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echte viendschap gaat niet stuk 

met vriendschap heb je veel geluk 
want echte vriendschap gaat niet stuk 
een echte vriend staat voor je klaar 
ieder uur, iedere week en ieder jaar 
 
vrienden zijn er in goede 
maar vooral ook in slechte tijden 
om jou dan uit een diep dal te bevrijden 
 
als het even niet goed gaat 
klop dan bij mij aan 
want onze vriendschap 
mag nooit verloren gaan  
	  
	  



Woordje GRL 

	  

Dag	  lieve	  leden	  en	  ouders/oma’s	  en	  opa’s/tantes	  en	  nonkels/iedereen,	  

Bij	  het	  lezen	  van	  deze	  samen	  zit	  het	  grote	  feest	  
voor	  ons	  65	  jarig	  bestaan	  erop.	  Het	  was	  
zwoegen	  en	  zweten	  om	  alles	  klaar	  te	  krijgen	  
maar	  wij	  zijn	  super	  fier	  op	  het	  resultaat.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bij	  deze	  nemen	  wij	  ook	  graag	  even	  tijd	  om	  alle	  
leiding	  te	  bedanken	  die	  zich	  voor,	  tijdens	  en	  na	  
deze	  heugelijke	  dag	  zo	  hard	  hebben	  ingezet.	  
Ook	  bedankt	  aan	  iedereen	  die	  foto’s,	  filmpjes,	  
T-‐shirts,	  posters,	  …	  aan	  ons	  heeft	  bezorgd	  
zodat	  ons	  museum	  kon	  stralen.	  Ook	  een	  dikke	  
dankjewel	  aan	  iedereen	  die	  ons	  is	  komen	  
steunen	  op	  22	  april.	  Kortom,	  BEDANKT!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Op	  naar	  nog	  eens	  65	  jaar	  vol	  scoutspret!	  	  

Hopelijk	  brengt	  mei	  veel	  mooie	  lente	  dagen	  in	  onze	  laatste	  scoutsmaand!	  	  	  
Ja,	  u	  leest	  het	  goed.	  Omdat	  in	  juni	  de	  leiding	  weer	  examens	  heeft,	  is	  de	  
maand	  mei	  de	  laatste	  maand	  waarin	  er	  vergaderingen	  doorgaan.	  Maar	  niet	  
getreurd:	  op	  1	  juli	  is	  er	  nog	  de	  groepsuitstap.	  (meer	  info	  hierover	  lees	  je	  
hieronder).	  Duimen	  jullie	  mee	  voor	  onze	  leiding	  en	  hopelijk	  alleen	  maar	  
goede	  examens??!	  	  

	  

	  
è Wat	  kunnen	  jullie	  nog	  verwachten	  in	  deze	  

laatste	  maanden	  op	  weg	  naar	  het	  kamp?	  Je	  leest	  het	  hier:	  
	  

De	  laatste	  weekends	  van	  de	  maand	  mei	  zullen	  de	  meeste	  takken	  afsluiten	  
met	  een	  BBQ.	  Deze	  gaat	  meestal	  niet	  door	  op	  een	  zondag	  van	  14	  tot	  17u	  
maar	  op	  een	  avond.	  Hou	  deze	  activiteit	  zeker	  in	  de	  gaten.	  De	  leiding	  zal	  
jullie	  hierover	  meer	  informatie	  geven.	  	  

Sint-‐Hubertus	  Processie:	  Zoals	  elk	  jaar	  gaat	  er	  op	  Pinkstermaandag	  een	  
heuse	  processie	  door	  Elewijt.	  Naar	  aloude	  traditie	  loopt	  de	  scouts	  hier	  ook	  
in	  mee,	  zowel	  de	  leiding	  als	  de	  leden.	  Jullie	  worden	  dus	  allen	  verwacht	  op	  
Pinkstermaandag	  5	  juni	  om	  9u	  aan	  de	  kerk	  om	  er	  samen	  met	  heel	  Elewijt	  
een	  leuke	  dag	  van	  te	  maken!	  Vergeet	  niet	  je	  uniform	  aan	  te	  doen!	  
Kapoentjes	  mogen	  (zeker	  niet	  moeten)	  in	  hun	  communiekleren	  komen.	  
Welpen	  mogen	  een	  (zelfgemaakte)	  boog	  meenemen.	  



Woordje GRL 

	  

Wij	  willen	  jullie	  via	  deze	  weg	  al	  laten	  weten	  dat	  de	  leiding	  eind	  juni	  en	  
begin	  juli	  bij	  jullie	  thuis	  zal	  langskomen	  om	  jullie	  allemaal	  in	  te	  schrijven	  
voor	  het	  scoutskamp.	  Voor	  de	  nieuwe	  leden	  en	  ouders	  onder	  ons,	  het	  kamp	  
zal	  doorgaan:	  	  

•	  Voor	  Kapoenen:	  Van	  10	  tot	  en	  met	  15	  augustus.	  	  

•	  Voor	  Kabouters	  en	  Welpen:	  Van	  8	  tot	  en	  met	  15	  augustus	  	  

•	  Voor	  de	  jong-‐givers	  en	  givers:	  Van	  5	  tot	  en	  met	  15	  augustus	  	  

	  

En	  dan	  als	  laatste	  maar	  leukste	  nieuws…	  	  

De	  GROEPSUITSTAP.	  Joepie	  het	  is	  weer	  zover,	  we	  gaan	  weer	  met	  heel	  de	  
scouts	  naar	  een	  pretpark.	  Deze	  uitstap	  gaat	  door	  op	  zaterdag	  1	  juli	  en	  dit	  
jaar	  zal	  Bobbejaanland	  onze	  bestemming	  zijn!!	  We	  zullen	  waarschijnlijk	  
met	  de	  bus	  gaan	  en	  de	  kostprijs	  zal	  opnieuw	  een	  dertigtal	  euro	  bedragen.	  
Een	  meer	  gedetailleerde	  beschrijving,	  de	  exacte	  kostprijs,	  exacte	  uren	  en	  
verdere	  informatie	  over	  hoe	  inschrijven	  e.d.	  volgt	  nog	  via	  een	  brief	  die	  we	  
de	  komende	  weken	  zullen	  uitdelen	  op	  de	  scouts	  of	  die	  je	  binnenkort	  van	  
vinden	  in	  jullie	  mailbox.	  Ook	  op	  onze	  site	  zal	  deze	  brief	  te	  vinden	  zijn.	  	  	  	  	  
Jullie	  kunnen	  wel	  alvast	  deze	  datum	  vrijhouden!	  

	  

	  

Zo,	  bij	  deze	  hebben	  wij	  jullie	  alle	  info	  gegeven	  om	  de	  komende	  maanden	  
mee	  door	  te	  komen.	  Aarzel	  niet	  om	  ons	  te	  contacteren	  als	  jullie	  vragen	  
hebben	  of	  als	  jullie	  ons	  gewoon	  missen.	  Tot	  in	  de	  kampsamen.	  

Vele	  lentekusjes	  van	  de	  groepsleiding.	  

Enya	  Quintelier:	  0499/51.74.00	  

Katoke	  Coomans:	  0497/10.67.68	  

Maarten	  Rombouts:	  0471/96.18.81	  
 
 



Kapoenen 

	  

Dag	  lieve	  kapoenen,	  	  
	  
Het	  einde	  van	  het	  jaar	  komt	  spijtig	  genoeg	  in	  zicht.	  Maar	  niet	  getreurd	  want	  wij	  hebben	  nog	  
tal	  van	  leuke	  zondagen	  voor	  jullie	  klaar	  staan!	  	  
	  
Zondag	  7	  mei	  van	  14u-‐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!	  
	  
Zondag	  14	  mei	  van	  14u-‐17u.	  
	  
Doorheen	  het	  scoutsjaar	  hebben	  wij	  al	  verschillende	  
keren	   gezien	   dat	   er	   heel	   wat	   talenten	   bij	   de	  
kapoenen	   zitten!	   Daarom	   organiseren	   wij	   deze	  
zondag	   een	   heuse	   talentenshow!!	   Jullie	   mogen	  
alleen,	  per	  twee,	  per	  drie,	  ..	  een	  act	  in	  elkaar	  steken	  
en	   presenteren	   voor	   de	   leiding	   en	   de	   andere	  
kapoenen!	  Aan	  het	  einde	  weten	  we	  welke	  kapoen	  er	  
het	  meeste	  talent	  heeft!	  
	  
	  
	  
	  
ZATERDAG	  20	  mei	  van	  18u-‐20u30!!	  
	  
Zoals	   jullie	   kunnen	   zien	   spreken	  we	   vandaag	   af	   op	  een	   zaterdagavond!	  Het	   einde	   van	  het	  
jaar	  komt	  bijna	   in	  zicht	  en	  wij	   zouden	  dit	  graag	  met	   jullie	  al	  eens	  willen	  afsluiten	  met	  een	  
barbecue!	  Meer	   info	  krijgen	   jullie	  via	  mail	  maar	  hou	  deze	  avond	  dus	  al	  zeker	  vrij	  want	  het	  
wordt	  sowieso	  een	  leuke	  avond!!	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Kapoenen 

	  

Zondag	  28	  mei	  van	  14u-‐17u.	  
	  
VERRASSING!!	  	  
	  
Denken	   jullie	   nu	   echt	   dat	   het	   scoutsjaar	   ten	   einde	   is?	   Na	   al	   die	   zondagen	   met	   jullie	   te	  
hebben	  doorgebracht	  is	  het	  eens	  tijd	  dat	  we	  jullie	  mama	  of	  papa	  uitnodigen	  op	  de	  scouts	  om	  
samen	  met	  één	  van	  hen	  eens	  een	  zondag	  plezier	  te	  maken!	  Neem	  dus	  allemaal	  jullie	  mama	  
of	  papa	  mee	  naar	  de	  scouts!!	  	  
	  
Maandag	  5	  juni	  	  
	  
Naar	   jaarlijkse	   en	   aloude	   traditie	   is	   het	   op	   Pinkstermaandag	   de	   processie	   in	   Elewijt.	   De	  
scouts	   loopt	   hier	   ook	   mee	   in	   rond	   en	   natuurlijk	   mogen	   de	   kapoenen	   dit	   jaar	   ook	  
meewandelen!	   Meer	   informatie	   hierover	   vinden	   jullie	   in	   “Woordje	   GRL”	   vooraan	   in	   de	  
Samen.	  	  
	  
ZATERDAG	  1	  juli	  
	  
Dit	  keer	  is	  het	  wel	  degelijk	  de	  laatste	  keer	  (voor	  het	  kamp	  weliswaar)	  dat	  we	  elkaar	  zien!	  Wij	  
trekken	  vandaag	  met	  heel	  de	  scouts	  op	  groepsuitstap!	  Meer	  info	  kunnen	  jullie	  vinden	  in	  
“Woordje	  GRL”.	  	  
	  
Hou	  zeker	  en	  vast	  ook	  jullie	  mailbox	  in	  de	  gaten	  voor	  meer	  info	  omtrent	  deze	  superleuke	  
dag!	  	  
	  
	  
Dit	  was	  het	  dan	  alweer	  voor	  deze	  maand!	  Kunnen	  jullie	  geloven	  dat	  dit	  de	  voorlaatste	  samen	  
is?	  Hieronder	  vinden	  jullie	  trouwens	  nog	  een	  leuke	  groepsfoto	  vanop	  ons	  laatste	  weekend!	  	  
	  
Tot	  de	  volgende!	  	  

	  



Kabouters 

	  

Dag knappe grieten, hier zijn we weer! Jammergenoeg is dit de laatste Samen voor dit jaar, 
jullie kunnen jullie wel nog aan een geweldige kampsamen verwachten in juli. We willen jullie alvast 
meedelen dat we als leiding een geweldig jaar hebben gehad met jullie, we zouden het zo nog eens 
over doen! We hopen dat jullie er ook van genoten hebben & dan volgen nu onze laatste 
vergaderingen waarmee we ons jaar mooi gaan afsluiten: 

Zondag 7 mei 

Lieve kaboutertjes, jullie zitten nu al een heel jaar met ons opgescheept en de kans bestaat dat jullie 
ons een beetje beu aan het worden zijn (dat lijkt ons vrij onlogisch). Maar vandaag gaan we het eens 
helemaal anders doen. Vandaag krijgen jullie voor 1 dag een hele nieuwe leidingsploeg (uiteraard niet 
zo tof als ons) maar het zijn zeker en vast allemaal schatjes en het gaat super tof worden. De week 
erna hebben jullie ons weer helemaal voor jullie dus lang hoef je ons niet te missen. Van 2 tot 5 aaan 
de lokalen, tot dan lieve schatjes! 

Zondag 14 mei 

Heb jij altijd al een willen weten hoe het voelt om een man te zijn? Dan is het vandaag de moment! 
Vandaag is het de langverwachte ventenvergadering, maar geen stress! Deze keer verplaatsen we hem 
écht niet meer J Verkleed je vandaag dus als een echte man en kom van 2 tot 5 naar de lokalen. See 
you there! 

Zondag 21 mei 

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!  

Vrijdag 26 mei 

Het is echt verschrikkelijk om te zeggen, ik weet gewoon niet hoe ik eraan moet beginnen. Zo’n slecht 
nieuws vertel ik niet graag. Maar goed, ik zal jullie niet langen laten wachten, het is vandaag namelijk 
de laatste vergadering van dit jaar die doorgaat aan onze eigen lokalen… We gaan het jaar mooi 
afsluiten met een gezellige barbecue met onze beste vrienden, de welpen. Deze BBQ gaat doorgaan op 
vrijdagavond van 18u tot 20u30. Jullie kunnen jullie nog verwachten aan een mailtje waarin we de 
prijs meedelen & dan kunnen jullie jullie inschrijven via die weg. 

Maandag 5 juni 

Vandaag lopen we naar traditie weer mee in de processie. Jullie worden met z’n allen verwacht om 9u 
aan de kerk! à Meer info zie woordje GRL. 

Zaterdag 1 juli 

Vandaag gaan we een geweldige uitstap maken met heel de scouts! We gaan namelijk een geweldig 
pretpark onveilig maken! Dit jaar wordt het een uitstapje naar Bobbejaanland, voor meer info moet je 
‘woordje GRL’ lezen vooraan in de samen. 

Voila, jullie kunnen weer een maandje verder se. Om af te sluiten nog een klein sfeerbeeldje van ons 
prachtige hippieweekend: 



Kabouters 

	  

 

Dikke kussen van jullie lievelingsleiding xxx 

 

 

 

 



Welpen 

	  

30  april  
Vandaag	  gaan	  we	  erop	  uit!	  We	  gaan	  
super	  ver	  op	  reis	  met	  de	  fiets,	  
namelijk	  naar	  het	  verre	  bloso.	  Het	  
domein	  van	  de	  rijzende	  sporter.	  Hier	  
gaan	  we	  allemaal	  spelletjes	  spelen.	  
Hoogstwaarschijnlijk	  zal	  de	  zon	  hard	  
schijnen	  dus	  neem	  maar	  allemaal	  
handdoek	  en	  zwembroek	  mee	  
(badpakken,	  bikini’s	  en	  duikpakken	  
mogen	  ook).	  2	  tot	  5	  @	  Lokalen	  

7  mei  

Afwisseling	  is	  de	  ware	  specerij	  van	  het	  leven,	  die	  aan	  alles	  geur	  en	  
smaak	  geeft.	  

Omdat	  jullie	  ons	  na	  een	  heel	  jaar	  waarschijnlijk	  beu	  zullen	  zijn,	  hebben	  wij	  voor	  
vandaag	  iets	  speciaals	  kunnen	  regelen.	  Vandaag	  zullen	  wij	  jullie	  niet	  staan	  
opwachten,	  maar	  een	  heel	  nieuwe	  leiding!	  Niet	  gevreesd	  onze	  lieve	  schattige	  
welpjes,	  volgende	  week	  zijn	  we	  terug	  van	  weggeweest	  met	  veel	  leukere	  
spelletjes	  dan	  de	  leiding	  van	  deze	  week.	  WAARSCHUWING:	  Deze	  leiding	  is	  niet	  
zo	  leuk,	  fantastisch,	  formidabel,	  mooi,	  sterk	  en	  vriendelijk	  als	  ons.	  Wees	  dus	  op	  
jullie	  hoede!	  

14  mei  
Play	  when	  feeling	  lucky!	  Vandaag	  gokken	  we	  erop	  los.	  Wie	  is	  
er	  behendig?	  Wie	  is	  een	  durfhals?	  Gokje	  wagen?	  Kom	  maar	  
eens	  kijken	  aan	  de	  lokalen	  wat	  we	  voor	  jullie	  in	  petto	  hebben.	  
Gewoonlijke	  uren,	  andere	  vergadering	  als	  nooit	  tevoren	  ;)	  Tot	  
dan!	  	  

21  mei  
Vandaag	  gaan	  we	  niet	  ontbijten	  en	  ook	  niet	  lunchen,	  maar	  we	  gaan	  deze	  
combineren	  en	  dus	  brunchen.	  We	  gaan	  allemaal	  lekkers	  voorzien,	  onder	  
andere	  sap	  van	  de	  appelsien.	  Wat	  nog	  op	  ons	  bord	  zal	  liggen	  is	  brood	  en	  
ei,	  voor	  hem,	  haar	  en	  mij.	  Om	  deze	  brunch	  te	  kunnen	  doen,	  vragen	  wij	  
aan	  jullie	  ouders	  een	  beetje	  poen.	  #2euro	  Jullie	  zijn	  welkom	  vanaf	  half	  10	  
en	  om	  half	  12	  is	  het	  met	  de	  mama	  terug	  een	  blij	  weerzien	  zonder	  het	  sap	  
van	  de	  appelsien.	  J	  	  

	  

26  mei  
Om	  de	  maand	  mei	  goed	  af	  te	  sluiten	  gaan	  we	  vandaag	  BBQ’en	  mét	  onze	  
vrouwelijke	  wederhelften:	  de	  Kabouters!	  Haal	  jullie	  versiertruks	  dus	  uit	  de	  kast	  



Welpen 

	  

want	  vandaag	  is	  het	  de	  ideale	  moment	  om	  eens	  goed	  te	  scoren	  bij	  de	  meisjes	  J	  
Deze	  BBQ	  gaat	  van	  start	  om	  18u	  en	  eindigt	  om	  20u30.	  We	  zullen	  nog	  meer	  info	  geven	  via	  mail.	  	  

  

5  juni  

Op	  een	  maandagochtend	  wakker	  worden	  is	  een	  goed	  voorbeeld	  van	  zinloos	  
geweld	  

Het	  is	  processie	  vandaag.	  Voor	  het	  uur	  en	  de	  plaats	  verwijzen	  we	  jullie	  
door	  naar	  woordje	  GRL	  dat	  zich	  vooraan	  in	  deze	  samen	  bevindt.	  Breng	  
allemaal	  een	  pijl	  en	  boog	  mee	  zodat	  ze	  de	  rest	  wat	  schrik	  kunnen	  
aanjagen.	  Want	  met	  de	  welpen	  van	  Elewijt	  valt	  niet	  te	  spotten.	  J	  We	  
stappen	  door	  elewijt	  en	  komen	  dan	  terug	  aan	  de	  kerk	  rond	  12u	  -‐	  12u30.	  
Het	  uur	  van	  aankomst	  hangt	  dus	  af	  van	  het	  staptempo.	  	  

1  juli  
Vandaag	  is	  het	  weer	  tijd	  om	  wat	  te	  
socializen	  met	  de	  rest	  van	  de	  scouts.	  We	  gaan	  namelijk	  op	  
vakantie	  naar	  het	  land	  van	  Bobbejaan.	  De	  concrete	  info	  krijgen	  
jullie	  zeker	  nog	  via	  mail	  van	  ons	  of	  de	  GRL.	  Wij	  kijken	  er	  alvast	  
naar	  uit	  om	  ons	  nog	  eens	  goed	  te	  amuseren	  voor	  de	  allerlaatste	  
keer	  voor	  het	  befaamde	  kamp.	  

	  

Dan	  is	  nu	  het	  moment	  
aangekomen	  van	  de	  traantjes.	  
Het	  is	  alweer	  voorbij	  gevlogen!	  
Het	  mag	  niet	  anders	  zijn.	  Aan	  alle	  
mooie	  verhalen	  komt	  een	  eind,	  
en	  aan	  dat	  van	  ons	  ook.	  Na	  even	  
geweend	  te	  hebben	  mag	  je	  terug	  
blij	  worden	  want	  het	  einde	  
betekent	  meestal	  plaats	  voor	  een	  
nieuw	  begin.	  Wij	  beginnen	  het	  
kamp	  te	  plannen	  (stiekem	  al	  
gedaan	  sorry)	  en	  jullie	  mogen	  
beginnen	  uitkijken	  naar	  het	  kamp	  
in	  augustus!	  Hiervoor	  komen	  we	  
nog	  wel	  langs	  eind	  juni-‐	  begin	  juli	  
om	  jullie	  in	  te	  schrijven.	  Wij	  
kijken	  er	  alvast	  naar	  uit!!	  

Om	  de	  laatste	  samen	  mooi	  af	  te	  sluiten	  hier	  nog	  wat	  schoon	  en	  minder	  schoon	  fotowkes	  van	  ons	  
mooi	  scoutsjaar	  J	  



Welpen 

	  

De	  welpenleiding	  over	  en	  uit…	  

	  

	  



Welpen 

	  

	  



Welpen 

	  

	  

	  

 



Jong-gidsen 

 

GIIIRRRLLSSSSSS	  

Mei	  is	  de	  laatste	  maand	  van	  het	  jaar,	  maar	  dat	  is	  niet	  erg!	  We	  gaan	  nu	  nog	  een	  laatste	  keer	  echt	  alles	  
geven,	  om	  dan	  te	  worstelen	  door	  de	  examens.	  Daarna	  krijgen	  jullie	  een	  welverdiende	  vakantie	  en	  
dan	  kunnen	  we	  eindelijk	  onze	  tent	  vol	  talent	  placeren	  op	  het	  kampterrein	  en	  10	  dagen	  de	  tijd	  van	  
ons	  leven	  	  beleven!	  

Maar	  misschien	  moeten	  we	  toch	  niet	  te	  hard	  vooruit	  denken	  en	  in	  het	  nu	  leven,	  hier	  is	  de	  agenda	  
voor	  mei:	  

	  

Zondag	  #7mei	  #2tot5	  #SWITCHHHH	  

Vandaag	  zullen	  jullie	  het	  drie	  uurtjes	  moeten	  volhouden	  met	  een	  ander	  4-‐
hoofdig	  leidingsteam.	  Ik	  heb	  van	  horen	  zeggen	  dat	  dat	  allemaal	  geflipte	  
zotten	  zijn,	  dus	  be	  prepared!	  

	  

	  

	  

	  

ZONDAG	  #14mei#hetzelfde	  #	  VIES	  

Eerstejaars,	  eindelijk	  eens	  de	  kans	  om	  jullie	  volledig	  uit	  te	  leven	  en	  te	  bewijzen	  
wat	  voor	  straffe	  wijven	  jullie	  zijn.	  Als	  ge	  niet	  komt,	  bent	  ge	  er	  gloeiend	  bij!	  

	  

	  

	  

	  

Hetzelfde#21mei#hetzelfde#	  WATER	  

Het	  zal	  alleszins	  iets	  zijn	  met	  water,	  	  een	  spatje	  meer	  of	  minder	  
kan	  nooit	  kwaad!	  

	  

	  

	  

	  



Jong-gidsen 

 

	  

ZATERDAG	  #27mei#6	  tot	  half	  9	  #BOEFFEN#BOYS	  

Onze	  laatste	  echte	  vergadering	  zal	  met	  de	  boys	  
zijn!	  Kom	  lekker	  genieten	  van	  een	  goeie	  bbq	  
met	  tof	  gezelschap!	  Info	  volgt	  via	  mail.	  

	  

	  

	  

MAANDAG	  #5	  Juni#9u	  #aan	  de	  kerk#	  STAPPEN#BRAAF	  ZIJN	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ZATERDAG#	  1juli#zie	  woordje	  grl#GROEPSGEVOEL	  

Naar	  jaarlijkse	  traditie	  gaan	  wij	  op	  groepsuitstap,	  dit	  
jaar	  gaan	  we	  naar	  BOBBEJAANLAND!	  Kom	  met	  het	  
idee	  dat	  scouting	  gewoon	  doen	  is	  en	  ga	  mee	  naar	  de	  
zotste	  attracties.	  

	  

	  

	  

	  

1	  w
ereld,	  1	  belofte	  

Het	  is	  vandaag	  processie!	  Kom	  in	  de	  
praktijk	  brengen	  wat	  je	  allemaal	  
geleerd	  hebt	  op	  weekend.	  
Weesgegroetjes	  en	  10	  geboden-‐
toneeltjes	  zullen	  allemaal	  van	  pas	  
komen	  ;)	  



Jong-gidsen 

 

Dat	  was	  het	  voor	  deze	  mei.	  We	  wensen	  jullie	  héél	  veel	  succes	  met	  jullie	  examens	  en	  hopelijk	  zien	  we	  
jullie	  allemaal	  zo	  talrijk	  mogelijk	  in	  deze	  laatste	  maand!	  

#PS	  Laat	  zien	  wat	  voor	  een	  echte	  scout	  je	  bent	  en	  vind	  de	  6	  ’verborgen’	  jaarthema’s	  

	  

Kusjes	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Jeevee’s 

 

Jow	  de	  mannen,	  april	  is	  nog	  maar	  net	  voorbij	  en	  mei	  is	  er	  alweer	  vol	  keileuke	  vergaderingen!	  Welke	  
vergaderingen	  dit	  juist	  zijn	  leest	  ge	  in	  de	  komende	  156	  woorden:	  

	  

Zondag	  7	  mei:	  

Vandaag	  is	  het	  leidingswissel.	  De	  leiding	  wordt	  dus	  gewisseld	  he,	  simpel	  ;)	  Van	  2	  tot	  5	  @	  locals!	  

Zondag	  14	  mei:	  

Aangezien	  de	  eerstejaars	  vandaag	  hun	  plechtige	  
communie	  doen	  is	  het	  vandaag	  geen	  vergadering.	  

	  

Zondag	  21	  mei:	  

Extreemvergadering!	  Alle	  gewone	  dingen	  da	  we	  
doen	  op	  de	  scouts,	  maar	  dan	  extreem!	  Denk	  maar	  
aan	  extreem	  voetbal,	  extreem	  rugby,	  extreem	  
schaken,	  extreem	  [vul	  hier	  in],	  …	  Ge	  wordt	  verwacht	  van	  twee	  tot	  vijf	  aan	  de	  lokalen!	  

	  

ZATERDAG	  27	  mei	  

Dit	  is	  de	  laatste	  vergadering	  van	  het	  scoutsjaar	  (	  L	  L	  L	  L	  L	  ).	  We	  zullen	  samen	  met	  de	  jogi’s	  
bbq’en,	  dus	  leg	  jullie	  haar	  maar	  goed	  in	  vorm!	  Meer	  info	  over	  prijs	  en	  uren	  zal	  nog	  volgen	  via	  mail.	  

	  

P.S.	  de	  groepsuitstap	  gaat	  dit	  jaar	  door	  op	  01/07,	  jullie	  zullen	  nog	  info	  krijgen	  via	  mail!!!!	  

Voila,	  dit	  was	  het	  dan	  voor	  dit	  scoutsjaar.	  Tot	  op	  de	  vergaderingen!	  

Groetjes	  van	  jullie	  allerliefste	  en	  tofste	  leiding!



Gidsen 

 

Ohnoooooo! Heel slecht nieuws liefste gidsjes…. Het is alweer mei wat 
betekent dat dit ook weeral de laatste samen van het jaar is… L Dan 
maar uitkijken naar de kampsamen! Voor we al beginnen te verlangen 
naar het kamp, gaan we eerst nog een paar zondagen samenkomen om 
ons nog een laatste keer goed te amuseren!  

 
Zondag 7 mei: leidingswissel 

2de maal slecht nieuws girls… Vandaag verlaten wij jullie voor een 
andere tak op de scouts… Niet getreurd: er komt vervangleiding voor 
jullie zorgen en zij zullen proberen om even leuk, cool, knap,… te zijn als 
ons! Van 2 tot 5 aan de lokalen zoals gewoonlijk.  

 

 
Zondag 14 mei: techniekenvergadering 

Omdat we bijna op kamp vertrekken moeten 
we wel nog wat oefenen op onze skills. 
Daarom komen we vandaag samen om nog 
eens alle technieken onder de knie te krijgen. 
Van 2 tot 5 aan de lokalen!  

  

 
Zondag 21 mei: fietstocht  

Vandaag gaan we beginnen oefenen voor het kamp! 
Want jawel, we gaan nog altijd met de fiets op kamp 
en hiervoor moeten onze spieren getraind zijn! We 
fietsen vandaag namelijk naar Antwerpen! Om hoe 
laat we vertrekken (waarschijnlijk in de voormiddag) 
en wanneer we terug zijn, zal allemaal nog op 
facebook verschijnen! Vergeet dus zeker geen fiets 
vandaag en duim maar al voor goed weer.  
 

  
 



Gidsen 

 

Zondag 28 mei: BLOSO vergadering 

Vandaag gaan we ons voor de laatste 
keer nog is goed ontspannen voor de 
examens weer beginnen. Daarom gaan 
we vandaag een dagje naar BLOSO! 
JOEPIE!!! Hopelijk is het stralend weer 
zodat we goed kunnen zonnen. Verder 
gaan we spelletjes spelen, boekjes lezen,…. Kom dus allemaal met de 
fiets om 14u aan de lokalen en om 17u zijn we zeker terug aan de 
scouts!  

 

Vrijdag 2 juni: BBQ met de boys <3 

Dit is onze laatste echte vergadering samen (en met de verkenners) 
LLL. We houden onze jaarlijkse BBQ aan de lokalen en praten nog 
snel bij voor we elkaar weer even moeten missen.. De kostprijs en uren 
komen zeker nog op facebook maar vergeet al niet deze datum in jullie 
drukke agenda’s te zetten! Xoxo  

 

Maandag 5 juni Processie  

De Jaarlijkse processie van Elewijt is er weer en wij 
verwachten onze Gouden Gidsen natuurlijk om mee 
te lopen! We spreken af om 9u aan de kerk van 
Elewijt om mee te lopen in de processie (en daarna 
nog een drankje te drinken J ). Gelukkig spreken 
we zo vroeg af zodat iedereen tegen de middag 
terug thuis is om flink verder te studeren! J 

 

Zaterdag 1 juli: groepsuitstap 

Vandaag gaan we op groepsuitstap naar Bobbejaanland JOEPIE!! Alle 
info voor de groepsuitstap kunnen jullie vooraan in de samen vinden en 
we zullen sowieso ook nog communiceren via facebook!  

 

 



Gidsen 

 

Zozo schatjes, dit was de allerlaatste samen van het jaar! We hopen 
jullie nog veel te zien deze maand! Kusjes van jullie kapoentjes  

 

 

 Lina, Zoë, Mathilde     en Sammy <3   

 
 
 

 



Verkenners 

 

 
	  

Lfeitse	  vkrneenrs,	  

Dit	  is	  aweelr	  de	  ltstaae	  smaen	  van	  het	  sutocsjaar.	  Een	  trcheete	  rdeen	  om	  een	  tarnjtae	  weg	  te	  pkinen.	  
Maar	  niet	  gtreeurd,	  hneira	  kmot	  het	  fhcsatnaite	  kmap	  er	  nog	  aan!	  Mchsieisn	  is	  het	  enes	  de	  mmneot	  
om	   te	   zergon	   voor	   een	   gdeoe	   feits.	   Zalos	   jlilue	   vrdeerop	   knenun	   lzeen	   gaan	   we	   ook	   al	   enes	   een	  
tairgnnisrtjie	  mkaen	  dzee	  manad.	  Maar	  ja,	  gneoeg	  glueeertd,	  tjid	  voor	  de	  odre	  van	  de	  manad.	  	  

	  

	  

Znadog	  7	  Mei	  
Er	   is	   zo	  één	  dag	  dat	   ideer	   jaar	  weer	   tmoeurgkt.	   Je	  weet	  nioit	  wat	  het	  wdrot,	   je	  weet	  nioit	  wie	  het	  
wdrot.	  Je	  weet	  enkel	  dat	  de	  nuewie	  lreieds	  mniedr	  luek	  zlueln	  zjin	  dan	  de	  fhcsatnaite	  Wneans,	  Barm	  
en	  Sam.	  Jewal,	  het	  is	  vndaaag	  LGNIEIDSWESSIL!!!	  Zrog	  er	  maar	  voor	  dat	  we	  geen	  khlcaetn	  kjiregn	  van	  
jlluie	  nuewie	  lidenig,	  of	  we	  fietsen	  50	  kemetoilr	  erxta	  op	  5	  auuutsgs.	  Van	  2	  tot	  5u	  aan	  de	  laeokln.	  

	  

Zaodng	  14	  Mei	  
Vnaaadg	   wdrot	   het	   weer	   top.	  We	   gaan	   ons	   nmejilak	   ueevlitn	   in	   het	  
Srpot-‐Vaaleerndndiemon	   in	   Hfsotdae.	   Kom	   allemaal	   om	   14u	   naar	   de	  
suocts	   met	   een	   FTEIS.	   We	   gaan	   ons	   enes	   een	   dgjae	   aeerumsn.	   Een	  
zeorbewmk	  kan	  ook	  hndaig	  zjin.	  	  



Verkenners 

 

Zndoag	  21	  Mei	  
We	   hbbeen	   er	   aelalaml	   een	   jaar	   op	   gachewt,	   en	  
ejidinelk	  is	  het	  zvoer:	  de	  einge	  ethce	  sutntvgedirenag!	  
Neem	   allmeaal	   de	   ndioge	   atibutren	   mee	   (bv.	   hlem,	  
bmx,	  step,	  …)	  Van	  14	  tot	  17u	  aan	  de	  lkolaen.	  

	  

Ztadeag	  27	  Mei	  
Shecer	  je	  bneen,	  semer	  je	  in,	  zet	  je	  hmel	  op,	  wnat	  vndaaag	  
gaan	  we	  een	  terotje	  feisten!	  	  We	  vrtrkkeeen	  om	  19u	  aan	  de	  
lkoaeln.	  Neem	  htevgloneede	  mee:	  

-‐ Gdeoe	  feits	  
-‐ Dirknubs	  	  
-‐ Etrxa	  Bnnienbnad	  
-‐ Hlem!	  	  
-‐ Een	  gzeodne	  prtoie	  vrozohictgihied	  
-‐ Fetislhcijtes	  (je	  weet	  maar	  noiot	  heolaat	  het	  dokner	  wrodt)	  
-‐ Een	  cdaueajte	  voor	  de	  lideing,	  odmat	  jlliue	  ze	  zo	  garag	  zein.	  

Rnod	  22u	  zjin	  we	  meogfeeitst	  en	  zlulen	  we	  weer	  trueg	  aan	  de	  lkoaelen	  satan*.	  

2	  Jnui	  
Tjid	  om	  ozne	  siklls	  nog	  enes	  bvoen	  te	  hlean,	  wnat	  vndaaag	  
is	  het	  bbq	  met	  de	  grils!	  Meer	  ifno	  vlgot	  nog	  via	  mial.	  

	  

	  

	  

	  

	  

5	  Jnui	  
Odmat	  wij	   hliegier	   dan	   de	   puas	   zjin,	   lpeon	  we	  mee	  met	   de	  
porssciee	   van	   Eeljiwt.	   Dit	   is	   een	   btjeee	   zaols	   een	  
wdnalethcot,	  maar	  dan	  taregr,	  en	  veel	  garpiper.	  Zie	  wrodoje	  
van	  de	  GRL	  aan	  het	  beign	  van	  dzee	  smaen.	  

	  



Verkenners 

 

1	  Jlui	  
Op	  1	  jlui	  gaan	  we	  op	  gerospiutsatp	  naar	  bbboeajanalnd!	  Zie	  ook	  worojde	  GRL	  van	  dzee	  smaen.	  

	  

Heel	  veel	  lfeide	  van	  jlluie	  leiding	  xoxoxoxoxoxo	  

	  

	  

	  

	  

(	  *niet	  nonkel	  Satan)	  



   Jin 

 

 
 
Liefste	  jinners	  

	  

Het	  einde	  is	  nabij…	  Of	  toch	  voor	  de	  vergaderingen	  want	  dan	  is	  er	  nog	  de	  reis	  van	  jullie	  leven	  à	  
JINKAMP!	  

Voor	  we	  met	  de	  samen	  van	  mei	  beginnen	  nog	  wat	  krantenartikels:	  

	  

	  

	  

	  



   Jin 

 

De	  maandschors	  van	  mei:	  

	  

Zondag	  7	  mei	  

Na	  een	  voor	  velen	  stevig	  weekend	  krijgen	  jullie	  vandaag	  van	  iemand	  anders	  leiding	  à	  leidingwissel	  
van	  14h00	  –	  17h00	  @jinbar!	  

	  

Zondag	  14	  mei	  

Crazy	  stadsspel	  vandaag,	  met	  de	  fiets	  komen	  dus!	  	  

14h00	  –	  17h00	  @jinbar	  

	  

Zondag	  21	  mei	  

ALLES	  KAPOT-‐vergadering:	  neem	  spullen	  mee	  die	  kapot	  mogen	  :o	  14-‐17u	  @	  jinbar	  

	  

Zaterdag	  27	  mei	  

Het	  jaar	  zit	  er	  bijna	  op,	  snik	  :’(	  	  

Maar	  niet	  getreurd,	  kom	  om	  19u	  naar	  de	  jinbar	  voor	  een	  overheerlijke	  BBQ!	  

	  

Maandag	  5	  juni	  

Processie,	  altijd	  lachen	  dus	  hopelijk	  zien	  we	  jullie	  om	  9u	  aan	  de	  kerk	  �	  

	  

Zaterdag	  1	  juli	  	  

GROEPSUITSTAP	  naar	  BOBBEJAANLAND	  à	  meer	  info	  zie	  woordje	  GRL	  

	  

Eind	  juni	  zal	  het	  ook	  kampvoorstelling	  zijn,	  meer	  info	  volgt!	  

	  

Met	  de	  meest	  hoogachtende	  groeten,	  

	  

M.	  T.	  B.	  



   Jin 

 

	  

PS:	  

	  

PARTY	  LIKE	  JIN	  1999	  !	  



   Achterflap 
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