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Woordje GRL
Dag vrienden en vriendinnen!

Een nieuwe maand, een maand vol 1-aprilvissen, paaseitjes, hopelijk minder corona en meer
scouts! April is al de voorlaatste maand van ons scoutsjaar (#hoeistmogelijk), dus wij staan te
popelen om er een dikke lap op te geven!
Vooraleer we jullie nog wat willen overstelpen met info willen we er graag nog even op
duiden dat de maatregelen zeggen dat iedereen tot en met 18 jaar één hobby per week mag
beoefenen. Hierbij worden bubbels van max 10 man gemaakt, leiding of trainers tellen niet
mee (wat maakt dat je bubbels van 11 of 12 kan hebben) maar maken wel deel uit van deze
bubbel.
Daarbij wordt gesteld dat de verantwoordelijkheid voor het volgen van deze maatregels bij
de personen en hun ouders ligt.
In de kanttekening wordt gezegd dat dit niet controleerbaar is, wat eigenlijk zoveel betekent
als "het is maar een richtlijn". Je kan er dus voor kiezen dit advies niet te volgen, zonder
gevolgen. We gaan geen kindjes weigeren (mogen we ook niet).
Het neemt niet weg dat we die met de scouts wel zo goed en zo kwaad mogelijk proberen na
te leven. We vermoeden dat die "regel" van de jeugdbubbels snel weer zal verdwijnen en
dat we jouw kinderen snel weer mogen verwelkomen

WEEKENDS
Ondertussen zijn vergaderingen op zondag weer toegelaten. Normaal staan er ook voor heel
wat takken rond deze periode een weekend op het programma. Of dit dit jaar ook nog zo zal
zijn zullen we nog moeten afwachten. Jammer genoeg zijn de corona maatregelen op dit
moment niet duidelijk genoeg om met 100% zekerheid te kunnen zeggen dat deze door
zullen kunnen gaan. Van zodra wij meer info hebben kunnen jullie hierover een mailtje in
jullie mailbox verwachten :)

OPENLUCHTFILM
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij ook een evenement in april. Vorige jaren ging dit
door als SKOETTE TD. Hier zal dit jaar verandering in komen. We hebben besloten er dit jaar
een openluchtfilm van te maken. Maar opnieuw, de corona maatregelen op dit moment zijn

Woordje GRL
niet 100% duidelijk. We zullen hier zeker en vast ook een mailtje over sturen met extra
informatie als we zeker zijn dat dit op correcte en corona vrije manier kan doorgaan !
KAMP 2021
Jawel, nog 4 maand wachten en dan is het zo ver! In augustus vertrekken we op groepskamp
en laat dat nu net het hoogtepunt van heel ons jaar zijn… We geven jullie graag al wat
nuttige info mee:
-

-

Op maandag 2 augustus vertrekken de verkenners en de gidsen al fietsend richting
ons terrein. De jong-gidsen en jong-verkenners zullen ook deze dag toekomen, maar
worden door hun ouders (of de ouders van een vriend/vriendinnetje) met de auto
gebracht.
Kabouters en welpen zullen nog moeten wachten tot donderdag 5 augustus om aan
het kamp te beginnen. Ook zij worden gebracht door ouders.
Als laatste komen de kapoenen toe op zaterdag 7 augustus.
Iedereen blijft tot donderdag 12 augustus, we komen samen met de bus terug naar
Elewijt. Aankomst is gepland zoals normaal, tussen 17 en 18 uur.

Concretere info, de kampplaats en inschrijvingen zien jullie later verschijnen, hiervoor
wachten we nog even op concrete info van bovenaf over zomerkampen alvorens we dit
kamp kunnen organiseren. Als je hier echt dringende vragen over hebt, kan je deze altijd
stellen aan de tak- of groepsleiding.

Stevige linker,
De groepsleiding

groepsleiding@scoutselewijt.be

Myrthe Baets - 0496 75 73 96
Brikke Merckx - 0477 35 64 92
Maxime Lescrauwaet - 0470 49 92 89

P.S. Heb je wel aangeduid een abonnement te willen op de samen, maar deze samen niet in
de bus gekregen? Laat het ons dan weten op groepsleiding@scoutselewijt.be!

Kapoenen

Hey kapoenen! Na een toffe maand maart staat april voor de deur met
nog leukere vergaderingen. Hopelijk kijken jullie er naar uit want de
leiding zeker wel!

9 april- 14 april
Het is eindelijk tijd voor ons eerste weekend! Het is nog niet zeker dat
het mag door gaan in verband met de corona maatregelen. Een mail met
verdere info volgt nog. Wij hebben er al veel zin in!
PS: hier is alvast een tip in verband met het thema van ons weekend

18 april
Vandaag nemen we het tegen elkaar op in 2 teams. Iedereen kent het
spel wel. Het heeft te maken met een kamp bouwen, kaartjes, bladsteen-schaar en de vlag stelen. Jullie raden het al, BOSSTRATEGO!!
We spreken af van 14u tot 17u aan de lokalen.

Kapoenen

25 april
Verkleed jullie in oma en opa want vandaag is het oma en opa
vergadering! Iets wat jullie niet gewend zijn, maar met wat inspiratie van
jullie oma en opa moet dat zeker lukken.
Afspraak van 14u- 17u aan de lokalen

2 mei
Vandaag gaan jullie laten zien wat jullie allemaal weten. Dat kunnen jullie
laten zien in de quiz, want vandaag is het quiz vergadering. We gaan
zien wie de slimste van de groep is.
We spreken af van 14u tot 17u aan de lokalen

Kapoenen

Dit was het alweer voor april, wij kijken alvast uit naar onze volgende
vergaderingen!
Tot dan!!
Groetjes van de tofste kapoenenleiding!
Yenthe, Sam, Simon, Jolien, Nathan en Cyriaque

Kabouters
Dag allerliefste kabouters!!
Tijd voor een nieuwe maand vol leuke scoutsactiviteiten! Ben je benieuwd wat voor
leuke activiteiten we in petto hebben? Lees dan zeker verder! Hopelijk hebben jullie
er evenveel zin in als ons "
$
#
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!! Ook in de maand april spreken we nog steeds af aan de hondenschool! MAAR er
zijn wel versoepelingen omtrent het aantal leden. Er is namelijk plaats voor 25 leden
i.p.v. 20 leden !!

4 april
Weten jullie welke feestdag er gevierd wordt op 4 april?
PASEN!! Wat is er nu leuker dan deze dag samen te vieren op
de scouts met een lekkere paasbrunch. Wil je weten wat voor
lekkers de leiding allemaal heeft voorzien? Kom dan zeker
naar de scouts van 10u – 12u! Voor al het lekker eten vragen
we 3 euro. Gelieve dit gepast mee te nemen. Deze
vergadering spreken we af aan de scoutslokalen i.p.v. de
hondenschool! Neem zeker ook allemaal zelf bord, bestek en
beker mee!

11 april
Deze vergadering komen we te weten wie het creatiefste is en wie de beste chef-kok! We
maken er een leuke & gezellige knutsel - en kooknamiddag van! Hou je van knutselen of is
koken je passie? Of misschien ben je gewoon benieuwd naar deze leuke vergadering? Kom
dan zeker van 14u tot 17u naar de scouts!! PS: je mag altijd een kookoutfit aandoen of
meenemen!

Kabouters

18 april
Stoelenrace, pangpang, trefbal, moordenaartje, ik verklaar de oorlog aan… Dit zijn
spelletjes die we deze vergadering zeker gaan spelen! Deze zondag is het namelijk “back to
basics” vergadering! Van 14u tot 17u spelen we een tal van leuke spelletjes die typisch zijn
voor de scouts. Is er een spel dat je graag zou willen spelen? Kom dan zeker naar deze
vergadering!

25 april
Vandaag gaan we op ontdekking in het Bloso Domein van Hofstade. We spreken om 14u af
aan de hondenschool en gaan dan samen te voet naar het Bloso Domein. Vergeet dus zeker
geen fluohesje! Ben je benieuwd naar wat we allemaal gaan doen in het Bloso Domein??
Kom dan zeker naar de scouts van 14u tot 17u.

Hopelijk hebben jullie na het lezen van deze leuke vergaderingen er zin in!! Wij alvast wel!
Vele kusjes van de leukste kabouterleiding ever xxx

Martje – Paulien – Dries – Ruby – Femke

Welpen

April komt er aan... en we weten allemaal:
April = topmaand, want PAASVAKANTIE +

En uiteraard zit ook april weer bomvol leuke vergaderingen! Zijn jullie benieuwd?

HERE WE GO!

Zondag 4 april (10-12u @lokalen)
Joepie, begin van de paasvakantie, wat wilt zeggen dat het PASEN is! We kunnen
deze leuke feestdag niet zomaar laten passeren zonder een heerlijke paasbrunch.
Uiteraard is een paasbrunch geen paasbrunch zonder paaseitjes rapen! Kom
allemaal met een lege maag naar de lokalen voor een heerlijke paasbrunch.
Vergeet zeker jullie speurneuzen thuis niet want de leiding gaat de eitjes héél goed
verstoppen. "
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Zondag 11 april (14-17u @lokalen)

Trip trap trip trap trip trap, ladder op, ladder af, stapje omhoog, stapje omlaag
Jullie horen het goed, vandaag staat er een reuze ladder op jullie te
wachten. We spelen vandaag de klassieke LADDERCOMPETITIE. Zet jullie

Welpen
beste beentje voor om alle andere welpen van de ladder te verslaan en de winnaar
van de dag te worden!

Zondag 18 april (14-17u @lokalen)
We zijn er zeker van dat dit één van jullie alleralleraller favorieten is, want wat is er
leuker dan een goeie BOEFvergadering? Vandaag spelen we het grote BOEFspel
en kunnen jullie allemaal lekkernijen verdienen. Het is de bedoeling dat jullie van
thuis iets lekkers meenemen, denk aan: lekkere snoepjes, een zelfgemaakte cake,
knapperige koekjes,... iets gezonds mag ook natuurlijk! "
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Zondag 25 april (14-17u @lokalen)
We naderen stilletjes aan mei, wat betekent: nog meer ZON (joepie &
) ). Niets leuker
(
'
dan een zonnige zondag in Bloso! We vertrekken allemaal samen aan de lokalen
en brengen de namiddag door in Bloso. Het beloofd een toppertje te worden!

& tot slot: BOODSCHAP VAN ALGEMEEN NUT: vergeet nooit : hoe flinker jullie naar ons
luisteren, hoe leuker de vergaderingen !

Welpen
Dikke smakkerds en wolvenpoten van jullie leiding:
Akela, Bagheera, Chill, King Louie & Raksha
Xoxo

Jong-gidsen
Dag Jogi’s!
Nu Pasen achter de rug is komt ons kamp al bijna in zicht woohoooooo!! Gelukkig hebben we in
afwachting hiervan nog heel april leuke vergaderingen klaarstaan! Een hele maand om ons te
amuseren.
Ook nu blijven we afspreken op ons speelpleintje in de rozemarijnstraat.
Met mondmasker uiteraard!!

Zondag 11 april: Oma en opa vergadering
Vandaag zal alles wat trager gaan. Net als onze grootouders zullen we
genieten van het leven en onze levenswijsheid delen. Wie is de meest
geloofwaardige oma of opa "
%?? Tot zondag!
$
#

Zondag 18 april: K2 zoekt K3 vergadering
De blondines houden niet zo lang stand bij K3, tijd voor ons om het
ultieme K3’tje te vinden. Breng allemaal jullie favoriete K3 nummer mee
en dan kunnen we samen van K2 terug K3 maken!
Zondag om 14u op ons pleintje

Zaterdag 24 april: vuurvergadering
Vandaag halen we onze lucifers boven want wij gaan vuur maken!!!!
Opgelet deze vergadering zal op zaterdagavond én aan de lokalen
plaatsvinden. Hierbij nog een fotootje van ons groot kampvuur deze
zomer &
)
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Zondag 2 mei: verfvergadering

Jong-gidsen
Trek allemaal kleren aan die vuil mogen worden, want deze (hopelijk) mooie lentedag vullen we met
kleur! Want wees een eerlijk wie wilt geen kleur in zijn leven?? Wij alvast wel hoor en hopelijk jullie
ook!! We zien jullie op ons pleintje!!

We zien jullie allemaal graag snel terug op zondag!! XOXO

Jeevee’s
Jooow zehbis, de maand avril staat voor la porte dus ge weet wa dat veut dire
eh, nouveau samen eh. We gaan weer wa beau gosse shit doen dus ge bent
altijd bien venue om 14u aan da een plaintje, je weet wel eh.

3/04
Vandaag is het weer zone dag waar we de adrenaline gaan opzoeken, zieke skills gaan vertonen en
vooral STOER DOEN.
Ik heb het natuurlijk over de beruchte STUNTVERGADERING!!!
Dit betekent da gulle allemaal jullie BMX, skateboard, pogo-stick, gocart of driewielers moogt
meenemen! Zolang jullie er zieke skills op kunne doen!

10/04
Vandaag gaan we nekeer zien wie den best sporter hier is, we doen alle shit die ze op de
olympische spelen ook doen. Doe maar ulle sportkleren aan want tis voor ne medaille
TANTOE HARD!

17/04
Vandaag gaan we tiktoks maken.
Leeeel
We gaan nekeer zien in den bos

24/04
Ejow niffo’s, alles tranq nog? Tis nekeer toad voor een dikke paintball sesh! Gennen echten
mor ne zelfgemoakte. Ne zelfgemoakte vroagde a af?
Pakt a een PVC boas, zoagt dane af, rolt a ne poal uit een stukske papier, knipt da af, en tis
kleir.
Zie na wel da a kleren voal moge worre. As ge a oage wilt protegeeren, pakt dan nen bril
mee.
Veur de menne van de parking:

Jeevee’s
Neem allemaal een pvc buis en een tijdschrift mee en doe kleren aan die vuil mogen
worden.
Als ge uw ogen wilt beschermen pak dan een veiligheids of duikbril mee x

Dees was dan voor de maand april
Hopleijk volgende maand meer want dan ist aan mei of u? Of mij? Maakt ni uit
Challas
Ulle Tantoe nice leiding

Gidsen
4 APRIL - LEVENDGANZENBORD
Naar aanleiding van de extreem leuke extreem vergadering
willen we graag opnieuw een spel uitvergroten! Altijd al een pion
willen zijn? Dit is je kans! Van 2 tot 5 aan het jeugdhuis! Check je
later!

11 APRIL - PAINTBALLVERGADERING
Gelieve een witte t-shirt, veiligheidsbril en pvc-buis mee te
brengen! En al pijltjes te rollen van tijdschriften die door je
buis passen! Pas op! Gevaarlijke vergadering!

18 APRIL - DERDEJAARSVERGADERING
(poging 2)
Jammer genoeg door lockdown zoveel, kregen
de derdejaars niet de kans om te tonen wat ze
in zich hadden. Maar niet getreurd want hier is
een nieuwe kans. Ook benieuwd wat ze voor
ons in petto hebben? Kom dan maar naar het
jeugdhuis van 2 tot 5! En aan de derdejaars: GOOD LUCK!

25 APRIL - SLEEPOVER-VERGADERING
Tijd voor nog eens een echte sleepover met de girls!
Maar dan van 2 tot 5 aan het jeugdhuis. Kom in je
pyjama (niet je beste) meedoen aan het
kussengevecht, make-overs en nog veel typische
sleepover-dinges. Zin in!!
Wat een top maand gaat dit worden!! Mega veel zin in! Jullie toch
ook?! Wauwieeeeee
Groetjes jullie favoriete leiding!!

Gidsen

Verkenners
Jow de mannen, een nieuwe maand met weer 4 “originele” vergaderingen. De vergaderingen van
april (4de maand van het jaar, ook wel de grasmaand genoemd) worden hieronder kort toegelicht,
want daar dient de samen nu eenmaal voor.
Zondag 4 april
Voor de eerste vergadering van de maand hebben we
eentje die eerder voor 1 april geschikt is.
Het is namelijk 3de jaars vergadering, die zullen is voor een
keer de vergadering regelen op zondag. Het is dus nog niet
geweten wat het wordt, alles wat we nu kunnen prijs geven
is dat het waarschijnlijk van 2 – 5 en misschien op het cveldje en vrij zeker op een zondag zal zijn.
Zondag 11 april
Vandaag zullen we het is allemaal op ons gemakske doen en we gaan een
gezelschapspelletjes avond doen. Het verschil met andere jaren is dat het
niet in de avond zal zijn en niet binnen. Dus door weer en wind zullen we
Mensh ärgere dich nicht-en (voor de niet Duitsers onder ons: Ludo) en
andere spellen natuurlijk.
2-5 op het c-veldje

Zondag 18 april
Na de rustige vergadering van vorige week zullen we is een
goeie old school stunt-vergadering doen. We gaan er is
keihard tegen aan met waanzinnige stunts en halsbrekende
toeren. Neem maar goe veel beschermende kledij zodat er
toch een deel van jullie veilig terug naar huis kan.
Neem best een fiets/bmx mee of gewoon iets waarmee
gestunt kan/mag worden.
We laten nog wel weten waar we verzamelen, indien
nergens vermeld altijd C-veldje.
Zondag 25 april
Op de laatste vergadering van april zullen we het is op ons gemakske
doen en verkleden( en gedragen) we ons als echte bompa’s. U raad het
al, het is bompa vergadering. Het is dus bompa vergadering dus
beginnen we met een bingo en daarna bingo en we sluiten af met een
bingo.
Deze zondag om 2 uur op c-veldje voor de bompa vergadering.

Verkenners

Jin
Hallo, dit is een brief voor de liefste en leukste kindjes van
scouts Elewijt! Denk je dat jij hier bij hoort? lees dan maar
snel verder. :)

4 april
Bij zo een lieve kindjes als jullie zal de paashaas zeker nog langskomen!
En dit jaar heeft hij zelf een hele paasbrunch voor ons gemaakt! dus wil
je graag weten hoe goed de paashaas eitjes kan bakken? hou deze
datum dan zeker vrij ( meer info stuurt de paashaas jullie nog via fb)

11 April
Het is tijd voor een mega groot echt scoutsspel wat we exact gaan doen
weten wij ook nog niet maar we hebben op dit moment nog 27 dagen
om iets te verzinnen dus ben je benieuwd of dit ons gaat lukken kom
dan zeker om 2 uur naar het mooiste lokaal van Elewijt!

18 April
Vandaag gaan we gezelschapsspelletjes spelen maar niet zomaar! wij
gaan mega grote deluxe gezelschapspelletjes spelen om 2 uur aan de
lokalen bitchesssss

Jin

25 April
Hopelijk is het vandaag goed weer want wij gaan lekker ravotten in
blosooooo dus trek allemaal jullie strandoutfit aan en dan gaan we 3 uur
lang genieten van zon zee en strand!

Zo dit was de samen voor april hopelijk hebben jullie er zin in
xxxxxxxxxxxxx moekieeee jossieeeee en katieeeeee
xxxxxxxxxxxxx

Achterflap

