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Kapoenen 

 

6 MAART 

Binnen een week is het tijd voor troebadoeria! We willen natuurlijk dat ons nummertje tip 

top in orde is wanneer onze ouders en familie komen kijken, dus gaan we deze vergadering 

ons nummertje een paar keer oefenen, zodat we het perfect kunnen! Kom dus zeker en vast 

naar de scouts van 14u tot 17u! 

 

12-13 MAART 

Eindelijk is het zo ver! Tijd om te schitteren op het podium!! Dit weekend is het dus geen 

vergadering, maar treden we 2 keer op in GBS De Regenboog. Wanneer de kapoenen precies 

moeten komen repeteren en optreden, laten we nog weten in de WhatsApp. 

 

20 MAART 

Voetbal, tennis, volleybal, hockey, baseball, bowlen, padel,…. Bij 

deze sporten staat 1 ding centraal. Kan jij al raden wat het is? 

Van 14u tot 17u spelen we leuke balspelletjes aan de lokalen, 

zeker komen! 

25-27 MAART 

EIN-DE-LIJK!!! Ons tweede weekend! Omdat het de vorige keer zo 

leuk was, blijven we niet 1 nachtje, maar 2 nachten slapen in 

onze lokalen! Ook nu gaan we niet op een normaal weekend, 

maaaaaarrrr op een SUPERHELDENWEEKEND!!!!!!! Zoek 

allemaal maar jullie besten superhelden-outfit. Verdere 

informatie volgt nog via WhatsApp 

3 APRIL 

Vandaag reizen we door de tijd. We springen 50 jaar in de toekomst. In 2072 zijn jullie 

allemaal natuurlijk oma’s en opa’s. Vandaag gaan we ondervinden hoe dat is. Om echt te 

voelen hoe dat het gaat zijn, halen we allemaal onze beste oma en opa-outfits uit de kast! 

Jullie zijn alle welkom van 14-17u aan de lokalen 

Wij kijken er super hard naar uit om jullie weer massaal te zien! 

Dikke kussen, 

De kapoenenleiding xxx 



Kabouters 

 

Dag lieve kabouters 

 

We zijn al aangekomen aan de maand maart! Wat vliegt de tijd voorbij!!  

Maar niet getreurd we hebben weer hele leuke vergaderingen voor jullie klaar staan!!  

Zijn jullie benieuwd, lees dan snel verder 😊 

 

Zondag 6 maart 

Vandaag is het een belangrijke dag want we gaan heel veel oefenen voor troebadoeria! Haal jullie 

acteertalent maar naar boven en vergeet niet om jullie stem op te warmen want die gaan we veel 

nodig hebben! We gaan vandaag veel oefenen, oefenen en 

nog eens oefenen. Volgende week is het al troebadoeria, 

spannend…. Kom zeker naar de scouts van 14 uur tot 17 uur 

 

Zaterdag en zondag 12 en 13 maart 

Eindelijk is het zo ver! Na al dat oefenen kunnen we ons actje 

laten zien aan onze mama’s, papa’s, broers, zussen, oma’s, 

opa’s,….. Want dit weekend is het troebadoeria!!! Voor 

verder info verwijzen we naar woordje GRL. We sturen zeker 

ook nog een mailtje/whatsapp berichtje, hou deze zeker in de gaten 😉 

 

 

Zondag 20 maart 

Vandaag spelen we een mega cool tof spel waarbij we 

speurders nodig hebben!! Ben je een goede speurder 

kom dan zeker naar de scouts!! We zien jullie van 14 tot 

17 uur op de scouts. Hieronder al een kleine tip van wat 

we gaan doen deze vergadering!  

 

 

Vrijdag tot zondag 25 tot 27 maart 

Joepie!! Ons tweede kabouter weekend komt eraan!!! Wij kijken er heel erg naar uit!! Hopelijk jullie 

ook! We houden jullie zeker op de hoogte via mail en whatsapp! 😊 



Kabouters 

 

 

 

Zondag 3 april 

Hé, waar is de chocolade 
Op, op, alles is op 
En waar is de limonade 
Op, op, alles is op 

Maar waar zijn de koekjes dan 
Op, op, alles is op 
Geen pannenkoek meer in de pan 
Op, op, alles is op 

Wie kan er al raden wat we vandaag gaan doen???  

We gaan vandaag een paasbrunch houden. Zorg er maar voor dat je niet veel gegeten hebt want we 

gaan samen brunchen. Wij zorgen voor allemaal lekkere dingen voor jullie! Jullie zijn welkom van 10 

tot 12 uur op onze paasbrunch! Voor verder info kijk zeker op whatsapp!! 

 

Veel kusjes van jullie aller liefste leiding  

Martje, Jolien, Evita, Sam en Nils 

 

 



Welpen 

 

6 maart Troebadoeria repetitie 14-17u 

Meer repeteren tot we het kunnen. Vandaag gaan we nog is repeteren totdat iedereen het kan. 

Volgende week is de tijd aangebroken en zullen jullie allemaal alleen op het podium moeten staan. 

 

10 maart Troebadoeria repetitie 18:45u 

LOKATIE: GBS DE REGENBOOG we geen nu eens proberen oefenen op het echte podium zodat we 

volgende het weekend er goed kunnen invliegen 

 

12-13 maart Troebadoeria optreden 

Zaterdag 12 maart 

De GENERALE repetitie is om 15u aan de regenboog MAAR iedereen wordt verwacht om 14:45. Dit 

kan tot 16u duren maar dit kan uitlopen De ouders worden zaterdag verwacht om 19u aan gbs de 

regenboog 

Zondag 13 maart  

worden we verwacht om 14u. De leden kunnen na hun act opgehaald worden en dat is ongeveer een 
uur en een half na het beginuur van de show. 

 

20 maart Speeltuin stratego 14-17u 

Iedereen kent wel stratego? Maar deze is niet zoals de normale, wil je 

meer weten over onze speeltuin stratego? kom dan zeker om 14u 

naar de lokalen om het te weten te komen 

 

25/26/27 maart Weekend 

meer info via Whatsapp 

 

XOXO jullie leiding  

 

 



Jong-gidsen 

 

Hey jogi’s!! 

De samen van maart is er al 😊, zoals jullie allemaal wel weten is het deze maand ook troebadouria. 

Dit betekent dat we daar veel mee bezig gaan zijn. Probeer er zeker bij te zijn op de vergaderingen en 

de repetitie als je meedoet.  

 

Zondag 6 maart 

Vandaag gaan we onze super coole act voor 

troebadouria afmaken.  

 

Donderdag 10 maart 

Om 19:30 is het aan ons onze act eens te repeteren 

op het podium. Hoelang jullie op voorhand 

verwacht worden in de regenboog zullen we nog communiceren!  

 

12-13 maart 

Het is zo ver, dit weekend is het troebadouria, we gaan super veel plezier maken op het podium en 

vooral genieten! Hoe laat jullie er moeten zijn zal ook nog gecommuniceerd worden.  

 

Zondag 20 maart 

We zijn wel een maandje te laat voor valentijn, maar vandaag gaan we iets leuk doen met de 

mannelijke wederhelft.  

 

Zondag 27 maart 

 



Jeevee’s 

 

Goeiendag boysssss  

 

Zondag 6 maart:  

Zoals jullie ondertussen (hopelijk) allemaal wel weten staat volgend weekend Troebadoeria gepland. 

Wat wil zeggen dat er nog heel wat geoefend moet worden op onze hilarische act. Wij verwachten 

jullie dus op de scouts met een bom van energie!!!  

 

 

Donderdag 10 maart  

vandaag finaliseren we onze act, we zetten de puntjes op de i, de kriek op de taart… je snapt het wel 

het is repetitie dag en de laatste kans om ervoor te zorgen dat we gaan knallen op troebadoeria! 

 

Zaterdag 12 Zondag 13 

Vandaag zijn er geen vergaderingen gepland maar dat wil niet zeggen xdat er geen scouts is want het 

is TROEBADOERIA!!! Trommel al jullie ouders, grootouders, tantes, nonkels… maar op om te kijken 

naar onze fantastische show. Wij hopen jullie dat jullie zo talrijk mogelijk gaan aanwezig zijn dat 

weekend! Voor extra info kan je gerust het woordje GRL lezen :)  

 

 

Zondag 20 maart   

Na afgelopen weekend geen vergadering te hebben gehad vliegen we er deze week terug in! We 

gaan namelijk shpeeeleee met do jogi’s BE THERE OR BE SQUARE!!!!! 

 

Zondag 27 maart  Vandaag is er ene rotten appel in de groep nen echte smeerlap die alles 

wilt saboteren en t’is nu aan jullie om deze mol te ontrafelen. Neem zeker en vast je gezond 

verstand mee!! 

 



Gidsen 

 

HEY LADIES!!  

 

HOW JONG! Het is al maart ofwa? Gek!  

Maart is de maand van ons groot optreden, daarom moeten we daar nog een paar vergaderingen 

extra aan werken, dus let zeeeeker goed op bij de data’s en de uren  

 

6 MAART  

Vandaag gaan we ons troebadoeria nummertje verder in elkaar steken! Iedereen zeker komen want 

we willen schitteren op het podium. We verwachten jullie van 14 tot 17 aan de lokalen  

 

 

12 EN 13 MAART 

Dit weekend is het zover! We gaan ons helemaal smijten op het podium! Allen naar GBS de 

regenboog en breng zeker ook jullie hele familie mee!  

De repetitiedagen zijn vrijdag 11 maart om 19.30 u in de refter van het schooltje en zaterdag 

overdag, dit specifiek uur melden we nog :)) 

 

 

20 MAART  

Door het hele troebadoeria gedoe hebben we vorige maand ons superleuk stadsspel niet kunnen 

spelen… dus vandaag pikken we de draad weer op en fietsen we naar het mooie Mechelen waar we 

een fantastisch cool spel gaan spelen! Neem zeker je fiets en een zonnebril mee! We vertrekken om 

14uur aan de lokalen! 

 

 

 



Gidsen 

 

27 MAART 

Nu we elkaar allemaal al beter kennen gaan we eens op bezoek bij elkaar. Vandaag is het slaapkamer 

vergadering. Dus ruim jullie kamers maar op en neem jullie fietsen maar mee naar de scouts! 

Hopelijk zijn we bij jullie allemaal welkom ;) Van 14 tot 17u aan de lokalen! 

 

 

BELANGRIJKE DATA  

Om het overzichtelijk te houden, noteren we hieronder de data’s voor troebadoeria nog eens:  

 

Vrijdag 11 maart is het repetitie om 19.30u 

Zaterdag 12 maart is het de generale repetitie, uur gaan we nog meedelen in de facebookchat! 

Zaterdag 12 maart en zondag 13 maart is D-DAY!  

 

Ziezo  

Deze goed gevulde maand zit er ook weer op!  

TOT IN APRIL!  

 

 

Groetjes de leidingggg  

 

 



Verkenners 

 

JOoww broeders, 

Februari is spijtih henoeh hedaan ma da betikent nie da we ni haan voortdoen ih, leest dus moa 

verder om te witen wa wa haan doen. 

 

06/03 

Vandaag steken we de laatste final touches in onze geweldige voorstelling want volgende week ist al 

zover. Kom ma van 2 tot 5 nekeer zien en neem ook u beste bigbrain mee om die goeue grappen te 

verzinnne 

11-12-13/03 

Dit weekend ist zover we gaan eindelijk nekee kunnen tonen wie,wat en hoe wij zijn 

Vrijdag ist generale repetitie om 20:15 en int weekend ist de echte voorstelling, mma ja we zulle ulle 

wel nog op de hoogte houden 

 

20/03 

Me da betere weer kunne we eindelijk nog is een hele zondag buiten stallhe en hoe doe ge da beter 

dan allemaal een band te pakken en daarmee te beginnen gooien  

Van 2 tot 5 aan de bandencentrale 

27/03 

Me al ulle stoere praat gaan we ook is testen wie er CAP praat kom dus van 2 tot 5 naar die ene 

ranzige bar in de diependaalstraat. 

 

Met deze eindigen we deze maand 

Groeten van ulle leiding XX 

 

 

 

 



   Jin 

 

 

Jow Swakkes,  

We zijn alweer aangebroken bij de derde maand van het jaar 2022. Deze maand telt volgens 
de gregoriaanse kalender 31 dagen en is vernoemd naar de Romeinse god van de oorlog 
Mars. Deze maand wordt ook wel de lente maand of de wind maand genoemd. Tot het jaar 
153 v. Chr. was deze maand de eerste maand van het jaar, wel volgens de romeinse 
kalender, nadien werd het januari. Wist je trouwens dat in de Europese unie de maand maart 
een uur korter is dan elders in de wereld. Dit komt door dat in het laatste weekend van de 
maand het uur weer veranderd. Graag willen we jullie niet vergeten meedelen van enkele 
historische gebeurtenissen in deze knotsgekke maand. Zo is op 2 maart 1956 Marokko 
onafhankelijk geworden en is op 14 maart 1879 Albert Einstein geboren in het Duitse Ulm. 
Dan heb je nog 31 maart 1889 de dag wanneer de Eifeltoren werd geopend.  

 

En dat is allemaal goed en wel maar wij weten natuurlijk ook dat jullie daar geen bal aan 
hebben, laat staan begrijpen. Duuuuuus hebben jullie hier enkele foto’s van onze 
“vergadering gemaakt door de jin” vergadering die mee de geschiedenis boeken in kan…. 

“Het drukke leven van de jinners be like” 

 

 

6 maart ZONDAG #14u-17u + jinbar  

Ra ra ra wat gaan we doen vandaag….. uiteraaard Troebadoe oefenen want wij hebben de zalige 

aankondigsactjes dit jaar 🎉 

Om de vergadering vlot te laten verlopen: 



   Jin 

 

1.  Weten wat de andere takken hebben als thema/actje,… hoe meer info we hebben over de 

actjes hoe beter! (mooi overzicht samenstellen) 

2.  Aan de hand daarvan een grappig en kort tekstje in elkaar steken (doen jullie het korte 

tekstje en wij zullen het grappige wel regelen, spreekt voor zich) 

3. Onze aankondigingen mogen de volgende dingen bevatten:  

a. Challenges met publiek (coronaproef) 

b. Onnozel (want dat zijn we ook) uitbeelden maar met duidelijk uitgesproken tekst 

zodat iedereen het horen in de zaal 

c. Inside mopjes erin verwerken 

Heb je vragen? Of heb je al ‘geniale’ ideen? Stel ze gerust in de weken hiervoor al! Dan verloopt alles 

veel vlotter om het in elkaar te steken! 

VOOR DE SIMPELE: allee ge voelt u weer aangesproken waarschijnlijk…. Bon het is troebadoeria 

actjes in elkaar steken! 

 

11 maart VRIJDAG #19u30 GBS de Regenboog 

Repetitie troebadoeria om 21u dus om 19u30 afspraak  in de regenboog om alles vlot te laten 

verlopen. VERGEET geen verkleedkledij enzo!! 

 

12 en 13  maart  ZATERDAG en ZONDAG  GBS de Regenboog 

Troebadoeria: 

 

- ZATERDAG:  1) Répétition générale  14u  hou de fb/messenger groep int oog om te wetenhoelaat 

wij juist zullen afspreken 

  MEENEMEN: verkleedkledij etc. 

 

  2) De show 19u #le grand moment. We laten jullie na de generale weten  

 hoelaat jullie aanwezig moeten zijn. Dit zal tenlaatste 20u30 zijn. 

  MEENEMEN: verkleedkledij etc. 

 

- ZONDAG: 1) De show 19u #le grand moment 2.0 We laten jullie zaterdag na de show  

 weten hoelaat jullie aanwezig moeten zijn. Dit zal tenlaatste 16u00 zijn. 

  MEENEMEN: verkleedkledij etc. 

 

  2) EXTRA INFO Als de show gedaan is mogen jullie zeker en vast meehelpen met 

  de opruim. Alle beetjes helpen en er is veel leiding die graag zondagavond nog naar 

hun kot willen vertrekken dus dat zullen ze zeker allemaal appreciëren (= waarderen). 

 



   Jin 

 

 

20 maart ZONDAG #14u-17u + JINBAR 

Vandaag gaan we zoveel mogelijk uitwerken voor Jinfuif 🤞🏼  

En ook alternatieven zoals de wafelverkoop, moederdag/vaderdagpakketten,… 

WAT HEB JE NODIG:  

 Laptop (indien mogelijk) 

 Voorbereiding (bv: al opzoeken wanneer de loods vrij is, mogelijke dj’s,…) 

 Er zal een sponsorlijst voorzien zijn om aan te duiden wie bij welke sponsor langsgaat. Er zijn 

er enkele die al sponsors hebben, die krijgen een verrassing van ons. Proficiat!! 

Hey simpele…. Ja jij weeral…. Lees gewoon opnieuw of vraag de mama en papa om dit eens voor te 

lezen 😉 

 

 

25-26-27 maart WEEKEND 

Jajaaaaa het is weekend! Niet meer, niet minder!! 

Vrijdag: POLLE IS JAARIIIIG  dat zullen we dan wel vieren met een dik feestje 

zeker? Goesting in? Wij wel!!! 🎉🎉🎉 

Zaterdag: wij stellen voor om een pre party te doen voor Felix zijn verjaardag? 

Iedereen akkoord? Wauw zalig! Moest jinfuif ook zo vlotjes verlopen dan 

konden we een jinfestival organiseren 😍 

 

De info over onze geheime locatie,uur en andere activiteiten volgt nog. Maar 

verwacht al maar zeker een zalig weekend zonder zorgen en stress! Zonder die 

kater kunnen we niet beloven… sorry! 

 

Ziezoo dit is het dan voor maart ooooooohhh 😢  

Big love 

Team Polle met haar stoere binken V & G ❤️ 



   Achterflap 

 

 


