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Beste vrienden van de scouts 

Wij wensen jullie alvast heel veel leesplezier toe en een goede 

gezondheid. 

Groetjes de samenploeg, 

Sander & Tibo 



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! Allereerst maken we jullie 
graag heel warm voor het evenement der evenementen: SKOETTE TD! 
 

SKOETTE TD 

Zaterdag 25 april: SKOETTE TD. Een uitermate gezellige avond waarop we jullie allen 
uitnodigen om mee te komen genieten van maar liefst drie uitstekende livebands en 
gezellig samen zijn. Uiteraard zullen we ook de nodige natjes en droogjes voorzien, 
aan democratische prijzen. Kortom: dansen, muziek, streekbieren en sfeer en amiance 
om het festivalseizoen met een knaller in te stappen! 
 

Op het programma staan:  

• Simply Fred & The Red Shoes  

Deze band, met familie in onze scouts, brengt covers van de mooiste nummers 
uit de jaren 50, 60, 70, 80 en 90! Ze spelen maar liefst anderhalf uur en durven 
de nodige gitaarsolo’s volledig op het publiek af te laten. Plezier verzekerd, voor 
jong én oud! 

• Allez! Dansez! 

Een band die al op ons 65 jaar-bestaan liet zien dat ze het vuur aan de lont 
kunnen steken met hun opzwepende live set van nineties classics. Ze sluiten 
naadloos aan bij de vorige band want Allez! Dansez! gaat verder met top hits 
uit de jaren 90. Haal alvast jullie dansbenen maar boven want hierop kan 
niemand zomaar blijven zitten… 

• Eigen Kweek 

Afsluiten doen we met Eigen Kweek, een band bestaande uit de broers, nonkels 
en neven “Vangrunderbeek”, wonende in Elewijt en Weerde! Arnoud en Toon 
zijn zelfs oudleiding bij onze scouts! Je hebt ze misschien zien spelen op Zemst 
for Life of herkent een deel van de band van bij Silicon Carne, de band die ons 
aan café ‘T steen jaarlijks trakteert op het beste van zichzelf tijdens het 
Pinksterweekend. Ze spelen de pannen van het dak en brengen sfeer en 
ambiance met rockcovers, maar verschiet ook niet van een plotse après-
skischijf. Dansen en meezingen gegarandeerd! 

Praktisch; 
SKOETTE TD gaat op zaterdag 25 april door aan de scoutslokalen in Elewijt. 
Iedereen is welkom, we ontvangen jullie graag vanaf 18u30. Om 1 uur sluiten wij af 
aan de lokalen. 
 

Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen. Voor alle anderen kost een ticket in VVK 
€4 en ADK €7. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leiding (jin en givers)! 
 

 

https://www.facebook.com/Simply-Fred-The-Red-Shoes-292030231741439/
https://www.facebook.com/siliconcarne/?tn-str=k%2AF


Woordje GRL 

 

GROEPSUITSTAP  
In juni zijn het geen vergaderingen omdat leiding en de oudste leden dan druk in de 
weer zijn met den blok. Maar, naar jaarlijkse traditie gaan we eind juni wel samen op 
groepsuitstap. Deze zal doorgaan op zaterdag 27 juni. De locatie waar we naartoe 
gaan houden we nog even geheim om de spanning erin te houden, maar geloof ons: 
het wordt super tof!  
 

KAMP 2020 

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:  

• de leiding bezoekt deze maand het kampterrein zodat we alvast aan de 
voorbereiding van het kamp kunnen beginnen! We doen ons uiterste best om 
er voor te zorgen dat het een onvergetelijk kamp wordt. Houd onze 
Facebookpagina in de gaten voor een sneak peek van het terrein ;-) 

• Op woensdag 5 augustus vertrekken de verkenners en de gidsen al fietsend 
richting ons terrein te Beauraing. De jong-gidsen en jong-verkenners vertekken 
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 zaterdag 8 augustus om 
aan het kamp te beginnen. Ook zij worden gebracht door ouders.  

• Als laatste komen de kapoenen toe op maandag 10 augustus.  
• Iedereen blijft tot zaterdag 15 augustus, we komen samen met de bus terug 

naar Elewijt.  
 

Concretere info en inschrijvingen zien jullie later verschijnen. Als je echt dringende 
vragen hebt over het kamp, kan je deze altijd stellen aan de takleiding of 
groepsleiding.  
 

Opgelet: op Pasen (12 april) en de dag na SKOETTE TD (26 april) zal het GEEN 
vergadering zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Woordje GRL 

 

We willen jullie ook nog graag even bedanken voor jullie flexibiliteit in deze tijden van 
Corona! We hopen dat de lockdown snel voorbij zal zijn en we weer gewoon 
vergaderingen en weekends kunnen laten doorgaan. Uiteraard hebben wij ook geen 
glazen bol en volgen wij dus gewoon de richtlijnen van de overheid en van Scouts en 
Gidsen Vlaanderen zo snel mogelijk op. We zullen uitzonderingen of wijzigingen die 
zich voor doen steeds communiceren via mail, onze website en de facebookpagina. 
Op die manier hopen we jullie toch allen tijdig te bereiken. Houd je niet in om ons toch 
op te bellen moest het jou toch allemaal niet duidelijk zijn!    
 

Stevige linker, 
 

 

De groepsleiding               groepsleiding@scoutselewijt.be 

 

Emma Rombauts   0491/ 18 64 24 

Myrthe Baets   0496/ 75 73 96  

 

 
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 

 

Dag lieve kapoenen en ouders.  

Het scoutsjaar loopt langzaamaan tot het einde, alle reden dus om in april nog 

eens goed te komen ravotten. Hieronder vind je de planning voor deze maand. 

Zondag 5/04 

Vandaag gaan we naar Bloso (Sport Vlaanderen). Jullie worden verwacht om 14u 

aan de hoofdingang, hier mogen jullie ouders jullie ook komen ophalen om 17u. 

PS: kijk samen maart 

Zondag 12/4 

Aangezien het dit weekend Pasen is is het geen scouts. 

Zondag 19/4 

Om Pasen toch ook met elkaar te kunnen vieren organiseren we vandaag een 

paasbrunch. Deze zal doorgaan van 9u tot 11u. Verdere info volgt via mail. 

Zondag 26/4 

Vandaag is het geen scouts wegens Skoette TD, een heel gezellige avond op het 

scoutsterrein waar de mama’s en papa’s kunnen komen genieten van live muziek 

en een hapje en drankje (25/4). Allen daarheen! 

Zondag 3/5 

Vandaag is het leidingswissel, de kapoenen zullen leiding krijgen van andere 

(iets minder leuke      ) leiding. 

 

Voila, dit was het alweer voor de maand april. Tot op de vergaderingen. 

Groetjes van jullie favoriete leiding Jolien, Kris, Robbe, Yannick, Vincent en Toon. 

 

 



Kabouters 

 

3, 4 en 5 april: Weekend 

Joepie, het tweede weekend van dit scoutsjaar staat voor de deur. He thema is India, dus jullie 

mogen allemaal Indische of Hindoe-kleren aandoen. Dit weekend zal doorgaal op verplaatsing. We 

trekken met z’n allen naar Rumst. We spreken 3 april af aan de scoutslokalen om 19u. En zondag 

mogen de ouders de kabouters weer komen ophalen om 11u. het adres is: Salvialaan 41, 2840 

Rumst. Indien het weekend niet kan doorgaan door het coronavirus zullen wij dit zo snel mogeljk 

laten weten via mail. 

 

12 april: geen scouts 

Vandaag is het Pasen, dus de leiding moet allemaal naar een familiefeest. Daarom is het vandaag 

geen souts. 

 

19 april: go 4 spel 

Jullie kennen het programma go IV waarschijnlijk wel van op Ketnet. Bij GO IV draait alles rond 

avontuur en creativiteit. Maar hoe avontuurlijk ben jij? Dit gaan we vandaag goed testen. Hopelijk 

halen jullie goede resultaten. 

 

26 april: geen scouts 

Vandaag is het weer geen scouts. 25 april is het Skoette TD. Dit weekend moet de leiding hard 

werken om dat evenement te organiseren en kunnen we dus geen vergadering organiseren. 

Moedig jullie ouders allemaal maar heel goed aan om hier naartoe te komen. Wie weet mogen 

jullie wel mee komen. 

 

Veel liefs van jullie leuke leiding!! Xxx 

Sneeuwwitje, Bloosje, Stoetel en 

Niezel 

 



Welpen 

 

Bye maart, bye Corona (hopelijk). Vorige maand waren we allemaal onze 

vriend corona aan het ontwijken. Nu zullen we onze vergaderingen eindelijk 

kunnen hervatten. 

 

Zondag 5 april: Eiervergadering van 14-17 

Nu dat vorige maand iedereen goed heeft zitten 

hamsteren door Covid-19 zullen jullie allemaal wel 

ongetwijfeld eieren op overschot hebben liggen. Breng 

deze zeker mee. Hoe meer hoe beter! 

 

 

Zondag 12 april: geen vergadering wegens paaszondag 

 

 

Zondag 19 april: ladderspel van 14-17  

Deze zondag is het een voor allen, ieder voor zich, geen vrienden 

maar vijanden, pure competitie. Dus om te zien wie de aller beste is 

spelen we het befaamde ladderspel!!! Kom allemaal van 14 tot 17 

naar de scouts om de koning van de ladder te worden!  

 

Zondag 26 april: geen vergadering 

Doordat het gisteren skoette td was zal er vandaag geen vergadering 

plaatsvinden. Jullie zijn samen met jullie ouders, grootouders, neven, 

nichten, vrienden, … zeer welkom. 

 

Zondag 5 mei: levend gezelschapsspel van 14- 17  

Jullie hoeven geen spelletjes mee te nemen want wij gaan gezelschapspelletjes 

in een ander jasje steken. Op levensechte grootte spelen we allerlei spelletjes 

met de hele groep. Wie is de beste in gezelschapsspelletjes, wie is er geslepen 

om te winnen? 



Welpen 

 

Zo, dit was het weer voor deze maand. Dikke knuffels va…  dikke ellebogen van jullie liefste leiding 

XOXO 

 

 

 

 



Jong-gidsen 

 

Heykeeeees, dag girliessss... 

Hier is de Samen van de maand APRIL... We hebben jullie al LANG moeten missen 

dus we kijken er naar uit om jullie deze maand terug te zien!       

Zondag 5 april (11u-13u) 

Pasen komt eraan dus dit is de ideale moment voor een gezellige JOGI-PAAS-

BRUNCH! Wij zorgen voor al het lekkers! Kom van 11-13u naar onze lokalen voor 

een gezellige voormiddag.  

Zondag 12 april 

Dit weekend is het pasen dus GEEN scouts. Veel plezier met paaseitjes rapen 

xoxo 

Weekend van vrijdag 18 april – zaterdag 19 april 

EINDELIJK ONS WEEKEND! Dit keer wat anders dan anders, meer info 

krijgen/hebben jullie via mail.  

Zondag 26 april 

Gisteren was het Skoette TD dus is het vandaag GEEN scouts! 

Veel liefsssss van jullie leiding xoxo 

 

 



Jeevee’s 

 

OLAAAAAAAAAA MANNEN 
12 april 

Yow boysssss, omdat dit weekend midden in de paasvakantie valt zal er vandaag 

geen scoutsvergadering zijn. Dit geldt voor alle takken dus geef het door aan 

eventuele zussen of broers in de scouts       

18-19 april 

Zijn jullie allemaal klaar voor een megaawesomegigantischniceensuperplezant 

weekend met de jogi’s? Dit gaat namelijk dit weekend door dus verwachten we 

jullie zaterdagochtend! Voor alle info check zeker en vast de mail nog eens!  

26 april  

Dit weekend zal het jammer genoeg ook geen vergadering zijn, deze keer door 

onze eigen SKOETE TD! Hier zijn jullie natuurlijk allemaal welkom! Kom dus maar 

langs met ouders, zussen, broers… en geniet maar samen van de optredens!  

3 mei 

Deze week is het van 14u-17u aan de lokalen te doen, en vergeet zeker geen 

vuile kleren. Voor info over de vergadering, kijk zeker en vast de link x 

https://www.youtube.com/watch?v=kHErbcocVZI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kHErbcocVZI


Gidsen 

 

O K LADIEZZZZ! 
Welkom in alweer een pracht stukje literatuur genaamd de samen van april. Het worden weer 

zotte zondagen zoals elke maand, misschien deze keer met wat meer mopjes of grillen hier en 

daar       oke dit was een flauwe mop tijd om te starten met onze topplanning!  

WEEKEND 3-4-5 april 
Na wat gewoel ligt ons weekend definitief vast! We gaan van 3-5 april op weekend. We 

hebben een top thema in petto voor jullie en sensationele spellen in de aanbieding! Uitvoerig 

info over het thema, vervoersmiddel, vertrekuur etc komt nog in een mailtje jullie richting uit 

x 

Zondag 12april 2020 van 14-17u 
Vandaag gaan we het spel spelen waar jullie allen achter vroegen, wat het meeste uit de bus 

kwam op de vraag “welk spel willen jullie zeker spelen” toen we in augustus jullie kwamen 

inschrijven: CEEEENTIIIIMMMEEETTTEEEERRRRSPPPEEEEEELLLLLLL!!! Wij verwachten jullie 

allemaal met evenveel enthousiasme als dat deze schijfwijze laat uitschijnen xoxo 

Zondag 19april 2020  
Deze zalige zondag trekken we er met de squad op uit: en niet zomaar, maar UNDERCOVER! 

(ps lees dus GEEN scoutsuniform!) We gaan namelijk naar de luchthaven van Zaventem, om 

daar een mysterieuze missie aan te gaan. Het is eigenlijk niet helemaal de bedoeling dat je 

daar een spel komt spelen, vandaar verwachten we jullie in gewone kleren. Beetje inleving 

mag altijd: nekkussentje aandoen, rugzak op de rug, trolley in de hand. Soothing sweatpants 

wordt zeker geapprecieerd! Maar kom niet in volledige, duidelijk verkleedde outfit: dit valt 

weer op ipv undercover te zijn       Praktische info qua uur&vervoer komt nog! 

ZATERDAG 25april 2020 
Op deze zoete zaterdag is het SKOETTE TDDD!! Jullie zijn meer dan welkom om gezellig te 

vertoeven aan onze scoutslokalen, er is vanalles lekkers te versnaperen en live muziek! Kom 

lekker iets eten drinken en dansen zaterdagavond!  

 

 

 

 



Gidsen 

 

Dikke smakkerds van jullie lieftallige leiding, Merel Tim en Kaat xoxox 

 

Throwback naar ons vorig weekend, dit weekend zullen we een nog mooiere selfie proberen fixen       

PS: heb je de rode draad – aka 7 alliteraties -  gevonden?? 

PPS: Nog is een dikke proficiat met jullie topprestatie op troebadoeria!!  

PPPS: dit is de voorlopige, hopelijke planning als corona het ons toelaat! We houden jullie sowieso up to 

date xoxo 



Verkenners 

 

Swakkes, 

De samen van april gaat er een beetje anders uitzien dan normaal.  

Normaal gezien zouden we in de paasvakantie bv de 24u verkennerbar doen en nog allemaal andere 

nice shit! Ook de big money carwash stond in de maand april gepland. 

Maar momenteel ziet het er naar uit dat corona hier anders over gaat beslissen. Wij houden jullie up 

to date via onze social media kanalen en tot de tijd dat wij zelf niets weten… blijf thuis.  

Tot op fornite boysssss 



   Jin 

 

Hey hey hoi hoi allemaal!  

Hopelijk zijn jullie allemaal corona vrij en helemaal klaar om terug te knallen op 

zondag! De maand april staat voor de deur dus zet jullie schrap voor een topper 

van een maand!!  

ZONDAG 5/04, 14u-17u: DE STOEL  

Wie van jullie kent Elewijt als zijn broekzak 

en heeft een fotografisch geheugen? 

Diegene die over deze twee eigenschappen 

beschikt wordt de winnaar van vandaag! 

Zet jullie schrap voor de wedstrijd van jullie 

leven en wie weet ga je naar huis met een 

mooie reischeque (#HongarijeOfNiOfWel)!  

ZONDAG 12/04, uur nog te bepalen: CINEFIËSTA 

Niemand heeft scouts dit weekend aangezien het Pasen is. Maar wij zijn 

uiteraard weer speciaal en aangezien we jullie missen, voorzien we toch een 

moment van samenkomen! In dit weekend zijn het de hoogdagen voor iedereen 

die houdt van de betere cinema! We toveren de jinbar om tot een gezellige 

bioscoopzaal. Uiteraard zijn jullie op dit exclusieve event ook een avondje 

welkom. De uren worden bekend gemaakt via Facebook dus hou zeker en vast 

jullie GSM in het oog!  

ZATERDAG 18/04, 14u-17u: IKEA-SPEL 

Wie verzamelt er het meeste potloodjes? 

Wie kan het tofste drietal van de leiding het 

rapste vinden in de slaapkamer-afdeling? 

Wie weet het snelst de rode drie-zit te 

vinden? We trekken met z’n allen richting 

de tofste interieurwinkel van het land, de 

IKEA! Een belangrijke mededeling voor 

deze toffe dag: gelieve jullie uniform thuis 

te laten! 

 



   Jin 

 

 

ZATERDAG 25/04, vanaf 18u: SKOETTE TD:  

In dit weekend houden we geen scouts op zondag maar verschuiven we het naar 

zaterdagavond! Dan zijn jullie allemaal welkom op het op één na (aka de jinfuif) 

tofste feestje dat de naam van Scouts Elewijt draagt: SKOETTE TD! Een avond vol 

gezelligheid, een streepje muziek en een bodega! Check het facebookevenement 

voor meer info, hopelijk tot dan!  

Dit was het alweer voor deze maand! We zien jullie graag terug in mei! ☺  

Jullie favoriete trio, 

Tim, Indi & Sander 



   Achterflap 

 

 


