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Woordje GRL 

	

Beste	leden,	ouders	en	sympatisanten,	

Voor	we	beginnen	willen	we	nog	iedereen	eerst	bedanken	voor	de	massale	bestelingen	van	onze	
ontbijtmanden.	Dit	was	weer	zoals	vorig	jaar	een	groot	succes,	hopelijk	heeft	het	bij	iedereen	
gesmaakt.	
De	manden	en	flesjes	mogen	nog	steeds	bezorgd	worden	aan	ons	aan	de	scouts	elke	zondag	tussen	2	
en	5.	

De	maand	maart	is	ook	weer	een	maand	waar	de	meeste	takken	op	weekend	gaan,	hou	dit	dus	zeker	
ook	in	het	oog	zodat	je	deze	datum	vrij	kan	houden	zodat	je	zeker	mee	kan.	

Zoals	sommige	van	jullie	al	gehoord	hebben	bestaat	onze	scouts	dit	jaar	65	jaar	en	dit	willen	we	22	
april	vieren.	Met	deze	festiviteiten	zouden	we	ook	een	kleine	tentoonstelling	willen	houden	over	de	
geschiedenis	van	onze	scouts.	Hiervoor	zoeken	we	ook	nog	oude	foto’s,	samens,	verslagen	van	
vergaderingen,...	Kortom	alles	wat	je	nog	van	de	scouts	hebt	van	vroeger.	Pluis	dus	je	kasten,	
computers	eens	uit	en	als	je	iets	hebt	liggen	mag	je	het	ons	altijd	eens	laten	weten.	

En	om	af	te	sluiten	geven	we	nog	een	reden	waarom	je	zeker	mee	moet	gaan	op	kamp	van	Baden	
Powel	zelf.	

	

Stevige	wolvenpoot	

Chilirode	straffe	Saiga							 -		 Madrasgroene	trouwe	Gems	 -				Lelie	roze	dartele	
Chinchilla 



Kapoenen 

	

Hallo	allerliefste	kapoenen!!	Hier	komt	de	samen	
voor	maart.	Maart	is	een	speciale	maand,	de	
lente	begint	namelijk	terug	dus	de	bomen	en	
bloemetjes	beginnen	alweer	te	groeien.	En	het	
allerbelangrijkste	in	maart	is	dat	we	alweer	op	
weekend	gaan.	JEEEEJ	WIHOEW		
WIJ	KIJKEN	ER	AL	NAAR	UIT	
	
	

	
5	maart	
Wie	de	samen	van	vorige	maand	goed	heeft	gelezen	weet	misschien	nog	dat	de	Jin	voor	jullie	een	
spel	heeft	gemaakt.	De	Jin	neemt	het	dus	even	van	ons	over	die	dag,	maar	niet	getreurd	wij	zullen	er	
ook	zeker	zijn	zodat	jullie	ons	niet	hoeven	te	missen.	Dit	onwaarschijnlijk	leuke	spel	zal	doorgaan	aan	
de	lokalen	van	2	tot	5	uur.	Hier	is	alvast	een	foto	van	de	Jin,	enkelen	van	hun	zullen	bij	ons	(de	
coolste	tak	van	de	scouts,	de	kapoenen	natuurlijk)	staan.		

	
	
12	maart	
Het	is	door	iedereen	geweten,	de	kapoenen	zijn	de	beste	die	in	een	speeltuin	kunnen	spelen.	Gras	of	
zand?	Schommel	of	schuifaf?	Wipplank	of	klimrek?	De	kapoenen	van	scouts	Elewijt	kunnen	het	
allemaal!	Denk	jij	hier	ook	zo	over?	Kom	je	bewijzen	van	2	tot	5.	Afspraak	zoals	altijd	aan	de	lokalen.	
	
19	maart	
Dit	is	een	speciale	vergadering,	vandaag	spelen	we	een	spel	met	twee	thema’s	door	elkaar.	Het	is	aan	
jullie	om	te	raden	over	wat	het	gaat.	Hier	alvast	enkele	tips:	kip,	varken,	bostrol,	dennenappels,	
paard,	bladeren,	bomen,	koe,	…		
Gek	he?!?	Weten	jullie	al	over	wat	het	gaat?	Kom	naar	de	lokalen	van	2	tot	5	en	we	leggen	het	
allemaal	uit!		
	
24	–	25	–	26	maart	
Jaaaaaaa!	Eindelijk	het	is	zover!	Ons	tweede	weekend!	Spannend,	wat	zou	het	thema	zijn?	Wat	gaan	
we	allemaal	doen?	Wat	eten	we?	Wat	moeten	we	allemaal	meenemen?	Hoe	zou	het	zijn?	We	gaan	



Kapoenen 

	

jullie	niet	langer	in	spanning	houden,	het	thema	is	‘ ’!	In	een	casino	is	iedereen	chic	casino
gekleed	en	spelen	ze	spelletjes	voor	geld.	Misschien	heb	je	het	al	wel	eens	in	een	film	gezien.	Weten	
jullie	nog	niet	goed	wat	dit	is,	dan	zijn	hier	alvast	enkele	foto’s	om	het	wat	duidelijker	te	maken.	
Vraag	anders	eens	aan	mama	en	papa	wat	extra	uitleg.	Verdere	informatie	over	dit	weekend	komt	
binnenkort	in	de	mail.	Maaaaaaar	we	kunnen	alvast	1	ding	verklappen:	het	wordt	mega	leuk!!	;-)		

	 	 	

	 	
	
Helaas	pindakaas	dit	was	alles	voor	maart. 
	
	
	
	
Maar	we	zullen	jullie	al	een	klein	voorsmaakje	geven	voor	volgende	maand.	
 
2	april	
Precies	1	week	na	het	fantastische	weekend	staat	de	leiding	weer	voor	jullie	klaar.	Dus	zorg	maar	dat	
jullie	genoeg	uitgerust	zijn	voor	een	volgende	coole	vergadering.		
De	vakantie	is	nog	maar	net	begonnen	maar	wij	hebben	al	veel	plannen	gemaakt	om	buiten	te	spelen	
(hopelijk	is	het	een	beetje	goed	weer).	Met	een	bal	kan	je	van	alles	doen.	Je	hebt	ze	ook	in	
verschillende	vormen	en	grootten	je	hebt	bijvoorbeeld	een	basketbal,	voetbal,	volleybal,	tennisbal,	
pingpongbal,	rugbybal,	strandbal,	…	een	bal	kan	je	voor	bijna		alles	gebruiken.	Daarom	gaan	wij	er	
vandaag	ook	mee	aan	de	slag.	Van	2	tot	5	zullen	onze	lokalen	omgetoverd	zijn	tot	een	heus	
ballenbad.	Bedenk	alvast	welke	soort	bal	wij	nog	vergeten	zijn	en	vul	aan:	

• Basketbal	
• Voetbal	
• Volleybal	
• Tennisbal	
• Pingpongbal		
• Rugbybal	
• Strandbal	
• ……………………………	
• ……………………………	
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• ……………………………	
• ……………………………	
• ……………………………	
• ……………………………	
• ……………………………	

	
Dikke	zoenen	van	jullie	leiding		

	
	

	



Kabouters 

	

Hellow!	Girls.	Het	is	weer	tijd	voor	een	nieuwe	maand	dolle	pret	op	de	scouts	met	de	kabouters!	Wat	
doe	je	op	zondag?	Dan	kom	ik	naar	de	scouts	natuurlijk!	Lees	hier	wat	we	de	komende	de	maand	
gaan	beleven!	Doei!		

	

Zondag	5	maart	

Vandaag	krijgen	we	een	beetje	hulp	van	de	grootste	onder	de	leden:	de	JINNERS!	Zij	gaan	
voor	jullie	een	superdupercoole	vergadering	in	elkaar	steken	:o	Be	prepared!	Van	2	tot	5	aan	
de	lokalen.		

	

Zondag	12	maart	

Heb	jij	altijd	al	een	willen	weten	hoe	het	voelt	om	een	man	te	zijn?	Dan	is	het	vandaag	de	moment!	
Vandaag	is	het	ventenvergadering,	verkleed	je	dus	als	een	echt	man	en	kom	van	2	tot	5	naar	de	
lokalen.	

	

Zondag	19	maart	

Vandaag	spelen	we	het	“GO	IV-Spel”.		

Dat	jullie	heel	grappig,	lief	en	vrolijk	zijn	weten	we	al,	maar	durven	jullie	ook	veel?	Het	is	jullie	kans	
om	te	bewijzen	hoe	sterk	jullie	zijn	in	groep.	Allemaal	stoere	proeven	en	tactische	spelletjes,	laat	
maar	eens	zien	hoe	stoer,	snel	en	tactisch	jullie	kunnen	zijn	en	wat	jullie	allemaal	durven!	We	
verwachten	jullie	van	2	tot	5	aan	de	lokalen.	Maak	je	borst	dus	al	maar	nat!	Tot	dan!	

	

Weekend	van	24-25-26	maart	

Jaja	jullie	lezen	het	helemaal	juist,	het	is	hier	niet	1	dag	maar	wel	degelijk	3	dagen	dikke	feest!	Wij	
zijn	alvast	helemaal	klaar	om	te	gaan	logeren	aan	de	lokalen	van	chiro	Skippy	in	Zemst-Laar.	Om	de	
spanning	op	te	bouwen	gaan	we	nog	niet	alle	details	met	jullie	delen,	daarvoor	gaan	we	binnenkort	
nog	wel	eens	mailen.	Ik	kan	wel	al	verklapen	dat	jullie	om	19u	aan	onze	lokalen	in	Elewijt	worden	
verwacht,	en	dat	we	ons	goed	gaan	amuseren,	maar	dat	hadden	jullie	waarschijnlijk	al	wel	gedacht!		
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Voila!	Dit	was	het	dan	weer	voor	deze	maand!	Vele	groetjes	van	jullie	leiding	

Sneeuwwitje-	Dopey-	Niezel-	Giechel-	Dommel	&	Bloosje	
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Proloog 
Tot	u	spreekt	de	boodschapper	van	de	samen.	Voor	we	beginnen	neem	ik	u	mee	op	een	zijspoor	van	
mijn	dagelijkse	gedachtegang.	Waarom	heet	de	samen	eigenlijk	de	samen?	Niemand	stelt	zich	hier	
vragen	bij	en	iedereen	slikt	zomaar	deze	benaming.	We	doen	het	omdat	iemand	anders	het	ook	
doet.	In	dit	opzicht	lijken	we	toch	nog	verdacht	op	onze	voorouders	zou	ik	dan	denken.	Apen	apen	
andere	apen	na	en	uiteindelijk	verschillen	we	in	ons	DNA	maar	2	%	van	de	chimpansee.	Een	
slimmerik/slimmere	aap	kan	al	voorstellen	dat	dit	verschil	nog	veel	kleiner	is	tussen	2	mensen/blote	
apen,	laat	staan	tussen	u	en	uw	broer,	vader	of	moeder.	Maar	ja,	dat	is	weer	een	ander	verhaal	en	
als	er	iets	is	dat	we	haten	dan	is	het	wel	een	omleiding	in	een	omleiding	en	dan	zijn	we	nog	niet	
thuis.	Aan	degenen	die	dachten	dat	ik	hen	eindelijk	ging	verlossen	van	het	mysterie	waarom	de	
samen	de	samen	heet	heb	ik	slecht	nieuws.	Ik	weet	het	ook	niet.	Ik	ben	net	zoals	u	maar	een	simpele	
onbehaarde	aap	in	onwetendheid.	Dus	maak	ik	een	assumptie	dat	het	maar	gewoon	zo	is.	De	samen	
is	de	samen	omdat	de	samen	de	samen	is.	Zie	het	als	de	frustrerende	conversatie:	“Waarom?”,	
“Daarom!”	Ik	ben	de	boodschapper	en	u	de	ontvanger.	Ik	doe	wat	van	mij	verwacht	wordt	en	u	doet	
wat	u	doet	en	u	doet	dat	goed.	Bedankt	om	deze	interessante	aanleiding	te	lezen	naar	het	
maandoverzicht.	Wat	zou	een	boodschapper	toch	zijn	zonder	een	ontvanger…	Mss	is	dat	wel	de	hele	
clue,	dat	alles	maar	een	betekenis	heeft	als	je	het	kan	delen.	Samen.	En	tenslotte	klinkt	“Samen”	toch	
beter	dan	“Boekje-voor-te-kijken-wat-er-volgende-maand-te-doen-is-elke-zondag-op-de-scouts”.	
Dan	nu	over	naar	het	deel	waarvoor	u	kwam:	ik	stel	u	voor,	de	enige	echte	allemachtige		

BOEKJE-VOOR-TE-KIJKEN-WAT-ER-
VOLGENDE-MAAND-TE-DOEN-IS-ELKE-
ZONDAG-OP-DE-SCOUTS VAN MAART 

	

Dat	ligt	best	nog	gemakkelijk	in	de	mond	he…	

5 maart: Jinnervergadering 
Op	deze	dag	zullen	de	oudste	leden	eens	
een	auditie	komen	doen.	U	mag	uw	
kritische	bril	meenemen	en	punten	geven	
achteraf.	Wij	verwachten	alleszins	al	dat	
ze	dat	fantastisch	gaan	doen.	En	geen	
paniek,	wij	gaan	er	ook	zijn	om	ervoor	te	
zorgen	dat	alles	in	goede	banen	loopt	;)		
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12 maart: sportvergadering 
Zelf	verwacht	ik	dat	het	een	mooi	weertje	gaat	zijn	maar	gelukkig	bestaan	
er	sporten	voor	in	elk	weer	en	wind.	Regen?	Waterskien,	wakeboarden,	
golfsurfen,	zwemmen,	kajak.	Sneeuw?	Bobslee,	schansspringen,	
snowboarden.	Gevroren?	Curling,	figuurschaatsen,	short	track.	Orkaan?	
Windsurfen,	kitesurfen,	zeilen.	Hagel?	Kleiduifschieten.	Kortom,	dat	gaat	
hier	een	leuke	vergadering	worden!	

17 – 19 maart: Weekend 
Over	dit	weekend	volgt	meer	informatie	via	mail.	Ik	wil	
niet	verklappen	dus	dan	is	zwijgen	het	beste.	Wat	ik	wel	al	
kan	zeggen	is	dat	het	zal	doorgaan	aan	de	lokalen	en	dat	
het	een	leuk	thema	is.		

	

26 maart: Cluedo!! 
Wie	was	het?	Waar	was	het?	En	hoe	heeft	die	dat	gedaan?	Ik	
persoonlijk	denk	dat	het	Chill	was	achter	het	balkenkot	met	
een	sandwich.	
Waarom	Chill?	I	don’t	trust	him	for	a	meter!	
Waarom	achter	het	balkenkot?	Daar	kan	niemand	je	zien	en	is	
het	lekker	stil.		
Waarom	een	sandwich?	Chill	eet	gewoon	heel	graag	
sandwiches	eigenlijk.	

Wie	het	heeft	gedaan	en	wie	er	dood	is	gegaan/verdwenen	is	
kom	je	te	weten	vandaag	aan	de	lokalen	van	2	tot	5.	

2 april: Buikschuiven! 
Vandaag	leggen	we	een	mooi	zeiltje	buiten	
met	wat	bruine	zeep	en	gaan	we	schuiven.	
HAHA	2	APRILMOPJEEEEUUUH!	Vandaag	
eenn	der	grootste	verrassingen	aller	tijden.	
Een	gehele	vergadering	van	drie	uur	lang	dat	u	
wordt	aangeboden	door	ons	helemaal	zonder	
dat	u	weet	wat	er	te	doen	valt.	U	bent	welkom	
om	14u	aan	onze	lokalen	om	te	ontdekken	
wat	wij	allemaaal	in	petto	hebben	en	om	17u	
mag	u	voldaan	en	opgelucht	dat	u	eindelijk	
weet	wat	de	verrassing	was	naar	huis.		

schuiven	
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Epiloog 
Graag	wil	ik	mijn	mama	en	papa	bedanken	voor	mij	te	steunen	tijdens	moeilijke	tijden	en	ervoor	te	
zorgen	dat	ik	een	‘grote’	jongen	ben	geworden.	Ja	jongens,	ooit	was	ik	een	welp	maar	ik	ben	blijven	
groeien	en	vechten	tot	de	gespierde	alpha-wolf	die	ik	nu	ben.	

Deze	versie	van	de	samen	werd	u	aangeboden	door	uw	fantastische	leiding:	
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Hééé knapste dames van het land! 
We beginnen met een weetje over de maand maart:  

Maart (ook wel: lentemaand, buienmaand, guldenmaand, dorremaand) is de 
derde maand van het jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De maand is 
vernoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog. In verband met de omschakeling 
van de standaardtijd naar de zomertijd op de laatste zondag van deze maand duurt maart 
een uur minder lang dan de andere maanden van 31 dagen.  

Zo, nu weten we dat ook weer! Maar hiervoor lezen jullie de samen niet… Dus hier 
onze planning van de buienmaand met hopelijk géén, of niet te veel, buien J  

Zondag 5 maart 

Roze is een kleurnaam die zowel gebruikt wordt voor een lichte kleur rood (dus rood met 
een hoge intensiteit) als voor licht (intens) en verzadigd magenta. Het is een tertiaire 
kleur, als we daaronder ook kleuren van hoge intensiteit verstaan. 
De naam 'rose' is afgeleid van het Franse woord voor roos (rose) en dit is later het 
huidige 'roze' geworden. 

in combinatie met… 
Een dropping kan een spel zijn bij een jeugdvereniging, bijvoorbeeld een scoutinggroep. 
De deelnemers kunnen in groepen worden verdeeld, vervolgens worden 
ze geblinddoekt naar de startplek gebracht en daar gedropt. Vervolgens moeten de 
groepen aan de hand van aanwijzingen de weg naar huis terugvinden. 

 

Weekend 10, 11, 12 maart 
Een bedevaart of pelgrimage (van het Oudfrans pelrimage) is een (pelgrims)reis naar 
een bedevaartsoord die een bijzondere betekenis heeft binnen een religie. Het kan zijn 
dat de plaats verbonden is met de stichter of een heilige van een religie, of op een andere 
manier een belangrijke plaats inneemt in de geschiedenis van een religie. Ook kan het 
een plaats van een openbaring, een verlichting of een religieus bovennatuurlijk wonder 
zijn. 

Redenen voor het ondernemen van een bedevaart zijn om over een 
hogere waarheid, God of het leven na te denken; om het Heilige te "ervaren",om een 
gunst (bv. genezing) te gaan vragen; respect te betuigen; om inspiratie te verkrijgen; om 
tot bezinning te komen of zelfs boete te doen voor misstappen (zonden); om een poosje 
afstand te nemen van een hectisch dagelijks bestaan; om 'de ervaring'; 'om er geweest te 
zijn'; of om andere mensen te ontmoeten. 

Een échte bedevaart doe je te voet… Wij spreken af aan het station in Mechelen en 
gaan van daaruit verder zonder ouders. Meer informatie krijg je zeker via mail, dus 
hou het maar goed in de gaten J 
 
Zondag 19 maart 
Wij spelen een spel vandaag! Maar iemand werkt niet zo goed mee... Wie o wie is 
het??  

De mol (Talpa europaea) is een ondergronds levend zoogdier uit de familie 
der mollen (Talpidae). 

Oei die uitleg klopt niet helemaal.. 



Jong-gidsen 

 

Een mol, ook wel informant of dubbelagent genoemd, is een persoon die werkt voor 
een organisatie en de daar verkregen informatie doorspeelt aan een organisatie met het 
tegengestelde doel. In de maffia wordt een mol ook wel "rat" genoemd. 

Wij zien jullie om 14u aan de lokalen!  
 
Zaterdag 25 maart  

Een film, rolprent of video is een serie opeenvolgend getoonde, stilstaande beelden. 
Door de snelheid waarmee de beelden elkaar opvolgen en de nawerking van elk beeld op 
het netvlies lijken ze een vloeiende en continue beweging te vormen. Vaak is er ook 
geluid bij. 

Hopelijk kunnen jullie ons een beetje meer vertellen over films! 
Een quiz of kwis is een voornamelijk op kennis gebaseerd spel waarbij spelers binnen 
een bepaald tijdsbestek vragen moeten beantwoorden, eventueel gecombineerd met 
andere opdrachten. Naast het oproepen van feitenkennis is soms ook logisch of lateraal 
denken vereist. Quizzen komen voor in verscheidene vormen, 
waarvan gezelschapsspelen, zaalquizzen en televisiequizzen de belangrijkste zijn. 

Van 19u30 tot 21u aan de lokalen! 
 
Zondag 2 april 

De paasvakantie is een schoolvakantie in België. 

In België heeft men twee weken paasvakantie die afhankelijk is van de datum van Pasen. 
Valt Pasen in maart, dan begint de paasvakantie op paasmaandag. Als Pasen na 15 april 
valt, begint de paasvakantie de tweede maandag vóór Pasen. Valt Pasen in de eerste 
helft van april, dan is er paasvakantie een week vóór en een week na Pasen. 

Vandaag begint de paasvakantie dus! Wij doen geen vergadering… Maar wij hopen 
jullie snel terug te zien op de andere vergaderingen in april. 
 
Jong-gidsen met examens: wij wensen jullie héél véél succes! We twijfelen er niet aan 
dat jullie dat geweldig gaan doen J Kom zeker naar de scouts om te ontspannen of 
een beetje te vieren! Zij die gelukkig geen examens hebben hopen we nog vaker te 
zien.  
Veel liefs xxx 
Merel – Cloe – Hannelore - Eleni 
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Dag	beste	vrienden	en	vriendinnen	

#DRIETOTVIJFMAART	

Deze	maand	vliegen	we	er	meteen	stevig	in!	Zoals	jullie	(hopelijk	allemaal)	al	weten,	beginnen	we	de	
mooiste	maand	 van	 heel	 het	 jaar	 met	 een	mega-zalig-super-duper-awesome	 SURVIVALWEEKEND!	
Wees	 dus	 allemaal	 in	 topvorm	 om	 het	 beste	 van	 jullie	 zelf	 te	 geven!	
#checkduusdkeeruwmailbox(ofdievanuwouders)omzekeropdehoogteteblijvenvanalleverdereinfo!	
#ikkanjulliewelalmededelendatwevrijdagavondvertrekken	
#endatgezekergoeieschoenen,eenwarmeslaapzakeneentrekkerrugzakzultnodighebben	
#weesgerust,erisnewifiboom	

	

	

	

#ZONDAG12MAART	

Oke	gaste,	vandaag	gaan	we	sporten!	We	laten	heel	Elewijt	zien	da	we	echt	mannen	zijn	en	in	alles	
den	 beste	 zijn!	We	 laten	 heel	 Elewijt	 zien	 dat	 wij	 alle	 sporten	 kunnen	 beoefenen!	We	 laten	 heel	
Elewijt	 (en	 zeker	 de	 grieten	 van	 de	 scouts)	 zien	 da	 we	 100	 keer	 kunnen	 pompen!	We	 laten	 heel	
Elewijt	 zien	 dat	we	 homeruns	 kunnen	 lopen	 bij	 baseball!	We	 laten	 heel	 Elewijt	 zien	 dat	wij	 rugby	
spelen	zoals	dat	nog	nooit	gespeld	is!	We	laten	heel	Elewijt	zien	da	wij	duizend	sexy	zijn	als	we	ons	
helemaal	geven,	en	al	zeker	in	van	die	strakke	sportpakjes	uit	de	90’s!	#vantweetotvijfaandelokalen	
#insexysportoutfit	#bethereorbea		

	
	

	

	

	

	

	

	



Jeevee’s 

 

#VRIJDAG17MAART	

Hip	 Hoi!	 Tijd	 voor	 wat	 ontspanning	 tijdens	 dat	 veel	 studeren!	We	 weten	 ondertussen	 al	 da	 gelle	
graag	met	vuur	speelt,	dus	gaan	we	da	vandaag	eens	deftig	doen!	We	verwachten	jullie	VRIJDAG	om	
19.30	h	 (lees:	half	acht)	aan	de	 lokalen	om	de	meest	grave	dingen	met	vuur	 te	doen!	Om	tien	uur	
mogen	 jullie	 weer	 naar	 huis	 zodat	 ge	 de	 volgende	 dag	 fris	 en	 monter	 kunt	 beginnen	 studeren!	
#stevigschoeiselisaangeraden	 #komnietmetvanskesaf	 #boyswillbeboys	
#maarwegaanwelvoorizchtigzijnhoormama	#ditwillenwedusniet:	

	

	

	

	

	

	

	

	#VRIJDAG24MAART	

Hebt	ge	al	een	hele	week	flink	geblokt?	Hebt	ge	dringend	nood	aan	ontspanning?	En	wilt	ge	u	eens	
goed	kunnen	uitleven?	Super!	Kom	dan	VRIJDAG	de	17e	om	half	acht	(zoals	vorige	week)	zeker	naar	
de	lokalen	voor	een	bangelijk	sluipspel!	Of	was	het	nu	toch	een	schrikspel?	Kom	maar	af	als	ge	durft!	
#waaromzijndebananenkrom?!	

	

	

#ZONDAG2APRIL	

Jawel	jongens,	vandaag	halen	we	nog	eens	een	oude	klassieker	naar	boven!	Smeert	ulle	beentjes	al	
maar	 in	 want	 vandaag	 spelel	 we	 niets	 minder	 dan	 heeeeeeeeeeeeeeeet	 CENTIMETERSPEEEEEL!	
JOEPIEEEEEEEEEEE	 DE	 POEPIEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	 <333333333333333	 #vantwetotvijd@thelokals	
#xoxoo		

	

	 	



Jeevee’s 

 

gnidiel	etsfeil	rella	eilluj	egewnav	sdrekkams	ekkiD	

XXX	

	

goN(	

)!negnah	et	deb	wu	nevob	mo	nooweg	fo	,njiz	tsiuj	jiw	eiw	teew	reem	in	eg	sla	roov	sekotof	aw	effe		

gnitteksgnidiel	>==	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	



Gidsen 

 

Yo	Gidsen!	Pakt	dat	we	van	de	maand	maart	een	dikke	party	maken!	
Want	zoals	jullie	wel	al	weten	bij	Scouts	Elewijt	is	het	elke	dag	feest	
xoxo	

5	maart	1	vs	Allen	
Deze	klassieker	komen	jullie	elk	jaar	wel	eens	tegen.	Jullie	weten	dus	goed	genoeg	wat	dit	
inhoudt.	Zijn	jullie	klaar	om	de	leiding	het	vuur	aan	de	schenen	te	leggen?	Om	onze	zotte	en	
soms	misschien	zelfs	gevaarlijke	(maar	niet	echt,	want	wij	willen	geen	boze	ouders	:o)	
opdrachten	tot	een	goed	einde	te	brengen?	Maak	je	borst	maar	nat,	want	wij	zullen	
klaarstaan.	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

12	maart	Boefvergadering	
We	kennen	jullie	ondertussen	al	een	stukje	beter	en	om	het	heel	lief	te	zeggen:	“Gelle	zijt	
nogal	fretzakskes!”	Dit	is	dus	de	perfecte	vergadering	om	jullie	helemaal	uit	te	leven	en	
voluit	van	het	leven	te	genieten	:D	:D	:D	:D		

VERGEET	ZEKER	NIET	OM	ALLEMAAL	IETS	LEKKERS	MEE	TE	BRENGEN!	ZELFGEMAAKT	OF	
ZELFGEKOCHT	XOXO	

Hieronder	enkele	voorbeelden:	

		

	

	

	

	



Gidsen 

 

19	maart	Thuisvergadering	
Een	leren	jasje?	Veel	tranen	en	uitgelopen	mascara?	Een	heksenneus?	Kinderen	die	niet	
kunnen	acteren?	HEEEEL	VEEEL	drama?	
Jullie	raden	het	goed!	De	enige	echte	THUIS-vergadering	:D	

Kom	verkleed	als	je	favoriete	thuispersonage!	
#Pray4Jenny	#FranktheTank	#Luczijncrossmobiel	#EindelijkisJanaweg	
#wanneergaatdieisietsaanhaartandendoen	#Peggyblindnietblindblind??	#WaarisJulia	
#Djoelia	#FrankyeuhikbedoelKaat	#Adilwollah	#FuckFamilie	#eihArne	#Stanneman	

	

	

	

	

	

	

26	maart	3dejaar(s)vergadering	
Kato	gaat	jullie	de	tijd	van	jullie	leven	bezorgen!		
En	Kato	wees	niet	getreurd	wij	zullen	je	helpen	dit	te	verwezenlijken.		
	

	

2	april	Dorpspel	
Na	1	April	zijn	we	weer	doodserieus.	 	

Dorpspel	 	

Locatie:	onbekend	
Benodigdheden:	Fiets,	uniform		

	

Dat	was	het	dan	weer	voor	de	maand	maart!	Veel	liefde	van	jullie	toch	wel	zeer	knappe	leiding!	

	

	

	 	

 



Verkenners 

 

Liefste dagboek, 

Vandaag zondag 5 Maart, vandaag was een dag 

van verschillende emoties. Mijn dag begon 

met haat en frustratie. Mama maakte me 

wakker om 8 uur. Ze wist dat ik wilde 

uitslapen na de vermoeiende dag gisteren. 

Het was namelijk feestje in de buurt. Ik heb 

mijn uiterste best gedaan maar die ene gids 

zag me weer niet staan. Wat moet ik toch? Ik 

doe zo hard mijn best voor haar, maar zij 

doet alsof ze me niet kent. Ik strompelde 

naar het ontbijt waar de koffie rijkelijk 

vloeide. Dan begon de zoektocht ik moest nog 

enkele attributen voor de scouts vinden 

(check facebook). Na lang zoeken alles toch 

gevonden en kon ik vertrekken richting de 

scouts voor de paintball. Als ik aan kwam 

stond ze er weer gids x, met haar prachtig 

vrouwelijk lichaam en dat knappe 

scoutsrokje over haar blote benen. Even had 

ik het moeilijk me te focussen op de rest, ik 

was afgeleid. Dit duurde niet lang want de 

andere verkenners kwamen toe. We speelden 

uren samen in de bossen, het was weer gieren 

lachen en brullen. Om 17 uur klonk het 

fluitsignaal. Mijn prachtige leiding vertrok 

als eerste naar de sluiting. 

Ik besefte toen dat dit echt 

mijn grote voorbeelden zijn. 

Later wil ik even 

getalenteerd zijn als hen. Ik 

zette me een beetje aan de 

kant want ik had geen das aan. Het lukte, ik 



Verkenners 

 

moest niet pompen. Mijn dag was weer 

geslaagd. Ik spurtte direct naar de 

verkennerbar. Dit moest wel, de kroepoek 

was bijna op en ik wou zeker nog een volle 

zak binnensteken. Na de kroepoek en 2 

fanta’s vertrok ik naar huis. Daar droomde 

ik nog even van mijn favoriete gids en ging ik 

slapen.  

Veel liefs je Verkenner 

 

 

 

 

 

 

Liefste dagboek 12/03 

Pijn, kracht, tranen van verdriet en geluk 

zijn mijn trefwoorden van vandaag. Vandaag 

heb ik uitgeslapen, gisteren ben ik weer 

uitgegaan. (zie foto) Het was leuk gisteren ik 

heb eindelijk de gids waar ik al lang achter 

loop kunnen spreken. Ik zag ze staan en ging 

ernaartoe. Op het moment dat ik haar ging 

proberen te kussen trok iemand me weg. 

Teleurgesteld zei een van mijn vrienden dat 

we naar huis moesten. Thuis aangekomen 

dacht ik nog even aan het moment op het 

feestje. Het had niet mogen zijn. Ik vertrok 

richting de scouts. Eerst ging ik mijn 

vrienden oppikken, wij fietsen altijd samen 

tot daar. Ik vind het een beetje eng als ik 



Verkenners 

 

alleen op de scouts aankom. Vandaag was het 

bandenvergadering, ik keek hier al heel lang 

naar uit. Banden gooien is iets wat ik goed 

kan. Maar bij het eerste spel liep het al mis. 

Ik kreeg een band recht in mijn gezicht. Ik 

viel op de grond en de tranen liepen 

onmiddellijk over mijn wangen. Ik had pijn en 

voelde me belachelijk op hetzelfde moment. 

Ik vermande mezelf en stond recht. Het was 

nog even pijnlijk maar we moesten door gaan. 

Na de vergadering kwam die ene gids naar me 

toe. Ze vertelde dat ze het leuk vond 

gisteren. Dit overviel me een beetje. Ik kreeg 

het even moeilijk en kon mijn tranen amper 

bedwingen, zo gelukkig was ik. Ze zei dat ze 

het wel schattig vond dat ik mijn gevoelens 

zo liet zien. Dit wordt hopelijk nog 

vervolgdTot morgen liefste dagboek wens me 

geluk. 

  

 

Liefste dagboek 19/03 

Vandaag vertrok ik met veel schrik naar de 

scouts. Dit kwam omdat in de samen geen 

deftige uitleg stond. De info die we kregen 



Verkenners 

 

was dat het van 14 uur tot 17 uur duurde. 

Daar weet je natuurlijk niet veel mee. De 

leiding vroeg ons ook om met de fiets te 

komen. Waarom dit was wist ik in het begin 

niet. Later op de dag werd dit allemaal heel 

duidelijk. We hadden een leuke namiddag en 

het zonnetje scheen goed, gelukkig maar. Na 

de scouts ging ik vroeg naar huis. Geen 

verkennerbar voor mij dit keer. Spijtig 

genoeg zag ik mijn favoriete gids ook niet 

meer die dag. Het was mijn eigen schuld. Ik 

moest nog een toets leren en een taak maken. 

De toets was niet zo moeilijk, ik kijk toch 

bijna altijd af. De taak was een ander 

probleem. Ik wist niet goed hoe ik hieraan 

moest beginnen en vroeg het aan iemand 

anders. Deze persoon zette me op weg en ik 

kon mijn taak afmaken. Ik ging in de zetel 

zitten en droomde nog even van mijn gids. Ik 

zat nog even op de computer en ging op tijd 

naar mijn bedje.  

Slaapwel liefste dagboek 

 



Verkenners 

 

 

 

Liefste dagboek 26/03 

Dit was een van de beste dagen vandaag van de 

afgelopen week. Mijn zondag begon rustig. Ik 

had geen haast vandaag. De scouts begon wel 

een half uur vroeger dan normaal. Om13.30 

uur werden we met de fiets verwacht aan de 

lokalen. We speelden en superleuk dorpsspel 

in een onbekend dorp. We fietsten hier eerst 

even naar toe. Als we aankwamen zette ik 

mijn fiets vast en legde de leiding het spel 

uit. Ik zat in een goed team en we hadden 

direct een goede voorsprong. Uiteindelijk 

won ik het spel samen met mijn team. Na de 

viering vertrokken we terug richting de 

lokalen zodat we tegen 17uur de 

verkennerbar konden starten. Ik keek hier 

heel hard naar uit omdat ik dan mijn 

favoriete gids (waar ik stiekem een oogje op 

hem) terug zou zien. Ze zat in de zetel met een 
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blikje cola en chips. Ik ging er gezellig bij 

zitten maar er gebeurde niet echt iets in 

eerste instantie. Ik ging een beetje dichter 

zitten en voelde haar aanwezigheid dicht bij 

mij. Ik kreeg er een warm gevoel van. Zo warm 

zelfs dat ik direct een nieuw drankje heb 

moeten bestellen om af te koelen. Mijn poef 

zal deze maand weer hoog zijn dacht ik bij 

mezelf. Omdat ik met mijn gedachten bij mijn 

poef en geld zat had ik niet door dat ze 

vertrok. Ik zag ze nog net in de deuropening 

staan. Ik kon nog net een glimp opvangen van 

haar prachtige lichaam toen ze “dag 

iedereen” riep. Ik kletste mijn drankje 

binnen en vertrok naar buiten om ze nog te 

zien maar ze was al vertrokken. Ik vertrok 

dan ook maar naar huis. Ons moeder vroeg 

waarom ik zo blij was. Ik wist niet goed of dit 

nu kwam door de ontmoeting met mijn vlam of 

door het winnen van het spel. Hopelijk 

beleef ik morgen een even goede dag. Slaapwel 

dagboek. 
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Zo nu weten jullie direct ook dat de leiding 

zeer waardevol is! 

lekjes op hete plekjes en we zien jullie graag 

elke zondag.  

(De andere dagen zien we jullie natuurlijk 

ook graag maar zondag iets liever) 

BRAM 

SAM 

WANNES 

XXX 

 

	



   Jin 

 

5	maart		 	 Leiding	geven	aan	de	jongste	takken	

10	maart		 	 Jinfeesje	

11	maart	 	 Vergadering	district	(Dit	is	een	ZATERDAG	NIET	ZONDAG)	

17-19	maart																 Weekend	

26	maart																	 Boefvergadering	

Meer	info	volgt	

Xoxo	Jinleiding	

	

	

 
 



 

 



   Achterflap 

 

Hoe?	Heel	simpel!	
Wanneer	je	een	Lotus	product	(speculoos(pasta))	koopt,	kan	je	op	de	
verpakking	een	unieke	code	vinden.	Die	kan	je	ofwel	

a. zelf	ingeven	op	http://lotusopkamp.be/	(eerst	even	zoeken	naar	
Scouts	Elewijt)	

b. binnenbrengen	bij	de	groepsleiding	op	zondag	

	

Per	tien	codes	die	ingeleverd	worden,	krijgen	wij	1	pot	
speculoospasta	waar	op	kamp	van	kunnen	smullen!	

	

	


