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Woordje GRL 

 

Hallo allerliefste leden, 

Beste ouders, 

 

Met een beetje pijn in het hart kondigen we hierbij helaas al de laatste ‘normale’ samen voor 

dit scoutsjaar aan. In mei vinden de laatste vergaderingen plaats (in juni moet er immers 

hard gestudeerd worden zodat hopelijk iedereen mee kan op kamp). 

 

Vooraleer we jullie nog wat willen overstelpen met info geven we even mee dat de corona 

maatregelen voor jeugd nog niet veranderd zijn. Hopelijk wel tegen dat jullie de Samen in 

jullie handen hebben. Maar op de moment dat we dit schrijven geldt:  

- iedereen tot en met 18 jaar mag één hobby per week beoefenen.  

- Hierbij worden bubbels van max 10 leden gemaakt, leiding telt hierbij niet. 

- Inschrijvingen gebeuren nog altijd vooraf op onze site (vanaf woensdag voordien). 

 

Mei beginnen we met een leidingswissel: op zondag 2 mei kan je je dus laten verrassen door 

een heel nieuw leidingsteam voor één dag, die ongetwijfeld een super toffe vergadering 

hebben voorbereid. Kom dus zeker langs! 

 

Het scoutsjaar afsluiten doen de meeste takken met een barbecue. We hopen deze goede 

gewoonte ook dit jaar waar te maken, maar voor alle zekerheid communiceert de takleiding 

hier later nog over via mail. Zo kan corona ons op vlak van communicatie al niet liggen 

hebben. Houd jullie mailbox dus zeker in het oog!  

 

Tussen mei en augustus zit natuurlijk wel veel tijd. We zouden in tussentijd nog enorm graag 

met z’n allen op groepsuitstap gaan, maar of dat zal lukken kunnen we nu nog niet zeggen. 

Als de groepsuitstap kan doorgaan brengen we jullie zeker via mail (en onze socials) op de 

hoogte!  

 

 

KAMP 2021 

 

Jawel, het is bijna zover! 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. 

 

De inschrijvingen hiervoor zullen ook dit jaar weer online doorgaan. We wachten eerst de 

info en maatregelen over jeugdkampen af, maar verwachten niet minder dan vorig jaar. 

Vervolgens passen we ons kamp zo goed mogelijk aan, om alles coronaproof te laten 

verlopen. Dan brengen we jullie uitvoerig op de hoogte en zal ook meer info over de online 



Woordje GRL 

 

inschrijving vermeld worden. Ook hiervoor houd je best je mailbox goed in de gaten. Dit alles 

mag je in juni verwachten. Als je hier echt dringende vragen over hebt, kan je deze altijd 

stellen aan de tak- of groepsleiding. 

 

Goed, genoeg praktische info gegeven! Blader maar snel door naar jouw tak om te weten te 

komen wat er deze laatste maand nog op het programma staat. Hiermee zit het scoutsjaar er 

alweer op! Wij willen iedereen, onze leden, ouders, sympathisanten, helpende handen… dan 

ook nog eens uitvoerig bedanken voor een alweer fantastisch, maar speciaal, scoutsjaar. 

 

 

Nog vragen? Je kan ons bereiken op groepsleiding@scoutselewijt.be. 

 

 

Stevige linker, 

 

Diephemelsblauwe levenslustige emippo 

Peperpikkante papayaoranje innige orongo 

Chilirode onbezorgde fennek 

 

 

 

mailto:groepsleiding@scoutselewijt.be


Kapoenen 

 

Dag lieve kapoentjes,  

De leiding heeft slecht, maar ook heel goed nieuws.  

Het slechte nieuws is dat we zijn aangekomen aan de laatste vergaderingen van het jaar, het goede 

nieuws is dat het kamp dichterbij komt jeeeej        

Lees maar vlug verder, want we hebben veel in petto voor jullie in de maand mei!!! 

 

Zondag 02/05  

Voor deze zondag zullen we voor één keertje afscheid moeten nemen van 

elkaar, want het is leidingwissel. Dat wilt zeggen dat jullie deze zondag  

een andere leidingsploeg hebben. Jullie moeten ons dus niet te  

hard missen ;)  

De nieuwe leiding staat klaar aan de lokalen van 14 tot 17uur! 

 

Zondag 09/05 

Vandaag krijgen we de oudste tak van de scouts op bezoek!  

De jinners willen al eens ervaring opdoen voor volgend jaar, 

want dan gaan zij zelf leiding geven! Dus vandaag pakken  

deze jongens en meisjes de taak van leiding van ons over  

(Uiteraard zullen wij er ook zijn!) 

Dit van 14 tot 17 uur aan de lokalen! 

 

Zondag 16/05 

Voor deze zondag kunnen jullie best nog wat rekenoefeningen maken of 

boeken lezen. Vandaag gaan we eens uittesten hoe slim jullie allemaal zijn. 

Met andere woorden, we gaan een quiz spelen. 

Afspraak van 14 tot 17 uur aan de lokalen! 

 

Zondag 23/05 

Voor de vergadering van vandaag moeten jullie oftewel allemaal 
jullie speurneus klaar houden voor een speurtocht OF jullie 
zwemkleren aandoen en een handdoek en reservekleren  
meenemen voor een vergadering vol met waterspelletjes. 

Dit hangt dus af van het weer en dit zullen we nog via mail en  
whatsapp vrijdag 21/05 laten weten.  

We zien jullie aan de lokalen van 14 tot 17 uur! 



Kapoenen 

 

 

Vrijdag, zaterdag OF zondag 28-30/05  

Jammer maar helaas, pindakaas zitten onze leuke vergaderingen er bijna op. Dit weekend kan je nog 

een laatste keer naar de lokalen komen om je te amuseren met jullie leiding en medekapoenen. Wat 

we gaan doen is nog een verrassing. Zeker komen dus! 

Wat we gaan doen, zullen we ten laatste op 25/05 via mail en whatsapp laten weten. 

 

Groetjes van de kapoenenleiding: Jolien, Yenthe, Nathan, Simon, Sam en Cyriaque 

 

 

 



Kabouters 

 

Aan alle mooie verhaaltjes komt een eind en zo ook aan ons mooi kabouterverhaal, want het 

is alweer mei! Time flies when you are having fun zeggen ze wel vaker, maar niet getreurd 

want deze maand staan er weer een hele hoop toffe vergaderingen op de planning! En 

vergeet ook zeker niet dat mooie kamp in augustus, dat wordt pas de kers op de taart      !  

PS.: ook deze maand is het te doen aan de hondenschool.  

 

Zondag 2 mei 

We starten deze maand niet met jullie vertrouwde 

toppers van leiding, maar wel met een totaal random 

kwartet, want vandaag is het leidingswissel. Dit wil 

zeggen dat jullie voor één keer leiding krijgen van andere 

leiding. Ben jij benieuwd wie dat gaat zijn en wat jullie 

gaan doen? Kom dan zeker van 14-17 naar de 

hondenschool.  

 

Zondag 9 mei 

Ook deze vergadering wordt jullie leiding vervangen, maar 

deze keer door een wel heel speciale groep… namelijk de 

JIN!!! Om wat te proeven van het leiding geven, hebben 

zij ons gevraagd om een dagje leiding te mogen geven 

aan onze kabouters en natuurlijk hebben wij ja gezegd! 

Wil jij weten wie die jinners zijn en wat ze voor jullie in 

petto hebben? Kom dan zeker van 14-17 naar de 

hondenschool.  

 

Zondag 16 mei 

Geen zorgen, vanaf vandaag krijgen jullie terug 

leiding van ons! En om dat te vieren starten we 

met een echte expeditie, namelijk Expeditie 

Robinson! Wie overleeft elke eilandraad en kan 

zichzelf kronen tot echte Robinson? Als jij denkt 

dat jij dat bent, kom je dan zeker bewijzen van 

14-17 aan de hondenschool.  

 

Zondag 23 mei  

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 14-17 naar de scouts!!  

PS: je mag altijd een schort aandoen of meenemen!  



Kabouters 

 

Zaterdag 29 mei 

Het is zo ver, de laatste vergadering van mei…     . 

Natuurlijk hebben we hiervoor een spectaculaire 

vergadering gepland, want wat is er beter dan eindigen 

met volle buikjes?? En daarom eindigen wij met een 

dikke BBQ! Meer info volgt zeker nog via Whatsapp.  

 

 

Met pijn in ons hart is dit ons afscheid… tot in augustus liefste kaboutertjes! Maar voor nu, 

vaarwel.  

Dikke, dikke kusjes van jullie kabouterleiding xxx 

Martje, Paulien, Dries, Femke en Ruby 

 

 

 



Welpen 

 

2 mei Leidingswissel 2-5u 

Van 2-5 gaan jullie leiding krijgen van iemand anders! Wat zij in peto hebben gaat heel tof 

zijn kom zeker 

9 mei Eiervergadering 2-5u  

Vandaag gaan we ons eens goe vuil maken en 

plezier hebben met eieren. Neem er nog zelf zoveel 

mogelijk mee om nog meer te kunnen doen. 

 

16 mei Watervergadering 2-5u 

Het is weer hopelijk goe weer om allemaal water spelletjes te spelen! 

Een ding is zeker, nat zullen we wel worden 

 

23 mei Mol vergadering 2-5u 

Wie is de mol? Één van de welpen of iemand van de leiding? Dit zullen jullie ondervinden in 

een leuk spel van 2-5u. wie niet waagt weet het antwoord niet! 

30 mei BBQ vergadering 

Ne rustig dag met een lekkere BBQke wat kan er 

beter? Wees er zeker om gezellig iets te eten. 

 HET UUR word nog meegedeeld 

 

 

 



Jong-gidsen 

 

Scouts samen jong-gidsen 

 

Meiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

OMG Jogi’ssssssss dit is al de laatste maand van het scoutsjaar. Dat is echt spijtig     , maar het leuke 

eraan is de volgende samen die jullie gaan krijgen is de KAMPsamen. Het scoutskamp is bijna in zicht, 

maar we gaan nog eerst genieten van onze laatste vergaderingen.:)) 

 

Zondag 2 mei  

Vandaag wouden we met jullie verven, maar 

spijtig gaat dat niet kunnen doorgaan. Wij gaan 

jullie vandaag moeten verlaten met pijn in ons 

hart, want wij moeten aan een andere tak leiding 

geven. Maar no worries, want vandaag gaan jullie 

kennis maken met andere leiding (woeehoeew). 

Wil jij graag weten wie er vandaag jou leiding voor 

een dagje is? Kom dan zeker van 14 tot 17u naar 

onze spot!;)  

 

 

Zaterdag 8 mei  

Vandaag gaan we wat spelen met gevaarlijke voorwerpen. Je kan ze hieronder al proberen te raden.  

-Ik ben niet zo lang en besta voornamelijk uit hout, maar mijn hoofdje wordt nogal snel heet. 

Voorwerp 1…………………. 

-Wanner je snel tegen mij aankomt dan pas ga jij de warmte voelen. 

Voorwerp 2…………………. 

- Als het eerste voorwerp tegen mij komt heb jij het warm. 

Voorwerp 3………………….. 

Tot zaterdag aan de scoutslokalen, het uur volgt nog       

 

Zondag 16 mei  

Vandaag moet de ene groep zo snel mogelijk gaan lopen en de 

andere groep gaat die ene groep zo snel mogelijk proberen te 

pakken.  Ma HUH? 

plaats: Onze spot. 

datum: 16/05/2021 

Start: 14U    

Stop: 17U                                                      



Jong-gidsen 

 

 

Zondag 23 mei  

Vandaag zitten we vanaf minuut 1 ergens waar we 

niet uit geraken. We moeten ontsnappen, maar dat 

gaat niet zonder elkaar. We zijn dus vandaag enorm 

afhankelijk van elkaar. Wil jij weten waarom? Kom 

dan zeker naar de scouts van 14 tot 17 aan onze spot!  

 

 

Zaterdag 29 mei  

Normaal gezien sluiten we elk jaar af met de grote BBQ met de jv’s, maar 

helaas pindakaas weten we nog niet met zekerheid of dit wel mag 

doorgaan.:(  

Wat je wel zeker moet weten is dat je alvast niet hoeft te eten 

vanavond.;) 

Tot Zaterdag 29 mei, in de avond dan he! Exacte uur volgt nog.  

 

Tot super snel Jogi’s! 

Liefst jullie leiding      

Ps: kan jij raden welke leiding er op een van onze vergaderingen verjaart?  

  



Jeevee’s 

 

02 Mei 
 
Vandaag gaat ge ons is ne keer kunne missen omdat het leidingswissel is dus ja… veel 
pelzier eh manne X  (14u-17u op’t speeltuintje) 
 
09 Mei 
 
Vandaag is de kans weeral groot da we nat gaan worden. De activiteit van de dag: 
Fierljeppen. Adrenaline is gegarandeerd!!! 
Geïnteresseerd? Kom ne ke piepen de zondag om 14u aant speeltuintje. 

 
 
 
15 Mei. ZATERDAG  19:30 → 22:00 
 
Vanaf hier beginne de avondvergaderingen terug manne.  
De examens komen eraan voor ons en da betekent da we gaan 
moete studeren in de hoop wa slimmer te worden. 
Maar zaterdag kunne we sowieso bruur. Wees aanwezig 
zaterdag op de scoutslokalen want we gaan me vuur spelen…. 

 
 
22/05 ZATERDAG 19:30 → 22:00                                                       
 

 
 
Zoals jullie weten zijn wij HEEL grote theeliefhebbers. Jullie mogen 
van geluk spreken da ulle leiding er iets van kent, anders zou deze 
vergadering op ni veel trekken. WANT het is TEA TIME 
brrrrreeeuuuu. Thee en koekskes staan op het menu!!! Beter komt 
ge deze zaterdag anders bent gij koulodom. Tot dan schattekes xoxo 
 
 
29/05 ZATERDAG 18:00→20:00 

 
De Zomer komt er aan dus er moet bij nen echte vent al belletje beginne rinkelen……… 
BARBECUEWEER!!!  
Dikke chap wordt voorzien dus we verwachte wel da gulle een kleine bijdrage levert.  
Inkom: 5 EURO  X 
 

 



Gidsen 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                            Zondag 2/5                                                       

                                                    14u-17u aan het JH 

                                                Veel succes met jullie nieuwe 

                                                       Leiding deze week!  

                                                    Hopelijk missen jullie  

                                                   ons niet te hard ☺  

                                                  

                                                 

                                                                                  

                                                                                           

                                                                                     

                                                    
 

 

 

 

 

 

                                                                            Zaterdag 8/5  

                                                           aan de scouts,                                       

                                                           uren bespreken  

                                                            we nog online! 

                                                  verkoop moederdagmand 

                                          

 

 

                                          



Gidsen 

 

                                                                               

                                                                              Zondag 16/5                                                                                                         

                                                                 14u-17u aan het JH                                                                             

                                                 Eindelijk                                                 

                                                                         Neem veel                                              

                                                                        eieren mee!!!    

                                                                     (doe vuile kleren aan)                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                               Zondag 23/5                                                    

                                                          14u-17u aan het JH                                    

                                                   neemt uw fiets mee en                                   

                                                      smeer uw benen goed in     

                                                         (neem een drinkbus mee)                               
 

 

 

                                                         

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                               Zaterdag 29/5  

                                                                  BBQ!!!!! 

                                                   Meer info zal nog volgen                      

                                                                                                       

                                                                                                  
                                                              
Vele groetjes van jullie                                                                                                     allerleukste leiding                      

xxx                                                                                                                                                                                                                                                                            



Verkenners 

 

Aight boys back to business de vergaderingen van de maand mei staan voor de deur. Ze 

gaan zeker leuk zijn ze dus geen excuus om thuis te blijven ;)). 

 

2 mei 
Vandaag spelen we het plaatsplaatsplaatsplaatsvoorwerpvoorwerpvoorwerpspelspelspel 

spel. Is niet moeilijk dus ook alle gechapte mannekes onder ons kunnen gewoon komen. 

As usual om 2 uur op c- veldje verzamelen. 

 

9 mei 
Vorige week werd gezegd dat alle 

gechapte mannekes konden komen, 

awel nu moeten ze komen. Vandaag 

is het gekapte vergadering. Wij vragen 

als leiding om van thuis uit zelf een 

handicap mee te pakken daarmee 

bedoelen we bv krukken meepakken 

of een brace of eender wat, als ge niks 

hebt dan zorgt jullie lieve leiding wel 

voor een gepaste handicap. As usual 

om 2 uur op c-veldje verzamelen. 

 
 

16 mei 
Indien het mooi weer is gaan we ne keer met de vélo 

toeren. Enkele kilometers in de benen steken zodat we dit jaar 

sneller naar kamp fietsen dan de gidsen. Het is dan vanzelf 

sprekend dat iedereen zijn eigen fiets meepakt haha. 

Aangeraden om een goeie fiets te pakken we plannen toch een 

mooi aantal kilometers af te leggen. Bijhorende fietstenues 

zijn ook altijd toegestaan en een helm natuurlijk ook. 

Indien het geen mooi weer is dan heeft de leiding een alternatief 

voorzien en worden jullie nog steeds verwacht. As usual 

om 2 uur op c-veldje verzamelen. 

 
 

23 mei 
Today is de day voor eindelijk is een goei ei tegen het bakkes 

van diene ene ambetante verkenner te gooien (mopje jullie zijn 

allemaal schatjes). Tis dus eierenvergadering, als iedereen 

zo veel mogelijk eitjes meepakt dan kunnen we langer/meer 

spelen en kunnen we langer en meer gooien en is de kans 



Verkenners 

 

groter dat ge toch die ene verkenner kunt raken ;)). As usual 

om 2 uur op c-veldje verzamelen. 

 
 

30 mei 
Fiereljerpen. Geen extra info nodig gewoon Fiereljerpen. As usual om 2 uur op c-veldje 
verzamelen. 

 

 



   Jin 

 

Naam:         Schooljaar: 

Datum:         Vak: Scouts 

Klasnummer:           

   

Herhalingstoets: de maanschors 

 
Vraag 1: De vergadering van 2 mei zal niet door Jos, Kato en Merel gegeven worden, maar door één 

van deze andere sjakies. Beschrijf in maximum 5 regels welke emoties dit bij jou losmaakt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Vraag 2: Op 9 mei komen jullie te weten of jullie wel in de wieg gelegd zijn voor het leidingsbestaan.  

Antwoord eerlijk op onderstaande vragen: 

Ik acht mezelf…voor 
het leidingsbestaan 

Capabel Vrij capabel Zeer capabel 

Ik vind snottenbellen 
afkuisen…. 

Cava Leuk Super 

Ik vind om 6u opstaan 
op kamp 

Leuk Superleuk Zalig 

 



   Jin 

 

Vraag 3:  Op 16 mei gaan we op klasuitstap naar een stad genaamd Mechelen. Teken de beroemde 

Sint-Romboutskathedraal zo mooi mogelijk over. Je mag alles van kleurtjes of fluostiften gebruiken. 

 

 

Vraag 4:  Zo zagen jullie klasgenootjes eruit toen ze giver waren. Plaats de juiste naam bij de juiste 

persoon. Kom het antwoord te weten op 23 mei. 

Robbe  Kobe  Bert  Merel  Yenna  Birte 

Lobke   Mathieu Nils  Fiebe  Yana  Tine 

     

 

 
 

 

 



   Jin 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   Jin 

 

Vraag 5: Prank! Dit was natuurlijk geen echte test. Wel een voorbereiding op die leuke periode die 

eraan zit te komen. Maar niet getreurd, op 30 mei gaan we het er nog eens goed van pakken voor de 

laatste vergadering van het jaar, met de traditionele afsluiter: _ _ _! 

Welke traditionele afsluiter wordt bedoeld? Vul aan op de stippellijntjes.  

Vraag 6: Er zit 1 leugen in deze test, 100 bonuspunten als je hem vindt.  

Veel succes en wanneer het moeilijk 
wordt, denk dan eens terug aan al deze 
mooie tijden: 

 

 

 

We will miss you! Tzal wel zijn! 

 



   Jin 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Achterflap 

 

 


