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Redactioneeltje 

 

Beste lezers! 

 

Hier zijn we weer! Net na de feestdagen, het was voor ons weer geweldig en ik hoop voor u ook. De 

goede voornemens zijn genomen en we vliegen vol goede moed het nieuwe jaar in. 

 

Zeker ook niet vergeten dat het zaterdag 12 januari Jinfuif is, ga zeker eens langs en steun de jinners 

om een fantastisch kamp te beleven. 

De avond vergaderingen gaan nog even door maar de avonden worden korter en het zonnetje komt 

er al heel stiekem weer aan. 

 

Geniet nog lekker na van de feestdagen en tot volgende maand! 

 

Goedlachse Jacana en Behulpzame Camelus 



 



Woordje GRL 

Hallo Hallo!  

 

Eerst en vooral een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar gewenst!! Dat het beste van 

2012, het slechtste mag zijn in 2013! We hopen dat jullie de feesten goed hebben overleefd 

en weer klaarstaan om er een spetterend jaar van te maken. De GRL zal zich in ieder geval 

weer 200% inzetten om er het beste van te maken.  

 

Bedankt iedereen om naar de Kerstmarkt te komen. Het was weer een gezellige boel. We 

hebben met ons scoutskraampje een beetje winst gemaakt en een deel van deze opbrengst 

gaat naar het Belgische Centrum voor blindengeleide honden.   

 

Aan de mensen die niet op de kerstmarkt zijn geraakt en zo hun marsepein en truffels niet 

zijn kunnen komen halen, willen we vragen om zo snel mogelijk op een zondag van 14-17uur 

of tijdens één van de kerstfeestjes of tijdens één van de avondvergaderingen in januari  langs 

de lokalen te passeren om uw bestelling op te halen. We houden de overschot bij tot en met 

februari. Daarna zijn we genoodzaakt deze lekkernijen zelf op te eten.  

  
Over de marsepein en truffel actie willen we enkel nog al onze gemotiveerde verkopers 
bedanken voor hun geweldige inzet. Onze topverkoopster was (ook dit jaar) niemand minder 
dan LISA SEGERS (JONG-GIDSEN).  Zij mag GRATIS mee op kamp! PROFICIAT LISA!!!! 
Procentueel hebben de JONG-GIDSEN ook het meeste verkocht met hun tak. De jong-gidsen zullen 
dus nog een verrassing krijgen van de GRL. 

 

Mogen we de ouders en de leden erop wijzen dat in de maand januari er heel wat avond 

vergaderingen zijn! Een groot deel van de leiding heeft namelijk examens dan waardoor 

het moeilijk is om de vergaderingen steeds op een zondag van 14-17uur te laten doorgaan. 

Hou daarom deze samen goed in het oog om te weten wanneer je juist aanwezig moet zijn 

op de scouts.  

De samen is steeds te raadplegen via onze website www.scoutselewijt.be. Op deze site kan 

je doorklikken naar “SAMEN” om deze vervolgens te 

lezen.  

 

Enkelen data om in het oog te houden:  

- 12 JANUARI: JINFUIF! Iedereen is uitgenodigd om 

eens langs te komen (en te blijven plakken). Meer 

info op de achterflap van deze samen.  

-  23 FEBRUARI: OUDSCOUTSFUIF 

- 1, 2 en 3 maart: Alternatoeria 

Dat was het voor de eerste samen van 2013! 

Feestelijke groeten,  

TOM, STIJN EN PAULIEN 



 



Kapoenen 

Samen kapoenen Januari 

 

Zondag 6 januari 2013: 

Driekoningen, driekoningen 

Geef mij een nieuwe hoed 

Mijn oude is versleten 

Mijn moeder mag het niet weten 

Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld. 

 

Leer dit liedje maar goed, want vandaag gaan we heel Elewijt rond al zingend als 3 koningen. 

Om 2 uur aan de lokalen, om 5 uur eindigen we aan de school in elewijt. (Ouders mogen de 

kapoenen de school komen halen, wel fietsen die aan de scouts zouden staan niet vergeten!) 

   

Zondag 13 januari 2013 

Geen vergadering aangzien het gisteren jinfuif was en de meeste leiders en leidsters met hun 

examens beginnen. 

 

ZATERDAG 19  januari 2013 

Aangzien de leiding kei zotte examens heeft doen we deze zaterdag een filmavond. We gaan 

ons goed amuseren met één toffe kinderfilm. Om 18:30 uur tot 21 uur aan de localen. Neem 



Kapoenen 

allemaal een kussentje of een lakentje mee, dan maken we het extra gezellig. 

 

 

Zondag 27 januari 2013 

Voor alle stoere jongens en mooie meisjes is dit de geknipte dag om omgetoverd te worden tot 

koene ridders en edele jonkvouwen. Kom allemaal verkleed als prinsessjes en ridders en dan 

toveren we samen het lokaal over tot een echte middeleeuwse burcht. Van 2 tot 5 aan de 

lokalen. 

 

Zondag 3 februari 2013 

Aangezien het buiten nog super koud is spelen we 

gezelschapsspelletjes. Neem dus allemaal een kei neig 

gezelschapsspel mee.  We want you for the 

gezelschapsspellekes dag! (Eerste les engels!) 

Van 2 tot 5 aan de lokalen. 

   

Groetjes van de coolste leiding: 

MAARTEN & LEANDER 
(en caro, katoke, bob, lise en nele) ;) mopje he 

 

 

 



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 

DAAAAAG  Welpen!! 

Deze maand een extra korte samen, sorry daarvoor (de leiding was de samen-deadline uit het oog 

verloren, eerlijk is eerlijk  

  

Zondag 06 januari  

Vandaag is het 3koningen, verkleed je allemaal als Caspar, 

Melchior of Balthasar en breng je mooiste zangstem mee. 

Van 2 tot 5 aan de lokalen 

 

Zondag 13 januari 

Omdat het gisteren jinfuif was, is het vandaag geen vergadering. De ene helft van de leiding is te 

moe van te helpen op de jinfuif en de andere helft is druk bezig met studeren voor hun examens, 

vandaar :-D 

 

Zaterdag (!) 19 januari 

Vandaag gaan we een spannende tocht door het donker maken, Fakkeltocht!!  Van 

19u tot 21u aan de lokalen. 

 

Zaterdag (!) 25 januari 

Doe allemaal nog maar eens jullie verkleedkleren van op bazenweekend aan, want vanavond is het 

CASINO! Jullie mogen ook altijd jullie lievelingsgezelschapspel meebrengen! Wederom van 19-21u 

aan de lokalen. 

 

 

Zondag 3/02 

Jullie worden  allemaal verwacht van 2 tot 5 aan de lokalen voor een supertof BOSspel! Willen jullie 

weten wat dit inhoudt? Zeker komen dan! 

 

Zo dat was het al voor deze maand! 

Junior, Tabaqui, Chill, Shere-Khan, Bagheera & Hathi    

  



Jong-gidsen 

 

Heej ladies!! Eerst en vooral een Gelukkig Nieuwjaar aan iedereen. Het is namelijk 2013! Hier zijn we 

weer met een super dupper coole samen! Deze maand gaan we weer alleen maar leuke dingen doen. 

Wat had anders gedacht. Zoals….. 

 

6 januari: 3 koningen 

Vandaag mogen jullie je verkleden in 1 van de 3 koningen. We gaan 

namelijk 3 koningen zingen van deur tot deur. Zie dat je dus zeker het 

liedje nog vanbuiten kent . We verwachten jullie van 14u tot 17u aan de 

lokalen. Tot dan!  

 

12 januari: gezelschapsspelletjes 

Let op! Dit is een zaterdag! Tijdens deze vergadering gaan we een paar leuke gezelschapsspelletjes 

spelen. Neem zeker toffe spelletjes mee van thuis als je wil. Het zal doorgaan van 20u tot 22u aan de 

lokalen. 

 

 

18 januari: bowling 

Vandaag is het dan weer een vrijdag dat we vergadering hebben. Haal je kunsten maar boven want 

vandaag gaan we naar de bowling! Jippie. Meer info volgt nog via mail, voor de uren en de plaats. 

Hou je mail dus in de gaten!  

 

 

27 januari: Astrid Bryan vergadering 

Wie kent ze niet de vrouw met de bekende zin ‘pimped out chromed out 

truck!’. Inderdaad Astrid Bryan. Vandaag hebben we namelijk een Astrid 

B. vergadering. Kom van 14u tot 17u naar de lokalen verkleed als deze 

Amerikaanse lady.  

 

3 februari: boefvergadering 

Vandaag mogen jullie je kookkunsten boven halen en taarten bakken 

tot dat de bloem aan het plafond hangt van de keuken. Of gewoon iets 

lekker halen uit de winkel. Dat is misschien het veiligste =D. Van 14u tot 

17u mogen jullie komen eten aan de lokalen, voor de geweldige 

boefvergadering!  

 

 



Jong-gidsen 

 

 

 

 

Zo dat was het dan weer voor de maand januari! Vele groeten van jullie leiding!! 

Lina, Dorien, Lise, Eva, Emilie en Laura. 

                                                                   

      

 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

Het is 2013 en de wereld is nog niet vergaan!!! :D WOOPWOOP 

Daarom weer tijd voor leuke vergaderingen... 

 

zondag 06/01 
Tijdens onze tocht werden Lucas H., Wannes M. en Jos geleid door een 

vallende Mateo tot bij het kribbeke van kinneke Brikke. Vandaag zullen 

jullie allemaal in de voetsporen van deze 3 koningen mogen treden. Kom 

van 2 tot 5 naar de lokalen en wees verkleed als een echte koning om dan 

het blijde nieuws te gaan verkondigen bij de inwoners van Elewijt. 
  

 

Zondag 13/01 

neem die ski/snowboard kleren maar uit de kast want vandaag is het 
APRES-SKI vergadering. Foute liedjes, spelletjes, en hopelijk een heus 

sneeuwballengevecht. Kom van 2 tot 5 naar de lokalen om het elewijtse 

après-ski feestje niet te missen!!!!!!! 

WIJ WILLEN JOU ER BIJ!!!!!!!!!!!!! 
(foute après-ski hollander) 

 

 

Zondag 20/01 
Vandaag zijn we allemaal een beetje anders. Kom van 2 tot 5 naar de 

lokalen en beleef de vergadering als een andervalide. 

Blind, rolstoel, 1arm,... laat je fantasie de vrije loop. 

 
 

Zondag 27/01 

ONTBIJTVERGADERING! 

Kom van 9 tot 11.30u naar de lokalen en geniet mee van een 5 sterren 
ontbijt!  Zeg maar tegen de moeke da ge ni veel honger gaat hebben voor 

het middag eten want niemand vertrek voordat alles op is. 

MOEHAHAHAHAAAAAAAA!! 

 
 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

 

    

 

Zondag 03/02 
alvast een paar tips voor de eerste vergadering van februari... 

zoals altijd van 2 tot 5 aan de lokalen 

 

 

 
Voila dat is het weer voor deze maand. 
See you sjakkies!!! 

 

jullie ubercoole leiding 

     
the girls: Jana en Linde  and the boys: Akke, Jelle, Opti en  Berwout 

 
 
 

 



Gidsen 

 

 
Dag gidsjes 
 
Januari is de maand van wensen aan alle mensen. We maken dan ook alvast dankbaar 
gebruik van dit kanaal om jullie in 2013 al het wenselijke toe te wensen! Daarnaast is 
januari ook de maand waarin jullie eindelijk jullie vrijheid weer herwonnen hebben na 
enkele weken door examens aan jullie bureau geketend te zijn. Helaas geldt dat niet 
voor de meerderheid van jullie leiding, voor wie de examenpret nog moet beginnen. En 
omdat we jullie onmogelijk een maand kunnen missen en we zo graag onze schaarse 
vrije tijd met jullie doorbrengen, gaan we in januari nog even door met 
avondvergaderingen. 
 
Zondag 6 januari 
De wereld is toch niet vergaan, dus vieren we vandaag naar goede gewoonte onze 
favoriete drie wijzen door van deur tot deur mensen te bekoren met prachtige 
gezangen over oude hoeden. Kom verkleed als Melchior, Balthazar of Casper om 19u30 
naar de lokalen. 
 
Zaterdag 12 januari 
Dansen, dansen, dansen! Vanavond is het jinfuif in de Prins in Elewijt, alwaar we jullie 
allemaal verwachten! Wie het meeste (niet-scouts) vriendjes meebrengt, krijgt van ons 
een schouderklopje. 
 
Zaterdag 19 januari 
Niets zo leuk tijdens de examens als ontspanning met gezelschap en een spel. 
Aangezien het buiten koud en nat is (berekende gok), doen we lekker warm binnen 
van gezelschap en spel. Breng je favoriete spel mee naar je favoriete gezelschap, dat 
jullie vanaf 19u30 op de scouts verwacht. 
 
Zaterdag 26 januari 
Oké, waarschijnlijk is het nog steeds koud en nat, maar onder het motto ‘Frisse lucht is 
goed voor je’ doen we vanavond een sluipspel. Voorzie jezelf van een zaklamp en 
camouflage-items en begeef je om 19u30 naar de lokalen voor spanning en spel! Mocht 
het echt te slecht weer zijn dan doen we wel weer gezellig binnen. 
 
 
We hopen jullie allemaal te zien op alle vergaderingen, bij wijze van goed voornemen 
voor 2013! 
 
Cheerio 
Fubu, Fran, Ielke, Ruth, Sofie 

 

 

 



Verkenners 

 

Verkenners aka Stallers 
Gegroet verkenners, we gaan er weer voor zelfs in de eerste maand van het 

jaar; dus hier een overzicht van de geplande activiteiten 

6 Januari 

 

Heiligen zijn jullie niet, en koningen 

eigenlijk ook niet maar omda we ulle toch 

wel graaf vinden ist dus 3 Koningen 

zingen op deze hopelijk gezellige zondag! 

JEUJ!!! :D Van 14 tot 17u ad lokalen!  

12 Januari 

 

Ja, om dit uit te leggen gaan we hier 

toch effe moeten nadenken.. Tis 

namelijk zaterdag 12 Januari Jinfuif; 

een fuif ten voordele van de arme 

kindjes in de scouts die zo hard 

centjes nodig hebben om op een 

waarschijnlijk decadent jinkamp te 

kunnen gaan. Dus in de hoop dat 

jullie hen harder én langer steunen, doen we de zondag GEEN 

vergadering :D 

De leiding moet ook werken op deze fuif dus we gaan wrs moe zijn 

van al da tappen en beveiligen, spijtig genoeg. 

We zien ulle dus zaterdag op de Jinfuif en zondag NIET op de scouts 

:p 



Verkenners 

 

19 Januari 

De afbeelding spreekt al boekdelen maar voor de simpelen onder jullie dus een 

woordje uitleg: 

We verzamelen aan de lokalen van de 

scouts (in Elewijt) op zaterdag 19 Januari, 

das dus Jan-u-ari, om 19u om een film te 

bekijken en die daarna te bespreken. Tegen 

21u zal de bespreking wel klaar zijn, dus 

dan kunnen jullie terug naar huis!!!  

27 Januari 
 

Nen hanekam, jas met patchkes, een luchtgitaar, ne 

goeie stereo en ne roze zonnebril, meer hebt ge 

niet nodig voor deze mega bangelijke 

!!HARDROCKVERGADERING!! 
We verzamelen om 14u aan de lokalen en gaan er een mega vette lap op geven 

tot 17u 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

Zo, da was het weer voor Januari, blijven komen en blijven gaan, 

Groetjes van ulle Leiding!!  

 

 



Jin 

 

2013, 

Het jaar van jinfuiven, het jaar van buitenlandse kampen, van 

vriendschappen, of gewoon van JINTOO THE CRAZYYY 

WIILD! 

We goaaan der een lap op geveeeeen! 

30 december: 

KERSTFEESTJE @ DE NIEUWE. Meer info volgt nog! 

Zondag 6 januari: 

We hebben nog wel wat te bespreken en nog wat kaartjes over 

om te verkopen voor da bangelijk feestje volgende week :D! 

Zaterdag 12 januari: 

PARTYTIME! ARBEISSEEEN! Meer info volgt nog! 

Zondag 20 januari: 

We pakken de wereldkaart bij de hand, want die centjes zijn al 

lang geteld! 

Vandaag moet iedereeeeen erbij zijn want we gaan info 

opzoeken over waar we heen zullen gaaan! Wohoeeew! 14-…. 

Uur @ JINBAAAAR! 

Zondag 27 januari: 

Vandaag de eerste JIN STEEKT EEN VERGADERING IN 

ELKAAR – VERGADERING! Vandaag is het de beurt aan : 

ELENI- ARNOUD – ANKE! Van 14-17u@ JIN BAR 

Toedellsss,, 



Jin 

 

Jullie leiding, 

Nieuwe Bolina en INNE 



 

 

 

  



 

 

 

  



Achterflap 

 

 


