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Redactioneeltje

TAAADAA! 

Februari is daar! Hopelijk heeft alle leiding goede examens gehad en staan ze paraat om 
iedereen weer te voorzien van fantastische vergaderingen op zondag!

Zelf kijken we al heel erg uit nnaar Troebadoeria! Dansjes en toneeltjes van de bovenste 
plank! Voor meer info IVM Troebadoeria kijk je best eens bij het woordje van de GRL.

Bij leven en welzijn tot volgende maand!

Goedlachse Jacana en Behulpzame Camelus



Woordje GRL

Goeiemorgen, 
Goeiemiddag, 
Goeieavond, 
(hangt ervan af wanneer je dit woordje GRL leest )
Wanneer deze samen geschreven wordt, ligt er nog steeds geen sneeuw op ons 
scoutsterrein. Hoewel vorig jaar rond deze tijd er al een pakske sneeuw gevallen 
was. Hopelijk komt hij eraan eind januari wanneer u deze samen aan het lezen 
bent. In tussentijd zorgt de leiding voor extra leuke, niet-sneeuw-gerelateerde, 
vergaderingen! 
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 Jin op een 
mega leuk jinkamp kunnen gaan! Uit naam van de alle jinners en hun 
(bege)leiding: Bedankt aan iedereen die komen ‘sponseren’ is!
In februari zitten de examens erop voor onze leiding, dus zullen de 
vergaderingen terug op zondagnamiddag doorgaan. Om misverstanden tegen te 
gaan, raden we wel aan telkens de maandschors van je eigen tak goed na te 
lezen! 
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 zich best tot de takleiding 
wenden, want wij zijn niet altijd op de hoogte van de juiste locatie en/of uren 
van iedere vergadering van iedere tak. Gsm-nummers en e-mailadressen kan u 
steeds vinden op www.scoutselewijt.be onder de rubriek ‘leiding’.
Het eerste weekend van maart staat er weer een groot evenement op het 
programma, namelijk TROEBADOERIA. Dit evenement wordt om de 2 jaar 
georganiseerd en is een groot optreden van al onze leden. Vanaf februari wordt 
er in iedere tak nagedacht over een act die kan opgevoerd worden tijden 
troebadoeria en wordt hier hard voor gerepeteerd. Dit tot aan het eerste weekend 
van maart waarbij de verschillende acts in één show worden gegoten, waarbij u 
als ouder, grootouder, broer, zus, tante, nonkel, meter, peter, buurvrouw, 
buurman,…  kan komen kijken naar de sterallures van uw kleine (grote) spruit. 
Bij een optreden horen natuurlijk ook momenten van repetitie. Hieronder alvast 
enkele praktische info omtrent de repetities en de eigenlijke optredens.
 Woensdag 26/02: repetitie in de Gildenzaal (klein zaaltje aan de kerk van 
Elewijt)
13u-14u: Kapoenen
14u-15u: Kabouters
15u-16u: Welpen
16u-17u: Jogi’s
17u-18u: JV’s



Woordje GRL

18u-19u: Gidsen
19u-20u: Verkenners
20u-21u: Jin
21u-22u: Leiding
Vrijdag 28/02: repetitie in de Prins (zaal achter café In den Prins, ook aan de 
kerk van Elewijt)
17u-17u30: Kapoenen
17u30-18u: Kabouters
18u-18u30: Welpen
18u30-19u: Jogi’s
19u-19u30: JV’s
19u30-20u: Gidsen
20u-20u30: Verkenners
20u30-21u: Jin
21u-21u30: Leiding
Kom zeker op tijd, minstens 15 min. op voorhand!
Zaterdag  01/03: Generale repetitie en ’s avonds optreden in de Prins
13u: Iedereen aanwezig
15u: Kapoenen, kabouters en welpen mogen naar huis
19u: Iedereen weer aanwezig 
19u30: Deuren open
20u: Start voorstelling
Zondag 02/03: Optreden in de Prins
14u: Iedereen aanwezig
14u30: Deuren open
15u: Start voorstelling
De twee voorstellingen zijn dus zaterdag  1 maart om 20u, deuren open om 
19u30 en zondag 2 maart om 15u, deuren open om 14u30. Gelieve ervoor te 
zorgen dat uw zoon/dochter, steeds aanwezig is op de repetities zowel de dagen 
voor de voorstelling als de zondagen in februari die besteedt worden aan de 
voorbereidingen voor het optreden. 
Dat was het voor de kortste maand van het jaar, 
Vriendelijke groeten, 
Paulien, Stijn en Tom
  



Kapoenen

Dag lieve kapoentjes! De maand Februari is aangebroken en dit wil zeggen dat: 
1. De leiding hun examens gedaan zijn en iedereen dus super goede punten zal hebben 

JOEPIE! 
2. Dit de 2de maand van het nieuwe jaar is 
3. We snel moeten beginnen denken aan ons nummertje voor troebadoeria!

2 februari
Vandaag gaan we zwemmen met de JIN! Huh wie zijn dat? Vragen jullie nu allemaal, wel 
denk aan al die gele truien die over het terrein lopen! Ze zijn met 22 en ze zijn super-mega-
fantastisch-leuk! 
We gaan zwemmen in Londerzeel! We spreken af aan de lokalen om 8u30 om vanaf daar 
samen te vertrekken naar het zwembad. Wij vragen aan lieve mama’s en papa’s om te rijden 
naar het zwembad en om ons ook te komen halen, het zwemmen zal gedaan zijn om 12u. 

9februari
Vandaag vieren we een groot feest, en omdat Valentijn pas volgende week is 
vieren we deze week carnaval!  Kom dus allemaal als 
mooiste,zotste,leukste,gekste piraat,prinses,spook,clown,leeuw,superman,…
verkleed.  Je mag helemaal zelf kiezen! Dan spelen we samen met jullie een 
supercool spel van 14u tot 17u aan de lokalen!

16 februari
Vandaag gaan we beginnen nadenken en oefenen van ons troebadoeria nummertje.
Voor alle nieuwe kapoenen, wat is troebadoeria? Van 14u tot 17u aan de lokalen. 

Troebadoeria is een weekend dat om de 2 jaar plaatsvindt waarin alle takken een nummertje 
opvoeren en dit in het weekend van 1 en 2 maart  tonen aan iedereen die dit wilt zien in een 
grote voorstelling. Wij beginnen dus te oefenen vanaf 16 februari en vragen dan ook om te 
laten weten of je meedoet of niet in een mail, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. 
Dus als je mee wilt doen aan troebadoeria vragen wij om 16 en 23 februari zeker naar de 
scouts te komen.
nog datums die je vrij zou moeten houden: woensdag 26 februari  (13u -14u in de Gildenzaal 
aan de kerk van Elewijt) en vrijdag 28 februari (17u-17u30) en zaterdag  1 maart (13u-15u 
generale repetitie) in de zaal De Prins aan de kerk van Elewijt

zaterdag 1 en zondag 2 maart zijn het de optredens zelf en vragen wij om op zaterdag om 19u 



Kapoenen

aanwezig te zijn en zondag om 14u. ( dit is 1uur voor de voorstelling start en is verplicht!) 
ook aan De Prins.
Meer info vind je vooraan in de samen bij woordje GRL of je kan ons mailen op 
Kapoenenelewijt@hotmail.com.

23 februari
Vandaag gaan we ook terug repeteren voor troebadoeria want volgende week is het zover! 

Dan gaan we het beste uit onszelf moeten tonen aan de mama’s, papa’s, 
oma’s,opa’s, tante’s,nonkel’s,broers,zussen,… kortom iedereen dus! Als je 
niet kan meedoen aan troebadoeria maar toch nog graag naar de scouts 
komt kan dat zeker! We kunnen alle help gebruiken voor leuke ideeën. 
Van 14u tot 17u aan de lokalen.

1 en 2 maart
Dit weekend is het troebadoeria! We gaan tonen aan iedereen dat de 
kapoenen schitteren op een podium, want wij zijn echte talenten! 

zaterdag 1 maart begint het optreden om 20u dus verwachten wij 
alle kapoenen om 19u aan de Gildezaal waar we verzamelen.  
Zondag 2 maart  begint het 15u dus verwachten wij jullie weer 1 

uur vroeger, om 14u ook in de gildezaal.

Hier nog een mooie foto van op de nieuwjaarsfuif! 

Groetjes de leukste leiding,

Katoke,Lina,Laura,Marit,Mathilde,Bram en Ruben!

mailto:Kapoenenelewijt@hotmail.com


Kapoenen

Liefste Kaboutertjes!
Zoals  jullie  allemaal  ongetwijfeld  al  weten  is  het  1  en  2  maart  ons  2-jaarlijkse  
TROEBADOERIA!!   Tijdens  deze  spectaculaire  show  mogen  alle  mamatjes, 
papatjes,  omatjes,  opatjes,  tanties,  nonkeltjes,  neefjes,  nichtjes,  broertjes,  zusjes… 
komen  kijken  naar  onze  mooie  act.  Dat  betekend  wel  dat  we  veel  gaan  moeten 
oefenen!  In februari gaan we elke zondag van 14u tot 17u oefenen voor 
onze grootse act. Uiteraard heeft elke grote artiest ook 
ontspanning  nodig  tussen  het  oefenen  en  zullen  we 
ook andere spelletjes spelen. 
Zondag 2 februari:
Vandaag gaan we voor de eerste keer werken aan ons 
Troebadoeria  nummertje!  Allemaal  goed  de  beentjes 
opwarmen, want voor onze act halen we alles uit de kast. Van 14u tot 17u aan de  
lokalen!
Zondag 9 februari:
Vandaag gaan we (Rarara…) oefenen voor ons nummertje op’t Troebadoeria!  We 
zien elkaar van 14u tot 17u aan de lokalen.
Zondag 16 februari:
Vandaag gaan we eens zot doen, we gaan namelijk…. Oefenen voor ons Troebadoeria  



Kapoenen

nummertje!   Het ziet er al super 
goed  uit,  nu  nog  een  beetje 
afwerken en we gaan de sterren van 
de avond zijn! Van 14u tot 17u aan 
de lokalen.
Zondag 23 februari:
De  laatste  zondag  waarop  we  ons 
kunnen  voorbereiden  voor  het 

Troebadoeria.. Spannend! We spreken af aan de lokalen van 14u tot 17u.



Kapoenen

Zaterdag 1 en zondag 2 maart:

◌  TROEBADOERIA!!  ◌

Meer informatie over het Troebadoeria vind je 
vooraan in de samen bij het woordje van de 

GRL, dus zeker lezen!! Hier staan ook 
verschillende data in de week voor het 

Troebadoeria waarop we in de zaal ‘In den 
Prins’ al afspreken voor de repetities en de 

generale repetitie.



Kabouters

Ziezo, dit was het alweer voor Februari. Hopelijk zien we jullie allemaal terug op 
het Troebadoeria!
(Ps, als je meedoet probeer dan zo veel mogelijk naar de vergaderingen te komen 
en zeker naar de repetities ‘In Den Prins’)

Dikke zoentjes van jullie leiding!



Welpen

Dag super coole welpen, het is alweer tijd voor een nieuwe maand en wij hebben er al zin in. 
Gedaan met de avondvergaderingen want de examens voor de leiding is gedaan en dat zullen 
jullie geweten hebben. 

9 februari
Omdat we allemaal zo’n dikke vrienden zijn gaan we 
vandaag wijden aan onze ronde vormen. Vandaag 
gaan we dus zeer gewichtig doen, maar pas op het 
word ook een zware vergadering. Vandaag gaan we 
dus boefen en je word uitgenodigd om zoveel 
mogelijk eten van thuis mee te pakken ( dat je thuis 
niet meer nodig hebt) Kom dus als je XL vorm van 
jezelf verkleed naar de scouts van 2 tot 5, want het 
wordt vet gaaf !!!

16 februari
Zoals jullie allemaal weten komt troebadoeria al 
stilletjes dichter bij. De welpen act wordt zoals elk 
jaar weer het hoogtepunt van de avond en ook al zijn we allemaal natuur talenten een beetje 
voorbereiding is wel op zijn plaats. Vandaag staat dus alles in teken van het actje, dus bereid 
jullie maar voor op de rollenaudities. Kom dus zeker allemaal, want het zal tof worden. 
Kom dus allemaal van 2 tot 5 naar de opnamestudio ’s in Elewijt.

23 februari
Troebadoeria is al volgende week en we krijgen allemaal al wat last van plankenkoorts, 
daarom gaan we ons actje er in drillen dat we zeker niks vergeten. Kom allemaal naar de 
scouts met je eventuele verkleedkleren of attributen. Verder gaan we ook nog tussen door 
spelletjes spelen.
Allen van 2 tot 5 aanwezig aan de lokalen. ( kijk ook zeker naar het woordje grl van voor 
in de samen, voor de uren van de repetities.)
1 en 2 maart Troebadoeria
Zaterdag en zondag is dan zover kom allemaal dus zeker op tijd op de juiste plaats en juiste 
uur en neem allemaal je ouders, vriendjes, oma en opa,… mee om te komen kijken.

Groetjes van de leiding,
En nog even een wijze spreuk om af te ronden
‘Als de potvis in de pispot pist zit de pispot vol met potvispis.’ – Albert Einstein



Jong-gidsen

Jow Jonggidsen !! 

De maand februari is weer aangebroken. En jullie hebben weeral eens geluk want deze maand 
zit weer vol supermegabangelijke vergaderingen !!! 

Maarrrr … eerst en vooral mogen jullie zeker het woordje GRL niet vergeten te lezen, hierin 
staan de repetitie-uren voor troebadoeria…

        
Zondag 2 februari: 

Trek allemaal jullie meest marginale sportkleren aan want vandaag gaan we sporten tot de 
1000ste !! we gaan de zotste stunts doen en laten zien wat we allemaal wel niet kunnen. kom 
zeker allemaal met de fiets. Vergadering van 2 tot 5…

Zondag 9 februari: 

We situeren ons vandaag in een dag uit de toekomst, nl 2078. Daartegen zijn jullie allemaal al 
gekrompen, hebben jullie grijs haar en zijn jullie helemaal verrimpeld…

jaja vandaag is het BOMMA-VERGADERING !!!!   van 2 tot 5 …

Zondag 16 februari: 

Deze dag testen we de spontaniteit, de zotte ideeen en de creativiteit van de ubercoole 
jonggidsen. Jaja, dit jaar is het weer zover  TROEBADOERIA  !!! breng dus allemaal een 
goed brein mee vol toffe ideen en dan kunnen we een tof 
toneelstuk/dansstuk/ikweetnietwatstuk inneensteken !! vergadering van 2 tot 5 …

Zondag 23 februari: 

Vandaag zullen we heel de vergadering lang repeteren voor troebadoeria. De stress ligt 
dezekeer al wat hoger want troebadoeria is in zicht !! vergadering van 2 tot 5 …  



Voor diegene dat cake van de week heeft, ik heb hier nog wel een lekker gerechje:

Ingrediënten voor 1 portie

• 200 g boter, zachte
• 200 g kristalsuiker
• 1 zakje vanillesuiker
• 4 eieren
• 200 g bloem, zelfrijzende (gezeefd)
• snuifje zout

3 appels

Bereidingswijze

1
Klop in een grote mengkom de zachte boter met de suiker en de vanillesuiker tot een 
licht en luchtig mengsel, of tot het als een lint van de klopper loopt (met een garde 10 
minuten, met een mixer 5 minuten).

2
Splits de eieren. Meng de eierdooiers een voor een door het boter-suikermengsel. 
Zeef de bloem en het snuifje zout boven de kom en meng alles tot een homogeen 
beslag. Klop de eiwitten stijf en spatel ze voorzichtig door het beslag. Schep het in 
een ingevette en met bloem bestoven cakevorm van 2 liter.

3
Schil de appels en verwijder het klokhuis. Snij de appels in acht partjes en duw ze in 
de cake. Bak de cake 15 minuten in het midden van een voorverwarmde oven op 
175°C.

4
Verlaag de temperatuur tot 160°C en laat nog 35 à 40 minuten verder bakken. 
Controleer na 35 minuten met een metalen prikker of breipen: als die droog uit de 
cake komt, is hij klaar, anders laat je hem nog even verder bakken. Laat de cake op 
een rooster afkoelen.

Zo dit was het dan weer voor deze maand …

Jullie liefste leiding :

http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/9/appel
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/255/bloem
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/56/ei
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/215/suiker
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/215/suiker
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/28/boter


Jong-gidsen

           Ielke   Dorien    Frans     Arnoud   Ruuuuth



Jong-verkenner

Een goede morgen , middag of avond. 
Eens om de twee jaar doen we rond deze tijd van het jaar mee aan een oeroude traditie, Met 
name: Troebadoeria! Een waar spektakel voor groot en klein, dik en dun, oud 
en jong, ros en normaal, noem maar op...  Jullie kennen ongetwijfeld ook de 
slogan van troebadoeria: “With troebadoeria comes great responsibilty, but  
also great SWAG! However, only a true participant can become The Swagger  
King.” 
Vooraan in de samen (bij ‘Woordje GRL’) vinden jullie meer intel over 
troebadoeria. Nu is het echter tijd voor een beetje geschiedenis: 

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.

Weerspreuken februari:
1. Februari zacht en stil, dan komt de Noorderwind in 

April
2. Als de kat in februari in de zon ligt, moet zijn in Maart 

weder achter het vuur
3. Blazen muggen in februari alarm. houdt dan in maart 

de oren goed warm
4. Komt februari met goed weer, dan vriest het in 't 

voorjaar des te meer
5. Is februari nat en koel, dan wordt juli dikwijls heet en 

zwoel.
Amai, wat was me dat even een interessant intermezzo 
zeg! Ongelooflijk toch dat er achter zo’n eenvoudig woord zo’n prachtig verhaal schuilt!

Euhm… Nerd-allert! zoals de swaggers onder ons al doorhadden kan deze bullshit ons gene 
zak schelen! Daarom stel ik voor dat iedereen die deze gedachtegang niet deelt dringend de 
volgende aankoop doet : 

En dan nu, de maandschors:
2 februari  (14:00- 17:00 @the locals) :  
Vandaag gaan we nekeer beginnen aan ons sketchke .
We hopen van jullie enige input he dudes .
Omdat het anders te saai gaat worden gaan we ook nog 
een paar leuke activiteiten doen. 
Wilde weten wa we gaan doen?  Dan moete maar 
komen e venkes.

9 februari (14:00-17:00 @the locals): 



Jong-verkenner

Ongeveer het zelfde als vorige week , me als enige verschil da er nu echt vorm in jullie 
nummerke gaat komen ( hopen we voor ulle). 

16 februari (14:00-17:00 @the locals): 
Vandaag is het niet anders , we willen niet dat jullie je belachelijk gaan maken he . Dat is pas 
als jullie verkenners zijn. 

23 februari (14:00-17:00 @the locals): 
Vandaag is de laatste dag da we op de scoette kunne oefenen . Do your best 
boy's ! Vergeet niet dat er komende week generale repetities (in de prins) op 
het programma staan, iedereen die aan troebadoeria deelneemt wordt 
hier verwacht. 
 

1-2 maart : 
Troebadoeria  : it's D day! (voor de exacte uren verwijzen we terug naar ‘woordje grl’) 



Jong-verkenner

Ziezo, dat was het dan weer voor deze maand. Ik weet het, een vrij eentonige maand, maar het 
is het resultaat dat telt. En ik kan jullie verzekeren, het zal adembenemend zijn!
Saluti!
D’hoore Bernard Maes Akke        Wannes      JoJo



Gidsen

HET LINDE-DORIEN-LISE-EMILIE-EN-DE-GIDSEN-
VERHAAL VAN FEBRUARI

Linde-Dorien-Lise-Emilie-

en-de-gidsen gaan naar troebadoeria!

Dag allerliefste gidsen!



Gidsen

Zijn jullie klaar voor een nieuw Linde-Dorien-Lise-Emilie-en-gidsen verhaal? Wel hier komt 
het. 
De eerste maand van het jaar zit alweer op. Linde-Dorien-Lise-Emilie- en de gidsen hebben 
2014 goed ingezet en hopen op vele nieuwe leuken avonturen in februari.
Deze maand is het weer tijd voor onze tweejaarlijkse traditie TROEBADOERIA!! Dit leuke 
toneel zal plaatsvinden op 1 & 2 maart. We zullen ons in februari voornamelijk bezighouden 
met het ineenboksen van onze act. Maar we zorgen ook voor wat afwisseling met leuke 
spelletjes. 

Zondag 26 januari
Vandaag doen Linde-Dorien-Lise-Emilie-en-de-gidsen iets wat ze nog nooit gedaan hebben. 
Alleszins niet in deze combinatie. Ze spelen het siamese-dikkemensen-boefspel! De gidsen 
moeten vandaag verkleed in een dikke medemens naar de scouts komen, vergezeld met de 
nodige, liefst zelfgemaakte, boef. Ook hartige hapjes zijn meer als welkom. Dit verhaal zal 
doorgaan van 2u tot 5u!

Zondag 2 februari
Tijd om is helemaal uit de bol te gaan. Linde-Dorien-Lise-Emilie-en-de-gidsen trekken hun 
gekste pak aan en vieren carnaval. Ze laten zich volledig gaan met schmink en over-the-top 
kledij! Wie het best en mooist verkleed is wordt misschien wel miss-carnaval. Breng alle 
schmink mee (ook kinderschmink) die je thuis liggen hebt want die kunnen ze zeker 
gebruiken. Van 2u tot 5u aan de lokalen!

Zondag 9 februari
Zoals eerder vermeld is het dit jaar troebadoeria. Daarom gaan Linde-Dorien-Lise-Emilie-en-
de-gidsen in dit avontuur al beginnen om hun act want ze willen zeker zijn dat hun optreden 
het beste is. De gidsen worden vol creatieve ideeën verwacht van 2u tot 5u aan hun 
scoutslokalen.

Zondag 16 februari
Nog een repetitiedag voor de gidsen. Nu ze de verschillende ideeën op een rijtje hebben gezet 
kunnen ze beginnen aan de uitwerking. Ze krijgen daarbij hulp van wat mannelijk schoon. 
Eergisteren was het namelijk Valentijn en daarom wordt het verhaal van vandaag uitgebreid 
tot een Linde-Dorien-Lise-Emilie-de-gidsen-en-de-verkenners-verhaal. Ze maken zich mooi 
en komen van 2u tot 5u naar de lokalen.

Zondag 23 februari
Dit is het laatste weekend dat de gidsen kunnen repeteren voor troebadoeria. Ze gaan hun 
optreden fine tunen  en dan zijn ze klaar voor een eerste stap richting beroemdheid. Zoals 
gewoonlijk komen ze van 2u tot 5u naar de lokalen!

Woensdag 26 februari
Vandaag gaan Linde-Dorien-Lise-Emilie-en-de-gidsen hun avontuur beleven op verplaatsing, 
namelijk in de gildezaal. Ze repeteren daar hun act van 18u tot 19u! 

Zaterdag 1 en zondag 2 maart
Het langverwachte weekend is daar. De poorten naar beroemdheid worden geopend. 
Zaterdagvoormiddag vindt de generale repetitie plaats. De gidsen worden verwacht om 13u in 
zaal ‘in den prins’ waar het schouwspel zal plaatsvinden. 
‘S avonds vindt de eerste voorstelling plaats. Iedereen is ten laatste aanwezig om 19u. De 



Gidsen

gidsen mogen vanalles meenemen om zich mee bezig te houden in afwachting van hun 
optreden. 
Zondag zal de voorstelling doorgaan in de namiddag, iedereen moet aanwezig zijn om 14u 
voor deel 2 van ons avontuur!

Zo dat was het voor februari in maart staan er weer nieuwe avonturen te wachten voor Linde-
Dorien-Lise-Emilie-en-de-gidsen! 

Groetjes,
Dorien, Linde, Lise & Emilie



Verkenners

Ola Senors! Como estas?

Of beter gezegd: Joo de menne! Allemaal goei?
We vliegen er weer eens goed in!

2 februari 14u-17u Vuurvergadering
Vandaag leren we jullei verschillende zoorten vuur te maken en ook van scratch een goed 
vuur opbouwen! (Sommigen onder jullie hebben dit echt nodig ;-) )

9 Februari: 14u-17u Troebadoeria shizzlestuff
Vandaag zetten we onze plannen van 26 januari verder!

16 februari: 14u-17u Bospoeperkesspel met de gidsen!(En een klein beetje 
troebadoeria)
Jaja jongens! Samen met onze vrouwelijke wederhelft gaan wen een 
superduperknaldemaxsuperawesome spel spelen! Tip: Tis in den bos!

23 februari: 14u-17u Troebadoeria met een mix van ditjes en foto’s
De laatste hand leggen aan het geweldige nummertje om dan Elewijt onveilig te maken!
1 en 2 maart Troebadoeria! De SPECIAL!
Tis in de Prins te doen!

Woensdag 26/02: repetitie in de Gildenzaal
13u-14u: Kapoenen
14u-15u: Kabouters
15u-16u: Welpen
16u-17u: Jogi’s
17u-18u: JV’s
18u-19u: Gidsen
19u-20u: Verkenners
20u-21u: Jin
21u-22u: Leiding
Vrijdag 28/02: repetitie in de Prins
17u-17u30: Kapoenen
17u30-18u: Kabouters
18u-18u30: Welpen
18u30-19u: Jogi’s
19u-19u30: JV’s
19u30-20u: Gidsen
20u-20u30: Verkenners
20u30-21u: Jin
21u-21u30: Leiding
Zaterdag  01/03: Generale repetitie en ’s avonds optreden in de Prins
13u: Iedereen aanwezig
15u: Kapoenen, kabouters en welpen mogen naar huis
19u: Iedereen weer aanwezig (naar de Pastorie gaan)
19u30: Deuren open
20u: Start voorstelling



Verkenners

Zondag 02/03: Optreden in de Prins
14u: Iedereen aanwezig (naar de Pastorie gaan)
14u30: Deuren open
15u: Start voorstelling
Baam klets! Ineens alle uren se! Als je een kijkje neemt bij het Woordje GRL staan ze daar 
ook ;-)

Fo shizzle ma Nizzle!

Vele groetjes, sneeuwpret , warmte en vriendschap van jullie liefste leiding,
Patron Smurf
Chef Brampon
Pwnzor Opti
En “Bane of the Fallen King” Poedel



Jin

Zondag 09/02
We gaan al eens samenzitten om te kijken wat voor spectaculaire en crazy stuff wij gaan doen op he 
troebadoeria dit jaar. De jinners zullen alle andere takken moeten presenteren + zelf nog een act op 
het einde. Als jullie al goede ideeën hebben... Onthouden die shit! Alle opties zijn mogelijk, maar 
natuurlijk niet overdrijven want ik ken da mopke.. ;o

Vrijdag 14/02 JINFEESTE #2
Uh oooh, het is weer van Jan! Ons 2de jinfeestje van het jaar, en het beloofd weer een titser te worden 
!

Zondag 16/02
Om er voor te zorgen dat we er in augustus niet gelijk toeristen bijlopen, gaan we nu al eens de 
luchthaven verkennen. Neem die verrekijkers, zonnebrillen en fototoestellen maar mee. Reiskoffers 
mag u thuis laten want we zijn er nog niet mee weg. 
De juiste uren van deze dag vol luchthaven-madness volgt later! 

Zondag 23/02
Is het jouw droom om deel uit te maken van het leidingsteam van Scouts Elewijt?
Dan is het vandaag jouw topdag! U mag vandaag meelopen met de beste leiding die u maar kan 
vinden en zelf de touwtjes in handen nemen. Jullie worden onderverdeeld in 3 groepen en zullen 
leiding geven aan de jongste takken. Even ter opfrissing: dit zijn de kapoenen, de kabouters en de 
welpen. 
Wij laten jullie op voorhand weten tot welke groep u behoord en aan wie u uw leidings-skills mag 
showen.

Weekend 01/03 – 02/03
TROUBADOERIA – Meer info volgt later 

Dit was het dan weer voor de maand februari 
Dikke topper, Weichie – Jana – Jerre 

xxx



Achterflap
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