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Redactioneeltje 
HALLLOOOOOO IEDEREEN!!! 

Wat een rare tijden maar sinds de vergaderingen op zondagen weer door mogen gaan voelen wij ons al 

een stuk beter. 

Dit gebeurt gelukkig allemaal veilig onder strikte maatregelen, maar het telt nog steeds mee als scouts. 

In dit redactioneeltje willen we even zeggen dat je de samen weer thuis ontvangt/ kan laten 

ontvangen.Voor de rest wenst de samenploeg jullie allemaal nog veel geluk toe! De situatie blijkt in de 

goede richting te gaan dus wij doen dat alvast ook!!! 

 

Chaauuwkees! 

 



Woordje GRL 

 

Hallo allemaal, 

 

 

Februari was de meest liefdevolle en kortste maand van het jaar, maar het belangrijkste van 

deze maand was uiteraard de heropstart van de scouts. Wij zijn alvast ontzettend blij dat het 

terug elk weekend scouts is, hopelijk jullie ook! Jammer genoeg kan de scouts nog niet 

helemaal op de normale manier doorgaan. Hier nog even een opsomming van de regels: 

 

t.e.m. 12 jaar 

● bubbels van max 10 personen (exclusief leiding) 
● zowel binnen als buiten aanbod toegelaten (nadruk ligt buiten) 
● keuze van max 1 hobby/week ligt bij ouders en leden zelf 
● leden moeten geen mondmaskers dragen 
● geen overnachtingen toegestaan 

 

13 t.e.m. 18 jaar 

● max 10 personen per bubbel (exclusief leiding) 
● uitsluitend aanbod in buitenlucht 
● keuze van max 1 hobby/week ligt bij ouders en leden 
● zowel leden als leiding moet altijd een mondmasker dragen 
● geen overnachtingen toegelaten 

 

We kunnen ook nog steeds niet met alle bubbels op het scoutsterrein, dus de locaties waar 

de takken afspreken blijven nog even dezelfde. 

● Kapoenen: aan de lokalen 
● Kabouters: Plein aan het jeugdhuis en de hondenschool 
● Welpen: aan de lokalen 
● Jonggidsen: Speeltuintje in de Bloemenwijk (Rozemarijnstraat) 
● Jongverkenners: Pleintje in de bloemenwijk (Bonekruidstraat) 
● Gidsen: parochietuin (Dynastiestraat) 
● Verkenners: Plein aan het jeugdhuis en de hondenschool 
● Jin: tennisplein Fabiolalaan 

 

Naast de vergaderingen organiseren we normaal in maart troebadoeria of alternatoeria. Dit 

jaar zal het alternatoeria zijn. Ons oorspronkelijke plan zal omwille van Covid-19 nog steeds 

niet mogen doorgaan. We zijn wel volop aan het zoeken naar alternatieven. Wanneer we iets 

gevonden hebben brengen we jullie zeker op de hoogte via mail, Facebook, Instagram en 

onze website. Hou deze dus zeker in het oog!  

  



Woordje GRL 

 

Als laatste wouden we ook graag nog eens aanhalen dat de kampdata veranderd zijn dit 
jaar, zodat iedereen dit op tijd kan inplannen en hopelijk ook naar kan uitkijken ☺ 

● Giversen jong-givers: 2 tot 12 augustus 
● Kabouters en welpen: 5 tot 12 augustus 
● Kapoenen: 7 tot 12 augustus.  

Geniet van de maand maart, hou het veilig en hopelijk zien we jullie (van op afstand) op de 

scouts! 

 

Groetjes,  

de groepsleiding: 

 

Myrthe Baets - 0496 75 73 96 

Brikke Merckx - 0477 35 64 92 

Maxime Lescrauwaet - 0470 49 92 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Deze foto werd uiteraard getrokken 

 toen er soepelere maatregelen 

van toepassing waren) 

 

 



Kapoenen 

 

Hallo daar kapoenen! Na een maand ravotten zijn we klaar voor een nieuwe maand met nog zottere 

activiteiten en nog meer plezier! Hou jullie maar vast want er staan knotsgekke vergaderingen voor 

jullie klaar!  

 

7 maart: Sportvergadering 

1, 2, 3, 4 hup naar achter! Hup naar voor! 1, 2, 3, 4 even 

rust en dan weer door! Jullie kunnen het misschien al 

raden, maar vandaag gaan we sporten! Laat jullie 

spierballen maar eens rollen en laat maar eens zien wat 

voor een sportieve kapoen jij bent! Afspraak van 14 tot 

17 uur aan de lokalen. 

 

14 maart: Puzzelvergadering 

Kijk eens of mijn stukje in het jouwe past? Alle puzzelstukjes bij elkaar en 

voor je het weet, is je puzzel klaar! Haal het puzzeltalent in je naar boven 

en kom samen met ons het puzzelspel spelen, van 14 tot 17 uur aan de 

lokalen. 

21 maart: 1 tegen allen 

Vandaag is het tijd voor een grootste strijd, kapoenen vs de leiding. Wie oh wie zal er winnen? De 

stoere en slimme kapoenen of de coole leiding? 1 ding is zeker, de kapoenen zullen het beste van 

zichzelf moeten bovenhalen om te winnen. Het zal zeker spannend worden! De strijd zal geleverd 

worden van 14 tot 17 uur aan de lokalen! 

28 maart: Cluedo 

Oh nee! Vannacht is er iemand vermoord en de politie heeft de hulp nodig van 

de kapoenen om deze zaak op te lossen! Wie heeft het gedaan? Waar? Wat is er 

precies gebeurd? Laat maar eens zien wat voor een goede detective jij bent en 

kom ons helpen van 14 tot 17 uur aan de lokalen. 

 

4 april: Paasspel 

Kling kling kling! Hoor ik daar de paasklokken? Of huppelt de paashaas door 

het hoge gras? Kom het te weten tijdens het grootse paasspel! Van 14 tot 17 

uur aan de lokalen. 

 

Voila, dat was het dan weer. Wij hebben er alvast super veel zin in, jullie hopelijk ook!  

Tot dan! 

Groetjes van jullie favoriete, megasupercoole leidingsploeg! 

Yenthe, Sam, Simon, Jolien, Nathan en Cyriaque 



Kabouters 

 

Jow jow jow kaboutertjes, na de maand van de liefde is er weer een nieuwe maand aangekomen. Om 

dus goed te weten wat we deze maand allemaal gaan doen moet je aandachtig verder lezen       We 

spreken nog altijd af aan de hondenschool!!! 

 

7 Maart 

Vandaag gaan we een hele dag in het bos spelen. Wie kan zich het 

best verstoppen? Wie kan de bal het verste wegtrappen? Hier 

komen we achter in ons giga leuke magnifieke, maar niet te 

onderschatten bosspel. We spreken af van 14 tot 17.  

 

 

14 Maart 

Vandaag gaan we onze beste zang, dans en acteerkunsten 

bovenhalen. Vandaag is het K2 Zoekt K3 vergadering. Wie van 

jullie wordt het nieuwe K3’tje? Om dit te ontdekken kom je best 

van 14 tot 17 naar de vergadering. 

 

 

21 Maart 

Vandaag hebben we voor jullie een mega leuke fotozoektocht! 

Wie kent er Elewijt het best? Dit kan wel eens van pas komen. 

Op wat voor plaatsen zullen we allemaal komen? Om 

hierachter te komen spreken we af van 14 tot 17. 

 

 

28 Maart 

Vandaag is het vuile vergadering. We gaan ons lekker vies 

maken. Wie is er het sterkste en wint de trofee van 

moddervecht kampioen? Wie krijgt er het meeste eieren op 

haar hoofd? Doe zeker vuile kleren aan en dan zien wij jullie 

graag van 14 tot 17 op de vergadering. 

 

 

Dit was de samen voor maart. Wij hebben er alvast veel zin in hopelijk jullie ook!!       

TOT DAN  

Groetjes Paulien, Ruby, Femke, Martje en Dries 

 



Welpen 

 

Maart, de maand van de lente! De maand van het zonnetje die er terug door komt. En 

hopelijk ook de maand dat COVID verdwijnt!! Stay strong buddies! 

 

7/3 Legervergadering 

 

Armyboys vandaag halen we onze guns boven! En met guns bedoel ik natuurlijk armspieren, 

we zijn nog altijd niet in Amerika he ;) Kom je leger skills tonen op deze uitdagende, maar 

voldoening gevende vergadering. 2 tot 5 aan de lokalen

. 

14/3 Vissegraatvergadering 

 

We gaan vandaag op tocht. Ontcijfer jij de vissegraatcode om zo op de juiste bestemming 

aan te komen? Kom dat zien van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 
 

 

 



Welpen 

 

21/3 balonnenvergadering 

 

Vandaag doen we iets heel speciaal! We laten de ballonnen beslissen over wat we gaan 

doen. Klinkt allemaal heel gek hè? Maar meer mag ik er nog niet over zeggen, anders 

worden de ballonnen boos! 2 tot 5 aan de lokalen. 

 
 

28/3 Maffia vergadering 

 

Kom als een echte patron naar de vergadering. Haal je chiqueste kostuum boven, met de 

strakste hoed en de coolste zonnebril. Het doel van de vergadering is om zoveel mogelijk 

geld te verdienen om je luxueuze levensstijl te onderhouden. Ik denk aan tijgers als huisdier, 

een wagenpark van 10 auto’s en vakantiehuisjes op elk continent. Maar pas op je bent niet 

de enigste maffiabaas op de scouts, van 2 tot 5. 

 

 
 

 

 

 

 



Welpen 

 

Dan zit maart er al weer op! Groetjes van jullie wilde leiding en hopelijk zien we jullie weer in 

april. 

 

Hathi, Raksha, Akela, Chill en Bagheera. Zoek zelf maar wie wie is :D 

 
 

 



Jong-gidsen 

 

Hallo jogi’s, we zijn al een maandje terug op de scouts!!!  

Wat hebben we al leuke dingen gedaan! Leuk om te zien dat iedereen zich super aan de 
regels houdt! De leiding is trots op jullie! Hou zeker ook de WhatsApp in de gaten, vragen 
stellen mag altijd!! 

Ja, nog steeds scouts in tijden van corona! Maar dat houdt ons niet tegen! 

Ps: vergeet geen mondmaskerrrrr! 

 

7 Maart: vaccinatie spel  

De vaccinatiecentra hebben hun deuren geopend. De jong-gidsen hebben geluk. Zij mogen 
een vaccin krijgen, maar niet zomaar. Een vaccinatie moet je verdienen door goed gedrag te 
vertonen of misschien door een beetje vals te spelen. 

Who knows?  

 

14 maart: sportvergadering  

Één, twee, drie, vier 

Hup naar achter, hup naar voor 

Één, twee, drie, vier 

Even rust en dan weer door 

Één, twee, drie, vier 

Links en rechts en spreid en sluit 

Één, twee, drie, vier 

Adem in en adem uit 

Een jong-gids is een wezen dat actief moet kunnen bezig zijn en daar hebben wij iets op 
gevonden. Trek je sportbroek en je gympen aan en houd dat zweethanddoekje bij de hand.  

21 maart: levensechte gezelschapsspellen vergadering  

Deze keer zijn jullie de pionnen in het spel. Levensechte cluedo, monopoly in het groot, bos-
stratego, uno in real life, de hunger games of bingo. Allemaal gezelschapsspelletjes in 
levensechte grootte. Kan jij raden welk spel wij gaan spelen?  

Verplaats je strategisch en word zo de opperjong-gids! 

 

 



Jong-gidsen 

 

28 maart: de mol 

 

- Het leven is geen ponykamp - 

Bouba  

Oohneee Lotte heb jij nu net valsgespeeld?  

Nee dat was Nena!!  

of, of Kris? 

Was het misschien Freya?  

Ik weet het niet meer hoor…  

Welke intelligente dame vindt de mol? Of wordt misschien zelf de mol? 

4 april: Paasvergadering  

Ja hoor jogi’s, op paaszondag is het 

ook scouts! Maar wij laten Pasen niet 

zomaar voorbij gaan. We vieren de 

gelegenheid op gepaste wijze met 

paaseitjes. “Ooh zag ik daar nu net de 

paashaas huppelen? Misschien komt 

die ook wel eens dag zeggen?”      

 

Al even om te oefenen, waar is het 

paasei?  

 

 

 

 

 

Hier nog een leuk sfeer beeldje van een heel leuke vergadering!! Adios amigo’s!! 

 



Jong-gidsen 

 

 



Jeevee’s 

 

Ewa mennen eerste maand bubbel-fatsatsthal-vergaderingen zit er al op, ma wollah we beginnen nu 

aan een nieuwe mois. Kom maar allemaal nekeer piepen op de zondag als ge zin hebt. 

07/03 Bandenvergadering 
 

We gaan wa  gooien me banden 

 

14/03 El wahit vergadering   
 

Een beke in Elewijt gaan zien, pakt zeker u vlo mee 

 

 

 

 

21/03 Plaatsvergadering  



Jeevee’s 

 

Tennissen op den tennis, voetballen op den 

voetbal, spelen in den spelentuin zo van die shit gaan we doen #wetteni?   Vergeet ulle stalen ros 

(fiets) ni mee te pakken 

28/03 Extreme vergadering  
We doe nekeer zot 

 

 

SKRRRTGucci gang,Veel love 

ulle leiding 

 

 

 

 

 



Gidsen 

 

Hey beste tak van heel scouts Elewijt, 

We zijn weeral een nieuwe maand dat wil zeggen een nieuwe Samen met weer een 

maand vol toffe vergaderingen. 

7 Maart: Extreme 

Vandaag spelen we niks gewoon maar alles EXTREME. Niks is gewoon groot maar 

EXTREME groot. Niks is gewoon cool maar EXTREME cool.  

Niks is gewoon tof maar EXTREME tof.  

En zo kunnen we maar blijven doorgaan.  

Aangezien jullie nu dus wel al door zullen hebben  

wat we gaan doen vandaag. 14u-17u BE THERE!!!  

14 Maart: Karaoke/Just Dance 

 

 

Vandaag is het iets waar jullie waarschijnlijk al heel 

lang naar hebben uitgekeken. Dus warm die 

stembanden en dansbenen al maar op.  

14u-17u zeker komen! 

 

 

 

21 Maart: Escape Room 

Ooit al eens willen weten hoe je moet/kan 

ontsnappen uit een escape room buiten?  

Dan is dit jullie kans om het eens te ontdekken. 

Kom dus zeker van 14u-17u! 

28 Maart: Venten 

Willen jullie voor een dag eens een echte vent zijn? (Niet 

elke ochtend een uur voor de spiegel staan, veel te veel 

schoenen hebben en niet bang hoeven te zijn om een 

nagel te breken) Dan zou ik zeker komen van 14u-17u! 

 

 

 

 

Dit was het spijtig genoeg weer voor deze maand. Hopelijk zijn jullie elke zondag 

voltallig en veel groetjes van jullie favoriete leiding Kato, Manon, onze Sam en Tim! 

 



Verkenners 

 

Ewa boys, we hebben deze week toch wel weer een paar leipe vergaderingen voor jullie. Het is al 

maart dus da betekent corona vergaderingen, ma warm ipv da bevriezen van vorige week. 

 

Dit niet zonder strikte regels!! De vergaderingen zijn toegelaten in groepjes van 10, dus als we bv met 

15 zijn wordt dit opgesplitst in een groepje van 7 en een groepje van 8 maar nu genoeg gezijk over de 

regels hier de vergaderingen!!! 

Zondag 7 maart 

Deze week gaan we naar het c veldje met onze FIETS, want het is 

fiets vergadering.  

De bedoeling: heel de vergadering geen poot aan de grond zetten.  

Ps. De chappies zonder fiets mogen wat kleurprenten inkleuren om 

hen 3 uur bezig te houden  

C-veldje 2-5 

 

Zondag 14 maart 

Deze week gaan we is van ons lui gat en wat sporten. De 

bedoeling is wat aan olympische spelen te doen, ma met 

jullie kan dat wel is de paralympische spelen worden.  

Waar we afspreken komt nog wel op de fb en de 

instagram 

 

 

Zondag 21 maart  

De week gaan we eens alles omdraaien, wij verstoppen ons doorheen heel 

elewijt en jullie mogen ons gaan zoeken. Simpel ofnie?! We laten 1 leiding 

achter aan c veldje en die verzint wel een spel uitleg.  

C-veldje 2-5 

 

Zondag 28 maart 

Ge zou toch al beginnen denken dat onze inspiratie op is, maar neje deze week 

doen we gewoon    fak it en spelen we ganzenbord in real life. Dus gelle zijt dan 

gwn vandaag een bende pionnen ipv de bende bots die jullie nu zijn. 

C-veldje 2-5 

 

 



   Jin 

 

Okee Jinneersss 

 

Onze eerste maand terug scouts zit er al weer op, hopelijk hebben jullie er even hard 

van genoten als wij hebben gedaan!! Maar we zijn nog lang niet klaar en hebben 

vooral nog veel tijd in te halen, naar goede gewoonte weer een kleine planning/ teaser 

van wat we deze maand gaan doen. 

 

  

Zondag 7 maart 

We gaan de maand beginnen hoe we ze eigenlijk 

vorige maand wouden beginnen, namelijk met een 

Jongens/meisjes vergadering! Zoek nog maar eens 

diep in  die verkleedkoffer en verkleed u in het andere 

geslacht! En neen, je moet je voor niks inhouden. 

 

  

  

Zondag 14 maart 

Gelukkig zijn die (saaie) online vergaderingen nu al een tijdje 

achter de rug! ( of toch op het moment dat ik deze samen 

schrijf, tegen dat deze vergadering door gaat kan er veel 

veranderd zijn..) 

Maar toen hebben we die mindere periode afgesloten met door 

jullie gemaakte online vergaderingen. Je voelt me misschien al 

komen maar volgens mij was er 1 groepje dat er geen heeft 

moeten doen… Dus jawel vandaag is het aan jullie om een 

vergadering in elkaar te steken! 

  



   Jin 

 

Zondag 21maart 

Zorg vandaag zeker en vast dat jullie goed uitgerust zijn, geen 

kater hebben en al opgewarmd zijn voor je op de scouts aan komt, 

want vandaag gaan we jachtseizoen spelen! ZIN IN!!  

 

  

 

 

 

Zondag 28maart 

De laatste vergadering van Maart, vorige week 

hebben we ons al een beetje als ‘kleine 

klinders’ gedragen maar deze week gaan we 

nog een stapje verder! Jullie mogen nog eens 

met een echte kapoenendas naar de scouts 

komen want vandaag houden we een 

kapoenenvergadering!! Lekker dikke bertha 

spelen, of schipper mag ik overvaren, het kan 

allemaal vandaag. 

 

 

 

 

 

Voila dit was mijn zegje voor de maand maart, ik hoop dat toch iemand het gelezen en 

tot dan ! 



   Jin 

 

       

 

 

Groetjes jullie favo leidingsploeg xoxo 

 

 



   Achterflap 

 

 


