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BLAUWE WIMPEL  

Jaargang 2020 – 2021   
JANUARI - FEBRUARI 

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

 
 
   

  

  
 



 
Lieve ouders, lieve leden 
  
Wij presenteren u fier, onze 
nieuwjaarsbrief. 
Het jaar is nog maar net van start, maar 
we wensen u met heel ons hart: 
Een prachtig jaar met veel plezier en op 
de scouts vooral spel en vertier. 
 
Corona is het land nog niet uit,  
maar wij blijven ons graag organiseren 
voor uw (brave) spruit.  
De leidingsploeg is nu aan het studeren, 
dus we kunnen per tak maar een 
vergadering om de twee weken organiseren.  
 
Lees deze Blauwe Wimpel aandachtig door, 
zo bent u altijd een stapje voor.  
 
Stevige linker 
De groepsleiding 



 
 

Liefste kapoenen, 
Hier zijn we weer na een hele kerstvakantie lang radiostilte… 

Hopelijk hebben jullie allemaal kunnen genieten van een heerlijke 
kerst en nieuwjaar in jullie vertrouwde bubbeltje!!! 

De komende maand werken we met een examenregeling, waarbij we 
elkaar maar elke week zien (dat vinden wij ook heel triest ;( )  

 
10 januari ’21: Geen vergadering 
 
Vandaag is het jammer genoeg voor ons geen 
vergadering, maar is het de beurt aan de leden 
die ouder dan 12 jaar zijn. We zien elkaar 
gelukkig wel volgende week terug! Uitslapen  
vandaag dus.  
 
17 januari ’21 van 9u30 tot 12u: Vlaggenroof en bosspel  
 

Vandaag spelen we samen met de kabouters 
een ontzettend groot bosspel! Wat dat allemaal 
exact inhoudt, kom je wel te weten, maar kleed 
je alvast heel warm aan en maak je klaar voor 
een hele drukke voormiddag in het bos, en veel 
geloop!  

 
24 januari ’21: Geen vergadering  
 
Vandaag is het weeral aan de oudere leden… Niet getreurd, nu kan je 
je mama en/of papa wakker maken om 9u, en samen pannenkoeken 
bakken! Hmm, mogen wij aanschuiven?  
 
31 januari ’21 van 9u30 tot 12u: Groot memoryspel  
 
Hopelijk zijn jullie nog niet te moe na een hele maand 
school, want vandaag hebben jullie al jullie hersenen 
nodig om deze opdracht tot een goed einde te 
brengen! 



 
 
7 februari ’21 van 9u30 tot 12u: Filmontbijt 

 
Vandaag gaan we heerlijk samen een film kijken, 
terwijl we genieten van een heerlijk ontbijtje dat de 
leiding voor jullie voorbereid heeft. Vandaag mogen 
jullie voor één keer in snoezelige kleding (zoals je 
pyjama) komen! Neem ook €2 mee.  
 

14 februari ’21 van 9u30 tot 12u: Valentijn… 
 
14 februari… jullie hadden het waarschijnlijk al zien aankomen, maar 
vandaag staat de vergadering in het teken van de <3 Liefde <3 en 
spelen we een groot valentijnsspel… Hopelijk slaat jullie hartje hier 
ook sneller van!  
 
21 februari ’21 van 9u30 tot 12u: Sportvergadering 
 
Nadat we het vorig weekend bond hebben gemaakt 
op onze valentijnsdiners, gaan we deze week 
allemaal sporten! Kom in jullie sportiefste outfit; 
wij zorgen ervoor dat jullie allemaal zwetend en 
moe naar huis gaan! J  
 
28 februari ’21 van 9u30 tot 12u: Virusspel 
 

Omdat we bijna exact één jaar in ons vast bubbeltje 
moeten blijven, gaan wij vandaag de wetenschappers 
helpen en proberen het virus te verslaan! Kom allemaal als 
wetenschapper verkleed en maak jullie klaar om alle 
opdrachten te voltooien om mevrouw Corona klein te 
krijgen…  

 
Vergeet zeker geen mondmasker mee te brengen en op te zetten, 

ook voor de kapoentjes zelf! 
  



 
 

Zo, dit was het alweer voor de komende twee maanden! Bij vragen, 
horen we het graag via de Whatsapp of via kapoenen@30ste.be. We 

zien jullie hopelijk allemaal in januari en februari! 
 
Groetjes, jullie liefste leiding (verbind de juiste diertjes met elkaar!),  
 

 

Gier 

 

Perdix 

 

Wasbeer 

 

Bolle 

 Bokje 

 



Foto’s via https://mindfootage.nl/marcos-en-sammie/de-
moestuinkabouters/ en 
https://www.gravenhof.org/nl/event/69573/jeugddienst-activiteit- 
en https://nl.dreamstime.com/stock-foto-memorie-image38857620   

 

  

Helloooo allerliefste kabouters! We starten het 
nieuwe 2021 met een gigantische, kabouter-knal! 
Alleen maar superleuke vergaderingen voor deze 
maand. Laat zeker iets weten als je er niet bij 
kan zijn. Dikke kussen.   

Zondag 10/01: uitslapen  

De leiding is volop aan het 
studeren en zit vandaag nog 
even met haar neus in de 
boeken. Draai je nog eens 
om in je bed en knor nog wat 
verder. Tot volgende week   

  
  

Zondag 17/01 9u30-12u: 
Vlaggenroof/bosspel  

Vandaag spelen we 
het eerste spel van 
het jaar en dat is 
natuurlijk een echt 
bosspel. Doe je 
warme speelkleren 
aan en neem je 
glimlach mee.  



Foto’s via https://mindfootage.nl/marcos-en-sammie/de-
moestuinkabouters/ en 
https://www.gravenhof.org/nl/event/69573/jeugddienst-activiteit- 
en https://nl.dreamstime.com/stock-foto-memorie-image38857620   

 

Zondag 24/01: Nog eens uitslapen   

Vandaag is het weer geen vergadering, want  
de leiding heeft examens. Maar niet getreurd, we 
zien elkaar volgende week.   

Zondag 31/01 9u30-12u: Het Grote 
Memorie-spel  

Op de laatste 
zondag van 
januari gaan 
we onze 
hersentjes 
trainen. Wie 
kan er alles 
onthouden? 
Breng je 
slimme hoofd 

mee en probeer het spel te winnen!   

  
Zondag 07/02 9u30-12u: Vergadering op 
Wieltjes 

Vandaag gaan we rollen! Neem je fiets, 
skateboard, rollerblades, step, rollerskates mee!  

  



Foto’s via https://mindfootage.nl/marcos-en-sammie/de-
moestuinkabouters/ en 
https://www.gravenhof.org/nl/event/69573/jeugddienst-activiteit- 
en https://nl.dreamstime.com/stock-foto-memorie-image38857620   

 

Zondag 14/02 9u30-12u: Valentijns 
vergadering 

Vandaag vieren we samen met Cupido de dag 
van de liefde <3 Geef na de vergadering je liefje 
zeker een dikke zoen en laat je mama en papa 
weten hoeveel je van ze houdt.  

 
Zondag 21/02 9u30-12u: 
Mannenvergadering 

Ook al zijn we een meisjesscouts, vandaag zijn 
we mannen! Doe jullie jongensachtige outfit 
aan en maak je klaar om allemaal mannelijke 
dingen te doen.  
 

Zondag 28/02 9u30-12u: Quizvergadering 

Wie van jullie is de slimste kabouter van het 
land? We zoeken het vandaag uit met onze 
superleuke quiz! Neem je hersenen mee.  

  
Zo lieve schatten, dat was het voor de eerste 

twee maanden van het jaar! 
Vergeet niet om je mondmasker elke keer mee 

te nemen. 
Dikke knuffels 

Dolfijn, stokstaartje, steenarend en spitsvogel 









  

Foto’s via https://www.onlinemarketingmonkey.be/seo-en-talen en 
https://www.bol.com/nl/p/weerwolven-van-wakkerdam-
kaartspelpartyspel/1004004000008436/ en https://vance.nl/uitslapen-in-
hetweekend-is-dus-wel-gezond-voor-je/ en  
https://www.sportskeeda.com/esports/how-play-among-us-beginner-
sguide-tutorial-frequently-asked-questions  

Wat een jaar was 2020, het is tijd voor een nieuw jaar en 
een nieuwe Blauwe Wimpel. We zijn al een stap dichter 
bij de kampen en daar kijken we zo ongelooflijk naar uit. 
We reizen trouwens de wereld rond in deze editie van 
de Blauwe Wimpel :) Een tip: 
https://translate.google.com  
  

  
  

Zondag 10/01 9u30-12u: Weerwolven x  
Nieuwjaarsdrink via Zoom Queridos 

jóvenes guías, ha llegado el momento: ¡el primer 
encuentro del nuevo año 2021! Para comenzar bien el 
año, jugamos a 
los hombres 
lobo a través del 
zoom el 
domingo por la 
mañana y 



  

Foto’s via https://www.onlinemarketingmonkey.be/seo-en-talen en 
https://www.bol.com/nl/p/weerwolven-van-wakkerdam-
kaartspelpartyspel/1004004000008436/ en https://vance.nl/uitslapen-in-
hetweekend-is-dus-wel-gezond-voor-je/ en  
https://www.sportskeeda.com/esports/how-play-among-us-beginner-
sguide-tutorial-frequently-asked-questions  

celebramos el año nuevo. ¡Feliz año nuevo!  
   

Zondag 17/01: Uitslapen  
Dzisiaj liderzy idą na studia, więc możesz się przespać. 
Duży pocałunek.  

  
  

Zondag 24/01 9u30-12u : Among Us-vergadering  
Oggi siamo tutti nel 
mondo virtuale di 
"Among Us". Scarica 
l'app su un telefono 
cellulare, tablet ... Se 
non funziona, faccelo 
sapere. Ci 
incontriamo tramite  
Zoom e poi diamo ulteriori spiegazioni.  



  

Foto’s via https://www.onlinemarketingmonkey.be/seo-en-talen en 
https://www.bol.com/nl/p/weerwolven-van-wakkerdam-
kaartspelpartyspel/1004004000008436/ en https://vance.nl/uitslapen-in-
hetweekend-is-dus-wel-gezond-voor-je/ en  
https://www.sportskeeda.com/esports/how-play-among-us-beginner-
sguide-tutorial-frequently-asked-questions  

  
Zondag 31/01 : Nog eens uitslapen  

Vy mozhete ostavat'sya 
v svoyey posteli v 
posledniy den' pervogo 
mesyatsa novogo goda. 
Budem prodolzhat' 
uchit'sya. Potselui.  
   
  

Zondag 7/02 9u30-12u: Een-tegen-allen 
De vorige editie van een-tegen-allen was een grote flop. 
Maar nu hebben jullie geen excuus meer! De examens 
zijn gedaan dus jullie kunnen je volop concentreren om 
alle opdrachten superfantastisch uit te voeren. We 
delen alle extra info mee via WhatsApp. Succes! 



  

Foto’s via https://www.onlinemarketingmonkey.be/seo-en-talen en 
https://www.bol.com/nl/p/weerwolven-van-wakkerdam-
kaartspelpartyspel/1004004000008436/ en https://vance.nl/uitslapen-in-
hetweekend-is-dus-wel-gezond-voor-je/ en  
https://www.sportskeeda.com/esports/how-play-among-us-beginner-
sguide-tutorial-frequently-asked-questions  

Zondag 14/02 9u30-12u : Valentijnsvergadering  
 Comme c'est excitant, 
c'est gentil! L'amour est 
dans l'air. Nous devrions 
définitivement célébrer 
cela. De plus amples 
informations suivront. 
Beaucoup de baisers.   
  
    

Zondag 21/02 9u30-11u30: Escape room-vergadering  
Today you must try 
to escape from a 
room within the 
hour. We meet via 
Zoom at 9:30 am to 
provide further 
explanation. Good 
luck!  

  
  



  

Foto’s via https://www.onlinemarketingmonkey.be/seo-en-talen en 
https://www.bol.com/nl/p/weerwolven-van-wakkerdam-
kaartspelpartyspel/1004004000008436/ en https://vance.nl/uitslapen-in-
hetweekend-is-dus-wel-gezond-voor-je/ en  
https://www.sportskeeda.com/esports/how-play-among-us-beginner-
sguide-tutorial-frequently-asked-questions  

Zondag 28/02 9u30-12u: Quiz-ochtend Heute spielen 
wir ein Quiz! Wer von euch ist der klügste? Wir 
werden Sie über WhatsApp wissen lassen, wo wir uns 
treffen werden.  
  

Det var det under årets andra månad. Fram till mars.  
Stor kyss.  

Matsjeu, Lîam, Klejo  

 

 



 

Wolfie_123 

SnurrrkieXp 

Red_is_sus 

CharliLover 

Boke_Kaas 

Sk8ter_b0i 

DramaQueen 

@vinkje_paraat 

@kattapatata 

@flicka.kaas 

@snOtter 

@spranky_tari 

#30steRules 

Laat iets weten als je niet kan komen 

Stuur ons via WhatsApp 

#2021 

Gelukkig Nieuwjaar! 


