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BLAUWE WIMPEL 

      Jaargang 2015 – 2016  

Mei – Juni 

Tweemaandelijks overzicht van de activiteiten van den 30ste Sint- Theresia, 

de meisjesscouts van den Elsdonk! 

 

 

 
 

  



 



Voorwoord 

 

Allerliefste 30'ers 
 
Het is alweer de laatste blauwe wimpel van het 
scoutsjaar. Maar niet getreurd! Zelfs die laatste 
maanden en tijdens de examens, staat de leiding 
paraat om de leden te entertainen.  
Let wel goed op voor veranderingen in data en 
tijdstip. Want tijdens de examenperiode is het 
examenregeling en maar om de twee weken 
vergadering.  
Hou zeker 26 juni vrij in jullie agenda’s voor de 
stralende zeedag! 
 
We willen alvast alle leiding bedanken voor hun inzet 
en motivatie, zonder hen was er geen 30 meer. Maar 
zonder leden al evenmin. Daarom wil ik alle ouders 
en leden nog eens bedanken voor hun geduld bij 
miscommunicaties. En hopelijk hebben jullie alsnog 
vertrouwen in ons en hebben jullie een onvergetelijke 
tijd beleefd en streven jullie naar meer. 
 
Heel erg bedankt aan iedereen!  
Op nog vele jaren bij den 30. 
 
Tot op de scouts!  
Een stevige linker! 
 
Jorn, Sarah, Cami en Sari 



Kapoenen 

Lieve kapoenen,  
We zijn er weer met vol enthousiasme met de laatste blauwe 
wimpel van dit geweldige scoutsjaar. Jullie leiding heeft 
examens. Daarom is het van 22 mei  tot 26 juni maar om de 2 
weken scouts. De vergaderingen zijn samen met de kabouters 
en de joka’s. Wij kijken er enorm naar uit om jullie talrijke 
lieve gezichtjes  te zien op zondagochtend.  
 
 
Zondag  1 mei - 9u30 tot 12u 
Vandaag spelen we het diep-in-de-zee-
spel. Hopelijk kan je je adem inhouden 
want het wordt een lange, prachtig duik. 
Verkleed komen als vis mag.  
 

 

Zondag 8 mei -9u30 tot  12.30U 
Vandaag mogen jullie je schort 
aandoen. We gaan samen een 
heerlijk middagmaal bereiden en 
erna samen lekker smullen! Vraag 
aan je ouders om 3 euro aan de 
leiding te bezorgen. 
 
 

Zondag 15 mei - 9u30 tot 12u 
Wie zal er winnen? De cowboys of de indianen? Het wordt 
een spannende strijd! Kom verkleed als cowboy of indiaan en 
bereid je voor om naar het Wilde Westen te trekken.  



Kapoenen 

 
Zondag 22 mei  
Geen vergadering. Helaas jullie leiding zit te 
studeren en een beetje te wenen omdat het 
geen scouts is vandaag.  
 

 
 
Zondag 29 mei - 9u30 tot 12u  
Vandaag gaan we zwemmen, 
joepie! Hoera! Hoezee! Jullie 
worden om 9.30u verwacht aan 
het gemeentelijk zwembad van 
Aartselaar. Vergeet zeker je 
zwemkledij, handdoek, en 
haarborstel niet! Vraag aan mama 
of papa om de leiding 2,50 euro te 
bezorgen. Jullie ouders mogen 
jullie na het zwemmen komen 
ophalen bij het zwembad om 12u. 
           Het adres van het zwembad: 
           Kleistraat 202 

 2630 Aartselaar 
 
 
Zondag 5 juni  
Geen vergadering. Slapen jullie maar 
eens lekker uit en maak er een 
gezellige zondagochtend van! Jullie 
leiding zit helaas nog te studeren. 



Kapoenen 

 
Zondag 12 juni - 9u30 tot 12u  
Smeer jullie benen maar al in! We houden een echte scouts 
vergadering. We gaan survivallen, estafetten, parcours 
afleggen, onze technieken bijschaven,.. Maar bovenal het 
wordt reuze leuk! 
 
Zondag 19 juni  
Geen vergadering.   

 
Zondag 26 juni  ZEEDAG 
We trekken met den 30 voor 
heel de dag naar de zee om 
het strand van Oostende 
onveilig te maken.  
Brief met uren en informatie 
volgt. 
 
 
 
 
 

 
Tot op kamp! Groetjes van Panda, Sneeuwstormvogel en Salangaan 



Kabouters 

 

Liefste kabouters,  
 
Het jaar loopt bijna ten einde…. Maar gelukkig hebben 
wij nog enkele leuke vergaderingen gepland! En 
natuurlijk niet te vergeten een mega-cool-reis-rond-de-
wereld-kamp!  

 
8 mei 2016 (9u30-12u00) 
Vergadering op wieltjes! Neem 
een step, rolschaatsen, 
skateboard, fiets mee! Eventueel 
ook een helm en bescherming 
als je snel valt!  
 
15 mei 2016 (9u30-12u00)  
Alle indianen schieten met 
bananen pief poef paf en jij bent 
af! Vandaag spelen we een heus 
cowboy en indianen spel! 
Verkleed komen is de 
boodschap! Oefen alvast je 

lassotechnieken of je indiaanse kreten!  
 
22 mei 2016  
Slaap maar lekker uit, vandaag geen vergadering!  
 
29 mei 2016 (9u30-12u00) 
We verwachten jullie om 9u30 aan het zwembad van 
Aartselaar! Neem zeker €2,5 mee! Vergeet je 
bikini/badpak/zwembandjes/zwembril niet! Tot onder 
water blub blub blub! (adres: Kleistraat 204 Aartselaar)  
 



Kabouters 

 

5 juni 2016  
Helaas pindakaas, de leiding moet studeren :( 

 
12 juni 2016 (9u30-12u00) 
Vandaag gaan we de echte scout 
uithangen! We leren jullie enkele 
technieken en survivaltips die je moet 
weten als echte scout! Zoek deze man al 
maar eens op: Robert Baden-Powell 
 
19 juni 2016 (9u30-12u00)  
Geen vergadering! Wij hebben nog onze 
laatste examens, jullie al bijna vakantie 
zeker? Gelukzakken!  

 
 
26 juni 2016  
MET DE TREIN NAAR OOSTENDE TJOEKTJOEKTUT! 
JEEEEEJ, de leukste vergadering van heel het jaar! We 
gaan met heel de scouts naar de zee! Verdere info volgt 
nog! 
  
Zo liefste schatten, de vergaderingen zitten er al weer 
op! Wat gaat zo’n jaar toch snel hé? Komen jullie zeker 
allemaal mee op kamp? Het gaat echt super leuk 
worden! Indien je nog vragen hebt, kan je altijd bellen! 
Laten jullie ook weten als jullie niet naar de vergadering 
kunnen komen aub!  
Vele knuffels,  
Marie  
Sara  
Olivia 



 Kleurplaat 

 

 

 



Joka’s 

 

Lieve Joka’s door de examenregeling zal er maar om de twee 

weken vergadering zijn  Deze gaan door met de kapoenen 

en de kabouters. Maar niet droevig zijn, want het kamp komt 

dichterbij en het zonnetje zal zeker ook aanwezig zijn! 

8 mei 9:30 – 12:00 

 

15 mei 9:30 – 12:00 

 

  



Joka’s 

 

22 mei = geen vergadering 

 

29 mei 9:30 – 12:30 (Adres: Kleistraat 204, 2630 Aartselaar)  

€ 2,50 meebrengen aub 

 

 

5 juni = geen vergadering 

 



Joka’s 

 

12 juni 9:30 – 12:30 

 

19 juni = geen vergadering 

 

 

 

 

 

 



Joka’s 

 

26 juni (meer info volgt nog) 

 

 

Dikke kussen 

Lies, Jolien, Sari, Manon & Caroline 



 JongGidsen 

Hey lieve jonggidsen, 

 

Hier het jammer genoeg laatste programma voor dit jaar. 

Zondag 8 mei: Techniekenvergadering (9u30-12u) 

Vandaag gaan we die technieken eens onderhanden nemen 

om te kunnen overleven in de arena deze zomer. 

 

 

Zondag 15 mei: GEEN VERGADERING 

Vorige week was een vermoeiende techniekentraining voor in 

de arena, dus vandaag wordt er een rustdag in gelast. 

 

 

Vrijdag 20 mei: Filmvergadering (19u30-22u) 

Vandaag bekijken we de technieken van de tegenstanders, 

het is immers belangrijk dat jullie die kennen om jullie hier 

tegen te kunnen verweren.  

 

 

Zondag 29 mei: GEEN VERGADERING 

Vandaag weer lekker rusten na het zien van al die 

moordende technieken die jullie tegenstanders hebben, we 

geven jullie wat verwerkingstijd voor deze wrede beelden.  
 

Vrijdag 3 juni: Filmvergadering (19u30-22u)  

Een laatste keer bekijken we die beelden van jullie 

tegenstanders, ze hebben immers al veel ervaring en jullie 

moet goed voorbereid zijn! 



 JongGidsen 

 

 

Zondag 12 juni: GEEN VERGADERING 

Rustdagen, na al die zware techniek trainingen. 

 

 

Vrijdag 17 juni: Ikea-köttbullar-freetfestijn 

(19-20u30)  
Afspraak onderaan de roltrap. Met €5 

in de hand, gaan we door heel 

Ikealand. Lekker dineren moet ook 

eens gebeuren, want jullie gaan 

harde tijden in de arena tegemoet.  

 

 

Zondag 26 februari: Zeedag 

 

Een laatste afscheidsvergadering met heel de scoutsgroep 

voor jullie de arena worden in gestuurd. Meer info volgt. 

 

 

Als jullie niet kunnen komen: Geen probleem, maar laat aub 

iets weten op jonggidsen@30ste.be  

Veel liefs, 

Schalkse alpaca 

Dromerige orang oetan 

Veerkrachtige pelikaan 

Scherpzinnige sikkim 

mailto:jonggidsen@30ste.be


Foto van de maand 

 

 



 Smurfen 

 

Smurfen!  

De laatste blauwe (smurf je hem?) wimpel van het jaar! Maar 

niet gesmurft, het smurft weer heel, maar dan ook heeeeel leuk 

te smurfen! 

Vanaf nu smurft er dan ook enkel nog smurfentaal tijdens de 

vergaderingen gesmufd als voorbereiding op een spetterend 

smurfenkamp.  

 

Zondag 8 mei 2016 – 9u30-12u00 

Bottinnen aan want de knutselsmurf komt ons 

vandaag smurfen want het is 

techniekensmurfenraad! Super belangrijk voor het 

kamp, dus zeker smurfen! (En het smuft leuk!) 

 

Zondag 15 mei 2016: geen smurfenraad 

Boehoehoeeee geen smurfenraad… wel 

start van de examenregeling. Vanaf nu 

smurfen jullie maar om de twee weken 

smurfenraad! 

 

Vrijdag 20 mei 2016 – 19u30-22u00 

Ja, dat heb je goed gesmurft! Vandaag Smurfen 

we een film en nog wel een hele spannende! 

Smurf je in je makkelijkste filmoutfit en 2 

smurfenmunten voor een lekkere snack!  



 Smurfen 

 

  

Zondag 29 mei 2016: geen smurfenraad 

Smurfen, smurfen, smurfen is plezant! Olé olé! En daarom 

mogen de smurfjes onder ons deze smurfende smurf 

insmurfen met hun mooiste kleurtjes! Veel plezier ermee! 

 

Vrijdag 3 juni 2016 – 19u30-21u30 – klimzaal Magnesia 

Deze fantastische klimsmurf smurft jullie mee op een 

heus klimavontuur. Smurf zeker 7 smurfenmunten 

mee en goede klimschoenen. (Liersesteenweg 15, 2640 

Mortsel) 



 Smurfen 

 

 

Zondag 12 juni: geen smurfenraad 

Wat smurfen jullie een leuke smurfenleiding, die jullie 

zomaar laat uitsmurfen op zondag! 

 

Vrijdag 17 juni 2016 – 19u00-20u30 

Smurfen houden van smurfen! Daarom gaan wij 

smurfen in den IKEA (Wilrijk). We smurfen elkaar aan 

de roltrappen met 5 smurfenmunten.  

 

Zondag 26 juni 2016: zeedag! 

Wij smurfen naar de zee met de trein! 

Joepie! Meer info smurft! 

Zo dat hebben we weer goed gesmurft voor 

dit jaar!  

Wij smurfen dat jullie op alle smurfenraden 

aanwezig smurfen en steeds jullie goede 

humeur bij smurfen.  

Smurf ook zeker nooit af te smurfen als je eens niet kan smurfen! 

 

Dikke, blauwe kussen! 

De smurfenleiding!  

 

(Smurf zelf maar uit wie wie smurft.) 



Knutseltip 

 

Herinneringsdoos 

Wat heb je nodig: 
 Schoenendoos 

 Lijm 

 Vakantie herinneringen. 

 Teken- en kleurspullen 

 
 

Als je een fijne vakantie hebt gehad dan kun je daar een 

herinneringsdoos van knutselen.  

Hiervoor heb je een schoenendoos nodig. Op de zijkanten van de 

doos plak je mooi gekleurd papier. Op de achterwand (in de doos) 

plak je een landkaart van de omgeving waar je je vakantie hebt 

doorgebracht. Met een viltstift markeer je de plek waar je gelogeerd 

hebt. Dus de plek van de tent, het huisje, het hotel enz.  

Links en rechts kan je ansichtkaarten en/of plaatjes uit een folder 

plakken.  

Allerlei andere dingen van je vakantie, stenen, schelpen, een ketting 

of gekocht souvenir, leg je op de bodem.  

Je hebt dan altijd een leuke herinnering aan je vakantie.  



 Jins 

Liefste Jins  

Mijn oma zegt altijd “aan alles komt een eind”.  

Ook aan ons jaar.  

Maar eerst nog een paar geweldige bijeenkomsten.  

En daarnaast nog wat vrijblijvende ontmoetingen.  

Lees maar even mee..   

 

Zondag 17/04, 10u – 13u, Jinlokaal 

Ge hebt jins en jins jins..  

Kom mee hartjes breken want daar zijn we voor.  

We faken it, till we maken it!  

Het spelleke zal worden gespeeld!  

 

Zaterdag 23/04, 18u – 24u, Jinquiz  

We spreken af in het welpenlokaal, waar de leefweek was.  

Dan hebben we alle tijd om het lokaal in orde te maken en 

samen een hapje te eten.  

Jins for the win!  

 

Zondag 8/05, 10u – 13u, Fort 5  

Afspraak om 10u bij de 85.  

We trekken het fort in voor een onvergetelijk avontuur.  

Wees daar of vierkant!  

 

 

  



 Jins 

Donderdag 12/04, 20u30, Jinlokaal – KAMPINFO  

Ouders en jins welkom in ons lokaal om 20u30.  

Vanavond komen jullie alles te weten over het kamp.  

Hongarije.. here we come!  

 

Zondag 15/05, GELDACTIE, fort 5 

Meer info volgt nog.  

We werken in shiften.  

 

Zaterdag 21/05, 13u, jinlokaal  

Doe vuile kleren aan.  

Smeer u in met glijmiddel, want vandaag gaan we glijden.  

Kom met de fiets!  

 

Zondag 29/05, locatie nog niet bepaald, 10u – 13u 

Nog eens een goei oud bosspel.  

Omdat het zo hoort op een zondagmorgen!  

 

Vrijdag 3/06, jinlokaal, 20u30 – 23u 

Kende Edegem een beetje? Da’s handig vandaag.  

Fiets is verplicht!  

 

 

  



 Jins 

Zondag 12/06, Jinlokaal, 20u – 22u 

Examens zijn kaka.  

Tom heeft voor jullie en ook voor ons een originele 

afreageervergadering in petto.  

Ik zal er alvast zijn! Kan het wel gebruiken.  

 

Vrijdag 17/06, jinlokaal, 18u30 – 22u 

Joenge! Nog steeds examens..  

Wij gaan Frietkotten onveilig maken met de jins.  

Centje in den broekzak en uwe fiets moet bollen.  

Da’s al.  

 

Vrijdag 24/06, Blokhutfeestje, vanaf 18u 

Laatste jinfeestje van het jaar.  

Deze keer in de blokhut.  

We verwachten jullie om 18u op post om alles in orde te 

brengen.  

 

Zondag 26/06, Zeedag 30ste 

We gaan mee met den 30 op uitstap naar de zee.  

Meer info zal nog volgen!  

Perfecte voorbereiding op ons kamp!  

 

  



 Jins 

Daarna is het gedaan meisjes en jongens..  

Ik pink hier al een traantje weg.  

Maar dan gaan we nog even naar Hongarije!  

En daarna ligt de wereld aan onze voeten! 

King of the world!  

 

Natte kussen van jullie leiding 

 

 
 

 

 

 

 



 



Leiding 2015-2016

 

Cami Laureyssens Europalaan 2, 2610 Wilrijk 0498/20.74.79

Cato Clinck Hugo Verrieststraat 8, 2600 Berchem 0471/59.45.42

Manou Laureyssens Europalaan 2, 2610 Wilrijk 0491/52.42.19

kapoenen@30ste.be

Olivia Kort Koekoekstraat 1, 2221 Booischot 0472/68.21.74

Marie Kort Koekoekstraat 1, 2221 Booischot 0476/64.04.56

Sara Hendrickx Krugerstraat 249, 2660 Hoboken 0493/15.15.74

kabouters@30ste.be

Caroline Hamelynck Duffelsesteenweg 245, 2550 Kontich 0494/79.18.45

Manon Amisingi 

Kumpieto
Lotusstraat 12, 2610 Wilrijk 0497/08.87.74

Jolien Daems Marienlaan 6, 2650 Edegem 0488/98.39.31

Lies Hendrickx Krugerstraat 249, 2660 Hoboken 0479/76.42.10

jokas@30ste.be

Silke Schellekens Vestinglaan 14, 2650 Edegem 0474/85.79.18

Lisa Moreels Damhertenlaan 7, 2640 Mortsel 0478/84.85.70

Jill Dumez Meerlenlaan 27, 2610 Wilrijk 0489/31.55.21

Lucie Van De 

Looverbosch

Philips De Monteplein 26, 2650 

Edegem
0495/10.09.47

jonggidsen@30ste.be

Astrid Schramme Grotesteenweg 557, 2600 Berchem 0470/52.51.80

Sander Ceuppens Drie Eikenstraat 81, 2650 Edegem 0498/62.79.86

Paulien Maerevoet Prins Boudewijnlaan 154, 2610 Wilrijk 0471/37.24.49

Julie Vertommen Ahornenlaan 4, 2610 Wilrijk 0470/36.24.68

gidsen@30ste.be

Sari Walscharts Kruisbeemd 7, 2550 Kontich 0485/57.23.35

Sarah Schramme Grotesteenweg 557, 2600 Berchem 0471/20.00.89

Jorn Walscharts Pastoor Moonslaan 60, 2650 Edegem 0493/60.70.40

Cami Laureyssens Europalaan 2, 2610 Wilrijk 0498/20.74.79

groepsleiding@30ste.be

GROEPSLEIDING

KAPOENEN 

KABOUTERS

JOKA’S

JONGGIDSEN

GIDSEN


