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

	

	

	

	

	

		
 

Mei 2018 
	

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

Afgiftekantoor: 1980 Zemst 

 



Redactioneeltje 
 
Dames	en	heren!		

Dit	is	alweer	de	voorlaatse	samen	van	het	jaar!	Wij	als	samenploeg	willen	via	deze	weg	al	even	vermelden	
dat	wij	het	een	absolute	eer	vonden	om	jullie	het	beste	maandblad	van	België	(en	ver	daarbuiten)	te	
presenteren!		

Geniet	nog	van	de	laatste	maand	scouts	en	tot	in	Augustus!		

Salut!		

Sander	Scheers	&	Emma	Rombauts!	



Woordje GRL 

	

Beste	ouders,	leden	en	sympathisanten	

We	zijn	al	aangekomen	aan	de	laatste	samen	van	dit	scoutsjaar.	Spijtig	genoeg	stoppen	de	
vergaderingen	eind	mei,	aangezien	het	grootste	deel	van	de	leiding	examens	heeft	in	juni.	We	
duimen	allemaal	op	goede	resultaten	zodat	iedereen	mee	kan	op	kamp.		

De	volgende	samen	zal	de	kampsamen	zijn,	die	midden	juli	beschikbaar	zal	zijn.	In	de	
tussentijd	hopen	we	dat	jullie	ook	deze	laatste	maand	massaal	aanwezig	zijn!	

Verder	willen	we	jullie	bedanken	om	zo	talrijk	aanwezig	te	zijn	op	Skoette	TD.	We	zijn	heel	
trots	dat	het	ook	dit	jaar	een	succes	was.	Zonder	jullie	was	deze	dag	niet	compleet.	MERCI		

Het	einde	van	het	jaar	betekent	ook	dat	de	meeste	takken	hun	jaar	gaan	
afsluiten	met	een	BBQ.	Deze	zal	niet	doorgaan	van	14	uur	tot	17	uur.	Lees	
de	samen	goed	zodat	jullie	tijdig	de	juiste	info	krijgen	van	de	leiding.		

	

	

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	21	mei	om	8u45	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.	

De	komende	maanden	zal	de	leiding	langskomen	om	jullie	in	te	schrijven	voor	het	kamp	of	
zullen	ze	een	inschrijvingsmoment	organiseren.	Bij	hen	kan	je	ook	terecht	voor	
vragen	 over	 het	 kamp.	 Kunnen	 zij	 je	 niet	 verder	 helpen,	mag	 je	 altijd	 ons	
contacteren.	De	data	van	het	kamp	zijn	nog	altijd:	

10-15	augustus	voor	de	kapoenen	

8-15	augustus	voor	de	kabouters	en	welpen		

5-15	augustus	voor	de	jong-givers	en	givers.	

Zoals	ook	 in	de	vorige	samen	stond	gaan	we	op	30	juni	op	groepsuitstap.	Dit	 jaar	gaan	de	
kapoenen,	 kabouters	 en	 welpen	 naar	 Plopsaland,	 de	 oudere	 takken	 naar	 Plopsaqua!	
De	inschrijvingsformulieren	en	meer	informatie	hierover	zullen	jullie	binnenkort	in	je	mailbox	
ontvangen.	

	

	

	



Woordje GRL 

	

Ten	slotte	willen	we	graag	melden	dat	we	op	dit	moment	niet	op	zoek	zijn	naar	nieuwe	zetels.	
We	beschikken	over	voldoende	zetels	in	goede	staat.	

Stevige	wolvenpoot,	

	

	 	

	

Zorgeloze	poolvos	 	&		 heldere	otogone	

Wannes								&		 Zoë	

	

groepsleiding@scoutselewijt.be		

	

	

	

	

	

	



Kapoenen 

	

Hallo	allerliefste	kapoenen	 	

Dit	is	de	voorlaatste	samen	van	het	jaar,	na	deze	samen	komt	er	enkel	nog	de	kampsamen	in	juli.		

Opgelet!	In	deze	maanden	zijn	de	dagen	en	uren	vaak	anders,	kijk	dit	goed	na.		

Zondag	6	mei:	14u	–	17u		

Vandaag	is	geen	gewone	vergadering.	Want	vandaag	gaan	jullie	andere	leiding	krijgen,	oh	jawel	het	is	
namelijk	leidingswissel.	Iedere	tak	krijgt	voor	één	keer	een	andere	leiding,	Wie	deze	zijn	en	wat	ze	
gaan	doen?	Dat	komen	jullie	op	de	vergadering	zelf	pas	te	weten.	We	kunnen	jullie	alvast	zeggen	dat	
je	niets	speciaal	moet	meenemen.		

Zondag	13	mei:	14u	–	17u	

Ook	vandaag	staan	er	andere	klaar	voor	jullie	om	er	een	leuke	namiddag	van	te	maken,	enkele	
jinners	(oudste	leden	van	de	scouts)	komen	een	beetje	oefenen	om	volgend	jaar	zelf	leiding	te	geven.	
En	zo	krijgen	wij	wat	hulp.	Benieuwd	wat	ze	voor	ons	in	petto	hebben?	Kom	dan	van	14u	tot	17u	
naar	onze	vertrouwde	lokalen.		

Maandag	21	mei:	8u45	

‘Aandacht	aandacht!!	Grote	optocht	door	de	straten	van	Elewijt!’		

In	ons	klein	(maar	fijn)	dorpje	zal	er	een	stoet	zijn,	wij	(van	de	scouts)	nemen	hier	zoals	elk	jaar	aan	
deel.	We	krijgen	mooie	oude	kleren	en	pronken	doorheen	de	straten	met	overal	mensen	die	ons	
bewonderen.	Zin	om	mee	te	komen?	Afspraak	om	…u	aan	de	kerk.	Meer	info	te	vinden	bij	‘Woordje	
GRL’.			

Zaterdag	26	mei:	18u	–	20u			

Omdat	het	de	laatste	vergadering	van	het	jaar	met	de	kapoenen	alleen	is	
gaan	we	er	een	groot	feest	van	maken!	Het	feest	wordt	een	heuse	BBQ	met	
groentjes,	vleesjes	en	drankjes.	Jullie	moeten	dit	niet	zelf	meenemen	want	
de	leiding	zorgt	voor	alles.	Voor	deze	BBQ	vragen	wij	enkel	een	kleine	
bijdrage	van	€	5.			

	

	

Zaterdag	30	juni:		

En	dan	is	het	bijna	gedaan	maar	er	is	nog	een	laatste	dagje	dat	
we	samen	gaan	spenderen	alvorens	op	kamp	te	gaan	‘De	
groepsuitstap’.	Dit	jaar	gaan	we	met	heel	de	scouts	naar	
‘Plopsaland’!	Woehoew!	Meer	info	te	verkrijgen	bij	‘Woordje	
GRL’.			



Kapoenen 

	

	

Zo	dit	was	het	dan	voor	de	vergaderingen,	helaas!	Hopelijk	vonden	jullie	het	een	even	leuk	jaar	als	de	
leiding.	MAAR	het	jaar	is	nog	niet	helemaal	gedaan!	Er	komt	nog	een	fantastisch	kamp!	Jeeeeej.	Het	
thema	blijft	nog	even	geheim	voor	 jullie	maar	de	datum	mag	 je	alvast	 in	het	groot	op	de	kalander	
omcirkelen.	 10	 augustus	 is	 het	 zo	 ver,	 dan	 zijn	 we	 voor	 5	 daagjes	 van	 onze	 mama’s	 en	 papa’s	
gescheiden	maar	dit	is	heus	geen	ramp	want	het	zullen	ongetwijfeld	dagen	vol	plezier	zijn.	15	augustus	
komen	we	terug	met	de	bus	aan	in	Elewijt.		

Inschrijven	voor	het	kamp	kan	op	maandag	25	en	woensdag	27	juni.	Meer	info	volgt	via	mail	

Om	deze	samen	af	te	sluiten	hebben	we	er	nog	enkele	moppen	aan	toegevoegd.	Omdat	we	weten	
dat	jullie	verzot	zijn	op	moppen	;)		

Dikke	knuffels	van	jullie	leiding!		

Elke,	Fien,	Jos,	Femke,	Jolien,	Wannes	en	Emma		

	

	 	

	



Kabouters 

	

 

Elaba!	Hier	zijn	we	weer!		
Met	goed	nieuws	en	minder	goed	nieuws!		
Het	minder	goede	nieuws	is	dat	dit	de	voorlaatste	
samen	is	(	enkel	de	kampsamen	moet	nog	
komen)	en	het	goede	nieuws	is	dat	er	nog	één	
fantastische	maand	met	leuke	vergaderingen	op	
jullie	staat	te	wachten!		

	

Zondag	6	mei		
Vandaag	zullen	jullie	jullie	lieve	favoriete	leiding	moeten	missen	voor	1dagje!	Geen	paniek	
wij	zijn	niet	ver	weg	van	jullie.	Jullie	krijgen	voor	1dagje	andere	leiding!	Want	het	is	
leidingswissel!	Ook	wij	zullen	dus	aan	een	andere	tak	leiding	geven!	Niet	getreurd	volgende	
week	staan	wij	weer	klaar	voor	jullie!	Van	14u	tot	17u	aan	de	lokalen!		

	

Zondag	13	mei		
EIIII	vandaag	is	het	de	enige	echte	eiervergadering!	
We	gaan	ons	van	14-17u	lekker	vuilmaken	met	eitjes	
dus	het	is	de	bedoeling	dat	jullie	kleren	aandoen	die	
vuil	mogen	worden	(uniform	moet	dus	niet).		
Pret	verzekerd!	

Je	mag	altijd	zelf	eitjes	meenemen!		

	

Vrijdag	25	mei		

	

Vandaag	 is	 de	 allerlaatste	 vergadering	 aangebroken!	
Maar	niet	getreurd!	We	maken	er	echt	een	super	groot	
feest	 van!	 We	 gaan	 dansen,	 eten,	 spelen,	 groenten	
snijden,	 eten,	 eten	 ,	 eten	 en	 lachen	 met	 het	 voorbije	
scoutsjaar.	Wie	zin	heeft	in	een	lekkere	BBQ	moet	zeker	
komen!	Meer	info	krijgen	jullie	nog	via	mail!		

	

	

	



Kabouters 

	

Jullie	leiding	heeft	niet	stil	gezeten!	Onlangs	trokken	we	met	z'n	allen	naar	de	Ardennen	om	ons	mega	
vet	 kabouterkamp	 te	 plannen.	 Ben	 je	 benieuwd	 hoe	 ons	 terrein	 eruit	 gaat	 zien!?		
Op	 de	 foto	 kan	 je	 al	 een	 kleine	 glimp	 opvangen	 van	 ons	 super	 mooi	 terrein!		
PS:	De	koeien	zijn	tegen	dan	van	de	wei	;)		

	

Wij	willen	jullie	ontzettend	hard	bedanken	voor	dit	geweldige	jaar!	Hopelijk	vonden	jullie	
het	even	fijn	als	ons!		

Veel	liefde	voor	jullie	van	ons!	

Dopey-Stoetel-Dommel-Sneeuwwitje-Bloosje-Giechel		



Welpen 

	

Dag liefste welpen,  

Na vele maanden veel plezier te hebben gemaakt is dit onze laatste samen voor het 
grote kamp. Maar niet getreurd, we geven er nog een lap op in de maand mei!! J 

Zondag 6 mei 2018: 14u – 17u: Leidingswissel 

Helaas, jullie zullen je leiding vandaag moeten missen. Maar geen paniek! Vandaag 
zal een ander leidingsteam het van ons overnemen. Volgende week zijn wij weer 
opnieuw van jullie! 

Zondag 13 mei 2018: 14u – 17u: Techniekenvergadering 

Vandaag gaan we al eens oefenen op onze sjortechnieken. We houden dus een 
heuse techniekvergadering. Wrijf de handjes al maar in elkaar en train die 
armspiertjes, want jullie zullen het nodig hebben! J 

Zondag 20 mei 2018: 14u – 17u: Speeltuinvergadering  

Vandaag trekken we erop uit. Neem dus allemaal jullie FIETS mee!!!! We gaan 
ravotten, sjotten, spelen, … in de speeltuin van Bloso te Hofstade. Jullie zijn allemaal 
van harte welkom op onze grote speeltuinvergadering! 

VRIJDAG 25 mei 2018: 19u – 21u: BBQ 

Let op!!! Dit is een vrijdag!!! Vandaag gaan we ons scoutsjaar afsluiten met een BBQ 
aan onze lieftallige lokalen. Hieromtrent sturen we nog een mail, dus hou jullie mailbox 
zeker in de gaten. 

Omdat dit de laatste samen (uitgezonderd de kampsamen) is willen we al iedereen 
bedanken voor het leuke scoutsjaar. Hopelijk zien we iedereen terug op scoutskamp! 

 

Veel liefs van jullie favoriete leiding xxx 

Chil, Tabaqui, Baloe, Jacala en Marala



Jong-gidsen 

 

Maandblad jong gidsen 
Hallo Jong gidsen,  

Het is weeral Mei, de tijd is echt gevlogen want het is weeral de laatste maand van het 
scoutsjaar, spijtig genoeg. Wij als leiding hebben heel hard genoten van dit spetterend jaar en 
kijken dan ook heel hard uit naar het kamp met onze toppers van jogi's. Maar niet getreurd 
want er zijn nog een paar vergaderingen waar we het beste van onszelf kunnen geven! De 
eerste vergadering van de maand mei is er meteen al eentje waar jullie de coolste, stoerste, 
en tofste leiding moeten missen want het is leidingswissel. Wij zullen aan andere takken leiding 
gaan geven en er komen andere leiding in de plaats van ons. Niet te veel treuren om ons want 
we zitten in scouts Elewijt en dus zijn er geen stomme leiding! Jullie gaan je sowieso amuseren 
ook al is het een dagje zonder ons. Kom dus maar 6 mei van 14 uur tot 17 uur naar de 
scouts en amuseer je te pletter met de andere leiding. 

De week erna zijn we al weer terug met een leuk spel, en wat voor één. Een spel dat we 
eigenlijk vorige maand gingen spelen maar door omstandigheden niet is kunnen doorgaan. 
Het is namelijk babyvergadering. Kom allemaal verkleed als de beste baby dat je kan zijn en 
dan spelen we samen het coolste babyspel ooit! We verwachten jullie 13 Mei van 14.00 uur 
tot 17.00 uur aan de lokalen. 

Het is vandaag geen gewone vergadering, ten eerste is het een vergadering dat niet op zondag 
valt maar op zaterdag 19 Mei. Het is ook een vergadering dat niet alleen met de jong gidsen 
is maar het is samen met de jong verkenners. Het is geen spel maar het is alleen maar eten... 
hebben jullie hem al door? Jaja, het is weet de lekkerste BBQ van het jaar. We gaan dus 
samen met de jong verkenners BBQ'en en genieten van het samen zijn. 	
Verdere info van het uur en de prijs etc komen jullie te weten door jullie mail in het oog te 
houden.  

DE ALLERLAATSTE VERGADERING VAN HET JAAR is vandaag  maar we gaan wel iets 

heel leuk doen! 27 mei gaan we naar sport Vlaanderen om daar op het strand wat te chillen, 
spelen, zonnen,… kom van 14.00 uur tot 17.00 uur naar de lokalen. Wat je zeker niet mag 
vergeten is:  

• Fiets	
• Fietsslot	
• Fluovest 	
• Als het warm weer is zeker geen zonnecrème vergeten. 	

BELANGRIJKE DATA: 

21 mei: processie. Wij moeten daar in meestappen maar, verdere info zal worden meegedeeld 
in de mail.  

30 juni: groepsuitstap. Verdere info zal ook in de mail worden meegedeeld.  

Dikke smakkerds van jullie leiding,  

Kaat, Tim, Janne, Cloë  



Jeevee’s 

 

Yow	mama’s,	papa’s,	oma’s,	opa’s,	fortniter’s,	youtubers,	supporters	van	Beerschot,	welkom	
bij	deze	gloednieuwe	samen,		tis	de	laatste	samen	van	het	jaar	ooohhhh….	Behalve	de	
kampsamen	natuurlijk.	Dus	we	gooien	nog	één	keer	die	turbo	erin!!!	YEAH	LET’S	GO	YAA!!		

SO	naar	Briek	xxxx	
																																									

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Zondag	6	mei	

Volgens	jaarlijkse	traditie	vindt	vandaag	de	alom	geprezen	leidinswissel	plaats.	Jullie	gaan	dus	
ook	een	leuke	dag	beleven	met	ander	leuke	leiding	maaaar	natuurlijk	niet	zo	leuk	al	ons	😉		
Wij	gaan	ons	bezighouden	met	de	minder	leuke	takken	(want	de	jv’s	zijn	gewoon	de	beste!!).	
benieuwd	wie	jullie	gaat	bezig	houden?	Kom	dan	zeker	van	14u	tot	17u	naar	de	lokalen.		

	
	

Zondag	13	mei	

1)	Bijzonder	2)	Bovenmate	3)	Bovenmatig	4)	Buitengemeen	5)	Buitengewoon	6)	Buitensporig	
7)	Ergst	8)	Excessief	9)	Exorbitant	10)	Extremistisch	11)	Grootst	12)	Heerg	13)	Hogelijk	14)	
Hoogst	15)	In	de	hoogste	mate	16)	Mateloos	17)	Maximaal	18)	Meest	19)	Ongewoon	20)	
Overdreven	21)	Radicaal	22)	Reuze	23)	Tomeloos	24)		

Met	andere	woorden	het	is	onze	supercoole	X-treme	vergadering	van	14u	tot	17u	naar	de	
lokalen.	

	 	

Zaterdag	19	mei	

PRODUCT INFORMATIE 
• XL-rooster	met	ruimte	voor	ca.	60	worsten	

• Gemakkelijk	te	monteren	zonder	hulp	van	gereedschap	

• Stevige,	duurzame	wielen	

• Rooster	en	frame	op	dezelfde	hoogte	

• Stalen	braadspit	en	2	vorken	voor	grote	stukken	vlees	inbegrepen	

	

	



Jeevee’s 

 

Een	paar	van	de	beste	dingen	van	de	zomer	zijn	barbecuefeestjes	en	geweldige	ervaringen	in	de	

buitenlucht	met	vrienden	en	familie!	Deze	zomer	kunt	u	met	de	Dancover	PRO	partygrill	uitzien	het	

uitnodigen	van	zoveel	mensen	als	u	wilt!	Met	zijn	XL	rooster	is	de	partygrill	perfect	voor	grote	feesten	en	

grote	families!	Ontwerp	gemaakt	van	roestvrij	staal	van	hoge	kwaliteit	en	gemakkelijk	te	monteren	

zonder	gereedschap!	De	indrukwekkende	maat	biedt	u	alle	ruimte	die	u	nodig	heeft	op	het	kookrooster	

en	als	u	een	groot	braadstuk	wilt	bereiden...	rijg	het	gewoon	aan	de	spies!	(Kookt	u	slechts	voor	

weinigen?	Doe	dan	alleen	houtskool	aan	één	kant	van	de	barbecuegrill). Dankzij	het	gebruiksvriendelijke	

ontwerp	zit	het	rooster	op	dezelfde	hoogte	als	het	frame	(in	plaats	van	erin	verzonken),	wat	een	

makkelijkere	en	vlottere	afhandeling	van	uw	eten	biedt.	De	hoge	kwaliteit	gecombineerd	met	de	stevige	

wielen	maakt	de	partygrill	gemakkelijk	hanteerbaar	en	verplaatsbaar	ondanks	zijn	grootte.	

Dus	kijk	uit	naar	vele	barbecuefeesten	deze	zomer	en	naar	het	uitnodigen	van	de	hele	buurt!	Veel	plezier!	

Tip	van	de	experts	van	Dancover:Strooi	wat	zand	op	de	bodem	van	uw	barbecue	voordat	u	de	houtskool	

erin	doet.	Het	zand	absorbeert	vet	en	maakt	het	schoonmaken	van	uw	barbecue	gemakkelijker.	Nog	een	

tip:	als	u	voor	slechts	een	paar	personen	kookt	-	doe	dan	slechts	houtskool	aan	één	kant	van	de	barbecue	

en	gebruik	de	andere	kant	om	het	eten	dat	klaar	is	neer	te	leggen. 

BBQ	met	de	jogi’s		UREN	VOLGEN	NOG	VIA	MAIL	😉	

Ooooohhh	neee	is	het	scoutsjaar	nu	al	gedaan	☹	wat	ga	ik	nu	doen	van	2u	tot	5u	op	zondag.	Euhm	
fortnite	natuurlijk!	Want	da	is	keihard	in!	HAHA.			

Het	was	een	super	leuk	jaar	met	jullie!	Hopelijk	viel	het	een	beetje	met	ons?	Veeeeeel	liefs	jullie	
beste	leiding	xoxoxoxoxoxo	

	 	

	

	 Tibo,	Mathias,	Saar,	Sam	



Gidsen 

 

Samen mei 
	

Beste	gidsen,		

Met	spijt	in	ons	hart	delen	we	mee	dat	dit	onze	laatste	Samen	is	van	ons	prachtige	scoutsjaar.	Uiteraard	
kunnen	jullie	je	in	juli	nog	verwachten	aan	de	jaarlijkse	kampsamen	met	alle	info	over	jullie	geweldige	
kampthema	dat	we	lekker	nog	niet	verklappen.		Wij	hebben	ons	dit	jaar	enorm	hard	geamuseerd	en	
de	komende	weken	zal	dit	zeker	nog	even	plezant	worden,	wat	zeg	ik,	leuker	zelfs!	Nu	ook	het	zonnetje	
terug	in	het	land	is,	kunnen	we	keihard	multitasken,	we	maken	lol	en	combineren	dit	met	lekker	buiten	
zijn	zodat	we	een	bruin	kleurtje	opdoen	tegen	dat	we	in	onze	bikini’s	de	beek	in	gaan	duiken	op	kamp.	
Onze	laatste	maand	sluiten	we	nog	in	stijl	af	met:		

ZONDAG	6	MEI	

	

Vandaag	is	het	een	erg	triestige	dag	in	het	jaar,	jullie	gaan	de	dag	wel	met	elkaar	
kunnen	doorbrengen,	maar	jammer	genoeg	niet	met	ons.	Voor	één	dagje	krijgen	
jullie	andere	 leiding	voorgeschoteld	die	uiteraard	niet	kunnen	 tippen	aan	ons,	
maar	die	ook	wel	hun	best	 zullen	doen	om	 jullie	namiddag	plezant	 te	maken.	
Jullie	worden	naar	gewoonte	verwacht	van	14u	tot	17u	aan	de	lokalen.	

	

	

ZONDAG	13	MEI	

Trek	je	lelijkste	outfit	aan	die	je	altijd	al	eens	bij	het	groot	vuil	wou	
smijten	en	vergeet	ook	zeker	geen	duizend	eieren	van	jullie	kippen,	
vogels,	 struisvogels,	…	mee	 te	nemen.	Vandaag	draait	het	niet	om	
knap	zijn,	schmink	en	gezellig	samen	roddelen,	nee	vandaag	kan	er	al	
eens	een	eitje	door	de	lucht	vliegen.	See	you	@	the	locals	with	your	
ugly	clothes	and	shoes	from	2	pm	till	5	pm.		

ZONDAG	20	MEI	

Vandaag	kan	je	maar	beter	niet	in	je	luie	zetel	blijven	zitten	want	jullie	leiding	heeft	een	heus	spel	in	
elkaar	gestoken	dat	je	liever	niet	mist.	Wij	beloven	jullie	een	3uur-lange-supergekke&megaplezante	
namiddag.	Om	14u	op	onze	wekelijkse	bestemming!	

	

	

	

	



Gidsen 

 

MAANDAG	21	MEI	

Vandaag	is	het	processie,	joehoe!	We	hopen	op	
een	talrijke	opkomst	van	onze	geliefde	gidsen	
want	 uiteraard	 komen	 al	 die	 duizenden	
mensen	langs	de	weg	speciaal	voor	jullie!	Wie	
wil	nu	niet	die	knappe	 tieners	 in	een	speciaal	
kleedje	zien	schitteren?	Hierover	volgt	nog	een	
facebookberichtje	xx	

	

	

ZATERDAG	26	MEI	

Vandaag	mag	je	die	schmink	en	knappe	kleren	opnieuw	uit	je	kast	halen,	want	
we	 gaan	 meeten	 met	 die	 knappe	 boys	 van	 de	 verkenners.	 Naar	 jaarlijkse	
gewoonte	bereiden	we	voor	 jullie	een	 superdeluxe	5-gangen	menu	met	alles	
erop	 en	 eraan.	 Om	 al	 een	 tipje	 van	 de	 sluier	 te	 geven	 kunnen	 we	 al	 even	

meegeven	 dat	 bij	 het	
hoofdgerecht	 wat	
groenten	 en	 een	 vleesje	 terug	 te	 vinden	 zullen	
zijn.	 	 De	 exacte	 uren	 zullen	 nog	 worden	
meegedeeld	via	onze	facebook.	Tot	dan!		

	

NOG	ENKELE	BELANGRIJKE	DATA	

• Zaterdag	30	juni	is	het	groepsuitstap,	dan	trekken	we	er	met	z’n	alleen	een	dagje	op	uit!	
• Zondag	5	augustus	vertrekken	we	op	kamp,	we	maken	dan	een	gezellig	tochtje	op	de	fiets!	

	

Ziezo,	dit	was	het	dan.	Saluut	en	de	kost.	See	you	later	alligator.	Het	ga	je	goed.	Tot	de	volgende!	

3	dikke	bisous	van	jullie	4	grootste	fans!	

	

	

 

 



Verkenners 

 

Helaba	verkennertjes,		

Het	is	ondertussen	al	mei.	Dit	wil	dus	zeggen	dat	dit	de	laatste	maand	vol	met	fantastische	
vergaderingen	zal	zijn.	Langs	de	andere	kant,	komt	het	kamp	weer	dichterbij.	En	Marit	komt	
deze	maand	terug!	We	hebben	haar	natuurlijk	ongelooflijk	hard	gemist	en	zijn	super	blij	dat	
we	terug	iemand	extra	hebben	om	jullie	ettertjes	onder	controle	te	houden.		

																																													Opgepast:	Welkomterug-knuffels	zijn	op	eigen	risico.	

Oké	de	planning	voor	deze	maand:	

Zondag	6	mei	Leidingswissel	

De	zondag	na	de	bierfeesten.	Hopelijk	zijn	jullie	dit	weekend	braaf	geweest	en	zien	wij	lekker	
frisse	en	uitgeslapen	hoofdjes	vandaag.	Die	van	ons	zullen	 jullie	 spijtig	genoeg	niet	 te	zien	
krijgen.	 Jullie	 zijn	 ondertussen	 wel	 al	 bekend	met	 het	 concept	 van	 de	 leidingswissel.	 Een	
andere	leidingsploeg	zal	proberen	jullie	een	leuke	namiddag	te	geven.	We	weten	dat	ze	niet	
even	leuk	als	ons	zijn,	maar	geef	ze	een	kans!		

	

	

	

	

	



Verkenners 

 

	

	

	

	

Zondag	13	mei:	Bloso	

De	summerbodies	zijn	hopelijk	in	orde,	want	na	een	jaar	lang	fitnessen	en	gezond	eten,	is	
het	eindelijk	tijd	om	jullie	resultaat	aan	de	buitenwereld	te	tonen.		

Ik	neem	mee:	Mijn	sixpack	(nee,	geen	bier),	zwembroek,	handdoek,	fiets,	muziek	+	box,	
strandspelletjes	(Kuub,	petanque,..)	enz.	 	 	 	 	 	 	
	 	 	

	

	

	

	

	

	

Zondag	20	mei	Fietsen		

Fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	
fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	
fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	fietsen	
fietsen	fietsen	fietsen.		
Uur	volgt	op	facebook.	

Ik	neem	mee:	Fiets,	drinkbus,	goede	benen	en	een	goed	humeur.	

	

	

	

	

	

	

	

21	mei	Processie	

Voor	meer	info	zie	woordje	GRL.	



Verkenners 

 

	

	

	

	

Zaterdag	26	mei	BBQ	met	gidsen	

Classic	afsluiter	van	het	jaar.	Een	gezellige	BBQ	met	de	gidsen.	Voor	versiertips	contacteer	
ene	PJ.	
Meer	info	volgt	op	facebook!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ja	dat	was	het	dan	weer..	Wij	hebben	ervan	
genoten	dit	jaar	en	kijken	met	volle	goesting	
uit	naar	het	kamp😊	
(Meer	info	hierover	in	de	kampsamen.)		

We	gaan	jullie	missen!		 	

xoxo	jullie	allerliefste	leiding	xoxo	

	



   Jin 

 

Beste	jinners	

We	zijn	jammer	genoeg	al	toe	aan	onze	laatste	maand.	Niet	getreurd,	jullie	zijn	

nog	niet	van	ons	af.	Wat	wij	voor	jullie,	of	jullie	voor	ons,	nog	allemaal	in	petto	

hebben,	kunnen	jullie	hieronder	terugvinden.	

Zondag	6	mei	2018	(14u-17u)	

Als	jullie	vandaag	tranen	in	de	ogen	krijgen,	kunnen	wij	dit	absoluut	begrijpen.	

Vandaag	 zullen	 jullie	 het	 namelijk	 zonder	 ons	 moeten	 doen.	 Het	 is	 namelijk	

leidingswissel.	Dit	wil	 zeggen	dat	 jullie	 vandaag	 leiding	 zullen	krijgen	van	drie	

anderen	uit	onze	leidingsgroep.	Om	te	weten	te	komen	wie	dit	zijn,	en	wat	zij	

voor	jullie	hebben	voorbereid	is	er	maar	één	oplossing:	KOMEN!	

Zondag	13	mei	2018	(14u-17u)	

Wij	hopen	dat	jullie	vorige	week	veel	goede	ideeën	hebben	opgedaan	bij	jullie	

nieuwe	leiding	want	dit	keer	is	het	aan	jullie.	Jullie	zullen	deze	week	namelijk	zelf	

leiding	moeten	geven.	Ofwel	zal	dit	zijn	aan	één	van	de	jongere	takken,	ofwel	

gaan	enkelen	onder	jullie	aan	het	andere	deel	van	onze	groep	leiding	geven.	Wat	

wel	 al	 vast	 staat,	 is	 dat	 jullie	 zelf	 een	 spel	 in	 elkaar	moeten	 steken.	 Laat	 die	

inspiratie	dus	al	maar	de	volle	loop!	Meer	info	krijgen	jullie	zeker	en	vast	nog	via	

Facebook.	

Zondag	20	mei	2018	(14u-17u)	

SURPRISE,	SURPRISE,	SURPRISE	!!!	Als	je	wil	weten	wat	we	vandaag	gaan	doen,	

is	er	maar	een	advies	dat	 ik	 jullie	kan	geven:	kom	allemaal	tussen	14u	en	17u	

naar	de	scouts!	

	

	



   Jin 

 

Zondag	27	mei	2018	(14u-17u)	

We	naderen	stilaan	de	zomer	en	dus	gaan	ook	de	temperaturen	de	hoogte	in.	

Daarom	trekken	wij	vandaag	naar	het	strand.	Dit	ligt	echter	dichterbij	dan	jullie	

denken.	We	 trekken	namelijk	naar	de	kleine	 zee	aka.	 Sport	Vlaanderen.	Daar	

zullen	we	genieten	van	het	mooie	weer	en	de	nodige	verfrissing	opzoeken	door	

het	spelen	van	enkele	waterspelletjes.	Kom	dus	zeker	allemaal	met	de	fiets!	

Zondag	3	juni	2018	(uur	volgt)	

Met	spijt	in	het	hart	melden	wij	jullie	dat	dit	onze	laatste	echte	vergadering	van	

het	jaar	zal	zijn.	We	sluiten	het	jaar	dan	ook	gepast	af	met	een	BBQ	aan	onze	

aller	geliefde	jinbar.	Meer	details	over	het	uur	en	de	kostprijs	zullen	nog	volgen!	

Het	zou	trouwens	ook	nog	kunnen	dat	we	de	BBQ	vrijdag	of	zaterdag	doen	maar	

dat	is	afhankelijk	van	wanneer	jullie	vrij	zijn!	

Kusjes	en	 knuffels	 van	 jullie	 allerbeste	 leiding,	 	 Choco,	Mathi	Boom	Boom	en	

Bavi!	



   Achterflap 

 

	


