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Redactioneeltje 

 

Beste lezers! 

 

De kortste maand van het jaar staat voor de deur, maar daarom is dit nog niet de kortste samen van 

het jaar, in tegendeel jullie leiding heet er veel leuke foto’s in gezet! Sla de pagina’s dus maar gauw 

om.. 

De examenperiode zit erop voor jullie leiding, dus de meeste vergaderingen gaan weer doorgaan op 

zondag van 14 tot 17uur. 

Nog een kleine tip voor deze maand; Deze maand is de maand van de liefde, dus voel jullie vrij om de 

leiding eens goed in de watten leggen!   

Tot zondag! 

 

Goedlachse Jacana en Behulpzame Camelus 



Woordje GRL 

Beste ouders, 

Liefste leden, 

Tijdens het schrijven van deze samen ligt de eerst sneeuw van 2013 als een wit, magisch tapijt over 

ons scouts terrein. Ik hoop dat het blijft liggen totdat het terug weekend is zodat onze leden (en 

leiding) er zich op kunnen uitleven tijdens hun vergadering. Niets is zo leuk als een hele namiddag 

ravotten in de sneeuw om daarna in een warm lokaal een hete chocomelk te drinken en terug 

stilletjes op te warmen en op te drogen.  

De jinfuif is ook net achter de rug en het was weer een groot succes! Hopelijk heeft het volk op de 

jinfuif genoeg centjes bijeen gefeest zodat onze jinners (en hun leiding uiteraard ) op een leuk 

jinkamp kunnen gaan! Uit naam van de jin: Bedankt aan iedereen die komen ‘sponseren’ is! 

In februari heeft onze leiding geen examens meer, dus zullen de vergaderingen terug doorgaan op 

zondagnamiddag.  

Voor sjaaltjes en fluorescerende strip’s kan u vanaf februari weer terecht bij ons (de groepsleiding). U 

kan ons iedere zondag van 13u30 – 17u terug vinden in de keuken. Ook wanneer u vragen, 

opmerkingen, bedenkingen,… heeft kan u zich steeds tot ons wenden. Echter over vergaderingen van 

de takken, kan u best bij de takleiding te raden, want wij zijn niet altijd op de hoogte van de juiste 

locatie en/of uren van iedere tak. 

In maart staat ons weer een groot evenement te wachten, namelijk het ALTERNATOERIA. Dit 

evenement wordt om de 2 jaar georganiseerd. Wat houdt dit juist in? 

VRIJDAG 1 MAART:  

 Wat? Dropping voor jong en oud!  

Er zullen 2 parcours voorzien worden: Eén van 15km en één van 7km 

 Wie? Iedereen die de spanning van een tocht en eventueel (als het weer het toelaat) de fijne 

momenten rond het kampvuur wil beleven, die zich wel een beetje scouts voelt  en niet vies 

is van een avondwandeling. 

 Waar? Verzamelen aan de scouts lokalen. Maar waar de dropping doorgaat, kunnen we niet 

zeggen uiteraard ;) 

 Hoe laat? 20u  

 Kostprijs? €2 per persoon  

 Inschrijven? Via www.scoutselewijt.be 

ZATERDAG 2 MAART: 

 Wat? Quiz én streekbierencafé 

Ook steeds welkom na de quiz voor een drankje! 

 Wie? Iedereen die de …. In het echt wil beleven. 

 Waar? Zaal ‘In den Prins’ (a/d kerk van Elewijt) 

 Hoe laat? 20u 

 Kostprijs? €15 

 Max. # personen? 4 à 5 man/vrouw 

http://www.scoutselewijt.be/


Woordje GRL 

 Inschrijven? Via www.scoutselewijt.be  

ZONDAG 3 MAART: 

 Wat? Een groots spel vol uitdagingen en teambuilding! 

 Wie? Alle leden van Scouts en Gidsen Elewijt! Geen mama’s en papa’s, enkel leden! 

 Waar? Scoutslokalen 

 Hoe laat? 14 – 17u 

 Kostprijs? GRATIS 

 Inschrijven? NIET NODIG! GEWOON DOEN! ;) 

 

Dat was het weer voor de kortste maand van het jaar! 

Groetjes! 

De GRL 

 

 

 

 

 

 

http://www.scoutselewijt.be/


Kapoenen 

Dag liefste Kapoenen !!!! 

Tijd voor februari, de tweede maand van 2013 ! In februari is het tijd voor Valentijn, carnaval, en heel 

veel nieuwe leuke scoutsactiviteiten !  Dus zet je maar schrap, want ook hier volgen weer enkele 

spetterende zondagen ! 

 

3 februari : Gezelschapspelletjes vergadering 

We spelen een spel vanmiddag ! Een gezelschapspel ! Jullie 

worden van 2 tot 5 verwacht in onze speelhal. 

*Wat nemen we mee :  -Een keineigleuktof spel 

- Een goed humeur 

*Wat nemen we niet mee : - dingen om mee vals te spelen  

          -een slecht humeur  

        

10 februari : Carnaval/playbackshow 

Vandaag vieren wij carnaval !!! 

Carnaval dat is feest, toeters, bellen, confetti gekke 

kleren en feestneuzen! 

Om carnaval nog een beetje gekker te maken, houden 

we vandaag een carnavalplaybackshow ! 

Dus: kom allemaal in jullie gekste kostuum naar de 

scouts, en steek samen met je vriendjes of alleen een 

act in elkaar. Dat mag een dansje zijn, een liedje, een 

hele grappige mop, een toneelstukje, een goocheltrucje, ...  

We verwachten jullie dan Van 2 tot 5 aan het groot podium te elewijt ( aka de lokalen)  

                                                                                                                                                                               

 

 

 



Kapoenen 

17 februari : Stratego  

 

Geef acht! Vandaag gaat het er strategisch aan toe.  

We gaan sluipen , kruipen , lopen , vallen en weer opstaan. 

Ja, ja vandaag zal het er hevig aan toe gaan.  

We spelen stratego vandaag  

De nieuwe recruiten worden verwacht van 2 tot 5 aan het Slagveld te elewijt. 

 

24 februari : BOYS / Girls vergadering! 

Enkel voor de jongens :  

GASTEN !!!  

Waar zijn wij nu eens echt goe in?  

Ons vuil maken , ons amuseren , wild zijn , in bomen klimmen , ...    

We horen het jullie allemaal al tot hier roepen  , dus dat gaan wij deze keer ook eens echt doen!  

Zonder dat de meisjes mee doen met ons! 

Voor een dag zonder meisjes en gezaag: van 2 tot 5 aan de lokalen !!  

 

Enkel voor de meisjes :  

Dag dames ,  

wij gaan doen waar wij als dames het beste in zijn. 

Onszelf eens goed verwennen , roddelen en lachen. Vandaag houden wij een heuse beauty dag. 

Zonder jongens !!  

Jullie mooie dames worden verwacht van 2 tot 5 in de beautyfarm (de lokalen)  

 

En dan: nog een extra datum om op te schrijven in jullie agenda!! 

8-9 & 10 Maart gaan de kapoenen nog eens op weekend!!!!! 
Graag zouden wij zoveel mogelijk kapoenen meehebben op weekend want hoe meer zielen hoe 

meer vreugd! Verdere info volgt nog via mail. 

 

 

Zo Dat was het weer voor deze maand!  

We zien jullie snel!  

LiseLeanderKatokeMaartenCaroBobNele 



Kabouters 

Beste schatjes van patatjes!  

Deze maand zullen de meeste vergaderingen ’s avonds  plaatsvinden omdat jullie liefste leiding 

examens heeft. Het worden natuurlijk wel mega super coole vergadering dus allemaal tot dan!!  ;D 

Zondag 6 januari 
 
drie koningen, drie koningen geef mij ne nieuwen hoed.  
Me nen oude is versleten, ons moeder mag het niet weten.  
Ons vader heeft het geld op de rooster geteld. 
 
Ja jullie hadden het vast al geraden. Vandaag gaan we  
drie koningen zingen. Kom vandaag allemaal van 14 tot  
17 u naar de scouts , verkleed als koning. Als jullie allemaal  
goed zingen, kunnen we hopelijkveel snoepjes verzamelen. 
 
 

Vrijdag  11  januari 

Deze avond laten we onze creativiteit de vrije loop gaan. We gaan mooie 

lampionnen maken voor het nieuwe jaar! Iedereen om 19u in ons lokaaltje voor 

een mega gezellige knutselavond. Om 21u moeten onze lampionnen af zijn want 

dan mogen de mama’s of papa’s jullie terug komen halen.   

 

Zaterdag   19 januari 

Vanavond gaan we onze prachtige lampionnen eens 

uittesten op onze lampionnentocht! We vertrekken om 19u 

aan onze lokalen en zijn daar terug om 21u. We wandelen 

natuurlijk niet de hele tijd maar houden ook nog even een 

gezellige stop waar we ons aan een vuurtje kunnen 

verwarmen! Het wordt super gezellig!!!  

 

Zaterdag  26 januari 

Van al dat werken  op school zijn we toch even uitgeput. Geen nood! Jullie leiding 

zorgt voor een heerlijk ontspannend avondje. We lakken onze nagels, we laten de 

voeten weken in een lekker warm badje en laten ons eens goed maseren!  Van 19u 

tot 21u een heuse beauty avond in ons lokaal.  

        



Kabouters 

 

Zaterdag  2 februari 

Vanavond is het movie night!  We kruipen allemaal gezellig bij elkaar en 

maken van ons lokaal een heuse cinema. Om 19u start de reclame voor de 

film en om 21u is de film gedaan.  

 

 

We gaan een hele hoop plezier beleven deze maand, ik voel het!!  

Dikke smakkerds, jullie allerliefste kerstprinsessen  ;)  

     

    Jozefien                        Enya                              Silke                           Nathalie           Liese 



Welpen 

Dag welpen! 

hier volgt de maandschors voor februari: 

 

3/02: het is vandaag van 2 tot 5  

We spelen vandaag op het andere deel van het terrein: het bos.  We gaan een extreem cool spel 

spelen dus bereid u al maar voor en als je meer wilt weten kom je naar de vergeadering 

 

10/02 vandaag  van 2 tot 5 

We gaan allemaal in de kleren van onze zussen en mama’s kruipen want het is  Jeannette 

vergadering!!  

 

17/02: Vandaag gaan we zwemmen! Opgelet: dit zal in de voormiddag doorgaan! Verdere info met 

de uren en het zwembad waar we gaan zwemmen volgt per mail! 

 

24/02: van 2 tot 5,  

dikke mensen/boefvergadering allemaal verkleden als dikke mensen en pak maar veel snoep 

,cake,frisdrank,chips ,……..  mee . 

 

 

3/03: vandaag van 2 tot 5  

We gaan vandaag iets zoeken wat heel belangrijk is . Als je het wilt weten komt dan maar naar de 

lokalen in uniform! 

 

Zo, dat was het, tot op de vergaderingen 

Vergeet ni dat ge 1/3 vd vergaderingen aanwezig moet zijn om mee te mogen op kamp, en geloof 

me, het kamp wil je niet missen ;-) 

Groetjes van Tabaqui, Hathi, Chill, Bagheera, Junior & Shere-Khan!!!!! 

 

  



Jong-gidsen 

 

Dag lieve jonggidsen! 

Het is al februari, wat vliegt de tijd toch als je plezier maakt. En ondertussen is 1/3 van onze leiding 

ook al vertrokken, we hebben met pijn in het hart afscheid moeten nemen van Lise en Dorien die 

voor een paar maanden op buitenlandse stage zijn. Maar niet getreurd ze komen zeker terug en in 

tussentijd zijn er nog 4 andere leuke leidsters over! Plezier verzekerd in de maand van de liefde ;) 

3 februari  14u - 17u  

Vandaag is het een vergadering waar iedereen ongetwijfeld naar uitkijken. Het 

is BOEFVERGADERING, jeej! Spaar je honger en ga alvast een week op voorhand 

op dieet want vandaag komen de calorieën  er zeker terug aan. We spelen een 

spel dat enkel bestaat uit snoep, chocolade en patékes, maar pas op voor het 

fruit want dat willen we zo veel mogelijk vermijden! 

10 februari  14u – 17u 

Valentijn komt eraan en dat kunnen we niet 

onopgemerkt voorbij laten gaan. We spelen een 

Valentijnspel vandaag! Zorg er dus voor dat boordevol 

liefde zit en laat jullie maar helemaal gaan om de 

leiding te verwennen, dan zullen wij ook een eforeke 

doen om extra lief te zijn   

16 februari 13u – 17.30u 

Opgelet dit is een ZATERDAG! We gaan vandaag de wijde wereld in, we nemen de fiets en gaan naar 

de stad en spelen er een stadsspel. En neen, we gaan ons niet laten gaan in de winkels en daarom 

nemen we niet te veel geld mee. We maken er een gezellige en culturele trip van. 

24 februari 14u – 17u 

We ruilen de stad terug in voor ons vertrouwde bos. We gaan de 

jongen in ons naar boven laten komen en een hele namiddag in het bos  

ravotten. Velen onder jullie kijken zeker uit naar deze vergadering dus 

zeker komen! 

1, 2 en 3 maart 

Dit jaar is het geen troebadoeria, voor sommige onder jullie is dat leuk, voor anderen iets minder. 

Het is dus wel alternatoeria. Het belooft een weekend vol leuke activiteiten te worden voor jong en 

oud. Meer informatie over dit weekend vinden jullie vooraan in deze samen. 

Zo daarmee is februari ook alweer voorbij maar we hebben toch nog een belangrijke datum die jullie 

zeker moeten vrij houden. Van vrijdag 19 tot zondag 21 april gaan we op weekend naar Bonheiden. 

Meer informatie over dit weekend vinden jullie in de volgende samen! 

Veel liefs van jullie leiding, 



Jong-gidsen 

 

 

 

Lise, Dorien, Eva, Lina, Laura en Emilie 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

JOOW, 

Het nieuwe jaar is al even ingezet en we hebben nog niet zoveel vernomen van jullie goede 

voornemens dus zullen we jullie enkele opleggen: 

1. Nooit meer pesten of plagen. We zijn 1 hechte groep en doen ons best om niemand uit deze 

groep te stoten. Wanneer ik dit toch doe, zal ik de prijs betalen. 

2. Respect tonen voor mijn leiding en medeleden: respect geven is respect krijgen. 

3. Met nog meer engagement en vreugde naar de scouts komen. 

4. De wet en het gebed al uit mijn hoofd leren tegen kamp: 

 

Wet: 

Wij zijn jongverkenners 

Wij wagen het avontuur 

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 

Wij willen samen werken en beslissen 

We zeggen onze mening en luisteren naar die van een ander 

Zelf zet ik al eens de eerste stap 

Ik help graag waar ik kan  

Ik wil winnen maar kan verliezen 

Ik respecteer wat waardevol is de mens, de natuur en het materiaal 

Jezus voorbeeld zal ons hier bij helpen 

 

Gebed: 

Heer, 

Wij zijn blij hier samen te zijn 

Wij danken u dat we stilaan mogen ontdekken 

De schoonheid van de natuur 

De spanning van de tochten 

De fijne momenten rond het kampvuur 

Wij durven u zelfs vragen: 

Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel 

Meer vriendschap te ervaren in het samenzijn 

Zo zal er hier in ons midden iets groeien van uw droom: 

Een nieuwe hemel op een nieuwe aarde 

 

Nu, de samen voor februari: 

Zondag 3 februari: 

MAFFIA VERGADERING van 2 tot 5, kom met de fiets en als echte patron naar de lokalen! 

Zondag 10 februari: 



Jong-verkenner 

 

Zondag 17 februari: Check www.scoutselewijt.be!! 

Zondag 24 februari: 

Vergeet niet: 

15-16-17 maart 2013: SURVIVAL WEEKEND 

19-20-21 april 2013: DISTRICTWEEKEND met de jong-gidsen en alle ander jong-givers van de andere 

gemeenten: vilvoorde, peutie, perk, berg, hever, boortmeerbeek, steenokkerzeel, nederokkerzeel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

 

 

 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gidsen 

 

Awesomste gidsen, 

Februari (ook wel: sprokkelmaand, schrikkelmaand, kortemaand, slijkmaand, regenmaand) is de 

tweede maand van het jaar in de gregoriaanse kalender, en heeft 28 dagen in gewone jaren, en 29 

dagen in schrikkeljaren. 30 februari is in de geschiedenis drie keer voorgekomen. Februari is 

genoemd naar de Romeinse god Februus, de god van de purificatie/onderwereld. Bij de oude 

Romeinen was februari de maand van de grote reiniging en boetedoening (de februa). In de oudste 

Romeinse kalender, die tien maanden telde, kwam februari niet voor. Toen het jaar werd verdeeld 

in twaalf maanden (onder koning Numa Pompilius), werd de laatste maand februaris gedoopt. 

Het jaar begon dus met maart. 

De schrikkeldag verrekende men logischerwijze aan het einde van het jaar, dus aan het eind van 

februari. Pas in het jaar 456 werd januari de eerste en februari de tweede maand, de schrikkeldag 

bleef nu ten bate van de tweede maand komen. 

Januari en februari zijn de laatste twee maanden die aan de kalender werden toegevoegd, 

aangezien de Romeinen de winter als een maandloze periode zagen. 

U heeft deze nutteloze informatie te danken aan Wikipedia en een leiding met te veel tijd. Deze 

leerstof zal echter wel bevraagd worden op het Grote-Gidsen-Examen op het einde van het jaar en 

gelieve tegen 3 februari een paper van 65 pagina’s te schrijven over het onderwerp: “Waarom is 

februari mijn favoriete maand?”. Indien februari niet uw favoriete maand is, moet u geen paper 

schrijven.  

Genoeg gezeverd en gezwanst, waaaaaat kunnen jullie deze maand verw8en? 

Zondag 3 februari:  

Februari werd aangemerkt als reinigingsmaand. De Romeinen vierden hun Lupercalia, 

reinigings- en vruchtbaarheidsfeesten ter ere van de wolfsgod Lupercus. In deze zelfde periode 

vierden de Germaanse stammen langs de Romeinse grenzen een ontuchtig vrouwen- en 

vruchtbaarheidsfeest. De Romeinen vonden dit heidense riten en duidden deze feesten aan met de 

naam Spurcalia, naar het Latijnse woord spurcus dat smerig betekent. Van dit woord is het 

Oudnederlandse woord sprokkelen een etymologische afleiding. De sprokkelmaand februari 

verwijst dus naar deze oude Germaanse vruchtbaarheidsfeesten. 

… Oke nu echt genoeg gezeverd. 

Zondag 3 februari 

Romeinse naam: Mensis Februaris ;Joodse naam: Adar ;De sterrenbeelden in februari zijn Waterman 

en Vissen ;In gewone jaren begint februari op dezelfde dag van de week als maart en november.  

In schrikkeljaren begint februari op dezelfde dag van de week als augustus. Februari telt ieder iedere 

keer het jaartal deelbaar is door 4 29 dagen in plaats van 28 dagen. Uitzondering is het als dat jaar 

een overgang naar de volgende eeuw is, zoals 1900. Op die uitzondering is er nog de uitzondering dat 

iedere eeuw jaar, deelbaar door 400, wél weer een schrikkeljaar is. 30 februari wordt aangeduid als 

een niet bestaande datum, toch is deze datum vaker voorgekomen in de geschiedenis. 



Gidsen 

 

 

Oke sorry… 

Zondag 3 februari: Blind date! Kom van 2 tot 5 naar de lokalen en vind je ideale partner! 

Ruimschoots op tijd voor een romantische Valentijn te plannen. afspraak van 2 tot 5 aan de lokalen 

Zondag 10 februari: Gossip Girl vergadering van 2 tot 5 aan de lokalen! laat even een seintje of je 

komt, het is noodzakelijk voor ons spel!:) xoxo 

Zondag 17 februari: Dansvergadering! breng je beste dansmoves mee en leef je uit op muziek. voor 

de geïnteresseerden; alle stijlen komen aan bod! Van de Engelse wals tot hiphop tot jumpen! voor 

ieder wat wils. Kom allen van 2 tot 5 naar de lokalen. 

Zondag 24 februari: Vandaag is het derdejaarsvergadering. de derdejaars mogen hun creatieve 

talenten nog eens uit de kast halen en leuke vergadering voor ons voorbereiden! de leiding is voor 

één keer weer een lid  Wederom van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

Bon dat was het weer voor deze maand, You are the weakest link, goodbye; the tribe has spoken; 

please pack up your knives and go; your work of art didn’t work for us; I have to ask you to leave the 

mansion; You’ve been chopped; You’ve been evicted from the big brother house; Your desert just 

didn’t measure up; Give me your jacket and leave hell’s kitchen; I’m sorry , you did not get a rose, 

you have been eliminated from the race; You are no longer in the running of being america’s next top 

model; Auf wiedersien.  

 



Verkenners 

 

Menne van’t eerst uur! 

 

 

Zondag 3 februari van 14u tot 17u aan het balkenkot (De lokalen) 

Int làànk en int bried! 

In de hoegte en de lààgte! 

Int schuins en int ni schuins 

Ma viel of méé wainig 

Waille kúnne da àllemoal! 

Welle goan na is een gigàntische construkse bouwe! 

Idéékes muuge altaid aon uns deurgegieve wurre op het wel bekende meeladres of op de site van 

Mark Zuckerberg. 

 
 

Zondag 10 februari 14u tot 17 u 

 

Vandoag een iel kort spelleke deur gans Elewijt! 

Als gelle méé iel den hoep zijt ist toch allegà 22cm! 

  



Verkenners 

 

 

Zondag 17 februari 10u tot 17u 

 

Ulle goe humeur méépakken veur de mainse die ge goat tegen komen vandoag! 

Int ons schoen stad goan welle oep stap en pàkke we de metro en ontdekken we die schoen stad! 

Mier info volgt via de Mark zenne site en via den elektronische post. 

 

Zondag 24 Februari 10u tot 12u 

 

 
 

Me een iel lege mààg koeme veur de veràndering! 

Welll goan gezàllig brunchen gelijk echte menne dat doen op ne zondàg! 

Oek nen euro of drei (3) miepakken zoda welle lekkere spijzen en drankskes kunnen voorzien veur 

ulle hoengerige moagen! 

 

Weekend 1, 2,3 maart 

 

Trommelgeroffel! 

In dit weekend is het alternatoeria! 

Hoe het zeker vrij indien je eens wil komen kijken/meedoen aan de verschillende activiteiten! 

  



Verkenners 

 

Weekend  8, 9, 10 maart 

 

We gaan op weekend!  Hoe deze datum ook al zeker vrij ;-) 

 

Mannen, waar blijven jullie verslagskes! Brengt ze binnen, schaam je niet! We lezen ze graag en 

zetten ze in de Samen van maart! 

 

 
Groeten van jullie superleiding! 

 

(Wie wie is mag je zelf beslissen en doormailen/op facebook zetten, de origineelste wie is wie + 

waarom wint een prijs!) 

 



Jin 

 

Liefste Jinners, liefste valntijntjes… 

De drukste periode van het jaar is voorbij!  Onze jinfui was 

echt AWESOME en kei goed verlopen, echt nen dikke mercie 

voor jullie inzet, tegen dat deze samen uit is, weten we 

normaal gezien waar we heengaan op kamp (spanneeeend) 

maar wat we nu al wel weten is dat het echt; SUPER tof gaat 

worden ;-) 

Deze maand gaan we het wat rustiger aandoen, en daarmee 

bedoelen we de leiding.. Jullie daarintegen..  Het word eens 

tijd om jullie skills als leiding te tonen! Kom dus elke week 

van 2 tot 5 naar de lokalen…  

Ziezo dit was de kortste samen van het jaar, bij deze nog 

enkele toffe foto’s van onze leuke vergaderingen…

 



Jin 

 



Jin 

 



Jin 

 



 

 

 



Achterflap 

 

 


