanneer dit juist zal zijn 



Woordje GRL 

 

25 april gaat ook ons volgend evenement door. Namelijk FUNKY ON THE ROCKS! Net zoals 

vorig jaar zal er een Bodega doorgaan in de gildenzaal waar je met wat sfeermuziek een 

streekbiertje kunt degusteren. 

Naast de echte fuif die start om 21u kunnen de kleinsten en tieners ook komen dansen op de 

kinder – en tienerfuif! De kinderfuif (kapoenen, welpen, kabouters) zal doorgaan van 17u tot 

18.45u en de tienerfuif (jonggivers) zal doorgaan van 19u tot 20.30u. Op de achterflap 

vinden jullie nog een mooie affiche van dit evenement terug. 

Ook dit jaar gaan we op groepsuitstap. Naar waar we gaan is nog niet bekend maar we 

weten wel al da we zaterdag 27 juni met heel de groep op uitstap gaan naar een pretpark! 

Uiteindelijk willen we nog een oproep doen! Wij hebben onlangs een inventaris gemaakt van 

de patrouillekoffers en zijn tot de vaststelling gekomen dat we daarin wat kookmateriaal 

ontbreken. Om discussies te voorkomen op kamp willen wij elke patrouille het nodige 

materiaal ter beschikking stellen. Wat hebben wij hiervoor nog nodig? 

 Kookpotten 

 Houten lepels 

 Blikopeners 

 Stoempers 

 Pollepels 

 Visspanen 

 Plastieken kommetjes 

 Dunschillers 

Hebt u dit kookgerief nog ergens in een reservekast liggen en u denkt van ‘dat haal ik toch 

niet meer uit om zelf te gebruiken’ kunnen wij dit altijd gebruiken. Je kan dit steeds komen 

brengen net voor, tijdens of net na de vergaderingen bij ons. 

Last but not least zoeken wij nog vrijwilligers die zich mee willen inzetten voor ‘Den Elewijtse 

Pijl’. Indien interesse stuur je maar een mailtje naar denelewijtsepijl@gmail.com 

Nog vragen of opmerkingen? 

1 e-mailadres of 3 gsm-nummers 

grl_elewijt@yahoo.com 

jeroen    Toon     Berwout 

0479/32.94.90   0486/51.32.39   0495/47.75.57 

 

 

mailto:grl_elewijt@yahoo.com


Kapoenen 

 

Hoeraaaaa hier zijn we weer met hopelijk goed weer en een (hier zijn we 
zeker van) super fijne sfeer! Na ons fantastische weekend en de leuke 
verjaardag van jullie leukste en bekwaamste leiding Toon (graag nog 
eens 19x hoera) gaan we er weer stevig tegenaan! 
 

5 april 
 

Met veel tranen in onze ogen moeten we jullie 
mededelen dat het vandaag geen scouts is want 
het is namelijk Pasen (toch een kleine hoera 
aangezien jullie heel veel lekkers zullen krijgen)! 
Jullie hoeven niet te lang te wenen kapoentjes want 
de komende weken worden super super leuk!! (3x 
hoera) 
 

12 april 
 

We gaan zwemmen met de Gidsen ! (100x hoera) 
Neem allemaal jullie zwembroek, zwembril en zwembandjes mee indien 
je nog niet degelijk kan zwemmen. Wat hebben jullie een geluk zeg : de 
Gidsen die super goed kunnen zwemmen zullen samen met jullie 
favoriete leiding jullie begeleiden. De uren van vertrek en aankomst 
zullen later nog worden meegedeeld. 
 

 

 
 
 
 
 
19 april 
 
Wat we vandaag gaan doen,... (tromgeroffel om de sfeer erin te houden) 
Vandaag gaan we heel de dag liggen op de grond en ons super hard 
vervelen :( dus blijf maar lekker allemaal thuis want het gaat toch niet 
leuk worden,... MOPJEEEUU! (als je hem slecht vond moet je niet 
hoera'en (mopje van Kasper, typisch) en anders willen we voor deze 
graag 2 hoera's!) We gaan vandaag naar het Bloso domein om kei 
leuke spelletjes te spelen, neem allemaal 
dus jullie goed humeur mee!! We 
verwachten jullie om 2u aan de lokalen. 
Om 5 uur keren we terug naar de scouts 
waar jullie lieve ouders jullie staan op te 
wachten. Tot volgende week!! 



Kapoenen 

 

 

 

 
26 april 
 

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering (100x BOOEEEH) 
omdat we gisteren helemaal zijn los gegaan op de kinderfuif. 
Trek dus allemaal jullie dansbenen aan en haal wat kinderchampagne 
boven want het wordt superdemaxencool!! We zien jullie vast en zeker 
daar om jullie wat danspasjes aan te leren ;) Onze kinderfuif zal 
doorgaan 25 april! De rest van de info vind je bij woordje GRL! 
Tot dan! 
 

3 mei 
 

Dag kapoentjes voor vandaag zou ik graag 1 luide Booooeeh horen 
waarna jullie wel 2 keer mogen Hoeraa'en want vandaag is het 
leidingswissel (hiervoor was de Boeeeh aangezien jullie favoriete 
leiding geen leiding aan jullie gaat geven vandaag). Vandaag zal dus de 
leiding van een andere tak aan jullie leiding geven. Dit zal ook zeer fijn 
zijn (al betwijfel ik het dat het even fijn gaat zijn als normaal met ons). 
Wat jullie vandaag gaan doen weten wij dus eigenlijk niet => 2xhoeraaaa 
want het is een verrassing!! Jullie worden verwacht van 2 tot 5 aan de 
lokalen. 
 

Goed, dit was het jammer genoeg voor deze maand (BOOOOEEEEH) 

MAAR TREUR NIET voor jullie het weten steekt de nieuwe samen al in 
jullie brievenbus (HOERAAAAA). 
 

Veel liefs, knuffels en kusjes van jullie leiding en tot volgende maand! 
 

 

 

 



Kabouters 

 

Heeeeej lieve kabouters 

 

Het is al april! Het kamp komt alsmaar dichterbij! Spanneeeeend   

 

Zondag 5 april 

 

Vandaag is het Pasen! De leiding gaat vandaag eitjes rapen bij de oma en 

opa dus is het geen vergadering. Smullen maar!                                                                          

 

Zondag 12 april 

 

Vandaag is het regenboogknutselvergadering! Kom allemaal verkleed in je favoriete kleur. Van 2-5 

aan de lokalen. 

 

Zondag 19 april 

 

Verrassingsvergadering! Neem allemaal een fiets en fietsslot mee. Van 2-5 aan de lokalen! 

 

Zaterdag 25 april 

 

Dansen maar!  Vandaag is het scoutsfuif. Jullie 

mogen allemaal naar de kinderfuif komen. Uren 

vind je vooraan in de samen! 

 

Zondag 3 mei 

 

Vandaag gaan jullie jullie leiding een dagje moeten missen want het is leidingswissel ☹ Van 2-5 aan 

de lokalen! 

Kusjes van jullie leiding xxxxxxxxxxxxx 



Welpen 

 

Goedemorgen beste vrienden! 

April (ook wel: grasmaand, paasmaand, eiermaand) is de vierde maand van het jaar in de 

Gregoriaanse kalender, en telt 30 dagen. In de Oud-Romeinse kalender was het de tweede maand. 

De naam komt van het Latijnse woord “aperire” hetgeen openen betekent. Waarschijnlijk refereert 

dit naar de groei van de planten en bloemen in de lente. Een andere theorie stelt dat de naam 

afgeleid is van een woord dat 'tweede' betekent, of van Aperta, een bijnaam van Apollon. 

Dit weten we dan ook weer. 

 

Zondag 5 april 

Jongens, vandaag is het een belangrijke dag. 5 april is niet zomaar een gewone dag. Het is de dag dat 

al deze belangrijke mensen geboren werden: 

 1969-Tomislav Piplica, Bosnisch voetballer 

 1970 - Willemijn Duyster, Nederlands hockeyster 

 1972 - Tim Coronel, Nederlands autocoureur 

 1972 - Tom Coronel, Nederlands autocoureur 

 1972 - Paul Okon, Australisch voetballer 

 1973 - Pharrell Williams, Amerikaans musicus 

 1974 - Martin Müller, Duits wielrenner 

 1974 - Vjatsjelav Voronin, Russisch atleet 

 1975 - John Hartson, Welsh voetballer 

 1976 - Simone Inzaghi, Italiaans voetballer 

 1976 - Valeria Straneo, Italiaans atlete 

 1978 - Franziska van Almsick, Duits zwemster en fotomodel 

 1978 - Ghita Beltman, Nederlands wielrenster 

 

Maar voor ons is dit niet belangrijk. Wij gaan vandaag namelijk een wolkenkrabber bouwen. 

Als je wilt weten hoe wij dit gaan doen moet je gewoon komen. Van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

 

 



Welpen 

 

Zondag 12 april 

Welpen, vandaag zijn jullie één. Het is namelijk één tegen allen. Jullie weten natuurlijk dat de leiding 

dit zonder probleem wint. Om het dan toch spannend te houden krijgen jullie 100000000 punten 

voorsprong. Natuurlijk is het ook belangrijk dat jullie met zoveel mogelijk komen om alles goed uit te 

voeren. 

 Zorg dat je er bent van 2-5u op onze vaste locatie ! 

 

Zondag 19 april  

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets,  fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, 

Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, Fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, fiets, van 2 tot 5 aan de lokalen…………  

 

Zondag 26 april 

 

Jongens, opgepast vandaag gaat de 

vergadering door op een zondag. De 

locatie zal ook anders zijn. We gaan 

namelijk naar de virtuele wereld. Hoe we 

daar geraken en of we nog wel terug 

geraken kan je allemaal ontdekken op de 

scouts van 2 tot 5. 



Welpen 

 

 

3 mei 

Vandaag doen we een vergadering die we al eens gedaan hebben dit jaar. Welke vergadering het is 

gaan we nog niet zeggen. We kunnen wel al vertellen dat: 

• Een step handig is  

• Bescherming ook van pas kan komen  

• Bmx mag altijd  

• Helm op ons hoofd  

• 2 paar voor maar 15 euro 

 

 

Wil je weten wat het gaat worden? Gewoon komen van 2 tot 5 aan de lokalen! 

 

 

Veel groetjes van de allerbeste leiding   

 

 

PS: Wie weet van welke welp dit de papa is krijgt 10 punten. 

 

 

 

 

 

 



Jong-gidsen 

 

Hello ladies!  
 

 

Zondag 29 maart 

Vandaag gaan we onze sjor skills al eens oefenen! Vele 
van jullie hebben nog nooit zelf moeten sjorren! Daar 
gaat vandaag verandering in komen! We houden een 
heuse sjorwedstrijd! Kan je sjorren? Balken dragen? 
Koken? Touw oprollen? Inzepen? Wel! Dan hebben we je 
vandaag meer dan nodig! Kom van 2 tot 5 naar de 

lokalen!  

 

 

 

Zondag 5 april 

 

Geen vergadering deze zondag…  maar laat de paaseitjes smaken!!  

 

 

 

 



Jong-gidsen 

 

 

Zondag  12 april 

Vandaag laten we onze benen werken! We trekken 
erop uit met onze goede vriend : de fiets! ;)  Kom 
van 14u tot 17u naar de lokalen en ga mee op onze 
heuse fietstocht die ons naar zeer plezante oorden 
zal brengen…  

 

Zondag  19 april 

Vandaag gaan we op avontuur!!!! Samen met onze mannelijke collega’s gaan we 
de hoogte in   We gaan namelijk het hoogtouwenparcours eens uitproberen 
in Hofstade!  

       

We spreken af om 12u30 aan de lokalen met de fiets. Het parcours start om 
13u met veiligheidsinstructie en professionele begeleiding.  
Voor het parcours draag je best een broek of een short dus voor een keer 
mag je je scoutsrok even thuis laten of je neemt je broek/short mee  

Voor ons avontuur neem je 8 euro mee. Wij zouden wel willen vragen om in te 
schrijven voor 12 april door te mailen. (jonggidsenleidingelewijt@gmail.com) 
 

Zondag  26 april  

Vandaag is het helaas geen vergadering want de leiding heeft hard gewerkt 
op de scoutsfuif   

 



Jong-gidsen 

 

 

 

Zondag 3 mei  

De laatste maand van ons scoutsjaar is begonnen…   

En deze maand starten we dan nog eens met jullie allerliefste en leukste 
leiding in te wisselen voor nieuwe!  Kom van 2 tot 5 naar de lokalen en ontdek 
wie jullie vandaag zal entertainen!  

 

 

 

Nog vele dikke kussen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 



Jeevee’s 

 

Samen Jongverkenners 

Jaja jongens, het is weeral April! Wat gaat de tijd 

toch snel als we ons amuseren! Nog 4 maanden 

en we zitten weer op kamp, JOEPIE! Maar nu is 

het tijd om paaseitjes te rapen. 

 

Zondag 5 april - Pasen 

Vandaag is het geen vergadering aangezien we vandaag dus veel moeten eten en de leiding 

volop bezig is met paaseieren te rapen in de tuin!  

 

Zondag 12 april - techniekenvergadering 

Nu het kamp dichterbij komt moeten we toch nog wel wat oefenen op het sjorren en 

(vooral!) op het koken. Ook voor ons survival weekend dat eraan zit te komen kunnen we 

ons best al wat voorbereiden, want jammer maar helaas, daar zijn geen mama’s en papa’s 

die ons verwennen met lekker eten. Vanaf nu gaan we het allemaal zelf moeten doen! Dus 

wie graag eten wilt op kamp kan maar best van 2 tot 5 naar de scouts komen.  

 

Zondag 19 april - touwenparcour 

Vandaag blijven we niet op de scouts maar trekken we met de fiets naar het bloso domein in 

Hofstade waar we het nieuwe touwenparcour is gaan uittesten. Gelukkig krijgen we hier ook 

weer eens de hulp van onze mooie wederhelft namelijk de jongidsen! <3 (en dames, jullie 

zijn veilig bij onze knappe boys hoor!). Meer info volgt nog in de mail maar we kunnen wel al 

zeggen dat we afspreken om 12u30 aan de scouts en dat we om 15u30 ongeveer gaan terug 

zijn. Hou dus nog zeker de mail in de gaten. 

Neem allemaal 8 euro mee voor al dit leuks. (Als we met genoeg zijn zal dit minder kosten)  

Wij zouden wel willen vragen om in te schrijven voor 12 april door te mailen. 

(jvelewijt@gmail.com) 

 

Zaterdag 25 april 

Zoals jullie kunnen zien is er deze zondag GEEN vergadering waaaaaaaaaaaaaaaaaant, het is 

scoutsfuif! Jaja jongens weer een mooie gelegenheid om die dansbenen nog eens boven te 

halen. Waarschijnlijk zijn jullie nog iets te jong voor de scoutsfuif zelf maar niet getreurd er is 

nog altijd de tienerfuif! Van voor in de samen vinden jullie hier meer info over. Wij weten nu 

al dat jullie massaal aanwezig gaan zijn!  



Jeevee’s 

 

 

 

Zondag 3 mei – leidingswissel 

Vandaag is het een sombere dag voor jullie jongens, want zoals jullie wel zullen weten 

verlaten wij jullie vandaag voor andere (leukere??) leiding. Wijzelf worden dan ook weer bij 

een andere tak geplaatst om daar een dagje leiding te geven. Niet getreurd boys want vanaf 

volgende week zijn we terug herenigd!  

 

Schrijf alvast in de agenda: 8-10 mei – survival weekend verdere info volgt in de samen van 

mei en in de mail.  

 

Ziezo, dat was de maand April al weer! 

Adios amigos!  

Maes, Wannes, Leander, Develter, Maarten en Mathilde  

 

Nog een terugblik van ons weekend in Kortenberg <3  



Gidsen 

 

 

Dear ladies, 

het is al april, wat gaat het jaar toch snel voorbij! Nog maar 4 maand en een paar dagen en we zitten 

al op ons fietsje richting de Ardennen. Nu het beter weer begint te worden en het zonnetje wat meer 

begint te schijnen kunnen jullie al wat beginnen trainen om te fietsen, dus neem voor alles de fiets 

zou ik zo zeggen! 

Zondag 5 april 

 

Vandaag is het Pasen (joepie) en is het voor één keer geen vergadering. Geniet allemaal van het 

lekker eten op de familiefeesten of zet je rustig in de zetel en kijk naar de Ronde Van Vlaanderen en 

analyseer het fietsgebeuren zodat jullie dit ook kunnen op kamp. 

Zondag 12 april 
Benen scheren en insmeren, ’s ochtends een goed bord spaghetti en ne steak in u broek. Voor 

vertrek nog is in een potteke plassen en we kunnen de baan op. Pak allemaal jullie beste fiets uit de 

kast want we gaan nen toer knallen. Het is dit jaar 210km dus vandaag is het een belangrijke 

vergadering om te zien of we dit 

aankunnen. Kom dus allen in grote 

getalen naar de scouts van 2tot5 

 

 



Gidsen 

 

Zondag 19 april 
Vandaag gaan we zwemmen, en niet zomaar alleen 

zwemmen. We gaan zwemmen met de schattige 

kapoentjes ^^. 

Meer info volgt op fb 

 

Zaterdag 25 april 
Funky On The Rocks #AllemaalNaarDaar 

 

Zondag 26 april 
Na de vermoeiende avond van gisteren gaan 

we vandaag is goe relaxen opt strand in 

bloso. Handdoek, Bikini, Frisbee, Strandbal, 

FIETS, … zijn slechts enkele trefwoorden die 

bij naar binnen schieten op dit moment. Voel 

u vrij om dit en nog meer mee te nemen. 

Van 2tot5 ad lokalen 

Zondag 3 mei 
Vandaag een tragische dag want we nemen 

met spijt in het hart even afscheid van jullie. 

Andere leiding kan vandaag van jullie gezelschap genieten terwijl wij een andere minder leuke tak 

moeten geven… De vervangers hebben wel al gegarandeerd dat ze een mega leuke vergadering in 

petto hebben, dus da komt dik in de sjakos! 

PS:wij zijn nog alty op de scouts dus moest het even echt niet gaan zijn wij er voor jullie! 

Veel kusjes! 

 



Gidsen 

 

Katoke, Eleni, Joren, Lina 

 

 

 



Verkenners 

 

April 
Bon @dames, het is dus weeral van da hé. Een nieuwe maand en dus uiteraard natuurlijk off course ook 

weer een #gloed_nieuwe zajedno! (ook wel samen in de volksmond) hierbij wens ik julie veel leesplezier 

;)  

 

5 april  

Omdat we vandaag allemaal zeer braaf thuis of op verplaatsing #paas_eitjes 

aan het rapen zijn doen we geen vergadering! Gebruik deze tijd om te rusten 

zodat jullie er volgende week weer eens een dikke lap op kunnen geven.  

 

12 april  

Iemand nen #bal thuis? Kei goed, meenemen die shit! Vandaag is het 

ballenvergadering en deze mag zeer letterlijk genomen worden. Wij 

verwachten dus zoveel mogelijk ballen op de scouts in alle gewichten, 

kleuren en maten. Voor de verandering gaat dit ballsfest door van 2 tot 5 op 

een zondag aan de scoutslocalen. 

 

19 april 

Maffiozi’s, deze keer zijn wij weeral de #patrons van Elewijt! Er vind zich 

vandaag een grote drugs deal, hoerenverkoop en wapenhandel plaats in onze 

#crib en wij willen deze zeker niet missen! Poets die schoenen al maar, haalt 

da petje uit de kast, leert uwen das deftig knopen en strijkt ulle hemd maar 

nekeer strak! Van 2 tot 5 gaan we zien wie er baas is over Elewijt! 

 

26 april  

Voor vandaag is het aan te raden om de beentjes goed is te #schmeren! Wel met de juste middeltjes 

anders kan da wel is fout aflopen. Wij checken ook op #doping, dus liefst #NIET_gaan_Pissen voor de 

scouts zodat er genoeg afgetapt kan worden. Voor de #boyzz met minder verstand als de leiding, dus 

voor iedereen, WE_GAAN_EEN_TOEREKE_FIETSEN_E! Dit word dus een eerste test om eens te zien wie 

zal moeten bij trainen voor het kamp! Zoals jullie wel al hebben vernomen is het ongeveer 210km dit 



Verkenners 

 

jaar, WHOEW ! genen #kak dus

  

Situaties als deze proberen we dus te vermijden !  

  

 

3 mei  

Dit weekend gaan jullie vaarwel mogen zeggen tegen jullie #dikste #swagger #leiding en krijgen jullie de 

#dunste #mieten #leiding in de plaats. Ik hoor al traantjes vloeien en terecht! Gelukkig duurt dit maar 3 

uur, want wij moeten onze knappe binken ook missen vandaag. Om 17u zal er een emotioneel 

momentje plaatsvinden in de verkenner bar wanneer we na afloop elkaar zullen weerzien.. 



   Jin 

 

Dag jinners. 

 

Zondag 05 april 

Vandaag gaan we naar het bloso domeinen we nemen een lakentje en een mandje mee. We gaan 

vandaag picknicken. Als iedereen iets zou willen meenemen of zelf bakken dat zou de max zijn. Het 

zou handig zijn als jullie allemaal met de fiets zouden komen. We spreken om 14uur af aan de lokalen 

en vandaar vertrekken we allemaal samen naar bloso, we zullen terug zijn om 17 uur.  

 

Zondag 12 april 

Da afgelope tijd zijn de meeste van jullie al gaan skiën, aprés ski wordt dan ook ons thema van ons 

stadsspel in Mechelen. Kom dus allemaal veerkleed in jullie lederhozen of hoe zotter hoe beter. De 

ski bus zal klaar staan om 14 uur en terug arriveren om 17uur. 

 

Zaterdag 18 april 

Vandaag is het een ZATERDAG en gaan allemaal gezellig naar de IKEA. 

Daar zullen we een spelletje spelen. Net als de dag zijn vandaag ook de uren anders, we vertrekken 

om 14uur en zijn terug om 18uur aan de lokalen.  

 

Zaterdag 25 april 

Vandaag kunde gelle allemaal poco loco gaan en dit op de scoutsfuif. En natuurlijk gaan jullie de 

scouts goed steunen voor onze nieuwe chalet   Zondag is het dus GEEN scouts, dan ligt jullie 

lieftallige leiding in hun bedje.  

 

Zondag 03 april  

De bierfeesten zijn gedaan niet iedereen zal even oké zijn maar vandaag hebben jullie andere leiding 

en jullie leiding gaat ergens anders leiding geven. Natuurlijk worden jullie aan de lokalen verwacht 

van 14 tot 17 uur. 

Dit was het weer voor deze maand, 

Groetjes jullie leiding 

Nick, Emilie en Bram 

 



   Achterflap 

 

 

Funky on the Rocks: 

 

- FUNky on the rocks ‘De kinderfuif’: De kinderfuif is er voor al de kapoenen, welpen 

en kabouters. 

Deze fuif zal doorgaan van 17:00 tot 18:45. De inkom is 1 euro. De chips, snoepsaté, 

frisdrank en water zullen ook 1 euro kosten dus neem een centje mee. Voor de rest 

zal de leiding zorgen voor ballonen, muziek, danspasjes en veel energie zorgen! 

 

- funky on the ROCKs ‘De tienerfuif’: Vanaf 19:00 tot en met 21:00 zullen da 

ballonnen verdwijnen en plaats maken op de dansvloer voor de jong-gidsen, jong-

verkenners en hun vriendjes en vriendinnetjes. Deze fuif kost 2 euro, en heeft tevens 

frisdrank, water, en snoepgoed aan democratische prijzen. 

 

FUNKY ON THE ROCKS: Deze fuif is voor de iets oudere feestvarkens. De inkom is 4 

euro voorverkoop of 5 euro aan de kassa. Meer info over dit event kan je terug 

vinden op Facebook. 

 

- DRUNKy on the rocks ‘De Bodega’: Vorig jaar zijn we met een nieuw concept 

gestart met de scoutsfuif, de Bodega. Omdat we merkte dat de ouders de scouts ook 

graag steunen, maar niet graag meer tussen de kinderen en luide muziek zitten 

hebben we een extra toevoeging aan de fuif gedaan. 

De Gildenzaal aan de overkant van de fuif omgetoverd tot een gezellig 

streekbierencafé. 

Dus wil jij de scouts steunen door middel van een lekker streekbier uit glas met 

aangepaste muziek te drinken? Zeker welkom vanaf 21:00 in de Gildenzaal. 


