
 België – Belgique 
	 P.B.	
	 1980	Zemst	
	 2/3595	

	

	

	

	

	

	
 

April 2016 
	

	

V.U.: Zoë Clinckspoor, Lange Ravestraat 72, 1982 Elewijt 
P3A9105 
Verschijnt maandelijks behalve in juni en augustus 

Afgiftekantoor: 1980 Zemst 

 



Redactioneeltje 
 
 
 
 
 
 
 

De lente komt. Tijd dat het 
parkbankje het weer van de 

bureaustoel wint. 

 

 
 

Kusjes van de samenploeg  

Zoë Clinckspoor en Anse Kuyl



Woordje GRL 

	

 
 
Hallo allemaal! 

 

 

De lente is weer in het land, wat wil zeggen dat de vogeltjes beginnen fluiten en de 

voorjaarsbloemen komen piepen, maar dat het bovenal tijd is voor de Samen van 

april! We willen iedereen eerst en vooral bedanken voor de massale opkomst tijdens 

onze twee Troebadoeria-voorstellingen, het weekend was mede dankzij jullie een 

enorm succes!  

 

Zoals in elke samen maken we nu dan graag reclame voor ons volgende grote 

evenement: Funky on the Rocks 2016! Onze fuif gaat dit jaar door op onze nieuwe 

locatie in JH De Caravan. De BODEGA is natuurlijk ook weer van de partij: in een 

verwarmde tent naast het jeugdhuis. Hier nodigen we jullie graag uit voor een lekker 

streekbiertje. Dit jaar serveren traditiegetrouw weer Gouden Carolus, maar voor de 

eerste keer ook een Elewijts streekbier: Minnares Tripel. Dit ‘smaakvol, 

evenwichtig gehopt blondje met een alcoholgehalte van	8,5	volumeprocent’ wordt 

gebrouwen door een aantal oud-scouts. Meer ‘streek’ kunnen we dus niet gaan met 

ons streekbierencafé ;-) 

Naast de echte fuif en bodega die starten om 21u, kunnen de kleinsten en tieners 

ook komen dansen op de kinder – en tienerfuif, eveneens in het jeugdhuis! De 

kinderfuif (kapoenen, welpen, kabouters) zal doorgaan van 17u tot 18.45u en de 

tienerfuif (jonggivers) van 19u tot 20.30u.   

 



Woordje GRL 

	

Verder hebben we nog wat andere handige data: 

• Groepsuitstap: zaterdag 25 juni 2016 

• Kampinfo: 
o De jonggivers en givers vertrekken vrijdag 5 augustus 2016 

o De kabouters en welpen vertrekken maandag 8 augustus 2016 
o De kapoenen vertrekken woensdag 10 augustus 2016 
o Iedereen komt terug met de bus op maandag 15 augustus 2016!  

• Aan alle ouders vragen we om hun kleine (grote) spruit zelf te brengen naar 

het kampterrein (behalve de gidsen en de verkenners, want die fietsen naar 

daar), zo krijgen jullie ook eens de kans om het kampterrein te zien. 

• De leiding komt eind juni langs om jullie zoon/dochter in te schrijven voor het 

kamp, maar zij zullen zelf nog laten weten wanneer dit juist zal zijn 

 

Tot slot willen we graag een OPROEP doen: 

Elk jaar organiseren een aantal enthousiaste ouders ‘Den Elewijtse Pijl’. Dankzij 

hun inzet konden we dit jaar beginnen aan de bouw van onze nieuwe chalet! Na 

enkele jaren zoeken zij nu extra ouders die zich willen inzetten voor dit evenement, 

zodat we kunnen verdergaan met de renovatie van onze lokalen. We zoeken zowel 

mensen die de week of de dag zelf kunnen komen helpen (klaarzetten, de 

eetstandjes bemannen, …) als mensen die voor langere tijd in het organisatiecomité 

willen komen! 

Wie geïnteresseerd is, is op maandag 18 april om 20u30 welkom in de pastorij 
(hoek Dynastiestraat-Tervuursesteenweg), op de volgende vergadering van het 
organisatiecomité. Geïnteresseerden vragen we om een mailtje te sturen naar 

luc.de.leener@telenet.be. Tot dan! 



Woordje GRL 

	

Zo, dit was het voor deze maand. Bij vragen: 

 

groepsleiding@scoutselewijt.be 
 
Toon (0486/51.32.39) Jeroen (0479/32.94.90) Maarten (0471/96.18.81) 
 
 
 



Kapoenen 

	

Dag	mensen	van	het	thuisfront,	

Hier	spreekt	tot	u	de	boodschapper	van	de	plannen.	Zo	weet	iedereen	wat	er	te	wachten	staat	in	de	
maand	voor	mei	en	na	maart.	Bij	andere	takken	staat	hier	een	hele	uitleg	over	speciale	dingen	over	
de	maand	april	maar	wat	ik	u	erover	kan	vertellen	zijn	deze	dingen:	

- Hij	telt	30	dagen	
- Waaronder	2	weken	paasvakantie	
- Deze	vakantie	is	niet	voor	de	ouders	want	die	krijgen	geen	verlof	
- Deze	vakantie	is	ook	niet	voor	studenten	omdat	deze	namelijk	best	studeren	
- Deze	vakantie	is	dus	een	mooie	kans	om	eens	bij	oma	en	opa	langs	te	gaan	of	het	huis	op	

stelten	te	zetten	wanneer	mama	en	papa	gaan	werken	zijn	

Ik	kondig	u	met	plezier	aan,	de	enige	echte	samen	van…	

Wanneer	er	geen	specifieke	uren	staan	zijn	het	de	gewoonlijke	uren	van	2	tot	5u.	

Zondag 3/04: Dozenvergadering 

Op	deze	grote	dag	roepen	we	de	architect	in	ons	naar	boven.	Als	jij	
het	kan	denken	kunnen	de	kapoenen	het	bouwen.	We	gaan	
namelijk	met	dozen	allerlei	leuke	dingen	doen.	Een	kasteel	voor	de	
jongens?	Geen	probleem.	Een	koets	voor	de	meisjes?	Geen	
probleem.	Een	waterpretpark?	Groot	probleem.	Kartonnen	dozen	
kunnen	namelijk	niet	tegen	water.		

Zondag 10/4: Kookvergadering 

Wat	hebben	wij	nodig:	

- Een	vleugje	kapoenen	
- Een	marinade	van	de	leiding	
- 125g	goed	humeur	
- 1,5	stukken	handige	handen	
- Spruitjes	want	dat	eten	kapoenen	zo	graag	

Das	simpel,	das	goed,	das	perfect!	

Kan	jij	de	lekkerste	fruitsate	maken?	Of	lekkere	koekjes	die	we	kunnen	versieren…	Zolang	het	
eetbaar	is	mag	jij	je	laten	gaan	met	wat	we	in	aanbieding	hebben.	Ik	kijk	er	alvast	naar	uit	want	ik	
krijg	al	honger	tijdens	het	schrijven	(en	dan	heb	ik	nog	maar	net	gegeten	seg!	J	)	



Kapoenen 

	

ZATERDAG 16/4: Funky on the rocks! 

Poets	die	dansschoenen	al	maar!	Doe	wat	gel	in	je	haar.	Mooie	staartjes	in	het	haar.	Schraap	je	stem	

en	oefen	al	die	liedjes	al	maar	want	vandaag	is	het	SCOUTSFUIF!!!	Voor	de	kapoenen	is	dit	van	17u 
- 18u45. Dit vindt plaats in het jeugdhuis in tegenstelling tot vorige jaren. Het jeugdhuis 
is het gebouw op het veld naast de voetbal en over de hondenschool. Wij zullen er waarschijnlijk 
ook wel zijn want er zullen snoepsates zijn en allemaal ander lekkers. We gaan natuurlijk wel niet 
te veel snoepen want thuis moeten we ook wat eten he. Vraag dus aan je mama of papa een 
paar centjes voor ‘een paar’ lekkernijen. Wij hebben er al zin in! Hopelijk tot dan want het belooft 
een hele toffe party te worden. 

P.S. Ik heb in de wandelgangen horen zeggen dat de bostrol er ook zal zijn. 

P.P.S. Voor de grotere kindjes is er grote mensendrank. Of zware grote mensendrank voor de 
liefhebbers. En ook een grotere fuif iets later op de avond. Zie woordje GRL. 

	

Zondag 17/4: GEEN scouts 

Op	deze	triestige	dag	zal	het	geen	scouts	zijn	L.	Maar	we	genieten	nog	na	van	
gisteren	en	zijn	extra	lief	voor	mama	en	papa	die	gisterenavond	hopelijk	nog	iets	
gaan	drinken	zijn	op	de	scoutsfuif.	Het	ontbijt	zal	later	dan	gepland	zijn.	Maar	je	
kan	altijd	al	de	tafel	dekken,	koffie	zetten	en	het	doosje	klaarleggen	waar	
“DAFALGAN”	op	staat.	Dat	zijn	snoepjes	voor	grote	mensen	met	leuke	kinderen.	
En	voor	de	rest	niet	te	veel	treuren	want	volgende	week	wordt	extra	leuk!	

Intermezzo: Kleurplaat 

Kleur	de	tekening	in	de	juiste	kleur:	

		

	

	

										1:	Rood	

	

1	



Kapoenen 

	

Zondag 24/4: Avonturendag 

Op	deze	schitterende	dag	(ja,	ik	weet	al	dat	het	dan	juist	die	dag	super	mooi	weer	gaat	zijn)	trekken	
we	naar	het	verre	Bloso	domein	of	het	Sport	Vlaanderen	domein	want	Bloso	heeft	zijn	naam	

veranderd.	Dit	leuk	weetje	terzijde	gaan	we	dus	te	voet	naar	het	domein	waar	iedereen	wel	van	weet	
wat	we	bedoelen	en	spelen	we	daar	spelletjes.	Voor	waterspelletjes	zal	het	misschien	nog	net	iets	te	
vroeg	zijn	maar	we	zullen	er	ons	zeker	niet	vervelen.	Het	enige	wat	wij	nodig	hebben	is	plaats	en	
fantasie.	Dit	belooft	een	mooi	dagje	uit	te	worden	dus	zorg	maar	dat	je	er	klaar	voor	bent.	Het	enige	
dat	je	hiervoor	moet	doen	is	aanwezig	zijn	om	2u	aan	de	lokalen.	Wij	zorgen	voor	de	rest	J	

	

Dan	komt	nu	het	pijnlijke	deel	van	deze	maand	en	dat	is	het	afscheid	nemen.	Dag	mijn	lieve	en	
minder	lieve	kapoenen	en	tot	volgende	keer	met	een	nieuwe	maand	en	nieuwe	vergaderingen	met	
nog	steeds	dezelfde	leiding	ter	uwer	beschikking.	

Onze	namen	zijn	nog	steeds	

Rani,	Merel,	Katoke,	Emilie,	Fien,	Enya	en	(de	enige	echte)	Mathias	Honshoven	

Tot	volgende	maand!!	

xxxxxx	



Kabouters 

	

 

 

Kabouters 
 

27maart 
 
Helaas paashaas, het is tot ons groooooootste spijt hebben we vandaag geen vergadering omdat het 
Pasen is / / / / / / / /.  
Jullie super coole leiding zal aan jullie denken net zoals de paaslokken die alle tuinen zal vol proppen 
met paaseieren. 
Dikkkeee kussen en knuffels de rouwende leiding. 
 
3 april 
 
Wat peper, wat zout, en dingen waar je van houdt.  
Dit zijn de perfecte ingrediënten voor de ideale kook vergadering.  
Kom van 2 tot 5 aan de scoutslokalen met je kookmuts op.  
 

10 april 
 
‘klik’ hier, ‘klik’ daar, ‘klik’ evrywaar.  
Zoals jullie al kunnen raden doe ik een fototoestel na.  
Het is dus fotozoektocht.  
Deze vergadering vindt plaats aan de scouts lokalen van 2u tot 5u. 
 

 
ZATERDAG 16 april 
 

GDQVH�GDQVH�GDQVH�GDQVH�GDQVH�GDQVHHHHHHXXXXXKKKK�����������������������
Zoals jullie al door hebben gaat het hier om danse. Dit is geen gewone vergadering maar een 

feestvergadering !!! het is namelijk de Voor meer informatie kan je kijken bij 
woordje GRL vooraan in de samen. De prachtige kabouters worden om 17uur tot 18:45uur verwacht 
aan jeugdhuis de caravan en niet de prins zoals gewoonlijk!!!!!! 
Tot dan Dancing Queens  
 
KABOUTERWEEKEND VAN 22 TOT 23 APRIL  
 
Joepieeee weekend !!!! het moment waar we allemaal op hebben gewacht. 
Meer mag ik jullie nog niet verklappen maar de nodige informatie komt nog via de mail. 
Hopelijk zie ik jullie daar GIRLZZZZ. 
 
1 mei  
 
Oohnooooo er is een moord gepleegd !! wat nu??!! 
Al een geluk zijn er tussen de kabouters top speurders.  
Kom verkleed van 2u tot 5u naar de vergadering zo kunne we de moord nog beter oplossen. 

 
 
 
 



Kabouters 

	

 

Hier nog een foto van jullie topleiding moesten jullie nog niet weten wie wij zijn 
Xoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxxoxoxxoxoxoxxoxoxoxoxoxxoxxoxoxox  
 

 
 
      Niezel, Prins, Boswachter, Bloosje, Doc en zeker niet te vergeten jullie allerliefste leiding DOPE  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Welpen 

	

Hallowkes! Welpen! Hier de samen van april. Het scoutsjaar loopt bijna op 
zijn eind, maar niet getreurd, we hebben nog een aantal zondagen te gaan. 
Daarna volgt een super - geweldig kamp!! Hier de volgende zondagen. 

	

Zondag	3	april	

Vandaag	gaan	jullie	de	kneepjes	van	het	vak	leren.	Jullie	worden	een	echte	scouts.	Na	deze	
vergadering	kan	je	zeggen:	“ik	ben	een	echte	welp!”	Want	na	vandaag	kan	jij	sjorren!		Kom	zeker	en	
vast	van	14	uur	naar	de	scoutslokalen	en	leer	de	kneepjes	van	het	vak	van	jullie	slimme	leiding.	Om	
17	uur	zit	ons	technieksessie	erop	en	kunnen	jullie	op	kamp	alles	sjorren	wat	je	maar	wil.	

	

Zondag	10	april	

Kom	van	14	tot	17	naar	de	lokalen	en	kom	samen	het	mega	coole	fotozoektochtspel	
spelen.		

	

Zaterdag	16	april	

Op	deze	zaterdag	avond	gaat	onze	jaarlijkse	scoutsfuif	door.	Deze	zal	dit	jaar	doorgaan	in	het	
jeugdhuis	van	Elewijt.	Het	adres	is	Driesstraat	10	in	Elewijt.	Voor	de	welpen	is	dit	de	kinderfuif	van	
17u	-	18u45.	We	spreken	af	rond	17	uur	aan	het	jeugdhuis	zelf.	Gooi	die	beentjes	maar	los!	
 

Zondag	17	april	

Vandaag	is	het	geen	vergadering.	Onze	benen	zijn	moe	van	gisteren	te	dansen	en	hebben	nood	aan	
wat		rust.	We	zien	jullie	graag	volgende	zondag!		

24	april	

Neem	allemaal	je	fiets	mee,	het	is	fietsvergadering.	Laat	ons	hopen	op	goed	weer,	we	gaan	met	
ons	velo’ken	naar	Bloso	in	Hofstade.	We	spreken	af	om	14	uur	aan	de	scoutslokalen.	Om	17	uur	
kan	je	je	welp	komen	halen	aan	de	scouts.	(Neem	zeker	ook	een	slot	mee	voor	je	fiets!)		

Zondag	8	mei	

Vandaag	gaat	jullie	leiding	jullie	voor	1	dag	verlaten.	Niet	getreurd	er	komt	een	heel	ander	team	jullie	
voor	deze	ene	dag	leiding	geven.	Wil	je	weten	wie?	Kom	het	van	14	tot	17	ontdekken	aan	de	
scoutslokalen!		

	

	



Welpen 

	

Zo dit was het dan weer voor deze maand. Op naar de volgende, we komen 
steeds dichter bij dat welpenkamp, hip hoi!!! 

Groetjes van de leiding!  
Kigo- Sona- Balou- Akela- Jacala & Bagheera!  

 



Jong-gidsen 

 

Hellooo mijn allerliefste schattekes, spruitekes, schetekes, trezekes of 

gewoon jong-gidskes! 

 

Nadat sommige van jullie even hard hebben af moeten zien met de examens, 
staat er alweer een spiksplinternieuwe maand voor ons klaar! Dat betekent 
dat de zomervakantie ook weer iets dichter bijkomt… Olé! (dan is het kamp he, 
voor degene die het nog niet meteen doorhadden J) 
Maar goed, éérst nog een beetje dolle pret op zondag!  

 

Zondag 3 april 

Jawel jawel, het is weer zover: eindelijk nog eens een vergadering. Jullie 
hebben de scouts en ons (en misschien elkaar ook) even moeten missen L En 
daaaaarom gaan we samen met de jong-verkenners iets doen! Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd! 
Wat we gaan doen, dat kan ik jullie nog niet verklappen...  
Maar het zal een beetje actief zijn.  

 
 

En misschien wel een beetje nat. 



Jong-gidsen 

 

 
Maar hopelijk een beetje droog. Ik bedoel: heet!  

 

 
En natuurlijk een beetje heel heel !  

  
Hou je mail dus maar goed in de gaten! 

 

Zondag 10 april 

ingrediënten 
• 1 kg aardappelen (loskokend) 
• 3 eieren 
• 150 g boter 
• 2 dl melk 
• nootmuskaat 
• een suifje zout 

bereiding 
• Schil de aardappelen en kook ze gaar in licht gezouten water. 
• Zet een pot op het vuur, giet er de melk in en breng ze aan de kook. Snij de boter in klontjes en voeg ze 

toe. Kruid de melk met een snuifje zout. 



Jong-gidsen 

 

• Giet de aardappelen af en stamp ze fijn met een aardappelstamper. 
• Schenk het mengsel van hete melk en boter bij de geplette aardappelen. 
• Scheid de eieren en roer de dooiers meteen onder de puree. De eiwitten gebruik je niet. 
• Proef de puree en voeg indien nodig wat zout toe. Wie ervan houdt kan ook wat versgeraspte 

nootmuskaat toevoegen. 

 
à Rarara… wat gaan wij vandaag doen??? Van 2 tot 5 aan onze lokalen!  

 

Woensdag 13 april 

Relax, vandaag moet je niét naar de scouts komen. Want er is namelijk geen 
vergadering…. 
Wat je vandaag wél moet doen, is even aan Eleni denken! Ze wordt vandaag een 
jaartje ouder! Driewerf hoeraa!  

 

Zaterdag 16 april 

Ook vandaag is het geen vergadering. Er staat namelijks nog iets veel leuker 
op de planning! J  

 

Neem al je vriendjes mee en kom maar dansen dansen dansen op de TIENERFUIF  
WHERE: JH De Caravan (YES, daar gaat het nog plezanter worden dan anders!!)  
WHEN: 19h tot 20h30 

 

 

 

 

 

 

  



Jong-gidsen 

 

 

 

Zondag 24 april 

 

Een tip! 

Kom met je fiets, helm en stevig slot om 13u naar de lokalen!  
Afhankelijk van het weer, kunnen de plannen nog wijzigen.  
We houden jullie op de hoogte! J  

 

Niet alleen zondag 1 mei, maar ook zaterdag 30 april én vrijdag 29 
april 

Awel, JA! Het is 
eindelijk zover! 

Deze keer mogen enkel 
jong-gidsen mee (en 
jullie leiding 
natuurlijk!). Schrijf dit 
alvast in jullie agenda: 
WIJ GAAN OP WEEKEND 
NAAR GRASHEIDE! 

Lieve meiden, wij kijken 
er alvast enorm hard 
naaruit! Jullie hopelijk 
ook!  

Meer info binnenkort in je mailbox! J  

 



Jong-gidsen 

 

Zondag 8 mei 

En toen was de eerste week van mei al weer voorbij!  
Maar aangezien deze zondag nog zo ver in de toekomst ligt, blijft het gewoon 
nog een verrassing…  

Haha!  
Hopelijk gaan we jullie allemaal nog veel zien de komende maanden! (zodat je 
zeker mee mag op kamp J )  

 

Deze keer krijgen jullie kusjes en knuffels van deze knapperds!  

 

     

XOXO  

 

 



Jeevee’s 

 

Dag	Jongeheren,	

	

Welkom	in	de	maand	april!	Ten	eerste	geven	we	jullie	een	portie	schuddebuiken	mee.	Geniet	met	
volle	teugen	van	de	volgende	dosis	schitterende	moppen…	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ziezo,	nu	dat	achter	de	rug	is	stappen	we	gelijk	over	naar	de	maandschors.	



Jeevee’s 

 

Zondag	3	april	

De	tweede	zondag	van	de	paasvakantie.	De	perfecte	gelegenheid	voor	een	avontuurlijk	dagje.	
Hoogstwaarschijnlijk	spreken	we	af	van	2	tot	5@	the	locals,	tenzij	dit	anders	wordt	
doorgecommuniceerd	via	mail.	Hou	deze	dus	zeker	in	de	gaten.		

8-9-10	april	

Het	langverwachte	survialweekend	is	eindelijk	een	feit.	Dit	keer	gaan	we	voor	de	verandering	eens	
naar	de	wildernis	in	het	verre	Walloniëland.	Wat	nemen	jullie	allemaal	mee?	
-	Stevige	stapschoenen	
-	Matje	
-	Slaapzak	
-	Tandenborstel	
-	Trekkersrugzak	
-	Uniform	(das,	hemd,	broek)	
-	Dikke	trui	
-	Regenjas	
-	Steek	je	rugzak	zeker	niet	te	vol,	want	we	moeten	al	het	rantsoen	kunnen	verdelen	
-	…	
	
Concrete	info	over	vertrekuur	en	plaats	van	samenkomst	wordt	via	mail	doorgestuurd.	

	
16	april	

�����-------///////////!!!!!!!!Funky	On	The	Rocks!!!!!!!!\\\\\\\\\\\\\-------	�����	

	

	

Vandaag	zijn	jullie	allen	welkom	in	jh	De	Caravan	om	te	dansen	op	de	beste	muziek	van	vroeger	en	
nu!	
(Zie	woordje	GRL	voor	concrete	uren)	

Op	17	april	is	het	bijgevolg	géén	scouts.		

24	april	

Vandaag	staat	helemaal	in	teken	van	de	man	hier	rechts	
afgebeeld.	
Kom	verkleed	als	een	echte	maffioso	naar	de	lokalen	van	14h	tot	
17h.		
And	remember:	Keep	your	friends	close,	but	keep	your	enemies	
closer	–	Don	Corleone	



Jeevee’s 

 

Om	af	te	sluiten	nog	enkele	sfeerbeelden	van	een	welgeslaagde	Troebadoeria	

	

	

	

JULLIE	WAREN	GEWELDIG!	
	

	

	

	

	

	 	



Jeevee’s 

 

Tot	volgende	maand!	

	

	

						Leander								
Joren	 	Sam	
	 Marit		en		
Mathilde	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PS:	de	derdejaars	kunnen	ook	al	best	eens	samenzitten	komende	maand	want	op	1	mei	(de	dag	van	
de	arbeid)	is	het	aan	hen!	Met	name,	DERDEJAARSVERGADERING…	Be	Prepared!



Gidsen 

 

Beste	gidsen	van	scouts	Elewijt,	

	

Hierbij	laat	ik	jullie	weten	wat	er	de	komende	weken	op	jullie	agenda	zal	staan.	Op	zondag	10/04	
zullen	jullie		het	kind	in	jullie	weer	naar	boven	halen	.	Er	zal	geknutseld,	getekend,	gestempeld	
worden	maar	vooral	er	zal	vooral	veel	plezier	zijn.	Op	zaterdag	16/04	is	het	tijd	voor	onze	jaarlijkse	
scoutsfuif.	Jullie	zijn	allemaal	welkom	om	een	dansje	te	placeren.	Omdat	jullie	lieftallige	leiding	moet	
werken	op	deze	fuif	zullen	ze	veel	te	moe	zijn	om	de	volgende	dag		weer	voor	jullie	klaar	te	staan.	
Daarom	is	er	op	zondag	17/04	geen	vergadering	L	22-23	en	24	April	is	HET	weekend.	Onze	
mannelijke	wederhelften	gaan	ons	vergezellen	op	een	beregezellig	weekendje.	Meer	informatie	zal	
later	volgen.	Op	zondag	1/05	is	het	tijd	voor	gouwe	ouwe	vergadering.	Geen	scoutsjaar	zonder	
eiervergadering.	Ik	denk	niet	dat	het	nog	gezegd	moet	worden	maar	ik	zal	het	dan	toch	maar	doen	
voor	mochten	jullie	nogal	hardleers	zijn:	doe	kleren	aan	die	mogen	vuil	worden!	Ik	hoop	dat	jullie	
voltallig	aanwezig	zullen	zijn	op	deze	vergaderingen	aangezien	het	scoutsjaar	toch	al	weer	bijna	om	is	
L	L	L	maar	om	deze	maandschors	toch	vrolijk	af	te	sluiten.	De	gidsen	van	het	jaar	2015-2016	zijn	
de	mooiste,	leukste,	liefste	gidsen	sinds	de	geschiedenis	der	gidsen.	

	

Vriendelijke	groeten	
De	gidsenleiding		

	



Verkenners 

 

Jammer valt 1 april ni op ne zondag, anders hadden wij zodanig harde lolz kunnen uithalen 
da heel de maand al direct gevuld was.. Nu zal het jammer genoeg maar een serieuze 
maand worden! 
 

 
 
MAANDAG 28 maart 
Omdat we tijdens Pasen geen vergadering konden houden omda iedereen te druk bezig was 
me eikes te zoeken, halen we da casual in op ne maandag, BOEM! het is vandaag voetbal 
dag van het district en deze fiesta zal doorgaan in Hever. Het is veldvoetbal dus als er 
mensen zijn met voetbalschoenen, meenemen die handel. Correcte uren worden nog door 
gecommuniceerd zoals altijd en geen idee of deze mop ons iet gaat kosten. Ma da zulle we 
dan ook wel laten weten. 
 
Zondag 3 april 
Hoe kunt ge het best checken wie onder ons de snelste is van den hoop? Zeer juist, ne 
goeien, ouwe race! vandaag gaan we in kleine groepkes racen tegen de tijd en tegen elkaar! 
Om het wa moeilijker te maken gaan we ook ni in ons beste loopoutfitjes komen met onze 
loopschoenen, maar wel in ons goei uniform. De race zal doorgaan van 14u tot 17u en wordt 
waarschijnlijk legendarisch. 
 
Zondag 10 april 
We trekke er op uit in Elewijt om te casual liters coccaïne en andere mega harde drugs te 
gaan dealen! Gij denk nu van eikes, drugs, da’s niks voor mij? Geen paniek, u mag ook 
dealen in wapens of zelfs in knappe dames! Ge zult wel moeten oppassen da ge ni gepakt 



Verkenners 

 

wordt, want dan zal uw straf ni mild zijn! Of dacht gelle da ge da allemaal zomaar mocht 
doen van ons? Van 14 tot 17u @locals! 
 
Zondag 17 april 
Aangezien gelle allemaal moe bent van al het gedans gisteren en de leiding ook moe is 
(omdat wij jullie gisteren allemaal goed in het oog hebben gehouden) gaan we vandaag geen 
vergadering doen. Wij zien jullie graag volgend weekend opnieuw fris! 
 
Vrijdag 22 - Zondag 24 april 
Weekend Baby! Ons eerste weekend moesten we jammer genoeg aflassen wegens te 
weinig jongens.. Dus nu hebben we voorzorgen genomen en pakken we ook de meisjes mee 
dit keer. Meer info over vertrekuur, prijs en vervoer volgt nog! 
 



   Jin 

 

Alweer een Samen, ik doe precies niets anders dan Samens schrijven! Wat ook wil zeggen 

dat het jaar voorbij vliegt. Ik heb het eens nageteld en binnen exact 141 dagen, 1 uur en 39 

minuten landt onze vlieger in Zagreb! Je kan mee aftellen op deze link: 

http://www.timeanddate.com/countdown/vacation?iso=20160803T1555&p0=281&msg=jinka

mp&font=cursive 

In tussentijd moeten we ons toch nog even bezighouden. Hier is hoe we dat gaan doen: 

 

Paasmaandag 28 maart: PAASVOETBAL met het district. De verkenners doen ook mee, dus 

misschien kunnen we ook een ploegske samenstellen? Het zijn ploegen van 5 + (we stellen 

voor 2 reserve-spelers), wie doet mee? (heb je een old-school papieren versie van de 

Samen in handen? Dan kan je zelf de namen aanvullen!) 

● Opti 

●   

●   

●   

●   

●  

 

Zondag 3 April:  IKEA-spel 

IKEA is een concern van Zweedse oorsprong, met vestigingen over de hele wereld. Het bedrijf 

richt zich op het aanbieden van meubelen en woonartikelen die, meestal door de koper zelf, in 

elkaar gezet moeten worden. 

Het concept bestaat uit het aanbieden in een keten van zelfbedieningswarenhuizen van artikelen 

die qua prijs behoren tot het lagere marktsegment. Nadat er maatschappelijke kritiek kwam, 

stelde IKEA aan haar leveranciers uit lagelonenlanden meer eisen op sociaal gebied. De firma wil 

bijvoorbeeld geen producten meer in haar assortiment die mede tot stand komen door 

kinderarbeid. Ze stelt met haar leveranciers plannen op om op gebied van het welzijn van de 

werknemers, en aangaande de belasting van het milieu, stapsgewijs tot verbetering te komen. 

 

 

 

 

  



   Jin 

 

Zondag 10 April: mama-en/of-papavergadering 

Vandaag nemen we onze mama of papa of desnoods een surrogaat-ouder mee naar de 

scouts. Van 14u tot 17u @ de jinbar. Nadien is iedereen welkom om iets te drinken in onze 

supergezellige, heerlijke frisse/ijskoude jinbar. 

 

 

Woensdag 13 April: vandaag is het buitenspeeldag, jeej, allemaal buiten spelen ! 

 
 

 

Zaterdag 16 April: FUNKY ON THE ROCKS 

De fuif gaat dit jaar door in JH de Caravan, maar dat weten jullie al, want jullie hebben kei-

veel promo gemaakt en kaarten verkocht aan jullie vriendjes. 

 

Zondag 17 April: Op onze planning staat dat jullie vandaag nog eens stage gaan doen, maar 

ik heb net gevraagd op facebook of er wel takken zijn die vergadering doen, want de dag 

hiervoor was het scoutsfuif, en dan zijn de leden misschien nog te moe van al dat dansen. 

UPDATE: de kapoenen hebben al afgehaakt, te brak van de kinderfuif. Overdosis suiker 

door snoepsaté’s waarschijnlijk. De samen moet over 19 minuten binnen1, dus ik moet  nu de 

																																																													
1	Deze	samen	is	niet	in	één	stuk	geschreven,	vandaar	de	anachronismen.	



   Jin 

 

knoop doorhakken… oke vandaag IS HET GEEN VERGADERING! Tenzij later anders wordt 

beslist, maar dan horen jullie het wel. 

 

 

Zondag 24 April:  Oei das gek, in de planning staat nog eens scoutsfuif. Foutje. Wat willen 

jullie vandaag doen? Voorstellen kunnen ingediend worden door een mailtje te sturen naar 

lina_matthys@hotmail.com of door contact op te nemen met één van onderstaande 

ondergetekende via facebook. 

 

 

Nog 7 minuten! Wie weet zijn we voor een keer op tijd met het indienen van de Samen! 

 

Snel afscheid nemen… 

 

Kusjes,  

jullie lieve leiding, 

 

Tom Develter,  

Stijn Bogaerts 

Lina Matthys 



   Achterflap 

 

	

	

Zaterdag 16 april 2016 @JH De Caravan 
 

Mét BODEGA (streekbierencafé 
met o.a. Minnares Tripel (Elewijts 

Blondje)) vanaf 21u	


