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Redactioneeltje 

Vrienden, 

Het is maart en dat rijmt op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, een 

feestdag die jammer genoeg pas in augustus valt, en wel op de 

laatste dag van het kamp. Gelukkig is het nog niet die dag!  

Wat rijmt er zo nog al op maart? Euhm… Baard, taart, 

vijfenzestigpluskaart, smurfentaart, prezwalskipaard en ook van 

deze blijft u niet gespaard.  

 

Veel plezier met het lezen van deze Samen!  

Dhr. Tom Develter en dhr. Joren De Weerdt. 

 

 

PS: Gratis aangeboden door de firma: Speciaal voor maart……… géén kleurkaart



Woordje GRL 

Dag beste leden, leiding, ouders en sympathisanten! 

 

De maand maart is alweer aangebroken, wat gaat een scoutsjaar toch snel! 

Eerst en vooral willen we iedereen die een ontbijtmand bestelde bedanken! Dankzij jullie was de 

eerste editie van dit evenement zeer geslaagd! 

Deze maand wordt ingezet met het tweejaarlijkse evenement ALTERNATOERIA: 

 Vrijdag 27 februari 2015: Fotoavond met leidingverkoop aan de lokalen, vanaf 20u! Dit zal 

natuurlijk gepaard gaan met een lekker drankje. Deze gezellige avond duurt tot ongeveer 

middernacht. 

 Zaterdag 28 februari 2015: Quiz in de Prins, start om 20u, inschrijven op 

scoutsquiz2015@outlook.com (ploegen max. 5 personen). Inschrijving is te betalen de dag 

zelf aan de kassa (€25/ploeg). Er zal natuurlijk ook een uitgebreide prijzentafel zijn! 

 Zondag 1 maart 2015 gaan we met heel de groep schaatsen in Leest! Afspraak om 13u15 ad 

lokalen. We rekenen op bereidwillige ouders om ons tot ginder te brengen. De takleiding zal 

nog een aparte mail sturen om zo efficiënt mogelijk tot ginder te geraken (met zo weinig 

mogelijk auto’s ongeveer 200 leden tot daar krijgen ;-) ).  Het schaatsen kost 4 euro per lid, 

de dag zelf mee te brengen (huur schaatsen incl.).  

 

We willen we de volgende datum al meegeven: Funky On The Rocks op 25 april in de Prins, met 

Bodega in de Gildenzaal!  

Voor dassen, fluo-lint of groepslintjes kan je tussen 14 en 17u bij ons terecht, elke zondag aan de 

lokalen. Ook de gele briefjes van de SON mogen altijd bij ons binnengebracht worden.  

Bij vragen, opmerkingen, … slechts één adres: grl_elewijt@yahoo.com ! 

Een stevige linker, 

 

Berwout Matthys  Jeroen De Leener  Toon D'Hoore 

0495/47.75.57   0479/32.94.90   0486/51.32.39 

mailto:scoutsquiz2015@outlook.com
mailto:grl_elewijt@yahoo.com


Kapoenen 

Dag aller aller aller liefste kapoenen ! Hier zijn we met de samen van maart ! 

 

1 maart 

Vandaag gaan we SCHAATSEN! Omdat het dit weekend alternatoeria is   

gaan we met heel de scouts samen schaatsen! Dit wordt een topper!  

Als je hierbij wilt zijn kom dan om 13.15 uur naar de scouts. Om 16 uur zit onze schaatsbeurt erop en 

komen ze ons terug halen.  

Het schaatsen zal 4 euro kosten. 

 Ook hebben we een paar mama's en papa's nodig die ons naar daar en ook terug willen brengen. 

Jullie zijn alvast bedankt! ( dit wordt dan aan de scouts verder geregeld).  

8 maart 

Vandaag is het withlovedag! Dit houdt in dat we met andere kapoenen van andere scoutsen 

spelletjes gaan spelen. We worden om 2uur verwacht in de plage dus spreken we om 13.20uur af 

aan de scouts! Dit wordt een leuke dag die zal duren tot 17.15 uur waar we nieuwe 

kapoenenvriendjes kunnen maken en natuurlijk ook kunnen laten zien wie die coole kapoenen van 

scouts Elewijt zijn :)  

15 maart 

Hey kapoenen omdat er vorige keer iets tussen is gekomen zullen 

vandaag de jinners (onze oudste tak) leiding geven aan jullie ! 

joepieeeeeeee ! Voor 1 keer zullen zij de taak overnemen van ons en 

gaan jullie een super, mega, coole vergadering hebben ! Allemaal 

aanwezig zijn van 2 tot 5 aan de lokalen ! 

  

22 maart 

Deze vergadering is ................  

een verrassing's vergadering!   

SPANNEND!  

Wil je weten wat het zal zijn?!   

Kom dan van 2 tot 5 uur naar de scouts   

want het wordt mega fijn!  

Tot dan! 

 

27,28,29 maart 

Het is weekend, JOEPIE!!!! 

Alle informatie over dit weekend krijg je zoals vorig weekend via mail! 



Kapoenen 

Dus  info over kostprijs, thema, ... vind je daarin terug! Het wordt een spetterend weekend, 

hopelijk zijn jullie allemaal aanwezig! 

Zo dit was het dan voor maart! 

Wij kijken alvast uit naar een maand vol plezier!! 

Veel kusjes 

Jullie leiding! 

 

 

 



Kabouters 

Dag lieve Kabouters, wat gaat het scouts jaar snel.  Zijn jullie klaar voor weer een 

maand vol plezier? Wij hebben er in alle geval zin in, het belooft weer een 

spetterende maand te worden want in maart gaan we voor de tweede keer op 

weekend. 

1 MAART: SCHAATSEN!  Trek jullie warme  kleren aan en vergeet vooral 

geen  handschoenen en dikke sokken.  We spreken af om 13:15 u aan de lokalen, 

om 17.00 u zijn we terug.  De inkom bedraagt 4 euro, vergeet dit dus niet mee te 

nemen.  

Voor mama en papa: er wordt een mail gestuurd met een doodle, zo kan er een lijst 

opgesteld worden voor het vervoer.  

 

8 MAART: REISVERGADERING! Dit is een districtdag, ik hoor jullie al denken wat is 

dat nu weer?  Wel, vandaag gaan we naar het Bloso domein om met de kabouters van 

andere scoutsgroepen te spelen. We gaan met de fiets, dus we verwachten jullie 

om 13:30 aan de lokalen met fiets en slot. We zijn terug aan de lokalen om 17:00 u.  

 

15 MAART:  Eén tegen allen! Vandaag gaan we testen wie er het sterkst, 

slimst , mooist is, wie is er dus de beste? Jullie of de leiding? De leiding natuurlijk! 

Willen jullie toch graag het tegendeel bewijzen, kom dan van 2 tot 5 naar de lokalen 

en dan zal de strijd gestreden worden!  

 

 

22 MAART: MANNENVERGADERING! Hebben jullie ook al wel eens willen weten 

hoe het zou zijn om een man te zijn? Vandaag gaan we een dag als man door het 

leven. Kom dus verkleed als man van 2 tot 5 naar de lokalen.  

 

 

27 – 29 MAART:  WEEKEND! Ja hoor we gaan op weekend. Het enige wat we al 

mogen verklappen is dat we naar Humbeek gaan.  De rest van informatie volgt via 

mail. 

 

Dikke zoenen van jullie leiding!



Welpen 

Dag beste welpen!  

Zet jullie schrap, want de maand maart wordt er eentje om niet te vergeten. Er is alternatoeria, we 

gaan een groot spel spelen met alle welpen van de scoutsen van ons district, we gaan op weekend en 

nog veel meer. Benieuwd? Lees dan maar snel verder. 

Zondag 1 maart 

Omdat het alternatoeria is, doen we eens extra zot. We gaan 

schaatsen met heel de scouts in Leest. Zorg ervoor dat je om  

13h15 aan de lokalen staat. Mama’s en papa’s mogen ons komen 

ophalen aan diezelfde lokalen om 16h45. Meer info werd reeds 

verstuurd via mail. 

Zondag 8 maart 

Het is met heel veel welpen, het is in het blosodomein, en het is fameus geweldig. Wat is het? 

Juist! We gaan vandaag naar de districtsdag. Iedereen wordt verwacht om 13h30 aan de lokalen, 

waar we om 17h zullen terug zijn.  Neem ook allemaal je fiets mee. 

 

Zondag 15 maart 

Smeer je benen maar in en gooi de spieren thuis al eens los, 

want vandaag is het sportvergadering. We beginnen met de 

opwarming om 2 uur aan de lokalen. De ouders kunnen ons om 

5 uur weer naar huis nemen voor een massage en een ijsbad 

voor de recuperatie. 

20-21-22 maart 

Het is weeral eens tijd voor ons tweede weekend, waarin we onze survivalskills en sjortechnieken 

zullen bijschaven. Dit weekend zal doorgaan aan de lokalen. Meer info volgt nog via mail. 

1 april 

Vandaag gaan we ons eens goed laten gaan op de enige 

echte boefvergadering. Maak allemaal thuis een lekkere 

cake, een taart, chocomousse, of een ander lekker dessertje. 

(Voor de minder begaafde keukenprinsen: vraag aan je 

mama of ze helpt.) Maar voor wie denkt dat we vandaag 

enkel binnen gaan zitten en cake vreten, niets is minder 

waar! Eerst gaan we buiten ravotten en spelletjes spelen. 

Ten slotte nog een geheugensteuntje: 

 

De Wet 

De welp volgt de oude wolf, 

De welp is moedig en houdt vol. 



Welpen 

 

 

Het Gebed 

Heer Jezus, 

Help ons flinke welpen worden. 

Leer ons luisteren, helpen, en blij zijn. 

Dit vragen wij aan onze Heer Jezus, 

En samen zullen wij ons best doen. 

Sint-Franciscus, scoutspatroon van de welpen, 

BID VOOR ONS! 

 

 

Een stevige wolvenpoot van jullie allerliefste leiding, 

    

 

 

   

Chikai Shere-Khan en Chil Mowgli & 

Kigo 

Akela Kaa Raksha 



Jogi’s 

Dag aller liefste, mooiste, tofste, coolste, mega Jogi’s!  

 

Na de valentijnsvergadering en ons zalig weekend van de maand februari, hebben 

we even genoeg jong-verkenners gezien. We gaan deze maand onze mannelijke 

leeftijdsgenoten links laten liggen. Vanaf nu alleen GIRL power (Bram mag nog 

meedoen natuurlijk.   

Zondag 15 maart: 

 

Vandaag is voor jullie nog een grote 

verassing! Kom ze ontdekken aan de 

lokalen! Van 2 tot 5 @ lokalen 

 

Zondag 22 maart: 

Vandaag gaan we eens solidair zijn met de gidsen. De leiding heeft voor jullie een 

hele tocht gepland! We gaan gezellig fietsen! Wat neem je dus zeker mee: een fiets! 

Wie fietszakken heeft kan altijd een picknickdeken meenemen. Indien het slecht weer 

is, horen jullie nog van ons. Smeer jullie beentjes maar al in ! !  

 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/fietsen/&ei=MznhVNv8AcXgaJfzgagC&bvm=bv.85970519,d.d2s&psig=AFQjCNG0nfp1DiJgYJ5lpXehGESW_iy65w&ust=1424132763498424


Jogi’s 

Zondag 29 maart: 

Vandaag gaan we onze sjor skills al eens oefenen! Vele 

van jullie hebben nog nooit zelf moeten sjorren! Daar gaat 

vandaag verandering in komen! We houden een heuse 

sjorwedstrijd! Kan je sjorren? Balken dragen? Koken? Touw 

oprollen? Inzepen? Wel! Dan hebben we je vandaag meer 

dan nodig! Kom van 2 tot 5 naar de lokalen!  

 

 

 

 

Zondag 5 april: 

Vrolijk Paasfeest !! 

Jullie moeten vandaag allemaal bij de mama’s, 

papa’s, oma’s, opa’s, nichtjes, neven en nonkels 

feest vieren! Het is dan ook vandaag geen 

vergadering!   

 

  

 Dat was het dan voor de maand maart! Tot snel! XOXO  

 

 

Groetjes van jullie leiding!!!  
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Jeevees 

8 Maarten Tweeduizend Vijftien: Districtsdag 

District Withlove: Dit zijn alle scouts uit onze contreien. Zijnde: Hever, Boortmeerbeek, Vilvoorde, 

Peutie, Perk, Steenokkerzeel, Berg, Nederokkerzeel en Elewijt (wij dus). Op 8 maarten gaan we dus 

ne keer aan onze collegas laten zien hoe awesome scouts Elewijt wel ni is. Wij verwachten dus een 

massieve opkomst. Om 13:30 aan de lokalen, want het is op verplaatsing. Tegen 5 uur lokale tijd zijn 

we terug aan onze lokalen. Tot dan. 

XV/III/MMXV: Papa vergadering 

Vandaag ne klassieker: de alom bekende Papa Vergandering. Laat dus jullie papas hun beentjes al 

maar insmeren want vandaag gaan we ne keer goed samen afzien. Het uitglezen moment voor de 

oudere generatie om ne keer te laten zien hoe de dingen er echt aan toe gaan. Het rode kruis en den 

brandweer zijn al verwittigd. II tot V @ the locals. 

Zweiundzwanzig März Zweitausendfünfzehn: Eiervergadering 

Wat kwam er het eerst de kip of het ei? Denk daar maar eens goed over na deze vergadering. (het ei 

natuurlijk he dommerikken). Andere levensvragen die we deze vergaderig zullen behandelen zijn 

ondermeer: Waarom bestaan we, wat is de zin van het leven? Wat was er voor de oerknal? Bestaat 

God? Hoe weet een blinde waneer hij moet stoppen met vegen?  

Het is vandaag dus, zoals u al raade en lazen in de titel, eiervergadering. Neem allemaal een 

gepersonaliseerd ei mee, volledig met geschilderd gezicht, armpjes, beentjes, naam, toenaam en 

achtergrond verhaaltje. Neem eveneens zijn vervallen zusjes en broertjes mee om op verscheidene 

gruwelijke manieren om te brengen. Slechte kleren zijn ook een aanrader. 

De leidings zal zelf leiding ook eieren voorzien, om er een kei neige vergadering van te maken 

(De gebruikte eieren dienen weliswaar die niet langer geschikt te zijn voor consumptie). 

Vingt-huit Mars Deux Mille Quinze: 3e jaars Vergadering 

Deze vergadering wordt in elkaar gestoken door de 3de jaars. Spreek op tijd af via allerhande sociale 

media (bevattende, maar niet gelimiteerd tot: Netlog, Twitter, Snapchat, Tinder, Runescape, Lol, Msn 

Messenger, Hotmail, Skype, Google Plus (echt nen aanrader), YO, 4chan, Reddit, 9gag, Chat 

Roulet,What’s App...) Maak er een toffe , neige ,nice , coole, intelectueel uitdagende vergadering 

van. Hou de leiding zeker op de hoogte van jullie plannen jongens, via de interwebs welliswaar, niet 

via smsjes ;) 

Groeten van de JV leiding. 

Google, The Maester, Herr Von Koetsem, The Rock, El Develtõr en de schone vrouwe Del Pantalontes  



Gidsen 

March, marzo, mars, März, marzo, ….MAART! 

Een nieuwe maand op de scouts. De zon begint te schijnen, de dieren komen uit hun 

winterslaap en hopelijk de gidsen ook! Onze handen kriebelen en onze benen beginnen ook 

onrustig te worden. Klaar voor veel actie, fun, zon, gelach, … !  

 

27-1 maart  

Zorg ervoor dat je dit weekend zeker aanwezig bent, want het wordt feesten geblazen! 

Vrijdag: leidingsverkoop en fotoavond. Kom je leiding kopen voor een 

vervelend/leuk/lastig/tof/moeilijk/makkelijk/... klusje. Wij voeren het met veel plezier en met 

een brede glimlach uit! Daarnaast kan je ook komen genieten van de 

foto’s van het afgelopen scoutsjaar. 

Zaterdag kunnen jullie komen bewijzen hoe slim jullie wel zijn, kom 

quizzen en maak ons trots!  

Doe allemaal jullie mooiste schaatskostuum aan en toon ons jullie 

kunsten. Lachen zal er zeker gedaan worden! 

Uren volgen nog via facebook.  

 

 

 

 

8 maart 

Vandaag spelen we een spel in het Bloso. Wat we gaan doen? ’T Is 

een verrassing! Ook voor ons! Het is districtsdag. Tzal wel superleuk 

zijn, dus be there! We moeten daar om 14 u zijn, dus spreken om 

13.45u af aan de scouts mét de fiets! 

  

 

15 maart 

Vandaag laten we een creatieve kant van onszelf zien. Neem 

allemaal stofjes, patronen, naald, draad, knopen, … 

mee. Vandaag zijn wij de designers! 

Van 14 tot 17 aan de lokalen!  



Gidsen 

 

22 maart 

Vandaag spelen we een spel. Dat doen we aan de scoutslokalen, van 2 tot 5! 

 

27 - 29 maart 

Dit weekend gaan we op weekend met onze allerliefste verkenners. 

Waar we heen gaan is ook voor ons nog even een verrassing, maar we 

beloven jullie snel iets te laten weten. 

Het zal in ieder geval toptoptop worden!  

 

 

XOXO  

Lina, 

Katoke, 

Joren & 

Eleni 

 

 

 



Verkenners 

Vrienden van de Poëzie, 

deze maand is de samen niet meer of minder gelijk de vorige maanden. 

Nog steeds zonder moeite den beste samen van ulle leven, met ook uiteraard de beste 

vergaderingen van ulle leven! Lees snel verder en kijk al gelijk ne #gangster uit naar de 

maand Maart! 

27 - 28- 29 februari 
Omdat we nog steeds in het weekend van het #Alternatoeria2015 zitten zijn wij jammer 

genoeg genoodzaakt om mee deel te nemen aan de groepsactiviteit van de scouts. Hier 

moeten wij dus samen met de minder leuke (mensen met minderofgeen #swag gehalte) 

samen op 1 schaatspiste rondhangen. Wel 1 tof ding aan dees: ge moogt nog is u #swagger-

di-swag bondmantel uit de kast halen, deze aandoen, nekeer rond uwe vinger draaien en is 

in de lucht springen. Dees letste was een mop, doet dienen bondmantel ma terug uit. We 

gaan deze dag nu ni te tof maken e! Uren voor dees speciaal en spectaculair event volgen 

later nog.  

 

ps: dat was opnieuw een mop , #bondmantel meenemen is de boodschap ! , verkleed als 

harry potter is ook nog toegestaan (harry met bondmantel) #toverstaf…… Of als Ninja 

Turtles, want Ninja Turtles zijn toch wel cooler dan Harry Potter. 

 

Zondag 8 maart 
Aangezien wij #zwaar #gangster zijn, zulle wij onze #bling-bling bijdrage leveren aan het 

#giga-wotlove-spel-dag! Dees gaat door in een van onze #territoria #het_hashtag_bloso! Wat 

het spel juist inhoud is een #giga_surprise. Maar om elkaar goed te kunnen onderscheiding 

van het overtollig aanwezige #plebs dat daar ga zijn, moete we allemaal in onze gang-kleren 

komen -> PERFECT UNIFORM. Zeker ook allemaal onze lowrider bicycle meenemen om 

ginder wa #gangster_chicks te kunnen scoren! De Raid zal doorgaan van 2 tot 5 en we 

spreken af aan ons hoofdgebouw in de diependaalstraat nr° 34! Tot dan #homeBoyzZz 

#spoorwegteken hashtag#  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Verkenners 

Zondag 15 maart 
Omda jullie allemaal super tam en lui zijn, gaan we vandaag ook is écht nekeer #super_tam 

zijn. Wie is er nog tammer as ulle? Ulle bomma wss! (Moest dit niet het geval zijn, is er toch 

iets mis me ulle) Vandaar da wij vandaag efkes de rol van bomma gaan overnemen. Kom 

#verkleed als u bomma naar de rusthuis Le Scouts en dan gaan wij ne #gezellige bomma-

namiddag beleven. Wa taart eten en wa kletsen :) Spijtig da wij later geen bomma’s kunnen 

worden, maar het leven van den bompa is volgens ons toch iets beter  

 

 

 

 

 

 

Zondag 22 maart 
vandaag staat er weer eens een veel te #maf gebeuren op het programma! Na vandaag 

zullen we te weten komen wie de grootste drugsbaron van #Elewijt_CiTy is. Natuurlijk lopen 

die  #Patrons  iet is een simpel scouts uniform rond maar in de #dikste #Swagmaffiakleren 

met extra veel Schtijl ! U wordt verwacht van 2 tot 5 @ the_locals!  

 

27-28-29 maart 

Holpa keis, het is weer van jet ! Er staat weer een fantastisch weekend voor de 

#voordeurofachterdeur #kiesmaarwelkedeur ! Deze keer gaan we niet alleen ! O nee hoor ik 

jullie denken! Maar zij gerust en heb zeker gene #schtress het zijn de dames van de 

#GidSen die ons gaan vergezellen ! OLAA wat fijn hoor ik jullie nu denken ! goed zo ! 

verdere info met het thema en de locatie zal later via mail en facebook worden meegedeeld!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

Zondag 5 april 
Aangezien wij Leiding #super #dikke #swaggers zijn en gelle iets minder, krijgt gelle vandaag 

de kans om het tegendeel te bewijzen. Nu denkt gelle van OLA, wij iets minder dikke 

swaggers? Da zulle we nog wel is zien! THAT’S THE SPIRIT da ge vandaag moet 

meenemen! #casual van 14u tot 17u aan de Ghetto! 

 

 
 

 



Jin 

Gegroet Aardbeien 

Bij deze is mij het recht bevallen dit officieel document, in zijn 

maandelijkse eigenheid, op te stellen en alsmede te voorzien van 

inhoud. Desalniettemin draagt de desbetreffende partij, zijnde de jin-

begeleiding, nog steeds de volle en algehele eindverantwoordelijkheid. 

Klachten, bemerkingen en evenals bedreigingen, dienen zich dus tot 

bovengenoemde partij te richten. Tijdsbepalingen aangaande de 

vergaderingen zijn standaard van 2 tot 5, tenzij anders medegedeeld 

via postduif. 

Zondag 1 maart 2015: Alternatoeria 

Allereerste ben ik gedwongen jullie te melden dat zondag 1 maart niet in ons geheugen gegrift zal 

staan als een interessante dag. Vandaag is het namelijk geen scouts. Voor één volledige 

hartverscheurende dag zullen we onze teerbeminde, hardwerkende leiding  en elkaar moeten missen 

</3    Maar gelukkig hebben we deze vrijdag en zaterdag wel onze helden aan het werk kunnen 

zien op het Alternatoeria! 

Zondag 8 maart: Spel der Centimeters 

Vandaag gaan we iets doen wat de vrouwelijke leden nooit eerder hebben gedaan. Eén streep op 

een kaart zal tot een onvergetelijk avontuur leiden. We zullen plekken van Elewijt leren kennen die 

we zelfs in onze stoutste dromen niet hadden durven dromen. Samen zullen we over omheiningen 

springen en Elewijtenaars ergeren, maar we zullen hier sterker uitkomen. Na deze dag zullen we als 1 

groep door het leven gaan, als dat niet mooi is! 

Zondag 15 maart: leiding geven aan de kapoenen 

Vanaf nu heb ik besloten om er een paar interessante weetjes tussen te smijten, om ervoor te zorgen 

dat jullie de aandacht er een beetje bij houden. Al twijfel ik er niet aan dat deze weetjes al tot jullie 

algemene kennis behoren, maar je weet natuurlijk nooit:  

“Merels zijn uitbundige zangers. Ze hebben een groot aandeel in de ochtendconcerten op vroege 

lentedagen in buitenwijken en bosland. Daar zingen ze vanuit boomtoppen of van de daken. Het 

mannetje zingt vanaf februari, meest 's morgens en 's avonds. Hun zang is een subliem, vol, 

aangenaam, melancholisch en weemoedig muzikaal lied met vele variaties, dat vaak eindigt in 

zachte, krassende geluiden. De zanglijster heeft een meer herhalende en driftige zang en 

de grote lijster zingt luid en bellend. Merels zingen het meest als hun wijfje op de eieren zit en 

vaak vanaf een hoog en duidelijk uitzichtpunt. Tevens is een fluisterzang bekend, vooral buiten 

de broedperiode.” -Wikipedia 

Op deze interessante site die ik gisteren ontdekte vind je een link waar je het aangename, 

melancholische en weemoedige muzikale lied van de merel kan beluisteren, een aanrader! Over de 

vergadering kan ik niet meer zeggen dan dat er al in het vet staat, dus dat ga ik ook niet doen. 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_lijster


Jin 

Zondag 22 maart: IKEA-Spel 

Wat er vandaag gaat gebeuren, weet ik ook niet. Maar naar ’t schijnt kunt ge daar aan gratis ijsjes en 

ballekes in tomatensaus geraken, dus allen daarheen! 

Zondag 29 maart: het Grote Bram Spel  

Vandaag is het aan Bram om te bewijzen dat hij ook origineel is en spelletjes kan maken! Of hij hierin 

slaagt kunnen we natuurlijk niet op voorhand weten, dus denk toch maar 2 keer na voor je (tegen je 

zin) naar deze ongetwijfeld saaie zondagmiddag vertrekt. 

Haha! Dat laatste was natuurlijk een lol, ik ben er zeker van dat Bram zijn uiterste best zal doen om in 

deze vergadering de laatste maanden van tamzakkerij in te halen  

Zondag 5 april: paasbrunch 

Vandaag zit het knapste lid van de jin, (waarmee niet een zekere Schmindi wordt bedoeld) in Italië. 

Maar dat weerhoudt de rest er niet van om naar deze mega-awesome-paasbrunch te komen 

natuurlijk  Ik zal aan jullie denken als ik in Firenze op een terrasje zit, met 35 °. Hier enkele fototjes 

van Italië: 

 

Ziezo! Dit was het voor de maand maart! Ik wens jullie nog vele mooie (scouts)jaren en alleen maar 

leuke dingen! 

xxx 

Voor de dompies die nog altijd niet door hebben wie ik ben en al de hele 

tijd zijn aant denken: “Ma huh wie is da nu? Ik snap het ni? Huh? Ma 

huh? Ma allé ik snap het nog altijd ni? Ben ik nu echt de enige die het nog 

altijd ni snapt?” 

  

 

 

 

 

That’s meeee x3 



Achterflap 

 


