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Redactioneeltje 

Lachen kost minder 
dan elektriciteit, maar 
geeft minstens evenveel 

licht. 

 
- De Samenploeg 

Anse Kuyl & Zoë Clinckspoor 
 



Woordje GRL 

	

 
Dag beste leden, ouders, leiding, sympathisanten en andere, 
 
 
Eerst en vooral willen we iedereen bedanken die Valentijn heeft gevierd met een van 
onze ontbijtmanden. Dankzij jullie was dit een enorm succes, wij hopen dat jullie van 
het ontbijt genoten hebben! Flesjes en manden kunnen nog altijd aan ons terug 
bezorgd worden op zondag tussen 14 en 17u in de keuken. 
BEDANKT !!! 
 
Maar dan nu de maand maart: 
Deze maand heeft veel leuks voor jullie in petto: de lente komt er aan, een nieuwe 
scoutsmaand vol pret en natuurlijk Troebadoeria! Tijdens dit tweejaarlijks ‘cultureel’ 
scoutsevenement zal elke tak weer het beste van zichzelf geven om jullie aan het 
lachen te brengen, te doen verwonderen, te doen verbazen met hun talenten! 
 
Dit jaar vindt Troebadoeria plaats op zaterdag 5 en zondag 6 maart 2016, in zaal ‘In 
Den Prins’. Er zullen zoals altijd twee voorstellingen zijn: op zaterdag om 20u en op 
zondag om 15u. De deuren gaan telkens een half uur op voorhand open, kom op tijd 
zodat je zeker een plaatsje hebt! Kaarten zijn immers enkel aan de kassa 
verkrijgbaar. 
 
Natuurlijk moeten de leden hiervoor ook veel oefenen, zodat alles vlot kan verlopen. 
Wij hebben daarom een aantal repetitiemomenten voorzien: 
 

De repetities gaan door op woensdag 2 maart, op vrijdag 4 maart en 
op zaterdag 5 maart, telkens in de Prins! 
 
Kom op tijd naar de repetities! 
 
Woensdag 2 maart (id prins): 
14u: kapoenen 
15u: kabouters 
16u: welpen 
17u: jogi's 
18u: jv's 
19u: gidsen 
20u: vk's 
21u: jin 
22u: leiding 
 
Vrijdag 4 maart (id prins): 
17u: kapoenen 
17u30: kabouters 
18u: welpen 
18u30: jogi's 
19u: jv's 



Woordje GRL 

	

19u30: gidsen 
20u: vk's 
20u30: jin 
21u: leiding 
Zaterdag 5 maart: GENERALE REPETITIE (id prins) 
 
Alle takken worden om 15u in de Prins verwacht, deze generale repetitie zal tot 
ongeveer 17u duren, maar kan uitlopen. De kinderen kunnen na hun nummertje 
afgehaald worden. De nummertjes van elke tak gaan in volgorde van jong naar oud: 
de kapoenen zullen dus eerst klaar zijn met hun act, dan de kabouters, dan de 
welpen, enz. . 
 
Dit was het dan voor de maand maart, tot in april! 
 
Bij vragen, opmerkingen, … slechts één adres: 
 
groepsleiding@scoutselewijt.be  
 
 
Een stevig wolvenpoot, 
 
 
Maarten Rombouts   Jeroen De Leener   Toon D'Hoore 
0471/96.18.81   0479/32.94.90    0486/51.32.39



Kapoenen 

	

Liefste kapoenen, 

Hier is de samen voor de maand maart! Dé maand waarin we ons van onze beste kant 
gaan laten zien op het troebadoeria! Aangezien we 5 en 6 maart de sterren van de 
avond zullen zijn, is het belangrijk dat de kapoenen die zeker meedoen aanwezig zullen 
zijn op de generale repetit ie die zal plaatsvinden op woensdagnamiddag 2 
maart,  vri jdagavond 4 maart en zaterdag 5 maart in  De Prins te Elewijt . 
Voor de exacte uren raden wij u aan vooraan in de samen te kijken 
bij ‘Woordje GRL’. 
 

Zaterdag en zondag 5 en 6 maart  

TROEBADOERIA!!! 
 

Zondag 13 maart 

Vandaag is het fotozoektocht in Elewijt! Het is dus belangrijk dat jullie stevige 
stapschoenen aandoen en dat er kapoenen meegaan die Elewijt goed kennen! Wij 
verwachten jullie van 14u tot 17u aan de lokalen. 
 

Vri jdag 18 tot zondag 20 maart is het WEEKEND!! 

Aangezien jullie het super goed gedaan hebben op troebadoeria en jullie echte 
helden waren, is het thema van het weekend…. SUPERHELDEN!! De prijs voor dit 
mega weekend zal 5 euro bedragen. Wij verwachten jullie talrijk op vri jdagavond 
om 19u30. Jullie mama en papa zullen jullie zondag om 11u terug komen halen.  
Wat neemt een superheld zoal allemaal mee op weekend? 

ü Veldbed 
ü Slaapzak 
ü Slaapgerief (kussen, pyjama, knuffel,…) 
ü Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, …) 
ü Kleren die vuil mogen worden (dikke truien, lange broek, T-shirt, …) 
ü Speelschoenen 
ü Onderbroeken 
ü Bord, beker en bestek 
ü Superheldenkledij 
ü Goed humeur! 



Kapoenen 

	

Wanneer we rekening moeten houden met bepaalde dingen zoals medicatie, 
slaapwandelen, vroeger of later aankomen of vertrekken,… laat je dit ons best weten, 
zo kunnen wij jouw kapoen helpen waar nodig! 
Jullie krijgen tot 15 maart om jullie kapoen in te schri jven voor ons 
superheldenweekend.  

Dit doe je door een mail te sturen naar kapoenen@scoutselewijt .be .  Dan zien wij 
jullie graag 18 maart met das aan onze scoutslokalen!! 

 

Zondag 27 maart 

Omdat het vandaag Pasen is, houden we Paasontbijt! Jullie hoeven dus thuis niet te 
ontbijten! Jullie zullen de paaseitjes wel nog zelf moeten zoeken in het bos! Van 9u 
tot 10u30 aan de lokalen. 
 

Zondag 3 apri l  

Vandaag is het dozenvergadering! Vraag jij je nu af wat dit juist is? Dan moet je zeker 
en vast van 14u tot 17u naar de scouts komen! 

 

Dikke 
knuffels van 

jullie helden 

Katoke, Enya, 

Mathias, Merel, 	Emilie,  Fien en Rani 



Kabouters 

	

Waarde	leden	en	ouders	van	leden,	

De	tijd	is	weer	aangebroken	om	even	een	korte	blik	te	werpen	op	het	
verloop	van	de	komende	maand,	hetzij	in	de	vorm	van	een	boekje	dat	ons	
(leiding,	leden	en	ouders	van	leden)	beter	bekend	is	als	de	Samen.	Dit	
iconisch	drukwerk	dat	maandelijks	bij	jullie	in	de	brievenbus	wordt	gestouwd	
bevat,	zoals	jullie	allicht	weten,	de	planning	van	de	scoutsactiviteiten	van	de	
komende	maand,	zodat	de	leden	weten	wat	hen	te	doen	staat	en	de	ouders	
van	diezelfde	leden	weten	wanneer	en	waar	de	desbetreffende	leden	
worden	opgewacht	door	de	jongedames	en	jongeheren	die	leiding	geven	
aan	de	leden	in	kwestie.	En	hoewel	ik	ten	zeerste	betwijfel	dat	het	u	is	
ontgaan,	wil	ik	er	toch	even	op	wijzen	dat	wij	leven	in	het	jaar	2016,	en	dat	
sinds	de	millenniumwisseling	die	zestien	jaar	geleden	plaatsvond,	wij	heden	
de	21ste	eeuw	beleven.	Hoewel	ik	u	de	geschiedenis	wil	besparen,	kan	ik	
moeilijk	verzwijgen	dat	de	mensheid	in	die	zestien	jaar	een	buitengewone	
technologische	vooruitgang	heeft	geboekt,	en	dat	van	de	circa	7396107888	
mensen	die	onze	aarde	bevolken,	reeds	3290099049	mensen	zichzelf	
internetgebruiker	kunnen	noemen,	dat	is	44,4841%.	Het	is	dan	ook	logisch	
dat	wij	als	scouts	ons	bewust	zijn	van	deze	cijfers,	en	dat	ook	wij	ons	
voordeel	halen	uit	de	eerder	genoemde	technologische	vooruitgang.	Dus	
wordt,	sinds	enkele	jaren,	elke	Samen	op	de	website	van	Scouts	Elewijt	
(http://www.scoutselewijt.be)	geplaatst.		

	

Tot	zover	de	overbodige	informatie.	

	

Ola	kabouters!		

Wij	hebben	wel	zin	in	een	hele	maand	voor	plezier.	Jullie	hopelijk	ook!	

	

		



Kabouters 

	

•	2,	4,	5	en	6	maart	:	Troebadoeria	

Zij	die	op	zoek	gaan	naar	de	definitie	van	het	woord	troebadoeria,	zullen	er	
hoogstwaarschijnlijk	geen	vinden.	Helaas.	Daarom	stellen	we	nu	een	
definitie	op,		
die	hopelijk	snel	in	de	Van	Dale	terug	te	vinden	zal	zijn.	

	 “Een	Troebadoeria	is	een	evenement,	georganiseerd	door	de	
	 jeugdbeweging	Scouts	en	Gidsen	Elewijt,	dat	plaatsvindt	in	zaal		 In	
Den	Prins	te	Elewijt.	De	leden	van	desbetreffende		 jeugdbeweging	halen	
hun	talenten	boven	en	amuseren	elkaar		 en	de	bezoekers.”	

De	act	die	onze	talenten	bundelt	zal	in	de	vergaderingen	in	februari	vorm	
krijgen,	we	beginnen	de	planning	van	maart	met	de	repetities.	Die	ook	zeer	
belangrijk	zijn.		

–		Woensdag	2	maart	–	Repetitie	

Op	2	maart	komen	wij	allen	samen	in	zaal	In	Den	Prins	om	onze	act	te	
oefenen.		
De	kabouters	starten	hun	repetitie	om	15u00.	

–		Vrijdag	4	maart	–	Repetitie	

Weerom	een	repetitie,	weerom	in	zaal	In	Den	Prins,	maar	nu	om	17u00.	

–		Zaterdag	5	maart	–	Generale	repetitie	&	voorstelling	

De	generale	repetitie	gaat	van	start	om	15u00.		
Het	is	zeer	belangrijk	dat	je	dan	aanwezig	bent.	

De	voorstelling	zal	beginnen	om	20u00	en	de	deuren	gaan	open	vanaf	
19u30.	

In	Den	Prins.	

–	Zondag	6	maart	–	Voorstelling	

Ook	op	zondag	spelen	we	een	voorstelling,	die	om	15u	van	start	gaat.	Het	is	
op	het	moment	van	schrijven	voor	de	schrijver	onduidelijk	welk	tijdstip	nu	
neergeschreven	moet	worden.		



Kabouters 

	

Hopelijk	staat	er	meer	informatie	in	het	rubriekje	van	de	groepsleiding.		

Indien	dit	niet	het	geval	is,	houden	wij	je	op	de	hoogte	via	de	elektronische	
post.	

We	kunnen	wel	al	met	zekerheid	melden	dat	het	in	zaal	In	den	Prins	te	doen	
zal	zijn.	

	

•	Zondag	13	maart	–	Jongensvergadering	

Beste	welpen,		

We	gaan	naar	goede	gewoonte	zeer	jongensachtige	dingen	doen.	

We	komen	naar	jongensachtige	gewoonte	in	zeer	jongensachtige	kledij.			

Voetbal	is	leuk.	K3	is	stom.	

14u	tot	17u.	Lokalen.	

En	we	vieren	vandaag	ook	de	verjaardag	van	Alain	Bieri,		

de	Zwitserse	voetbalscheidsrechter.	Voetbal	is	echt	leuk.	

	

•	Zondag	20	maart	–	Sportvergadering	

Er	wordt	van	14u	tot	17u	intensief	gesport	aan	de	lokalen.		

Door	ons.	Door	jullie.		

Zweet	vliegt	in	het	rond.	

	Spieren	rollen.	

De	spanning	is	te	snijden.	

Het	pistool	wordt	ten	hemel	gericht.		

Be	prepared.		

	



Kabouters 

	

We	komen	in	onze	meest	sportieve	kledij	opdraven.		

De	leiding	voorziet	de	sporten.	

Sportmassage	wordt	aangeboden	na	17u	aan	democratische	prijzen.	
€349	voor	12	minuten,	€600	voor	14	minuten.	

	

Wie	vieren	vandaag	ook	de	uitbarsting	van	de	Eyjafjallajökull,	ondertussen	
al	zes	jaar	geleden.	Oefen	alvast	op	de	uitspraak!		

	

•	Zondag	3	april	–	Kookvergadering	

Jamie	Oliver,	Piet	Huysentruyt,	Jeroen	Meus	en	Pascale	Naessens	komen	op	
zondag	3	april	van	14u	tot	17u	naar	de	scoutslokalen	van	Scouts	Elewijt.	Dat	
blijkt	uit	gelekte	mails	tussen	Meus	en	Oliver.	

	

Dearest	Jamieken	

I	ga	kokerellen	in	the	scoutslocals	te	Elawide.	

Want	I	want	to	eer	de	componisten	Johannes	Brahms	and	Kurt	Weill,	die	
dead	gingen	on	3	april.	You	komt	toch	oak?	

	

Dearest	Jerreken,	
Of	natuurlijk!	I	love	Kurt	Brahms	and	Johannes	Weill!		

	I	take	Piet	en	Pascal	met	me	mee.		
Nigella	is	in	the	rechtbank,	so	she	zal	not	van	de	party	zijn.		

I	hoop	dat	the	kabouters	all	a	meal	in	schorten	en	cookmutsen	outgedost	
zijn.		

Then	we	will	maak	very	lekkere	dingen.	

	

	



Kabouters 

	

Helaas	zit	ons	rubriekje	er	weer	op.		
Wil	je	meer	lezen?	Bezoek	dan	zeker	eens	een	bibliotheek.		

	

Lieve	groetjes	van	jullie	alfabetisch	gerangschikte	leiding.	

Bloosje	–	Boswachter	–	Doc	–	Dope	–	Niezel	–	Prins		

 

 



Welpen 

	

Dag	allerliefste	,	tofste	,	coolste	,	sterkste	,	grappigste	,	beste	welpjes	!	Hier	zijn	we	met	de	planning	
voor	de	maand	Maart..	JEEEEEEEJ	!		

	

	

13	maart	

Vandaag	gaan	we	onze	ware	aard	eens	boven	halen.	Haal	jullie	
mooiste	rokjes	,	hakken	,	hemdjes	,	klakskes	,	bretellen	enzovoort	
maar	eens	uit	jullie	kast	want	het	is	namelijk	bomma	en	bompa	
vergadering	!	Dit	zal	doorgaan	van	14u	–	17u	@	de	lokalen.	Tot	dan	!				

	

	

	

20	maart	

Vandaag	doen	we	een	vergadering	die	niet	voor	de	kleine	jongens	zijn	bestemd.	
Dit	is	een	vergadering	voor	echt	MANNEN	,En	wat	zijn	we	?	Echte	mannen	
natuurlijk	!	Deze	keer	spelen	we	voor	1	keer	niet	met	de	meisjes	of	ballen	of	
poppen.	Het	is	namelijk	BANDENVERGADERING	!!!	Hiervoor	spreken	we	af	aan	
de	lokalen	van	14u	–	17u. 	

	

	

27	maart	

GEEEEEEF	8.	Vandaag	gaan	we	met	zen	alle	opkomen	voor	ons	
land!	Wie	kan	dit	beter	dan	de	Welpen	?	ja	jongens	,	vandaag	is	het	
LEGERVERGADERING.	Trek	jullie	stevige	schoenen	maar	aan	,	en	

zorg	ervoor	dat	jullie	goed	gecamoufleerd	zijn	voor	de	eventuele	tegenstanders.	We	verzamelen	van	
14u	–	17u	aan	de	lokalen.		

	

	

	

	

	

	



Welpen 

	

3	april	

We	gaan	onze	beste	technieken	bovenhalen.	We	gaan	iets	mega	cool	maken.	De	3de	jaars	onder	ons	
kennen	normaal	gezien	de	‘knoopjes’	van	het	vak	al	een	beetje.	Het	is	TECHNIEKENVERGADERING.	
Ook	nu	worden	jullie	van	14u	–	17u	verwacht	@	de	lokalen. 	

	

Ziezo	de	maand	maart	is	ook	weer	voorbij	!	

	

Hier	zijn	nog	de	datums	waarop	jullie	moeten	komen	oefenen	
voor	troebadoeria	:	

Woensdag	2	maart	:	van	16	uur	tot	17uur	

Vrijdag	4maart	:	van	18	uur	tot	18u30	

Dit	gaat	door	in	DE	PRINS	

	

	

	 Groetjes	van	jullie	leiding!	

Balou	-	Sona-	Kigo	-	Akela-	Jacala	&	Bagheera	

	



Jong-gidsen 

 

Hallo	allerliefste	jogi’s!!	Zijn	jullie	klaar	voor	alle	geweldig	leuke	dingen	die	we	deze	maand	allemaal	
gaan	doen?	Lees	dan	zeker	verder	in	deze	encyclopedie	van	pret!!	J	

	

	

	

	

	

	

	

28	februari	2016	

We	weten	het,	in	de	vorige	samen	stond	deze	vergadering	als	“girls	will	be	boys”-vergadering!	We	
doen	even	een	switch,	verplaatsen	deze	vergadering	naar	een	tijdstip	iets	verder	in	de	toekomst	en	
we	wijden	ons	vandaag	aan	het	op	punt	stellen	van	onze	act	voor	troebadoeria!	We	smeren	onze	
kelen,	halen	onze	beste	dansbenen	boven	en	steken	iets	in	elkaar	dat	van	het	podium	zal	spatten!!	
Be	there	om	14u	@lokalen!	

5	en	6	maart	2016	

Jawel,	de	dag	waar	iedereen	met	spanning	op	gewacht	heeft,	is	eindelijk	aangebroken!	Tijdens	dit	
weekend	zullen	jullie	kunnen	tonen	aan	ouders	en	familie	waar	jullie	nu	eigenlijk	zo	hard	aan	
gewerkt	hebben	tijdens	de	vorige	vergaderingen.	En	reken	maar	dat	het	geweldig	zal	zijn,	de	jogi’s	
zijn	de	beste,	tegen	ons	kan	niemand	op…	

We	zullen	samen	nog	oefenen	in	de	prins	op	de	volgende	data,	schrijf	deze	dus	zeker	op	in	je	agenda,	
want	ze	vallen	in	de	week!	

Woensdag	2	maart	van	17u	tot	18u	in	de	Prins	

Vrijdag	4	maart	van	18u30	tot	19u	in	de	Prins	

Voor	verdere	informatie	in	verband	met	troebadoeria	zelf	kan	je	altijd	kijken	bij	het	woordje	GRL	
vooraan	in	deze	samen.		

	

	

	

	 	

	



Jong-gidsen 

 

13	maart	2016	

Zijn	jullie	er	klaar	voor,	want	hier	komt	dan	de	enige	echte	“girls	will	be	boys”-vergadering!	Verkleed	
je	zo	goed	mogelijk	als	jongen	en	we	verwachten	je	om	14u	aan	de	lokalen,	helemaal	uitgedost	in	je	
stoerste	outfit.	Vandaag	spelen	we	alleen	echte	jongensspelletjes	en	laten	we	ons	eens	goed	gaan!	

	

	

	

	

	

	

	

19	maart	2016	

Opgelet,	dit	is	een	zaterdag!	Vanavond	maken	we	ons	het	lekker	gezellig	en	gaan	we	een	film	kijken	
in	de	cinema!	We	zullen	de	hulp	van	lieve	mama’s	en	papa’s	vragen	om	ons	van	en	naar	de	filmzaal	
te	brengen.	Verdere	info	volgt	nog	via	mail!	

	

	

	

	

	

	

	

27	maart	2016	

Vandaag	is	het	helaas	geen	vergadering…	maar	vergeet	niet	in	de	tuin	eitjes	te	gaan	rapen,	want	het	
is	Pasen!!	

	

	

	

	



Jong-gidsen 

 

3	april	2016	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Benieuwd?	Kom	ontdekken	wat	we	gaan	doen	van	14u	tot	17u	aan	de	lokalen!	

	

Zo,	dat	was	het	weer	voor	deze	maand!	Wij	hebben	er	alvast	zin	en	jullie	hopelijk	ook	J	

	

Vele	dikke	knuffels	van	

marB	 	 ilenE	 	 boB	 	 neifezoJ	 	 neiF	

	

(tip:	de	leiding)



Jeevee’s 

 

Er	 was	 eens	 een	 jongverkenner	 die	 zich	 afvroeg	 welke	 avonturen	 op	 hem	 stonden	 te	

wachten	het	aanstaande	weekend.	Hij	opende	het	Grote	Boek	van	de	maand	maart	en	kwam	uit	op	
deze	 pagina.	 Vol	 ongeloof	 keek	 de	 dappere	 knaap	 naar	 de	 uitdagingen	 dat	 de	 koningen	 en	
koninginnen	van	het	 rijk	der	Scoutsen	voor	hem	en	zijn	kornuiten	hadden	bedacht	en	 trok	week	1	
dag	op	avontuur.	Des	avonds	keerde	hij	telkens	moe	en	voldaan	terug	huiswaarts,	waarna	zijn	Vader	
en	Moeder	zijn	gewaad	wasten	in	de	rivier*.	
	
	
	
Op	woensdag	2	maart	werd	de	jongverkenner	ontboden	aan	het	

hof	 van	 de	 Prins	 omstreeks	 het	 moment	 dat	 de	 kerkklok	 6	
malen	sloeg.	Hier	oefende	hij	met	zijn	collega-troubadours	de	
act	 in	 die	 zij	 dat	 weekend	 zouden	 uitvoeren	 op	 het	
tweejaarlijkse	 feest	 der	 troubadours.	 De	 dappere	 jongeman	
zorgde	ervoor	dat	hij	aanwezig	was	 toen	de	zon	5	uren	en	3	
kwarturen	 had	 afgelegd	 na	 de	middag.	 Hierdoor	 konden	 de	
troubadours	hun	4	kwarturen	optimaal	gebruiken	en	om	7	uur	
in	vrede	wederkeren.		

	
Op	vrijdag	4	maart	ging	de	jongeman	wederom	naar	het	hof	van	

De	Prins.	Zijn	repetitie	begon	toen	de	klok	7	maal	sloeg,	maar	
hij	 was	 gelukkig	 ruim	 op	 tijd	 zodat	 zijn	 troubadoursgroep	 hun	 2	 kwarturen	 ten	 volle	 konden	
benutten.		

	
Het	gehele	weekend	van	5	en	6	maart	hadden	alle	troubadours	het	ontiegelijk	druk.	Voor	de	precieze	

uren	der	aanwezigheid	keken	zij	 steevast	vooraan	 in	het	Grote	Boek	van	maart,	 in	het	woordje	
van	de	GRL.	Gedurende	het	feest	der	Troubadours,	door	het	plebs	‘troebadoeria’	genaamd,	gaven	
zij	 het	 beste	 van	 zichzelf.	 Alle	 troubadours	 sloegen	 met	 de	 glimlach	 hun	 normale	 wekelijks	
activiteiten	(zoals	voetbaltrainingen,	 -matchen,	muziekschool,	paardrijles,	wekelijkse	scheldpartij	
met	de	buren,	…)	over	om	altijd	op	de	juiste	uren	aanwezig	te	kunnen	zijn.	Dit	hele	gebeuren	vond	
plaats	aan	het	hof	van	De	Prins,	vlak	aan	de	kerk	van	Elewijt.	

	
	
	

Op	zaterdag	12	maart	spraken	alle	jongverkenners	af	aan	
hun	lokalen	toen	de	kerkklok	7	maal	sloeg.	Het	merendeel	
van	hen	ging	door	een	zware	periode	waarin	hun	strenge	
leraren	 hen	moeilijke	 proeven	 voorlegde.	 Toch	waren	 zij	
allen	 aanwezig	 in	 klederen	 gepast	 aan	 de	 huidige	
meteorologische	toestand.	Nog	voor	zij	het	beseften	had	
de	 grote	 wijzer	 van	 de	 horlogerie	 2	 volledige	 toeren	
afgelegd	 en	 moesten	 zij	 wederkeren	 om	 verder	 te	
studeren.	
	
	

Het	volgende	weekeinde	moesten	de	jongverkenners	om		
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20	uur	aanwezig	zijn,	en	dat	op	zaterdag	19	maart.	Deze		
keer	waren	zij	gekleed	tegen	de	meest	barre	temperaturen.	Hun	overjassen	waren	bestand	tegen	
minstens	2u	gietende	regen	en	ook	gure	winden	hadden	hen	niet	kunnen	stoppen.	Vol	moed	trokken	
zij	ten	strijde	tegen	het	kwaad.	Om	22u30	waren	hun	oogleden	zo	zwaar	dat	zij	hun	bedstedes	
terugzochten.	
	
	
Op	 zondag	 27	 maart	 waren	 alle	 jongverkenners	 zo	 druk	 bezig	 met	 eieren	 zoeken,	 hun	 oma’s	 en	

tantes	kussen	te	geven	en	te	eten	dat	zij	allen	vergaten	naar	de	scouts	 te	komen.	Gelukkig	was	
het	dan	ook	geen	vergadering,	want	de	leiding	zat	in	de	paasmis.		

	

	 	 	
	
	
	
Welke	avonturen	zich	op	de	jongverkenners	zullen	storten	op	zondag	4	april,	staat	in	het	Grote	Boek	

van	april.	Wel	is	al	geweten	dat	deze	van	2	tot	5	doorgaat,	en	dat	aan	de	lokalen.	Tenzij	dit	anders	
wordt	 gecommuniceerd	 via	 elektronische	 weg	 natuurlijk.	 Wie	 weet	 wel	 een	 geduchte		
voorbereiding	op	volgend	weekeinde	misschien?	

	
	
Alle	 jongverkenners	 hadden	 dit	 weekeinde	 in	 hun	 agenda	 aangestipt.	 Kortstondige	 3uur	 durende	
avonturen	zijn	voltooid	verleden	tijd.	Het	is	tijd	voor	het	echte	werk.	De	jongverkenners	vertrekken	
op	survivalweekend	op	8-9&10	april.	Verdere	 informatie	 is	strikt	geheim	en	zal	hen	per	duivenpost	
opgestuurd	worden.		
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Alle	jongverkenners	krijgen	de	hartelijke	groeten	van	hun	leiding.	
	
Joren,	Leander,	Mathilde,	Marit,	Sam		
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Hallo	daar,	gidsen.	

	

Nog	5	maanden	

								21	dagen	

								9	uren	

								38	minuten	

								5	seconden		

Tot	we	onze	stalen	rossen	enkele	honderden	kilometers	de	weg	op	sturen,	JOEPIE!	

Maar	nu	nog	eerst	de	samen	van	maart.	

Zaterdag	5	&	zondag	6	maart	

	

Troebadoeria,	ons	2-jaarlijkse	moment	van	glorie.	

	

Ontelbare	keren	groeiden	uit	deze	hoogstaande	voorstellingen	heuse	Hollywoodsterren;	denk	aan	de	
Leo	(DiCaprio,	heeft	jullie	leiding	nog	kapoenenleiding	van	gekregen),	Dwayne	“The	Rock”	Johnson	
(voor	dat	hij	begon	met	moddervechten)	en	Julia	Roberts,	haar	heb	ik	ons	nog	weten	presenteren	
op't	podium.		

	

Na	onze	ellenlange	en	slopende	voorbereiding	die	reeds	enkele	weken	aan	de	gang	is,	kunnen	we	nu	
het	beste	van	onszelf	laten	zien.	De	spotters	zijn	verwittigd,	zij	zullen	op	de	eerste	rij	te	vinden	zijn.	

	

Om	de	mannen	van	de	techniek	op	het	juiste	spoor	te	zetten	zullen	we	wel	nog	enkele	generale	
repetities	moeten	doorstaan,	check	hiervoor	woordje	GRL.	

	

Zondag	13	maart	

	

We	hebben	van	hogerhand	de	opdracht	gekregen	een	waardevol	goedje	te	transporteren	doorheen	
Elewijt	City.	Maar	let	op,	de	vijand	ligt	op	de	loer	en	schiet	met	scherp.		Afspraak	1400h	@base.	
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Zaterdag	19	maart	

	

Opletten	geblazen,	dit	is	een	zaterdag!	

	

We	nemen	vandaag	voor	1	dag	een	stad	over,	niemand	zal	nog	veilig	zijn.		

Wij	gidsen	zullen	ons	territorium	vergroten,	dit	niet	zonder	slag	of	stoot.		

	

Afspraak	14u	aan	de	locals	met	de	fiets,	

we	zullen	terug	zijn	rond	18u	in	Elewijt	

	

Zondag	27	maart	

	

Tijd	om	de	groentjes	onder	ons	een	vaste	plek	in	de	hiërarchie	te	geven	(die	is	er	eigelijk	al	hoor,	nu	
maken	we	het	enkel	officieel).		

	

Het	is	DOOP!	Vieze	vuile	wijsheidspap,	pompen	tot	je	arm-	en	schouderspieren	verzuren,	rondjes	
lopen	tot	je	je	benen	niet	meer	voelt,...	

	

OF	we	bedenken	originele	(leuke)	opdrachten,	leren	hen	wat	bij?	Wat	denken	jullie?		

De	2de	en	3de	jaars	mogen	vroeger	komen,	spreek	dit	nog	af	op	gezichtenboek	

	

	

Zondag	3	april	

	

lift (de; m; meervoud: liften)1hijstoestel om voorwerpen of personen van de ene 

verdieping van een gebouw naar een andere te vervoeren: (figuurlijk) in de lift 

zittenvooruitgang boeken2het gratis meerijden in een auto 

lif·ten (liftte, heeft, is gelift)1proberen een lift (2) te krijgen2een facelift laten 

ondergaan-  
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          Anse aka Batgirl       Anneleen aka Black Widow 

 

 Poedel   aka Deadpool                    Bernard aka Wolverine 
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los huéspedes, na een grave korte maand volgt alweer een minstens even grave 
lange maand! JOEPIE !!	

Zet jullie schrap wan hier komt de maandschors voor maart:  

5-6 maart: Troebadoeria  

Wheee, dit weekend is het troebadoeria! Tijd om het hele gezin, vriendjes, 
vriendinnetjes, schildpadden, kangoeroes, struisvogels,… mee te nemen en te laten 
genieten van een bangelijke show! De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 5 
maart om 20u (deuren 19u30) en op zondag 6 maart om 15u (deuren 14u30). 

Zeker niet vergeten dat we in de week voor troebadoeria nog repetities hebben in 
den prins! Voor de vk’s is dat woensdag om 20u en vrijdag ook om 20u! Zaterdag 
start de generale repetitie om 15 uur!  

13 maart: : nerovetsrethca gniredagrev 

U tdrow thcawrev mo 2 ruu naa ed nelokal! Laamella nemok sud raan ezed 
ediaardegmo gniredagrev. Starten Netrats neod ew tem rabrennekrev ne negidnie 
tem nee gninepo.  

TOT NAD!!!  

 

20 maart: Margi vergadering 

Jow jow, Swag swag!  Marginale Teppers! Voor vandaag  doede gewoon  ulle 
trainings aan, ulle marcellekes en ulle bling bling, samen met ulle air maxkes en de 
klakskes oep half 7, want het is margi vergadering he! Komaan Rita, schief goaan!  

Boenke boenke en helemaal hert goaan !  

27 maart: Boefvergadering 

Ok, mannen, etenstijd! Breng alles wat gelle lekker vindt mee naar de scouts en 
neem ook maar een tweede maag mee, want die gade nodig hebben! We gaan 
boefen, ni zomaar boefen, maar boefen zoals de vkes da hier in ElWahit doen! 3 uur 
aan een stuk en da zonder zagende grieten die zeggen van da is ni gezond en dees 
maakt u dik, neen! Gewoon een old school boefvergaderingske. Be there or be ne 
zievereir!  
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Dear	friends,		

what	are	we	going	to	do	in	March?	

	

Saturday		6	en	Sunday	7	maart:	TwOEBADOEwIA	

I	heard	it	is	going	to	be	something	with	een	rode	draad	and	eskimo’s	and	a	lot	of	Teun.	
Like	elk	year	it’s	aan	us	to	presenteer	all	the	acts	off	the	others.	
Just	because	we	are	awesome.		
Only	if	we	do	this	the	party	can	bejin!	

	

rehearsels:	

- Wednesday,	2th	of	March:	9pm		(21h)	@	the	prins		
- Friday,	4th	of	March:	8.30pm	(20h30)	@	the	prins	
- Saturday,	6th	of	March	:	generale	repetitie,	3pm	(15h)	@	the	prins		

	

Sunday,	the	13th	of	March:	Jin-to-Jin	

You	know	the	concept!	An	innocent	hand	choose	enkele	names.	This	time,	the	innocent	hand	was	
very	original.	He	took	the	poeflist	and	looked	which	jinners	had	the	highest	poef.	The	lucky	few	are	-
drums/tromgeroffel-...	Jelle,	Sam,	Jane	and	Kobe!!	Congratulations!	
You	guys	can	show	us	how	goed	you	can	give	leiding,	and	make	an	unforgettable	spel.		

Don’t	forget	to	begin	op	tijd	because	it	kruips	more	work	in	than	you	think.	
		

Sunday,	the	20th	of	March:	‘vettige-Hans-vergadering’	

Today,	we	are	going	to	get	very	dirty,	so	don’t	do	u	beste	kleren	on.	Let’s	all	pray	for	some	sunny	and	
warm	weer!		
Now	we	can	smos	as	much	as	we	want,	it	mag	today.	
Come	and	let’s	get	dirty!	
As	usual,	from	2pm	till	5	pm	at	the	Jinbar.	

	

The	25th,	26th	OR	27th:	Cinefiësta	

Like	always,	the	Jin	mag	one	night	komen	kijken,	but	we	don’t	know	yet	for	sure	welke	night.	So	we	
will	keep	you	op	de	hoogte.	Normally	it’s	always	the	zondag	that	you	guys	mogen	komen.	
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Sunday,	the	27th	of	March:	Paasvergadering	

Like	the	heideroosjes	as	the	heideroosjes	sing	‘They	melt	the	Easter	Bunny’,	we	gonna	show	onze	
versie	of	easter.	
Today	has	something	to	do	with	eieren	and	klokken.	Ontdek	it	together	with	us,	from	2pm	till	5pm	at	
the	Jinbar.	

	

Monday,	the	28th	of	March	

Normally,	we	are	going	to	play	voetbal	with	other	scouts	of	ons	district,	but	again	we	don’t	know	het	
fijne	of	this	thing.	We	will	keep	you	op	de	hoogte!	

	
Sunday,	the	10the	of	April	
We	know,	we	know	it’s	first	the	3the	of	April,	but	say	this	date	to	your	mammie	and	pappie,	so	they	
can	save	the	date.	
Why?	Today	we	gonna	play	games	with	the	people	who	put	you	on	this	planet.	
You	know	it	optijd	so	there	is	no	excuse	that	they	don’t	be	there.		

	

greatings,		

	

yours	sincerely	

	

Opti,	Develter	&	Lina	



    

 



   Achterflap 

 

	


