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Sinds jaar en dag doen verhalen de ronde over wat er gebeurt wanneer een enkeling 
het rijk der levenden verlaat. Zal deze ziel opstijgen naar de hemel, waar alle 

gelukzaligheden en wensen volbracht worden, OF zal deze ziel afdalen naar de 
allerdiepste krochten, waar tot in de eeuwigheid pijn op het menu staat… 

Goed of kwaad, Engelen of duivels, De hemel of de hel… 
Waar zou jij terechtkomen, mocht je leven abrupt eindigen? 

In “(B)engeltjes van Skoete Ro” gaan onze leden alvast op zoek naar het antwoord! 
Benieuwd? Kom dan op 13 maart kijken naar onze namiddag- of avondvoorstelling



Kapoenen
30/01 Wij hebben nog steeds examens, dus ook vandaag staat er 

vervangleiding voor jullie klaar! 

06/02 

13/02 Kennen jullie het stukje van vorige week nog??? Vandaag 
oefenen we weer verder, dus warm jullie maar al op!

Dansen, sjansen, swingen, rocken, zwieren… repeteren en 
ravotten tot we erbij neervallen

Spelletjes, Oefenen, oefenen, spelletjes, 
oefenen, spelletjes…

Vandaag tonen we voor de eerste keer 
ons dansje aan de strenge jury! 

Let op dit is een ZATERDAG! Het is 
GENERALE REPETITIE van 14u tot 17u!!! Dit 
wil zeggen dat jullie al helemaal in 
kostuum op het podium mogen oefenen 

Het… is… SCOUTSFEEST!!! Roep al jullie 
mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, vrienden… 
bij elkaar om te komen kijken!

Na jullie prachtige prestatie van 
vorige week gaan we vandaag op 
schattenzoektocht! 

De leiding is op weekend, geen 
scouts vandaag!!!!

5,6,7,8… Vandaag leren jullie het allereerste stuk van 
jullie dansje voor het Scoutsfeest! Daarnaast 
spelen we super leuke spelletjessss

20/02 

27/02


06/03


13/03


20/03


27/03


12/03


Linde  0478415866  Cédric 0475489742 
Flynn 0471081400  Griet  0477370448



 KABOUTERS 

 30/01: Rarara wat zouden we vandaag doen? 

 06/02: Vandaag verdelen we de rollen van het toneel 🎬  

 13/02: Oefenen, oefenen 🎭  

 20/02: En nog eens oefenen (en natuurlijk ook spelletjes spelen)��  

 27/02: Wij gaan onze acteerkunsten nog eens bovenhalen! 

 06/03: Vandaag tonen wij ons super tof toneeltje aan de strenge jury 💯  

 12/03: Generale repetitie, morgen is het de grote dag!! 😍  

 13/03: Groot SCOUTSFEEST, is iedereen in topvorm?  👀  

 20/03: Als het mag gaan wij vandaag een plonsje nemen in het zwembad van Rode, vergeet 
 je zwemspullen zeker niet! 💦  �   

 27/03: Geen scouts :(( De leiding is een weekendje weg… 

 Jullie super toffe leiding :)) 



Hey welpen, hopelijk hebben jullie genoten van jullie 3 weken kerstvakantie. Wij kijken er alleszins al naar 
uit om jullie terug te zien. Vanaf 30 Januari vliegen we er terug in hopelijk zien we jullie dan! Hopelijk zit er 
in elk van jullie een top acteur voor het super leuke scoutsfeest!  

 

30 Januari: Vandaag worden jullie echte soldaten  

6 Februari: : repeteren, repeteren, wie zijn best doet zal het leren 

13 Februari: repeteren en studeren en proberen 

20 Februari: repeteren, repeteren 
wie zijn best doet zal het leren 

27 Februari: : repeteren en studeren en proberen 

6 Maart: De laatste vergadering waar we repeteren  "#$%  

12 Maart: Generale repetitie  

13 Maart: Het is zo ver! Haal jullie beste acteur naar boven 

20 Maart: Vandaag vieren we Jeroen zijn verjaardag!!!  

27 Maart: Toon jullie beste schietskills  

 

 

 

 

 

 

04 68 25 03 52                                04 92 31 52 86                           04 88 15 18 83                             04 88 98 02 43 



 



Jonggidsen 
Chaosspel 30/01 

 
Haal jullie schrijfskills boven!! 6/02 

 
Schrijven die handel 13/02 

 
Oefenen!! 20/02 

 
Nog meeeer oefenen!! 27/02 

 
Studeer allemaal jullie tekst goed want we spelen vandaag voor de jury!! 6/03 

 
GENERALE REPETITIE! Zaterdag 12/03 

 
SCOUTSFEEST!!!!! 13/03 

 
Wij spelen vandaag het ultieme MOL bosspel 20/03 

 
Geen scouts vandaag ;(  27/03 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 

Nele: 0473 36 95 16 

Pieter: 0491 64 54 44 

Nette: 0498 83 99 37 

Elke: 0468 26 65 02 



Jongverkenners  
 

30/1 Wij zijn nog volop aan het afzien met de examens dus krijgen jullie vervangleiding!  

 

6/2 Wij zijn nog volop aan het afzien met de examens dus krijgen jullie vervangleiding!  

 

13/2 Yess eindelijk heeft jullie allerliefste leiding weer eens tijd voor jullie :00 Breng jullie creatieve geesten maar mee 
want we beginnen aan ons geweldig hilarisch scouts stuk!!  

 

20/2 We schrijven verder en doen ondertussen ook een paar leuke spelletjes :) 

 

27/2 De datum komt dichterbij…kunnen jullie schrijven onder druk ?  

 

6/3 Vandaag mogen jullie spelen voor de jury, hopelijk worden we niet volledig afgekraakt :/ 

 

12/3 Pas op dit is een ZATERDAG, het is generale repetitie  

13/3 SCOUTSFEEST  

 

20/3  Wij gaan geld verdienen voor onze kas. Verdere info volgt nog ;)  

 

27/3 Wij zijn op leidingsweekend, geen scouts :((  

 

Jesse                                    Lina                                  Laure                            Kaat  

0468168106                        0468324648                     0477235971                 0471711215 
 

 

 

  



GIDSEN
23/01  binnen de minuut

30/01 vandaag gaan we nog eens heel hard ons best doen om
het beste scoutsstuk ooit te schrijven.

6/02 hopelijk hebben we al een paar ideetjes voor het scoutsfeest
13/02  vandaag gaan we repeteren!!!

20/02 REPETEREN !!!
27/02 REPETEREN EN HOPEN DAT HET GOED IS VOOR

DE STRENGE JURY VAN VOLGENDE WEEK
6/03 vandaag gaat de strenge jury ons scoutsstuk beoordelen

12/03 GENERALE REPETITIE (meer info volgt)
13/03 SCOUTSFEEST (meer info volgt)

20/03 vandaag bekomen we van al het repeteren: beautydayyyyyy
27/03 geen scouts, leiding is op leiding weekend

Nora Vanhaelen: 0483 55 47 31

Senne Van Haelen: 0470 09 26 27

Emilien Crokaert: 0494 98 15 43



VERKES

Na een uitverkochte zaal ist 
tijd voor wat ontspanning!

Geen scouts, leiding is op weekend!
Niet te veel traantjes laten eh ;(

Break a leg, laat ze een
poepje ruiken, jij bent
een spetter, succes!

Wat doen we vandaag.. rarara

Stuur een berichtje via
whatsapp!!!

Lola Van Roy: 0473312469
Anna Vanden Berghe: 0470514610
Rosanne Rodriguez: 0473342278

We vliegen in onze 
regisseursstoel! 1,2,3 ACTIE! 

We schrijven verder aan ons
scoutsstuk. To be, or not to be.

Wie is de Brad Pitt onder ons?
Oefenen maar!!

De dag des oordeels! Vandaag gaan
we ons stuk opdragen aan de jury!

Vandaag is het de laatste repetitie voor HET
scouts feest! Morgen ist voor echt :)

Vandaag denken we na over ons
scoutsstuk! Laat die klomp cellen

dat jullie een brein noemen 
maar werken!

GENERALE
REPETITIE!! SCOUTS

FEEST!

VRAGEN?

VERKES!

30/01

06/02

20/03
27/03

20/02

06/03

27/02

13/02

12/03
13/03



JINUTE MAID  
 
30/0: Jullie geven voor de laatste keer vervangleiding!! Weten jullie ondertussen al welke 
kinderen het bloed onder jullie nagels halen en welke tak jullie volgend jaar willen geven?  
 
06/02: Oh jee, het scoutsfeest komt er weer aan en dat betekent maar één ding.. Schrijven, 
schrijven, en nog eens schrijven, ...  
 
13/02: Nog meer schrijven EN brainstormen want het maagje van ons spaarvarkentje knort 
er op los… (Denk dus al eens na over wat we nog kunnen organiseren om centjes te 
verdienen)  
 
20/02: Is dat stuk nu nog niet af? Hup hup schrijf maar snel verder! (We zullen tussendoor 
wel een spelletje spelen, of toch eerder sapjes drinken en bifi’s eten?)  
 
27/02: Hier komt het typische rijmpje weer: Repeteren, repeteren, alleen zo zal je het leren! 
;)  
 
06/03: Tijd om jullie stuk te tonen aan de “oh zo streng maar rechtvaardige jury”  
 
12/03: GENERALE REPETITIE (meer info volgt)  
 
13/03: Smeer jullie stembanden, trek jullie maillots aan en schud die beentjes maar goed los 
want het is SCOUTSFEEST!!  
 
20/03: Scoutsfeest is eindelijk achter de rug, maar wij moeten ons mentaal al voorbereiden 
op buitenlands kamp! (& misschien moeten we ook eens beginnen werken aan die 
summerbody’s, trek dus jullie mooiste sportoutfit aan)  
 
27/03: WIJ ZIJN OP LEIDINGSWEEKEND → GEEN SCOUTS!! :(  

 
Veel groetjes, kusjes en knuffels, jullie allerliefste leiding! 



 




