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Geniet volop van de mooie maand maart! 

Veel leesplezier, 

Sander Scheers & Tibo Smets 

De Samenploeg



Woordje GRL 
 

Hallo allemaal, 

 

 

Februari was de meest liefdevolle en kortste maand van het jaar en dat hebben wij 

zeker gevoeld, ze is voorbij gevlogen! Net als storm Ciara. ;) Deze storm deed ons de 

vergadring van 9 februari overslaan, wat wij zelf heel jammer vonden... Veiligheid 

primeert soms boven plezier, bedankt voor jullie flexibiliteit en begrip toen! De schade 

aan het bos en de lokalen is gelukkig beperkt gebleven. In de maand maart maken we 

dit dubbel en dik terug goed! 

 

Onze ontbijtmanden waren weer een groot succes, merci aan iedreen die een mand 

bestelde! Hopelijk hebben jullie genoten van een heerlijk ontbijt.  

De flesjes en de manden kunnen nog steeds terug gebracht worden naar het 

groepsleidingslokaal aan de scoutslokalen (dit is de middelste deur van de chalet). 

Met jullie feedback kunnen we het volgend jaar beter doen, dus geef jouw mening 

zeker door vie het formulier op onze website: scoutselewijt.be 

 

 

En nu: de maand maart! Jullie hebben het ongetwijfeld al gevoeld: lentekriebels, maar 

ook een beetje zenuwkriebels, want deze maand geven we het beste van onszelf op 

TROEBADOERIA (7 en 8 maart)! 

Tijdens dit tweejaarlijks ‘cultureel’ scoutsevenement toont elke tak het beste van 

zichzelf om jullie aan het lachen te brengen, te doen verwonderen, te doen verbazen... 

met hun talenten! Voor velen het hoogtepunt van het weekend, dus duid dit weekend 

alvast in het rood aan in jullie agenda. Nodig ook gerust alle oma’s en opa’s, tantes, 

nonkels, liefjes, buren,... uit voor dit heuse dorpsfeest! 

 

Er zullen zoals altijd twee voorstellingen zijn: eentje op zaterdag om 19uur en eentje 

op zondag om 14u30 in GBS De Regenboog. De deuren gaan telkens een half uur 

op voorhand open. Kom op tijd, zodat je zeker een plaatsje hebt! Er zijn geen kaarten 

in voorverkoop verkrijgbaar. Betalen doe je dan aan de kassa:  €5 voor +12-jarigen, 

€2 voor -12-jarigen. Een programmaboekje kan je verkrijgen aan een vrije bijdrage. 

Tijdens de pauze, voor én na de show kan je genieten van een hapje en een drankje.  

 

Hiervoor zal veel geoefend worden tijdens de vergadering maar ook in de week voor 

troebadoeria zitten we niet stil. Hieronder kunnen jullie een overzicht vinden van 

wanneer  welke tak verwacht wordt. We verwachten de leden altijd een kwartier op 

voorhand in de podiumzaal van GBS De Regenboog (Molenveld 26, Elewijt). We 

proberen ons zo goed mogelijk aan de planning te houden, hier en daar kan het wel 

eens wat uitlopen. Na het oefenmoment van de tak van jouw kind mag je hem of haar 

weer komen ophalen.  

 

 

http://scoutselewijt.be/


Woordje GRL 
 

De repetities voor verschillende takken gaan op een ander moment 

maar steeds in de school door, bekijk het schema dus goed!  

 
Maandag 2/3 

- 18u - 18u45          kabouters  

- 18u45 - 19u30      welpen  

- 19u30 - 20u15      jong-gidsen  

- 20u15 - 21u          jv’s  

 

 

Dinsdag 3/3  

- 18u - 18u45           kapoenen  

- 18u45 - 19u30       gidsen  

- 19u30 - 20u15       verkenners  

- 20u15 - 21u:          jin 

Vrijdag 6/3  

- 17u - 17u45:           kapoenen  

- 17u45 - 18u30:       kabouters  

- 18u30 - 19u15:       welpen  

- 19u15 - 20u:           jong-gidsen  

- 20u - 20u45:           jong-verkenners  

- 20u45 - 21u15:       gidsen  

- 21u30 - 22u15:       verkenners 

- 22u15 - 23u:           jin  

 

Zaterdag 7/3: generale repetitie + show  

Deze generale repetitie start om 15u. We verwachten dat iedereen aanwezig is om 

14u45 ten laatste. Deze repetitie zal tot ongeveer 17 uur duren, maar kan uitlopen. 

De leden kunnen na hun nummertje opgehaald worden. De nummertjes volgen 

elkaar op zoals de takken elkaar opvolgen van jong naar oud: de kapoenen zullen 

dus eerst klaar zijn, dan de kabouters, de welpen, enzoverder. De jongste takken 

kunnen dus vanaf 16 uur opgehaald worden. 

 

Voor de echte voorstellingen verzamelen de kapoenen, kabouters en welpen uiterlijk 

18u30, de oudere takken uiterlijk om 19 uur. 

  

Zondag 8/3: laatste show 

De show start om 14u30. De jongste takken worden verwacht om 14 uur,  oudere 

takken om 14u30. De leden kunnen na hun act terug opgehaald worden. Voor de 

jongste takken zal dit vermoedelijk een uur (en half) na het beginuur van de show 

zijn.  

 

Zo, hopelijk is het duidelijk wie wanneer wordt verwacht, voor verdere vragen mag je 

steeds contact opnemen met de takleiding van jouw kind of met de groepsleiding via 

groepsleiding@scoutselewijt.be of op onze gsm-nummers.   

 

 

 

mailto:groepsleiding@scoutselewijt.be


Woordje GRL 

 

Daarnaast gaan de meeste takken ook nog gezellig samen op weekend! Lees dus 

zeker de samen goed door en check je mail regelmatig zodat je zeker alle info 

ontvangt.  

 

Krijg je geen mails van de takleiding? Contacteer hen dan via mail of gsm (alle info op 

onze site onder “leiding”). 

 

Een hele brok informatie, schrijf dit alvast in je agenda! En nu je je agenda toch bij de 

hand hebt, hier nog enkele data voor de rest van het scoutsjaar: 

- zaterdag 25 april: Skoette TD (live optredes + bodega aan de lokalen) 

- Zaterdag 27 juni: Groepsuitstap 

- 5-15 augustus: Kamp voor de jogi’s, jv’s, gidsen en verkenners 

- 8-15 augustus: Kamp voor de kabouters en welpen 

- 10-15 augustus: Kamp voor de kapoenen 

 

Dit was het voor de maand maart. Tot in april! 

 

En nog steeds voor al uw vragen: groepsleiding@scoutselewijt.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

  Myrthe & Emma 

                                              0496 75 73 96  0491 18 64 24 

 

 

 

mailto:groepsleiding@scoutselewijt.be


Kapoenen 

 

Jow jow jow kapoens, er is weer een nieuwe maand aangekomen en na de kleine maand van maar 29 

dagen komt nu nog eens een echte volle scoutsmaand en om dit nog allemaal beter te maken is het 

deze maand ook nog troebadoeria, weeee!!! Om dus goed te weten wat we deze maand allemaal 

gaan doen moet je aandachtelijk verder lezen       

 

Zondag 1/03 
 

Vandaag gaan we ons nog eens goed voorbereiden voor troebadoeria, want het is al volgende 

week!!! Tussendoor gaan we ook nog heeeel wat spelletjes spelen, van 2 tot 5 aan de scoutslokalen 

is dus de boodschap. 

 

7-8/03 
 

Deze week is het troebadoeria, om dit allemaal voor te bereiden hebben we nog enkele keren nodig 

om goed te repeteren. Dinsdag is het om 18 uur repetitie in de school van elewijt,  en op vrijdag nog 

een generale-repetitie om 17uur, hiervoor vragen wij jullie om een kwartier op voorhand aanwezig te 

zijn. 

Zaterdag is er nog een laatste generale repetitie om 15u, het spectakel begint om 19u en Zondag om 

14:30. Hiervoor zou je een halvuur op voorhand al aanwezig moeten zijn. 

Geen zorg, al deze informatie zal nog een keer op voorhand per mail worden opgestuurd, en voor 

vragen kan je ook nog altijd eens mailen of tijdens de vergadering eens komen vragen       

 

Zondag 15/03 
 

Vandaag is het de vergadering waar jullie mama of papa al een jaar naar uitkijkt, het is namelijk 

mama en papa vergadering. Afspraak van 2 tot 5 aan de scoutlokalen met je mama of papa! 

 

20-22/03 Scoutsweekend 
 

Jaja je leest het goed dit weekend is het laatste scoutsweekend van het jaar. En in de plaats van 1 

nachtje is het deze keer met 2 keer slapen, 2 keer zoveel plezier dus!! Vrijdag beginnen we om 19u 

om ons rustig te installeren en zondag mag je mama of papa je komen halen om 11u. 

Meer info krijgen jullie nog in een mail. 

Zondag 29/03 
 



Kapoenen 

 

Deze vergadering gaan we de oudste generatie van deze wereld ne keer nadoen, we gaan eens leren 

hoe jullie oma en opa leven. Van 2 tot 5 aan de lokalen met jullie beste oma en opa outift is de 

boodschap. 

 

Zondag 05/04 
 

We hebben als leiding gezien dat er ni ver van de lokalen ergens ne grote plas is, dus waren we aan 

het denken om die is te gaan bezoeken. Dat is dus wat we vandaag gaan doen. 

Afspraak om 14u aan de hoofdingang van bloso en om 17u terug daar. 

 

 

Zo zijn we maar weer eens klaar met een andere maand, hopelijk zien we jullie deze maand terug 

met velen        

Groetjes de kapoenenleiding 

 

Kris                    Jolien            Yannick 

 

Vincent            Toon             Robbe 



Kabouters 

 

Heey allerliefste kaboutertjes!! Hopelijk hebben jullie je goed geamuseerd de vorige 

maand?! De maand maart wordt weer een maand vol leuke spelletjes, plezier en gelach. Ben 

je benieuwd wat we allemaal gaan doen? Lees dan maar vlug verder!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 2 maart – repetitie Troebadoeria 

Deze repetitie zal plaatsvinden van 17u45 – 18u45 in basisschool De Regenboog in Elewijt.  

 

Vrijdag 6 maart – repetitie Troebadoeria 

Deze repetitie zal plaatsvinden van 17u30 – 18u30 in basisschool De Regenboog in Elewijt.  

 

zaterdag 7 maart - zondag 8 maart 

Na veel repeteren en oefenen zijn we eindelijk klaar voor de grote show. Dit weekend is het 

namelijk Troebadoeria! Hopelijk zijn we met zen alle aanwezig en maken we er een 

spetterende show van! 

 

- TROEBADOERIA-  
                                      Zaterdag 7 maart             show: 19u 

                                      Zondag 8 maart                show: 14u30 

                      De leden zijn telkens een halfuur op voorhand aanwezig! 

 

 

 

 Beautyvergadering – 31 januari 



Kabouters 

 

15 maart 

Wil je een namiddag beleven zoals onze grootouders deze 

beleven? Dan moet je zeker naar deze scoutsvergadering 

komen!  Het is namelijk Bomma-en-Bompa vergadering      ! 

Duik dus maar in de kasten van je grootouders en probeer er 

net zoals hen uit te zien. Kom verkleed in je beste Bomma-

Bompa outfit van 14u tot 17u.   

 

22 maart 

Wat we vandaag gaan doen is een verrassing! We kunnen wel al enkele tips geven: 

✓ Het wordt een superleuke vergadering 

✓ Jullie gaan verschillende uitdagingen moeten aangaan 

✓ Jullie gaan moeten samenwerken 

Heb je een idee wat we gaan doen? Of ben je heel benieuwd? Kom dan zeker naar de scouts 

van 14u tot 17u. 

 

29 maart 

Vandaag spelen we het grote GO IV (4) spel! 

Hou je van avontuur? Hou je van competitie? Dan is deze 

vergadering iets voor jou! Iedereen is welkom, want we 

zullen deze vergadering verschillende talenten nodig 

hebben! 

Het spel zal zich afspelen op het scoutsterrein. Het begint 

om 14u en zal eindigen om 17u. 

 

IETS OM IN JE AGENDA TE ZETTEN: Het volgend scoutsweekend gaat door van 3 tot 5 april! 

 

VEEL LIEFS 

STOETEL ~ SNEEUWWITJE ~ NIEZEL ~ BLOOSJE 



Welpen 

 

We zijn al maart!! De tijd vliegt als je plezier hebt en zo zal ook deze maand voorbij vliegen. Er staan 

weer een aantal super vergaderingen gepland en belangrijke data om op de kalender te noteren. 

zaterdag 7 & zondag 8 maart: troebadoeria  

Eindelijk is het zover, na weken hard werken is het 

tijd om op het grote podium te staan en te laten zien 

wat de welpen in hun mars hebben. Nodig dus jullie 

mama, papa, oma’s, opa’s, tantes, nonkels, broers, 

zussen, neven, nichten, buren,… uit om te komen 

kijken naar jullie prachtig optreden. Meer info met 

de uren en dagen van de repetities volgen nog via 

mail. 

Zondag 15 maart: 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! 

 

 

 

Vrijdag 20 – zondag 22 maart: weekend 

WOOP WOOP het is weer zover, weer een super vet weekend 

met de tofste tak van heel de scouts!! En deze keer gaan we zelfs 

op een andere plek slapen… Spannend… 

Meer info over dit niet te missen weekend volgt nog via mail. 

Tot dan! 

 

Zondag 29 maart: 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 

 

 

Dit was het dan weer voor deze maand. Dikke kusjes van jullie tofste leiding  

XOXO 

 

        Akela 

Bagheera       Jacala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hathi     Balou & Marala 



Jong-gidsen 

 

 Jonggidsen -   maart  

  

Maart is een speciale maand voor alle talentvolle scoutsleden (alle jogi’s dus) want maart is de maand 

van TROEBADOERIA!!! Voor de mensen die niet weten wat dit is: alle takken van de scouts bereiden 

een act voor en voeren deze uiteindelijk uit op een podium, dit doen ze zowel zaterdag als zondag ( 7 

en 8 maart).  

  

1 maart van 14 u – 17 u  

Vandaag gaan we nog een laatste keer oefenen voor Troebadoeria! Het optreden komt steeds 

dichterbij.  

  

!!! 2 maart maandag vandaag gaan we onze troebadoeria-act eens uitvoeren op het podium in GBS de 

regenboog, dit is het eerste oefenmoment op het echte podium dus zeker aanwezig zijn. Jonggidsen 

worden om 19.30 stipt aan de parking van GBS de regenboog verwacht. !!!  

  

6 maart nog een oefenmoment, de leden worden om 19.15 verwacht op de parking van GBS de 

regenboog voor de generale repetitie.  

 7 maart het is zoveer aaaaaah vandaag trekken we het podium op voor publiek en laten we zien wat 

de jonggidsen allemaal kunnen!! De leden worden om 14.45 verwacht op de parking van GBS de 

regenboog voor de generale repetitie. Daarna kunnen de leden nog even terug naar huis om te eten 

en worden dan terug verwacht om 19 u op de parking. Voor ouders die ook graag de jongste takken 

zien: het eerste optreden is van de kapoenen en begint om 19 u, de jonggidsen zullen wat later aan 

bod komen.  

 8 maart woooow nog een dag optreden en de spotlight pakken. Vandaag is er geen oefenmoment 

voor het optreden. Leden worden om 14.30 verwacht op de parking (eerste optreden start 14.30)  

  

15 maart van 14 u – 17 u  

Nu troebadoeria achter de rug is kunnen we weer starten met onze kei toffe spelletjes whooehoow. 

Vandaag staat ‘Tv-vergadering’ op het programma. Kom VERKLEED in jouw favoriet tv-personage 

naar de scouts, de leiding zorgt wel voor de rest (ps het zal een spel zijn dat met een tv-programma 

te maken heeft)  

 20 -22 maart: WEEKEND met de boys (jongverkenners natuurlijk xp), hou dit weekend 

vrij voor een super knallend weekend. Meer informatie volgt nog via mail & whatsapp.     

  

29 maart 14 u – 17 u   

Hey hoi, laatste vergadering van maart, hehe het was een drukke maand. We sluiten af met een 

vergadering op verplaatsing. We gaan een stadsspel spelen yeeeey, 3 keer raden welke stad…  

!!! vergeet geen fiets mee te nemen deze dag, want te voet ga je er niet raken     



Jeevee’s 

 

Goeiendag boysssss  

  

7-8 maart:  

Zoals jullie ondertussen (hopelijk) allemaal wel weten staat dit weekend geen vergadering 

gepland, wat niet wil zeggen dat 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 dit weekend!  

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

  

15 maart:  

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

Dit weekend gaan we de maffia vergadering inhalen van enkele weken geleden, dus kom 

allemaal maar van 14u-17u bloem verpatsen aan de lokalen!  

  

20-22 maart:  

Mannen, bereid jullie allemaal maar voor want dit weekend staat ons 2de jongverkenner 

weekend gepland!! Dit keer gaan we samen met de jogi’s op verplaatsing weg. Maak jullie 

geen zorgen, we hebben deze keer gebouwen voorzien en het zal snachts dus niet koud 

worden ;) De rest van de info zal via mail nog meegedeeld worden!   

  

29 maart:  

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

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

  

5 april:  

Omdat Ciara 2 maanden geleden besloot om op een zondag over Elewijt te trekken hebben 

we de Bucketlist vergadering die we toen gepland hadden verzet naar vandaag. Dus denk 

allemaal maar is goed na over wat jullie graag willen doen (buiten naar de crossing gaan) en 

we zien jullie van 14u tot 17u aan de lokalen   

  

  

Dit was het voor maart, groetjes van jullie super 

leuke leiding xxx  
 

 

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


Gidsen 

 

Hey gidsen, net zoals elke maand gaan we ook in maart het zo leuk mogelijk proberen maken. Deze 

maand gaan we ook tijdens de week afspreken om te repeteren voor troebadoeria, dus let goed op 

de data 

ZONDAG  1 MAART TUSSEN 2 EN 5: TROEBADOERIA 

Nog maar één week voor onze voorstelling, vandaag moeten we toch zeker zijn dat onze voorstelling 

helemaal af is. Zodat we het in de week het goed kunnen repeteren. 

DINSDAG  3 MAART  18:45 REPETITIE 

Zie woordje GRL 

VRIJDAG 6 MAART  20:45 REPETITIE 

Zie woordje GRL 

ZATERDAG EN ZONDAG 7&8 MAART: TROEBADOERIA DE SHOW 

Eindelijk is het tijd voor de grootste show van het jaar, na al die 

weken oefenen kunnen we eindlijk laten zien wat we allemaal 

kunnen.  Neem zoveel mogelijk mensen mee naar onze 

voorstelling, zodat ze jullie allemaal zijn shinen.  

Voor verdere info: woordje GRL 

ZONDAG 15  MAART 2 TOT 5: JACHTSEIZOEN 

In ‘Het Jachtseizoen’ stel je jouw eigen team samen dat op jacht gaat naar één 

ontsnapte boef. De boef krijgt een aantal minuten voorsprong op de jagers. 

Daarna wordt de GPS locatie van de boef doorgegeven en mogen de jagers hun 

zoektocht beginnen. Iedere X aantal minuten wordt de GPS locatie van de boef weer 

openbaar gemaakt aan de jagers. Lukt het de boef om tijdens de duur van het spel uit 

handen te blijven, of wordt hij gepakt? 

20-22 MAART: WEEKEND!!!!! 

Verdere info volgt nog. 

ZONDAG 29 MAART: 3DE JAARS VERGADERING 

Na al die vergaderingen in elkaar steken vinden wij dat het is aan iemand anders is. Dus vandaag 

mogen alle 3de jaars is ons werk doen en zullen wij wel vrolijk meedoen met de vergadering. 

GROETJES  

Tim, Kaat & Merel 

 

 

 



Verkenners 

 

1 maart ZONDAG #14u-17u Scouts 

Meer info volgt  

3 maart DINSDAG #19u-20u30      GBS de Regenboog 

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

verlopen. VERGEET geen verkleedkledij enzo. 

6 maart VRIJDAG #21u-22u15       GBS de Regenboog   

Idem aan dinsdag 

7 en 8  maart  ZATERDAG en ZONDAG GBS de Regenboog 

Troebadoeria: 

- ZATERDAG:  1) Répétition générale  14u45   hou de fb/insta int oog om te weten hoelaat  

 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 14u30 #le grand moment 2.0 We laten jullie zaterdag na de show  

 weten hoelaat jullie aanwezig moeten zijn. Dit zal tenlaatste 14u00 zijn. 

  MEENEMEN: verkleedkledij etc. 

 

  2) EXTRA 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 we zeker allemaal 

       appreciëren (= waarderen). 

Opgelet! Het kan zijn dat de uren ivm de repetities en shows nog veranderen maar dat zullen we 

dan wel meedelen op onze facebook en instagram. 

 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

13, 14 en 15 maart 

Kamp Waes weekend of misschien "het survival weekend". 

Voor de ouders:  

- We trekken naar de walen zoals gewoonlijk vrijdag met de trein. Afspraak zal aan het station van 

eppegem zijn. Carpoolen is de shit!! Spreek dus gerust af met andere ouders of laat de verkenners 

het regelen, ze zijn toch al oud genoeg eigelijk he ;)  

Geef zeker een goeie backpack (gewoon voor de backpacksessies ah neef) en regenkledij + stevige 

schoenen mee!  

- Wat we gaan doen in het kort uitgelegd:  

We zullen op 2 verschillende locaties (bivakzones) overleven dus ook overnachten. We verplaatsen 

ons steeds te voet. 

 

Vrijdag   zal dit dus van het aankomststation (wallonië) tot de 1e bivakzone zijn. 

Zaterdag  gaan we door naar de 2e bivakzone. 

Zondag   tot slot naar het station terug de trein op naar huis waar we de ouders  

   verwachten om ze terug op te halen. #Carpoolen 

- Graag een lijst van om een idee te hebben wat je moet meenemen? Deze komt op de website. Of 

vraag er gerust achter indien we dit nog niet inode hebben gebracht. 

- Voor alle verdere prakitische info krijgen jullie van ons nog een mail.  

 

Voor de Verkennertjes #noho.. 

 

Waes zei ooit:  

De Bergham Run is een tocht van slechts 8 kilometer die je in 50 minuten moet afleggen. Geen 

onoverkomelijke opgave, maar het wordt een pak moeilijker als je een rugzak van 20 kilo meekrijgt 

als compagnon. 

 

Zullen we da eens testen ofni? Rugzakskes vullen tot de 20kg en dan van de scouts tot Mechelen 

station (via de vaartdijk) is 7,7km. De 300meter krijgde cadeau van ons. Trein is binnen 50min, regel 

het! 

Hahahaha we zien jullie reacties al voor ons: "chale FAKE leiding maat!" , "sale chiens!", "zit toch 

stil!".  En Nils zou gewoon zeggen: "Blijft toch zwijgen jong!". 

We gaan er dus nog ni teveel over zeggen. Zoals gewoonlijk ;) 

Just be there!! Het wordt vooral een sfeervol weekend! Zonder Fortnite... 

 

 

 



Verkenners 

 

22 maart ZONDAG 14u-17u     Scouts 

Idem aan 1 maart 

29 maart ZONDAG 14u-17    Scouts 

Idem aan 22 maart 

 

 

 

Groetjes jullie favoriete viertal X 



   Jin 

 

 

 

Aangezien jullie niet zonder ons kunnen en wij niet zonder jullie komen we deze maand terug elk 

weekend samen om ons voor minstens 3u lang te amuseren.  

01/03 Oefenen voor troebadoeria 

Vandaag gaan we onze actjes nog wat finetunen en oefenen voor troebadoeria. Kom dus zeker van 

14u-17u naar de scouts. 

07/03-08/03 Troebadoeria 

Dit weekend staat helemaal in teken van Troebadoeria. Na weken nadenken hoe jullie deze show aan 

elkaar kunnen praten is het nu tijd om te bewijzen dat jullie hier een top show van kunnen maken. 

Meer info over repetities en uren komt nog op Facebook. 

13/03-15/03 weekend 

Omdat 1 dag per week samen komen toch net iets te weinig is gaan we er dit weekend even 

tussenuit en trekken we naar Antwerpen om ons een weekend te gaan amuseren. Meer info over 

vertrek, terugkomst en prijs komt nog op Facebook.  

 

 

 

 

 

22/03 jinners geven leiding 

Aangezien 2/3 van jullie al eens een spel gemaakt heeft voor de rest en 1/3 nog niet is het nu aan 

jullie om eens leiding te geven aan jullie mede jinners en leiding. Maak dus een spel waar we ons 

tussen 14u en 17u mee kunnen amuseren.  

29/03 stadsspel 

Vandaag blijven we niet aan de lokalen maar trekken we met de fiets naar Mechelen om daar een 

supertof stadsspel te gaan spelen. Kom dus zeker van 14u-17u naar de scouts en vergeet jullie fiets 

niet.  

 

 

 

 

 

 

Groetjes van jullie favoriete drietal Sanderke, Jindi en Montana. 

 



   Achterflap 

 

 


