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Vrienden maak je niet 
Vrienden kom je tegen  

Vriendschap is iets moois 
 

Liefde is iets moois 
maar het kan meer stuk maken 

dan je lief kan hebben. 
 

Vriendschap of liefde? 
 

	  

	  

Ochtendzon Gele Behaaglijke Spreeuw 
Caramel Beige Heldere Otogone 
 
 



Woordje GRL 

	  

 

Hallo allemaal, 

Een nieuwe maand! Hopend dat we van de aprilse grillen gespaard mogen blijven 
en dat de paashaas alleen maar lekkers brengt, hebben we weer heel wat in 
petto voor jullie. 

In april vieren we de verjaardag van scouts Elewijt! Het is jullie vast niet ontgaan 
dat scouts Elewijt dit jaar 65 jaar bestaat. We zijn op dit moment hard bezig om 
er een mooie verjaardag van te maken. Maar geen feest zonder gasten. Daarom 
verwachten we ieder van jullie tijdens onze feestnamiddag en –avond op 22 
april. 

Wat staat er allemaal op het programma? 

We beginnen de dag vanaf 15u met een kindernamiddag vol plezier 
(schmink, springkastelen, volksspelen…). Ondertussen heb je de gelegenheid om 
ons scoutsmuseum te bezoeken of een lekker biertje te drinken op onze 
BODEGA. Er zal ook allerlei lekkers voorzien zijn zoals ijsjes, hamburgers… 

Aansluitend aan deze namiddag volgt er onze jaarlijkse kinderfuif. Deze begint 
vanaf 17u.  

Vanaf 20u zijn er optredens van Allez Dansez! en Kardynal. Dit mag je zeker 
niet missen, want vooral bij de laatste groep zou je al eens bekend volk kunnen 
treffen! 

Na de optredens volgt een knalfuif, jubilee TD. We gaan door tot in de 
vroege uurtjes! 

Op facebook vind je onze evenementen onder twee namen: 

1. 65 jaar scouts Elewijt 
2. Jubilee TD 

 
è Kaarten zijn binnenkort bij alle leiding te verkrijgen. 

Foto’s en ander beeldmateriaal zijn nog steeds welkom! Je mag 
hiervoor contact opnemen met Fien Parmentier of Katoke 
Coomans (grl_elewijt@yahoo.com) 

 

 



Kapoenen 

	  

Dag	  lievelingen,	  

Er	  is	  weer	  een	  nieuwe	  maand	  aangebroken!	  En	  ook	  deze	  maand	  zit	  vol	  met	  scouts.	  Wees	  
aandachtig	  want	  in	  deze	  scoutsmaand	  doen	  we	  eens	  speciaal.	  	  

	  

Zondag	  2	  april	  van	  14u-‐17u	  	  

	  

	  

	  

Heb	  jij	  een	  idee	  wat	  we	  vandaag	  gaan	  doen?	  TIP:	  Kijk	  naar	  de	  foto's!	  	  
Ben	  je	  benieuwd	  wat	  we	  gaan	  doen,	  kom	  dan	  zeker	  naar	  onze	  scoutslokalen	  en	  dan	  maken	  we	  er	  top	  
dag	  van!	  	  

Zondag	  9	  april	  	  van	  9u	  tot	  11u	  

!LET	  OP!	  Andere	  uren!	  En	  inschrijven	  verplicht!	  	  

Pasen	  is	  in	  zicht	  en	  dat	  willen	  	  we	  graag	  vieren	  met	  
jullie.	  Om	  het	  feestelijk	  te	  houden	  organiseren	  wij	  een	  
paasbrunch	  waar	  we	  lekker	  zullen	  smullen	  en	  wie	  
weet	  heeft	  de	  paashaas	  eitjes	  verstopt	  in	  het	  
scoutsbos.	  

Als	  je	  mee	  wilt	  komen	  smullen	  en	  paaseieren	  zoeken,	  kom	  dan	  zeker	  naar	  onze	  megaleuke	  
en	  lekkere	  paasbrunch.	  

Jullie	  ontvangen	  hier	  nog	  een	  mail	  over!	  Op	  de	  mail	  zal	  je	  moeten	  reageren	  of	  je	  
kapoen	  komt!	  Zo	  kunnen	  wij	  genoeg	  eten	  voorzien.	  	  

	  

Zondag	  16	  april	  	  	  

Eerst	  en	  vooral	  wensen	  wij	  jullie	  allemaal	  een	  vrolijk	  Pasen.	  
Omdat	  vandaag	  iedereen	  zijn	  buik	  aan	  het	  rond	  eten	  is	  met	  paaseieren	  houden	  we	  geen	  
vergadering.	  
Helaas	  pindakaas!	  Maar	  wees	  niet	  getreurd	  volgend	  weekend	  halen	  we	  dit	  zeker	  in	  met	  een	  
groot	  feest!	  	  



Kapoenen 

	  

	  

Voor	  diegene	  die	  zich	  vervelen	  in	  de	  vakantie,	  hier	  nog	  een	  kleurplaat!	  Veel	  kleur	  plezier!	  	  

	  

	  

ZATERDAG	  22	  APRIL	  ==>	  HET	  IS	  FEEST!	  	  

	  

Scouts	  Elewijt	  bestaat	  dit	  jaar	  65	  jaar	  en	  dat	  moet	  gevierd	  worden.	  	  
Daarom	  nodigen	  wij	  jullie	  uit	  om	  22	  april	  mee	  te	  komen	  dansen	  aan	  het	  jeugdhuis.	  
Om	  17u	  start	  er	  de	  enige	  echte	  	  kinderfuif	  waar	  jullie	  naar	  toe	  mogen	  komen.	  	  

Meer	  info	  volgt	  zeker	  nog	  via	  mail	  en	  andere	  kanalen!	  	  

Tot	  dan!	  	  	  	  

	  



Kapoenen 

	  

Zondag	  23	  april	  =	  GEEN	  vergadering	  

Omdat	  we	  gisteren	  onze	  benen	  hebben	  los	  gedanst	  houden	  we	  vandaag	  een	  rustdag!	  	  

	  

	  

Zondag	  30	  april	  van	  14u	  tot	  17u	  	  

Breek de eieren en meng ze met de melk. Klop goed op met de klopper.  
Snij het vanillestokje open, schraap er met een klein mesje het merg uit 

en doe dit bij de melk. 

Mix er vervolgens de suiker en de bloem door met nog een scheutje olie 

en een snuifje zout.  
Verwarm de boter zachtjes in een pannetje tot hij volledig gesmolten is. 

Giet dit door het mengsel.  

Bak telkens een pollepel van het deeg in een scheutje geklaarde boter in 
een hete pan. 

Heb	  jij	  een	  idee	  welke	  vergadering	  het	  gaat	  zijn	  vandaag?	  	  
Het	  gaat	  alleszins	  een	  zeer	  lekkere	  vergadering	  zijn.	  Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	  

Zondag	  7	  mei	  van	  14u	  tot	  17u	  	  

Vandaag	  zijn	  we	  voor	  één	  dag	  niet	  jullie	  leiding!	  Ween	  ween,	  snif	  snif!	  
Het	  is	  leidingswissel!	  Dit	  houdt	  in	  dat	  jullie	  andere	  leiding	  voor	  een	  dag	  zullen	  
hebben.	  Zij	  gaan	  hun	  best	  doen	  om	  zo	  goed	  te	  zijn	  als	  jullie	  enige	  echt	  leiding	  
maar	  dat	  wordt	  een	  moeilijke	  opdracht!	  	  

We	  gaan	  jullie	  missen	  maar	  we	  zijn	  in	  de	  buurt!	  

	  

Dit	  was	  het	  dan	  weer	  voor	  deze	  maand!	  Hieronder	  vinden	  jullie	  nog	  enkele	  foto's	  van	  afgelopen	  
vergaderingen!	  	  
	  

Dikke	  kussen	  en	  knuffels	  van	  jullie	  leiding	  	  
xxxx	  



Kapoenen 

	  

	  

	  

	  

	  

Districtdag	  in	  het	  BLOSO-‐domein	  



Kabouters 

	  

	  

Dag kabouters, hier zijn we weer met een nieuwe frisse maand. 
We vliegen er weer in, patat! Hier de leuke activiteiten voor 
april!  

Zondag	  9	  april	  

Vandaag	  is	  het	  aan	  de	  eerste	  jaartjes	  om	  zich	  bewijzen!	  Indien	  ze	  deze	  test	  doorstaan	  zijn	  het	  
volwaardige	  kabouters.	  	  Voor	  wie	  nog	  niet	  doorheeft	  wat	  er	  vandaag	  staat	  te	  gebeuren,	  vandaag	  is	  
het	  doop!	  We	  verwachten	  de	  eerste	  jaars	  in	  kleren	  die	  vuil	  mogen	  worden	  om	  14u	  aan	  de	  lokalen	  
(uniform	  meenemen	  voor	  de	  sluiting).	  De	  tweede	  en	  derde	  jaars	  verwachten	  we	  natuurlijk	  ook	  om	  
14u	  aan	  de	  lokalen	  in	  uniform.	  Tot	  dan!	  

Zondag	  16	  april	  

Hey	  daar	  knappe	  kabouters,	  jullie	  zijn	  officieel	  de	  prachtigste	  
madammen	  met	  het	  meeste	  stijl	  die	  op	  ons	  terrein	  
rondlopen,	  maar	  vandaag	  gaan	  we	  daar	  voor	  één	  keer	  wat	  
verandering	  in	  brengen.	  Doe	  best	  geen	  al	  te	  goede	  uitfit	  aan	  
want	  er	  gaat	  vandaag	  vanalles	  door	  de	  lucht	  vliegen.	  Wie	  
kippen	  thuis	  heeft	  mag	  altijd	  wat	  eitjes	  meepakken	  naar	  de	  
scouts	  want	  het	  is	  de	  enige	  echte	  eiervergadering	  vandaag!	  	  

 

	  
Zondag	  23	  april	  

Vandaag	  is	  het	  helaas	  geen	  scouts,	  maar	  niet	  getreurd.	  
Zaterdag	  22	  april	  vieren	  we	  dat	  de	  scouts	  65	  jaar	  wordt	  met	  
een	  groot	  feest!	  In	  de	  namiddag	  zijn	  er	  allerlei	  leuke	  
activiteiten	  voorzien	  en	  voor	  de	  party	  animals	  onder	  ons	  is	  
er	  de	  kinderfuif.	  Let’s	  dance!	  

	  

	  

	  

	  



Kabouters 

	  

Zondag	  7	  mei	  	  

In	  scouts	  Elewijt	  zijn	  we	  met	  heel	  wat	  leiding	  je	  kent	  natuurlijk	  niet	  
iedereen.	  Maaar	  vandaag	  komt	  daar	  verandering	  in	  het	  is	  leidingswissel!!	  
Vandaag	  gaan	  jullie	  een	  dagje	  doorbrengen	  met	  andere	  leiding.	  	  

	  

Zondag	  30	  april	  

Vandaag,	  surprise	  surprise!	  Wat	  zal	  er	  gebeuren	  op	  de	  scouts	  vandaag!	  Wil	  je	  
het	  graag	  weten?	  Kom	  het	  dan	  ontdekken	  van	  14u	  –	  17u	  aan	  de	  lokalen!	  Tot	  
dan!	  

	  

ZIZO! 

Dat was het voor deze maand, tot volgende maand! 

Dikke knuffels van jullie liefste leiding: 
	  	  

	  



Welpen 

	  

Yowww Welpen!! Wij hebben weer een hele maand vol mega coole fantastische zondagen 
voor jullie voorzien. Jammer genoeg zit het einde van het scoutsjaar er bijna aan te komen 
dusssss….moeten we er bangelijke maand van maken! 
 
2 april: 
Soldaten, wij verwachten jullie van 2 tot 5 aan de legerlokalen van scouts Elewijt. Vandaag 
worden jullie klaargestoomd en getest of jullie het leven als soldaat aankunnen. Jullie 
scoutsuniform mag voor één keer in de kast blijven hangen en vervangen worden door jullie 
stoere leger outfit.  
PS: Wie tegen vandaag de wet en het gebed nog niet kent (SCHANDALIG) zal een echte 
legerstraf krijgen van de Sergeant  

 
 
9 april:  
Zoals jullie weten, spelen we elke zondag buiten onze toffe spelletjes, maar vandaag doen 
we het eens omgekeerd! De SPEELBOL opent vandaag zijn deuren voor de Welpen, 
joepieeee!! We verwachten jullie van 14h00 tot 17h00 aan de lokalen. 

 
16 april: 
WOEHOEW Pasen!! Jullie zullen al druk bezig zijn met de chocolade-eitjes in de tuin te 
zoeken en naar de familiefeesten te gaan dus is het vandaag jammer genoeg geen 
vergadering maaaaaaar niet getreurd, volgende week zien jullie ons terug op 65 JAAR 
SCOUTS ELEWIJT!!! 



Welpen 

	  

 
22 april: 
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to youuuuu, Scouts Elewijt!!! 
De scouts wordt dit jaar 65!!! Dat wordt natuurlijk met heel Elewijt gevierd aan Jeugdhuis de 
Caravan op ZATERDAG 22 april. De kindernamiddag gaat vanaf 15h00 van start met 
springkastelen, een schminkstand, ijsjes en nog veel meer!! De ouders krijgen hier ook de 
kans om een kijkje te komen nemen in ons scoutsmuseum waar ze misschien oude 
herinneringen kunnen opdoen bij onze fotomuur! Vanaf 17h00 start DE kinderfuif van het jaar 
waar jullie jullie beste dansmoves kunnen laten zien (snoepsaté’s, chips en frisdrank 
natuurlijk ook aanwezig)!  

 
 
30 april: we gaan naar bloso 
Niks leuker dan een dagje zon, meer, strand! Vandaag trekken we met de fiets naar het 
BLOSO-domein!  
Wat hebben jullie nodig:  

• Fiets + slot 
• Handdoek + zwembroek voor degene die een plonsje willen maken  

Om 14h00 aan de lokalen met jullie fiets, en we zijn weer terug om 17h00! 
 

April zit er jammer genoeg al op en we gaan nu onze laatste maand van ons geweldig 
welpenjaar in MAAR niet getreurd want er staat ons nog een mega cool kamp te wachten in 
augustus!!  



Jong-gidsen 

 

  
Hey knapperds!  

 
Misschien heb je het al wel gemerkt aan  

de groene blaadjes aan de bomen,  
de gele bloempjes in het gras,  

een fris windje dat met je haar komt spelen  
en het zonnetje dat tevoorschijn komt!  

Laat die broekkousen/kousenbroek maar thuis want we kunnen eindelijk weer met 
blote benen naar de scouts komen!  

 
 

Maar laat die witte sokskes toch maar thuis misschien….  

 
 

Okéé, wat gaan we doen in april??? 
 

dag 2 april   



Jong-gidsen 

 

      +  

Nog niet helemaal zeker over wat we gaan doen? Kom meer te weten tussen 2 
en 5 aan de lokalen! 

 

dag 9 april 

	  

 

De leiding heeft dit jaar al wel gemerkt dat alle jong-gidsen over veel 
(verborgen) talenten beschikken… Daarom hebben wij jullie ingeschreven voor 
de grote ‘Jogi’s Got Talent’-show! Toon de vier-koppige jury vandaag waar jij 
goed in bent, in groep of alleen, en grijp zo je kans om beroemd te worden! 
Vergeet je muziek, attributen, outfits en glimlach niet en kom de show stelen 
tussen 2 en 5 aan de lokalen.  

 

dag 16 april 

Vandaag is er geen scouts, maar de leiding wenst jullie allemaal een… 

 



Jong-gidsen 

 

 

Zaterdag 22 en dag 23 april 

Zondag is het geen vergadering, want… Scouts Elewijt viert dit weekend haar 
65ste verjaardag! HOERA! 
Kom zaterdag allemaal naar JH De Caravan en vier, spring, zing, dans, shake, 
applaudiseer en geniet met heel de scouts van een geweldige dag.  

Neem je ouders, familie en vrienden zeker mee!  
Meer info vind je in het woordje grl, op onze site of op facebook J  

dag 30 april 

Wie wil er later leiding worden?  
(nu moeten jullie natuurlijk allemaal ‘ik!!’ antwoorden…J)  

Vandaag kunnen de derdejaars eens ondervinden wat dat eigenlijk is. Zij steken 
samen een spel in elkaar voor de andere jong-gidsen, joepie! 

Lieve tweede- en eerstejaars, jullie mogen gewoon om 2 uur naar de scouts 
komen en even leuk en lief en enthousiast zijn als anders! 

Lieve derdejaars, jullie verwachten we om 1 uur aan de scouts om de 
vergadering voor te bereiden. Hou jullie mail (of misschien facebook) in het oog 
voor meer informatie… Want de leiding is natuurlijk wel benieuwd naar wat jullie 
gaan doen! 

 

Een kleine vooruitblik naar de maand mei: 

dag 7 mei 

Vandaag hopen op extra veel zon, want we trekken naar het bloso(onze excuses, 
Sport Vlaanderen ahum)domein in Hofstade voor een actief spel in het bos of op 
het strand…  

Fiets + fietsslot en je kidsID/identiteitskaart kunnen van pas komen! 
We spreken af aan de lokalen om 2 uur en zullen om 5 terug daar zijn.  

 

 

Zo, dat was het alweer voor deze samen…  

Vele kusjes en tot zondag! 



Jong-gidsen 

 

 

 



Jeevee’s 

 

Haa	  die	  boys!!!	  Hopelijk	  was	  Maart	  een	  beetje	  een	  plezante	  maand	  om	  naar	  de	  scouts	  te	  komen	  en	  
zijn	  de	  examens	  wa	  meegevallen.	  Als	  dat	  niet	  het	  geval	  was,	  geen	  probleem	  want	  April	  wordt	  epiiiiic	  
lit	  af!	  Het	  is	  al	  de	  voorlaatste	  maand	  van	  dit	  scoutsjaar,	  dus	  we	  gaan	  nog	  wa	  knalvergaderingen	  doen	  
he!	  Sommigen	  zeggen	  wel	  eens	  ‘maartse	  buien,	  aprilse	  grillen’,	  maar	  daar	  geloven	  wij	  niks	  van.	  Deze	  
maand	  alleen	  zonneschijn,	  daar	  zijn	  welle	  zeker	  van.	  It’s	  gonna	  be	  great,	  it’s	  gonna	  be	  beautiful!	  

	  

2	  april:	  Centimeterspel	  	  
Wat	  is	  er	  beter	  als	  de	  maand	  April	  in	  te	  zetten	  met	  één	  van	  de	  spannendste	  en	  uitdagendste	  
vergaderingen	  die	  we	  dit	  jaar	  te	  bieden	  hebben.	  Wegens	  de	  illegaliteit	  van	  dit	  spel,	  kunne	  we	  er	  nog	  
niets	  over	  vermelden	  in	  de	  Samen.	  Naah	  grapke	  ze	  manne,	  het	  spel	  is	  volledig	  veilig,	  
verantwoordelijk,	  dier-‐	  en	  kindvriendelijk.	  Geen	  reden	  om	  thuis	  te	  blijven	  dus!	  Van	  14	  tot	  17uur	  aan	  
de	  lokalen	  is	  de	  boodschap!	  Aan	  de	  hand	  van	  de	  foto’s	  kan	  u	  al	  raden	  hoe	  het	  spel	  in	  zijn	  werking	  
gaat.	  

	  

	  
	  
	  
9	  april:	  Groot	  Blosospel	  
Aan	  de	  hand	  van	  de	  titel	  van	  deze	  vergadering	  kunnen	  jullie	  vast	  al	  raden	  wat	  we	  deze	  dag	  van	  14	  tot	  
17uur	  gaan	  doen!	  Wat	  dit	  juist	  in	  houdt	  zal	  pas	  op	  de	  vergadering	  duidelijk	  worden.	  Wel	  kunnen	  we	  
al	  zeggen	  dat	  je	  best	  een	  fiets,	  een	  zwembroek	  en	  een	  handdoek	  mee	  neemt.	  Maak	  u	  geen	  zorgen,	  
de	  laatste	  twee	  attributen	  gaan	  we	  enkel	  nodig	  hebben	  als	  het	  zonnetje	  schijnt!	  Dus	  afspraak	  om	  14u	  
@	  de	  skoette!	  
	  
14-‐15-‐16	  april:	  Survivalweekend!!!	  
Geachte	  heren,	  maak	  u	  klaar	  voor	  het	  weekend	  van	  u	  leven!	  Dit	  is	  niet	  gelogen	  één	  van	  de	  
hoogtepunten	  van	  het	  jaar.	  Ouders	  bereidt	  jullie	  voor,	  want	  na	  dit	  weekend	  is	  uw	  zoon	  geen	  jongen	  



Jeevee’s 

 

meer,	  maar	  een	  echte	  vent!	  We	  hopen	  dus	  dat	  er	  zoveel	  mogelijk	  volk	  mee	  kan,	  want	  met	  hoe	  meer	  
zielen	  hoe	  meer	  vreugd.	  We	  gaan	  er	  nu	  nog	  niks	  van	  zeggen.	  Kwestie	  van	  het	  nu	  nog	  wat	  spannend	  
te	  houden	  en	  niet	  te	  verklappen	  waar	  we	  naartoe	  zullen	  gaan!	  Wel	  kunnen	  we	  al	  zeggen	  dat	  we	  weg	  
zullen	  zijn	  van	  vrijdagmiddag	  (14/04)	  tot	  zondagnamiddag	  (16/04).	  Al	  de	  informatie	  zal	  via	  mail	  
worden	  gecommuniceerd	  als	  de	  tijd	  rijp	  is.	  ;)	  
	  
23	  april:	  Geen	  scouts	  
Liefste	  JV’s,	  door	  het	  meewerken	  op	  en	  meevieren	  van	  65	  jaar	  scouts	  Elewijt	  gaan	  we	  kapot	  zijn	  en	  
kunnen	  we	  dus	  geen	  leiding	  kunnen	  geven.	  Het	  spijt	  ons,	  maar	  deze	  zondag	  is	  het	  geen	  scouts.	  	  
	  	  
30	  april:	  Stadsspel	  
Hola	  amigo’s!	  Hopelijk	  zijn	  jullie	  tegen	  vandaag	  al	  wat	  bekomen	  van	  vorig	  weekend.	  Vandaag	  trekken	  
we	  van	  2	  tot	  5	  met	  de	  fiets	  naar	  de	  stad	  der	  steden:	  Malinas	  aka	  de	  stad	  van	  de	  maneblussers	  aka	  de	  
stad	  van	  de	  kakkers	  aka	  de	  stad	  waar	  velen	  van	  jullie	  naart	  scholeke	  gaan	  aka	  Mechelen.	  Vandaag	  
heb	  je	  niet	  veel	  nodig	  buiten	  een	  fiets	  een	  natuurlijk	  u	  goed	  humeur	  ;)	  

	  
	  
	  
7	  mei:	  Leidingswissel	  
Om	  al	  een	  klein	  voorsmaakje	  te	  hebben	  van	  de	  laatste	  scoutsmaand	  (mei),	  kunnen	  we	  jullie	  nu	  al	  
vertellen	  dat	  het	  deze	  dag	  leidingswissel	  is.	  Voor	  diegenen	  die	  niet	  weten	  hoed	  dit	  in	  zijn	  werking	  
gaat,	  het	  komt	  erop	  neer	  dat	  wij	  ons	  met	  nen	  anderen	  tak	  gaan	  amuseren	  en	  er	  leiding	  van	  een	  
andere	  tak	  jullie	  wa	  komt	  pesten!	  Piece	  out	  niggas	  en	  het	  beste	  xxx	  

	  

Dit	  was	  het	  dan	  voor	  de	  maand	  April!	  Als	  er	  onduidelijkheden	  zijn	  mogen	  jullie	  of	  de	  ouders	  altijd	  
bellen,	  smssen	  of	  mailen.	  Zoals	  gezegd	  zullen	  wij	  nog	  mails	  sturen	  voor	  verdere	  info	  van	  het	  
weekend,	  no	  worries	  dus	  J.	  Wij	  hebben	  er	  alvast	  zin	  in	  en	  we	  hopen	  jullie	  ook.	  Adios	  amigo’s,	  piece	  
out!



Gidsen 

 

Alweer een maand voorbij, het zonnetje begint te schijnen, de zomer is in zicht. 
Met andere woorden, alweer een maandje dichter bij het kamp! Maar eerste de 
maand april! Wat hebben we dit keer voor jullie in petto? 

Zondag 2 april: Risk 

“Huh, stond dat vorige maand ook niet in de samen?” Exact, maar door 
overmacht is het spel toen niet 
kunnen doorgaan en zijn we tegen 
ons goesting een wafel gaan eten in 
de Kleine Linde. 

Zorg dat je er nu wel bij bent! 

Van 14u tot 17u aan ons 
splinternieuwe gidsenlokaal. 

 

 
Zondag 9 april: liftspel 

 De titel zegt voldoende neem ik aan. Ook dit keer wordt je verwacht om 14u 
aan de lokalen. Het eind uur hangt van jullie af… J 

 
Zondag 16 april: 
Paasbrunch 

MMMMMMMMhhh, 
dat wordt smullen! 
Uren en eventuele 
kleine bijdrage wordt 
later meegedeeld 
 

 

 

 

 

Zaterdag 22 april: Party ! 

Deze zaterdag doen we een verjaardagsfeestje voor ons 65-jaar bestaan. 
Iedereen is welkom aan het jeugdhuis. Vanaf 15u is er vanalles te doen. Er komt 
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een heus scoutsmuseum en er is een kindernamiddag, maar interessanter voor 
jullie zijn de live optredens van Kardynal en Allez!Dansez! met aansluitend de 
TDjubilee aka de scoutsfuif. Sfeer verzekert!! Neem zoveel mogelijk volk mee 
en maak een beetje heel veel reclame J 

 
Zondag 23 april: slapen 

Het was een lange dag en nacht, dus de leiding moet een beetje bekomen, jullie 
ongetwijfeld ook. Vandaag is er dus geen vergadering. 
 

28-30 april: weekend! 

Na heel wat onduidelijkheid staat het dan eindelijk vast: ons laatste weekend 
gaat door het laatste weekend van april. Probeer er zeker bij te zijn, want het 
belooft een knaller te worden. Uren, thema en benodigdheden komen jullie 
binnenkort te weten. 

 
Zondag 7 mei: leidingswissel 

Het eerste weekend van mei is het naar traditie altijd leidingswissel! Jullie 
leiding-voor-één-dag zal ongetwijfeld een geweldig spel ineen hebben gestoken, 
dus wees zeker aanwezig van 14u tot 17u aan de lokalen. 

 

Wist je dat… 

… Kardynal 2/3 van de D’ Hoores bevat, namelijk Ben en Sam. 

… Ben zeker 4 instrumenten speelt: Sax, piano, Basgitaar en trombone. Quelle 
talent!! 

… het bovenstaande prachtige paaskunstwerk gemaakt is met Paint. Zou je niet 
zeggen hé. 

… deze tekst welgeteld 161 a’s bevat. 

 

Voila dat was het voor de maand April. 

Groetjes 

De gidsenleiding 
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Verkennerleiding	  

Diependaalstraat	  34-‐36	  (verkennerlokaal)	  
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De	  heren	  verkenners	  van	  Scouts	  Elewijt	  
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Elewijt,	  14	  maart	  2017	  

	  

Samen	  april	  2017	  

	  

Geachte	  verkenners	  

	  

Pink	  om	  te	  beginnen	  alvast	  de	  eerste	  traantjes	  weg	  want	  het	  einde	  van	  het	  scoutsjaar	  komt	  stilaan	  in	  

zicht.	  Let	  op,	  dit	  zullen	  niet	  de	  laatste	  traantjes	  zijn	  die	  jullie	  laten	  bij	  het	  lezen	  van	  deze	  Samen.	  Maar	  

niet	  getreurd,	  ook	  deze	  maand	  kunnen	  jullie	  weer	  (bijna)	  wekelijks	  van	  onze	  aanwezigheid	  genieten.	  

Jullie	   vragen	   zich	   waarschijnlijk	   af	   wat	   er	   deze	   maand	   allemaal	   op	   het	   programma	   staat.	   Om	   de	  

planning	  met	  jullie	  te	  delen,	  schrijven	  wij	  jullie	  deze	  brief.	  

Onze	  eerste	  vergadering	  van	  deze	  maand	  vindt	  plaats	  op	  zondag	   2	   april	   2017.	  We	  spreken	  net	  als	  

elke	  week	  om	  14u	  af	  aan	  ons	  geliefde	  verkennerlokaal,	  waar	  we	  verschillende	  spelletjes	  zullen	  spelen	  

en	   zullen	  brainstormen	  over	  onze	   geldinzamelactiviteit	   van	  de	   volgende	  week.	  Wij	   hopen	  op	   jullie	  

massale	  opkomst!	  

Willen	   jullie	   op	   kamp	   iets	   geweldigmegasupercool	   doen?	   Ongetwijfeld	   is	   jullie	   antwoord	   op	   deze	  

vraag	  ‘ja’.	  Anders	  hebben	  jullie	  alvast	  een	  probleem	  en	  kunnen	  jullie	  al	  beter	  thuis	  blijven.	  Mopje,	  ga	  

maar	  allemaal	   lekker	  met	  ons	  mee	  van	  5	  tot	  en	  met	  15	  augustus.	  Om	  echter	  een	  superactiviteit	   te	  

kunnen	  doen,	  moet	  er	  eerst	  wat	  geld	  in	  het	  laatje	  gebracht	  worden.	  Op	  zondag	  9	  april	  2017	  zullen	  
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we	  dan	  ook	  het	  nodige	  geld	  proberen	  in	  te	  zamelen	  door	  een	  activiteit	  te	  organiseren.	  Wat	  we	  juist	  

zullen	  doen	  staat	  nog	  niet	  helemaal	  vast.	  We	  zullen	  dit	  met	  jullie	  overleggen	  en	  zo	  snel	  mogelijk	  met	  

onze	  beslissing	  naar	  buiten	   treden.	  Aan	  de	  ouders	  en	  andere	  sympathisanten	  geven	  we	  alvast	  een	  

tip:	  hou	  zeker	  de	  mail	  en	  ook	  Facebook	  in	  het	  oog!	  Hier	  zullen	  jullie	  ten	  gepaste	  tijde	  te	  weten	  komen	  

wat	  wij	  met	  onze	  verkenners	  zullen	  organiseren.	  

Voelen	   jullie	   opnieuw	   enkele	   traantjes	   opkomen?	   Dat	   is	   niet	  meer	   dan	   normaal.	   Zondag	   16	   april	  

2017,	  is	  het	  namelijk	  geen	  scouts	  en	  kunnen	  jullie	  dus	  niet	  opkijken	  naar	  jullie	  geweldige	  leiding.	  De	  

paasklokken	   zijn	   namelijk	   in	   het	   land.	   Neem	   dus	   allemaal	   jullie	   mandje	   bij	   de	   hand,	   steek	   wat	  

bloemen	  in	  jullie	  haren	  en	  dartel	  hand	  in	  hand	  door	  de	  tuin	  op	  zoek	  naar	  overheerlijke	  paaseieren.	  

Geniet	   alvast	   van	   deze	   dag	   en	   laadt	   de	   batterijen	   maar	   goed	   op	   want	   er	   staan	   ons	   nog	   twee	  

goedgevulde	  weekends	  te	  wachten	  deze	  maand.	  

Het	   volgende	   weekend,	   zaterdag	   22	   april	   2017,	   is	   namelijk	   het	   belangrijkste	   weekend	   van	   dit	  

scoutsjaar.	  Onze	  scouts	  is	  namelijk	  pensioengerechtigd	  dit	  jaar!	  De	  scouts	  wordt	  65	  jaar	  en	  dit	  vieren	  

we	  met	   een	   heus	   feestweekend.	   Ik	   geef	   jullie	   even	   een	   kort	   overzicht	   wat	   jullie	   allemaal	   kunnen	  

verwachten	   maar	   meer	   info	   vind	   je	   ongetwijfeld	   bij	   het	   woordje	   GRL,	   in	   jullie	   mailbox	   of	   op	   het	  

Facebookevenement	  onder	  de	  naam	  ’65	  jaar	  Scouts	  Elewijt’.	  We	  beginnen	  op	  zaterdag	  22	  april	  vanaf	  

15u	   met	   een	   kindernamiddag	   en	   een	   heus	   scoutsmuseum	   waar	   jullie	   foto’s,	   krantenknipsels	   en	  

andere	  zaken	  kunnen	  vinden	  uit	  het	  verleden	  van	  onze	  scouts.	  Vanaf	  20u	  zijn	  jullie	  allemaal	  welkom	  

aan	  het	  jeugdhuis	  om	  hier	  te	  genieten	  van	  enkele	  optredens	  waaronder	  één	  van	  de	  groep	  van	  jullie	  

geliefde	  leider	  Eénoog,	  Kardynal.	  Om	  23u	  vieren	  we	  gewoon	  verder	  met	  onze	  scoutsfuif	  die	  eveneens	  

plaatsvindt	  in	  het	  jeugdhuis.	  

Bij	  het	  lezen	  van	  de	  volgende	  activiteit	  zullen	  sommigen	  onder	  jullie	  vlinders	  in	  de	  buik	  krijgen	  terwijl	  

sommigen	  misschien	  eerder	  een	  koude	  rilling	  over	  hun	  rug	  voelen	  gaan.	  Jullie	  kunnen	  het	  al	  raden,	  

we	  trekken	  er	  op	  uit	  met	  onze	  vrouwelijke	  wederhelften!	  Van	  28	  tot	  en	  met	  30	  april	  2017	  gaan	  we	  

op	  weekend	  met	  de	  gidsen.	  Hiervoor	  stuurden	  wij	  jullie	  al	  eens	  een	  mail	  en	  ook	  verdere	  informatie	  

zullen	  jullie	  via	  deze	  weg	  ontvangen.	  Wij	  hopen	  alvast	  op	  jullie	  talrijke	  opkomst!	  

	  

Met	  vriendelijke	  groeten	  

Wannes,	  Sam	  en	  Bram	  
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HA	  die	  jinners	  &	  jinsters!	  

De	  voorlaatste	  samen	  van	  het	  jaar	  (kampsamen	  niet	  inbegrepen	  �),	  het	  aftellen	  naar	  ons	  
kamp	  in	  Albanië	  &	  Montenegro	  kan	  beginnen!!	  Het	  kan	  zeker	  geen	  kwaad	  om	  al	  eens	  het	  
een	  en	  ander	  van	  activiteiten	  en	  bezienswaardigheden	  op	  te	  zoeken,	  doorsturen	  die	  
handel!	  

Hieronder	  een	  sfeerbeeld	  van	  de	  1-‐tegen-‐allen-‐vergadering:	  

	  

	  

	  

	  

Zondag	  2	  april:	  Strandvergadering	  @	  Plage	  (14-‐17h)	  
Aangezien	  jullie	  laatste	  maanden	  als	  ‘lid’	  nu	  echt	  aangebroken	  zijn	  doen	  we	  nog	  eens	  een	  
‘gouwe	  ouwe’	  vergadering:	  we	  trekken	  naar	  het	  Sport	  Vlaanderen-‐Blosodomein	  in	  
Hofstade!	  Neem	  je	  schup,	  strandbal,	  badmintongerief,	  strandtennis,	  zwembroek,	  ...	  mee	  
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voor	  een	  (hopelijk)	  zonnige	  namiddag.	  Vergeet	  als	  het	  mooi	  weer	  je	  Idkaart	  zeker	  
niet	  want	  anders	  moet	  je	  €5	  betalen.	  

Afspraak	  van	  14-‐17h	  @	  lokalen	  met	  de	  fiets	  (ja	  jullie	  ook	  Kato²)	  

Zondag	  9	  april:	  KV	  Mechelen	  –	  Lierse	  (17h	  –	  22h)	  
Jullie	  genieten	  van	  twee	  weekjes	  paasvakantie	  en	  aangezien	  al	  een	  heel	  deel	  van	  jullie	  
wel	  al	  eens	  naar	  een	  match	  van	  ‘de	  KV’	  is	  gaan	  zien,	  doen	  we	  dit	  nu	  met	  z’n	  allen!	  De	  
match	  begint	  om	  20h,	  dus	  we	  spreken	  om	  17h	  af	  aan	  de	  jinbar	  om	  deze	  open	  te	  doen	  
voor	  de	  leiding	  van	  de	  andere	  takken.	  Tegen	  18h	  –	  18h30	  vertrekken	  we	  dan	  met	  de	  
fiets	  richting	  Achter	  De	  Kazerne!	  Je	  mag	  thuis	  al	  gegeten	  hebben,	  maar	  met	  degenen	  die	  
willen	  bestellen	  we	  eten	  aan	  de	  jinbar	  (pizza,	  kebab,	  ...)	  of	  stoppen	  we	  onderweg	  voor	  
een	  snelle	  snack.	  Een	  ticket	  kost	  €10	  voor	  iedereen	  onder	  19	  jaar	  (jullie	  dus).	  Je	  mag	  dit	  
cash	  meenemen,	  in	  het	  andere	  geval	  komt	  dit	  op	  de	  poef.	  We	  vragen	  jullie	  eind	  maart	  (of	  
zodra	  de	  tickets	  beschikbaar	  zijn)	  nog	  eens	  wie	  er	  allemaal	  meegaat,	  zodat	  we	  de	  tickets	  
op	  voorhand	  kunnen	  kopen.	  Dresscode:	  Rood	  &	  Geel	  !!	  

Hier	  al	  wat	  gezangen	  om	  te	  oefenen	  (sorry	  Lucas	  �)	  

“Boeren	  eten	  boerenkool,	  zitten	  op	  de	  boerenschool,	  ja	  dat	  hoort	  er	  allemaal	  bij	  op	  de	  
Lierse	  wei”	  

“1	  2	  3	  4	  Boeren	  van	  Lier!”	  	  

“AAAAAI	  AAAI	  AAII	  AAAI	  ....	  WAAR	  ZIJN	  DIE	  KAMELEN?	  Omkoopchinezen	  da	  kan	  ons	  ni	  

schelen	  maar	  waaaar	  zijn	  diiiieee	  kameeeeleeeeen?”	  
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Zondag	  16	  april:	  PASEN	  dus	  geen	  vergadering	  )	  à 	  CINEFIESTA!	  
Gezien	  het	  Pasen	  is	  doen	  we	  geen	  vergadering,	  MAAR	  het	  is	  wel	  cinefiesta	  dit	  weekend	  
voor	  de	  leiding.	  Dit	  wil	  zeggen	  dat	  de	  jinbar	  met	  behulp	  van	  véél	  sjorbalken	  en	  zetels	  
wordt	  omgebouwd	  tot	  een	  heuse	  filmzaal!	  De	  jin	  mag	  traditiegetrouw	  één	  van	  de	  drie	  
avonden/nachten	  mee	  komen	  genieten,	  meestal	  is	  dit	  zondag	  (we	  houden	  jullie	  op	  de	  
hoogte	  �).	  

Wat	  we	  wel	  al	  sowieso	  gaan	  doen	  is	  deze	  zondagnamiddag	  met	  de	  jin	  overdag	  al	  een	  film	  
kijken,	  tussen	  14-‐17h,	  be	  there	  &	  brengt	  ne	  goeie	  film	  mee	  op	  usb!	  

Zaterdag	  22	  april:	  65	  jaar	  scouts	  Elewijt	  !	  
Jullie	  worden	  allemaal	  verwacht	  op	  deze	  tópdag,	  met	  vanaf	  20h	  optredens	  en	  vanaf	  23h	  
JUBILEE	  TD!	  Zondag	  23	  april	  is	  het	  geen	  scouts,	  zodat	  jullie	  wat	  kunnen	  uitslapen,	  
uiswerk	  maken,	  ....	  

	  



   Jin 

 

	  



   Jin 

 

Vrijdag	  28	  –	  zondag	  30	  april:	  WEEKEND	  (meer	  info	  
volgt)	  
	  

Zo	  dat	  was	  het	  voor	  april,	  CU	  !!	  

	  

XXX	  

	  

Marit,	  Bernard	  &	  Toon	  

	  

	  

	  



   Achterflap 

 

	  

Kindernamiddag & Kinderfuif

SCOUTSMUSEUM

streekbierencafé

doorlopend  snacks te verkrijgen

OPTREDENS van: 

KARDYNAL 

ALLEZ DANSER!
Vanaf 23uur:

jubilee TD

feestterrein aan


