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Redactioneeltje 

Beste lezers, 

De maand maart staat vooral in het teken van het Alternatoeria. Een leuk weekend voor jong 

en oud, waar wij jullie zeker hopen tegen te komen! Er is voor elk wat wils; dropping, quiz en 

voor de kinderen een fantastisch spel. (zoals elke week ) 

 

We hebben op het internet nog een leuke afbeelding gevonden die de scouts mooi 

omschrijft en vonden deze wel de moeite om aan jullie te tonen,  

zie hier de afbeelding  

 

Bij het zien van deze afbeelding kijken wij al met plezier uit naar de volgende zondag, wij 

hopen bij jullie ook?! 

 

Voorts willen we iedereen alvast een leuk Paasfeest wensen! Eet niet teveel chocolaatjes, 

want anders zijn jullie ziek en kunnen jullie niet naar de scouts komen.. 

 

Tot in april! 

De samenploeg 



Woordje GRL 

Beste lezer van deze samen,  

Hier zijn we weer met al de 6e samen van dit jaar! Nog 2 te gaan en dan volgt de KAMPSAMEN! Olé! 

Maar eerst wat nieuws over de maand maart:  

Op 1, 2 en 3 maart organiseren we ons 2 jaarlijks Alternatoeria weekend. Voor de mensen die niet 

weten wat dit inhoud, hier volgt een kleine uiteenzetting… 

We starten ons Alternatoeria weekend met op vrijdag 1 maart een DROPPING!  

Er zijn 2 parcours voorzien: één van 7 km en één van 15km.  

Verzamelen doen we om 20u aan de scoutslokalen 

(diependaalstraat 34-36). Van daaruit zullen de verschillende 

groepjes naar de geheime locatie gebracht worden! 

We vragen €2 per persoon, hierin zit ook een kleine versnapering 

onderweg. 

Graag het geld per groep storten op volgend rekeningnummer met 

als melding:  

DROPPING + Naam verantwoordelijke + aantal personen 

BE85 0014 0139 8406 

Op zaterdag 2 maart organiseren we een SCOUTSQUIZ!  

Tijdens en na de quiz zullen er ook streekbieren te verkrijgen zijn!  

De quiz start om 20u en zal doorgaan in zaal ‘in den Prins’ (aan de kerk van Elewijt) 

Per ploeg mogen er max. 5 mannen/vrouwen inzitten. De prijs bedraagt €15 per ploeg. 

Graag het geld per ploeg storten op volgend rekeningnummer met als melding: 

QUIZ + Naam verantwoordelijke 

BE85 0014 0139 8406 

We sluiten ons weekend af op zondag 3 maart met een GROOT SPEL VOL 

UITDAGING EN TEAMBUILDING! 

Voor de welpen, jong-gidsen, jong-verkenners, gidsen, verkenners en jin wordt er 

zondag 3 maart een spel voorzien. Dit zal doorgaan van 14-17u 

aan de lokalen. 

OPGELET! De kapoenen en kabouters zullen deelnemen aan de 

sprookjestocht van de chiromeisjes van Weerde. Meer 

informatie over hun vertrek en terugkom uren vinden jullie 

binnenkort in de volgende samen, op de site en  in jullie 

mailbox! 

Dit spel is volledig gratis, maar wel enkel voor leden van scouts 

Elewijt!  

Dat was het voor deze maand! Kort maar krachtig ;) 

Groetjes! Stijn, Tom en Paulien 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NjxSAM2Tt28fwM&tbnid=FgL2dhqE-ggB-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fantasia-speelgoed.be/nl/stempels-sprookjes-aladine-356.htm&ei=CxsdUYi1LKeq0AW6r4DgCA&bvm=bv.42452523,d.d2k&psig=AFQjCNF-uRUSDptYsD8lDQCKGGiCEzxtGw&ust=1360948340467963


Kapoenen 

Dag  super-toffe-coole kapoenen , het is tijd voor alweer een nieuwe maand scouts vol met super 

toffe vergaderingen en zelfs een weekend. Je ziet het deze maand kan al niet meer stuk. Ik hoop Dat 

jullie er zin in hebben wij anders wel. Dit mag je de komende maand verwachten 

 

1-2-3 maart:  

Dit weekend is het alternatoeria, voordegenen die er nog niet van 

gehoord hebben moeten maar eens op de achterflap en het 

woordje grl kijken, daar staat uitgebreid wat er heel het weekend 

zal te doen zijn. Jullie zijn heel het weekend welkom met de 

mama en papa, maar zondag gaan wij in plaats van het groot spel 

op de scouts een heus sprookjesspel doen bij de chiro meisjes van 

weerde, wees er dus allemaal zondag van 2 tot 5. 

8-9-10 maart 

Boooooh, boooooh, zijn jullie griezeltjes klaar voor super tof en 

griezelig spookjesweekend, want dit weekend gaan we eens met 

al de kapoenen een heel weekend door griezelen. 

Al de spookjes worden vrijdag om 19 uur met een volle maag 

(vrijdag is er geen avondeten voorzien) aan de scouts lokalen verwacht waar het spookjesweekend 

gaat doorgaan. Daar mogen de spoken ouders hun spookjes achterlaten, om ze zondag om 12 uur te 

komen halen. 

Wat neemt een spookje zoal mee op spookjesweekend: 

- 2 paar sokken 

- 2 onderbroeken 

- Kledij aangepast aan het weer 

- Regenkledij 

- Stevige schoenen 

- Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta) 

- Pyjama 

- Veldbed 

- Warme slaapzak 

- Kussen 

- Knuffel 

- Zaklamp 

- Verkleedkleren 

Hou er rekening mee dat alles wat je mee neemt op weekend vuil kan worden, neem dus niet je 

beste kleren mee, maar kleren die een beetje vuil mogen worden. 

Moet je kapoen medicatie innemen of moet hij vroeger door (Er zijn sommige kapoenen die naar de 

catechese moeten)  laat het ons dan weten via onze mail: kapoenenelewijt@hotmail.com 

mailto:kapoenenelewijt@hotmail.com


Kapoenen 

17 maart 

Vandaag gaan we kampen bouwen in het bos. Wie kan er het mooiste en sterkste kamp bouwen? 

Daar zullen we deze vergadering achter komen. Kom dus allemaal van 2 tot 5 naar de scouts. 

24 maart 

Vandaag gaan we jullie oriëntatie vermogen en jullie smaakpapillen testen. Waarschijnlijk denk je nu 

“ Wat heeft dat met elkaar te maken”. Wel, om daar achter te komen moet je vanaf 2 uur op de 

scouts zijn. 

31 maart 

Vandaag is het geen vergadering, want het is pasen. 

7 april 

Een april vis op iemands rug plakken, iemands veters aan elkaar knopen, een emmer water boven de 

deur zetten, …. Vandaag gaan we iedereen eens goed beetnemen, omdat het net 1 april is geweest. 

Kom dus allemaal om 2 uur naar de scouts. 

 

Groetjes van jullie super coole leiding !!!!  



Kabouters 

Dag lieve kabouters, 
 
Het is ondertussen al maart en net als altijd is het een maand vol leuke 
vergaderingen. Zorg er dus voor dat je zeker komt. 
 
 
1,2 en 3 maart 

 
Dit weekend is het Alternatoeria. Hierdoor zal het zondag geen 
vergadering zijn maar niet getreurd want jullie kunnen deelnemen aan de 
sprookjestocht. Meer informatie over de activiteiten staat vooraan in de 
samen bij woordje grl. 

 
  
Zondag 10 maart 

 
Meisjes, smeer die beentjes maar in en doe je 
sportschoenen  
maar aan want vandaag is het sportdag. We 
hebben een leuke 
middag vol toffe sporten voor  jullie. Van 2 tot 5 aan 
de lokalen. 
 

 
Zondag 17 maart 

 

1,2,3,4,5,6,7 zo gaat het goed. zo gaat het beter en 
nog een kilometer. Ja hoor, vandaag gaan we op 
dropping maar jullie moeten je hellemaal geen 
zorgen maken. Het wordt een super leuke 
vergadering. We verwachten jullie van 2 tot 5 aan de 
lokalen. 

 
 
Zondag 31 maart 

 
Vrolijk Pasen !! 
Vandaag is het helaas geen 
vergadering. De leiding zal het 
vandaag net als jullie,  te druk 
hebben om al die chocolade eitjes in 
hun tuin te gaan zoeken. 
 



Kabouters 

 
5, 6 en 7 april 

 
Eindelijk is het zo ver. Ons tweede kabouterweekend 

zal weer super leuk worden. Jullie kunnen je 
hellemaal laten gaan met het kiezen van 
verkleedkleren want het thema voor ons weekend 
is Carnaval !!! Dit weekend zal doorgaan aan de 
Chiro lokalen in Kampenhout. Verdere info volgt 
nog via mail. 

 
 
Dit was het alweer voor deze maand. We hopen jullie allemaal te zien op 
de vergaderingen. Vele kusjes van jullie leuke leiding!! 
 



Welpen 

Gegroet Beste Welpen! 

Hier zijn we dan weer met onze plannen voor de volgende maand en het zal weer minstens 

even tof worden als al onze vorige maanden! 

 

 Zondag 3 maart 

Deze zondag zal er op de scouts een groot en ook zeer tof spel gespeeld worden voor 

alternatoeria, dus van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

Zondag 10 maart 

Strandvergadering! We gaan we het strand van het blosodomein in Hofstade is wat onveilig  

maken door ons bezig te houden met de typische strandspelletjes en genieten van het hopelijk 

mooie weer.  van 2 tot 5 aan de lokalen met de fiets! 

 
Zondag 17 maart 

Haal jullie smokkelkunsten maar uit de kast want voor vandaag zou je die wel eens nodig 

kunnen hebben. We gaan namelijk de illegale toer op, van 2 tot 5 aan de lokalen  voor het 

drugsspel in Elewijt City! 

 

Zondag 24 maart 

Voor vandaag zullen jullie het zoektalent in je naar boven moeten halen! De hele buurt zal 

goed uitgekamd  moeten worden want je zou er wel eens een foto kunnen tegenkomen! Het 

wordt dus een fotozoektocht van 2 tot 5 aan de lokalen . 

 

 

 

 

Zondag 31 maart 

Vandaag zal er spijtig genoeg geen vergadering plaatsvinden omdat het Pasen is.   

Wij wensen jullie alvast een vrolijk Pasen, tot de volgende! 



Welpen 

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

 
 

 

 

 

  



Jong-gidsen 

 

 
 
 
 

Liefste jonggidsen, 
 
Zoals jullie ongetweifeld al weten, en zo niet dan weten jullie het nu,  1,2 en 3 maart is het 
alternatoeria! Een superfijn weekend waarop iedereen is uitgenodigd. Die zondag 3 maart is 
het dus geen gewone vergadering, maar een groot spel voor alle leden. Meer info vind je 
waarschijnlijk wel ergens in deze Samen. 
 
Wat gaan we daarna allemaal doen? 
10 Maart: 

 
In Lier ->"De Waterperels" 
Boomlaarstraat 125 
Verdere info volgt nog! 
 
 
 
 
 

17 maart 
 
Bommavergadering. Geen verdere uitleg bij nodig denk ik ;) 
 Van 2 tot 5 @ locals! 

 

23 maart -> zaterdag! 

Vanavond gaan we dingen doen die alleen meisjes doen! Maskertje hier, peelingske daar. 
Oefen al maar op u massage technieken en breng alles mee wat je denkt te kunnen 
gebruiken. Als je knus wil zitten en liggen, neem dan een matje mee, want op een houten 
stoel relaxen is ook niet alles. Dan verwachten wij je van 19u30 to 22u aan de lokalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sr-lier.be/BENL/site/index.aspx
http://www.sr-lier.be/BENL/site/index.aspx


Jong-gidsen 

 

 
Zo dat was het weer voor deze maand. Nog even een kleine melding: Kato Buelens heeft naar mijn 
weten nog maar 1 vergadering gemist! Dikke proficiat, doe zo voort! 

 
 

 

 



Jong-verkenner 

 

Jooooo de JEEVEES!! 

De vakantie is net gedaan en sommige onder ulle zijn gaan skiën en de sjaakie gaan 

uithange! Kom met al jullie verhalen naar de scouts en laten we erover praten… NOT! Wij 

zijn geen wijve! 

 

Hier is dan de samen voor maart: 

 

1-2-3 maart: Alteratoeria 

 

VRIJDAG 1 MAART: DROPPING 

wie? Iedereen die graag stapt 

wat? 2 parcours: 7km en 15 km 

waar? geheim, verzamelen aan de scoutslokalen 

prijs? 2euro/persoon 

hoe laat? 20u 

 

ZATERDAG 2 MAART: QUIZ MET STREEKBIEREN 

wie? iedereen, groepen van 5 personen 

wat? quiz en streekbierencafé 

waar? Zaal 'In Den Prins' a/d kerk van Elewijt 

prijs? 15 euro per groep 

hoe laat? 20 uur 

 

ZONDAG 3 MAART: GROOT SPEL 

wie? leden scouts elewijt 

wat? groot spel vol uitdaging en teambuilding 

waar? aan de scoutslokalen 

prijs? gratis 

hoelaat? 14u tot 17u 

 

INSCHRIJVEN VIA SCOUTSELEWIJT.BE 

 

Dus JV’s ge ziet het, vrijdag en zaterdag moet niet ,maar mag! En zondag is het een spel met 

de leden van de scouts dus allen daarheen! 

Zondag 10 maart 

Vandaag gaan we zwemmen verdere info (waar, kostprijs, hoe, wa uur?) volgt nog via mail.  

 

 



Jong-verkenner 

 

15-16-17 maart 2013:  GEEN!!! SURVIVAL WEEKEND 

Aangezien dat da midden in jullie examens valt gaat dit niet door. Dus is het de 17de gewoon 

een vergadering. MAAAAAR! Niet zomaar een vergaderin, één van de plezantste van het 

jaar! Paintballvergadering!! Op een super geheime locatie gaan we elkaar beschieten met 

papieren pijltjes! Neem allemaal een witte tshirt en pvc buis mee! 

 

 

24 maart  

Stuntvergadering. Vandaag gaan we de grootste stunts uitvoeren! Welcome @ Jackass JV. 

Nee we gaan zeker niet gevaarlijk doen, kijk maar naar jelle! Maar we gaan wel is goe zot 

doen! Iedereen aanwezig van 14-17uur. 

 

31 maart 

Gayvergadering. Deze dag zijn jullie de grootste gays van het land! Niet da jullie moeite 

zullen hebben om ulle daar in te verkleden en te acteren zoals ne gay! Dus iedereen in 

aangepaste kledij naar de vergadering!! 

 

 

We gaan dus veel lache en plezier maken deze maand! 

 

Ulle megafantastische ubercooleleukemooieuitblinkendestuderendeofwerkende leiding! 

Jana, Linde, Berwout, Axel, OptiFlopti en Jelle 

 

 
 
 



Gidsen 

 

Schatjes van patatjes, 

Hier is de samen van de maand maart al! Wat vliegt de tijd als je fun hebt! Deze maand staat er een 

belangrijke event op de agenda : Alternatoeria! Allen komen is zeker aangeraden!  

VRIJDAG 1 MAART: DROPPING 

wie? Iedereen die graag stapt 

wat? 2 parcours: 7km en 15 km 

waar? geheim, verzamelen aan de scoutslokalen 

prijs? 2euro/persoon 

hoelaat? 20u 

ZATERDAG 2 MAART: QUIZ MET STREEKBIEREN 

wie? iedereen, groepen van 5 personen 

wat? quiz en streekbierencafé 

waar? Zaal 'In Den Prins' a/d kerk van Elewijt 

prijs? 15 euro per groep 

hoelaat? 20 uur 

(Dit mag ook met cola, fanta, water, ice tea,..) ;) 

ZONDAG 3 MAART: GROOT SPEL 

wie? leden scouts elewijt 

wat? groot spel vol uitdaging en teambuilding 

waar? aan de scoutslokalen 

prijs? gratis 

hoelaat? 14u tot 17u 

INSCHRIJVEN VIA SCOUTSELEWIJT.BE 

En natuurlijk reclame maken he mannen! Ik kijk er al naar uit!  

 

 

 

 



Gidsen 

 

Zondag 10 maart 

Vandaag hebben wij de enige echte SLAAPKAMERVERGADERING. Kom van 2-5 naar de lokalen met 

de fiets . We gaan elkaar eens op een andere manier leren kennen ;) 

Zondag 17 maart  

Kom in je favoriete-thuis personage! Oke oke, iedereen is mega fan van THUIS (thuis  is waar je heen 

wil, waar je echt jezelf kan zijn! ) En vandaag is de dag om dit te vieren! Kom verkleed en we vieren 

dit op onze manier!  

Zondag 24 maart 

 

 

Zondag 31 maart  

Vandaag hebben wij het te druk met paaseitjes rapen en familiefeesten! Gelukkige Pasen iedereen!  

 

 

Jullie lieve leiding : Fubu, Ruth, Ielke, Sofie En Fran!  

XOXO 

 



Verkenners 

 

Samen Maart 

Jow, boys, 

 

Maart is de maand van de maartse buien en voor de rest gebeurd er ni zoveel buite da het wa 

warmer wordt, de lente eraan komt en de klok weer naar zomeruur wordt gedraaid. 

 

 

Vrijdag, zaterdag, zondag 1, 2, 3 maart 
ALTERNATOERIA!!!! 

https://www.facebook.com/events/370100379763681/?fref=ts 

op www.scoutselewijt.be vind je normaal ook nog meer informatie. 

Voor de beknopte versie: 

Vrijdag: Dropping 

Zaterdag: Quiz 

Zondag: Spel voor de leden 

 

 

Zondag 10 maart 
Het is geen weekend zoals in de vorige samen staat. Het weekend met de gidsen zal doorgaan van 18 

tot 20 april. 

Op deze zondag van het jaar staat er de X-treme vergadering op. Da wilt zegge da we vanalle 

spellekes gaan spele ma dan extreem. 

Van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

 

https://www.facebook.com/events/370100379763681/?fref=ts
http://www.scoutselewijt.be/


Verkenners 

 

Zondag 17 maart 
Deze vergadering is ook extreem maar op een andere manier. Vandaag gaan we stunte. Neem dus 

allemaal een slecht vlooke mee en mss nen helm as ge da hebt. En dan kunne we is goe zot doen e. 

Van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

 

Zaterdag 23 maart 
Opgelet, dit is een zaterdag!!! 

Omdat een deel van jullie verkenners deze periode examens hebben, lassen we nog even een 

avondvergadering in.  

Vanavond wordt er met vuur gespeeld. 

Van 20u tot 22u aan de lokalen voor “la guerre du feu” 

 

 

Zondag 31 maart 
Geen vergadering wegens Pasen! 

 

 

 

Enfin swat! 

Da was het voor de maand maart. Hierna zijn het nog maar 2 maanden en dan kunne we uitkijke naar 

het kamp. Het zal er zijn voor ge het weet ze. 

 

U NEIGE LEIDING: 



Verkenners 

 

 

 



Jin 

 

Liefste scheetjes! 

Het is al maart, dat wil zeggen dat we alweer een maand dichterbij ons jinkamp komen te staan! 

Hoeraaa..  Nu het eindelijk official is; Macedonia here we come!  

Maar eerst gaan we nog een paar kei neige vergaderingen doen uiteraard!  

Op 1,2 en 3 maart is het Alternatoeria! Ge hebt ulle allemaal wrs al aanwezig gezet op facebook? 

;-)  https://www.facebook.com/events/370100379763681/?fref=ts  

Dus schrijft ulle maar in voor de dropping van vrijdag, de quiz van zaterdag en kom zondag naar de 

scouts voor een awesome spelleke! 

Amai op 10 maart gaan we iets SUPER tof doen! We gaan nog niet vertellen wat, maar je krijgt wel 

al enkele tips: 

   

RARARA.. wat gaan we doen ?  14u ad lokalen! 

17 maart, vandaag doen we iets stom.. De scouts kan niet altijd leuk zijn, dus doen we maar eens 

een stomme vergadering. Ben je benieuw wat we gaan doen? Kom dan maar naar de lokalen vanaf 

14u ! (laat je niet afschrikken, ook stomme vergaderingen kunnen leuk zijn! ) 

24 maart, Omdat het volgende week Pasen is en we dus jammer genoeg geen vergadering gaan 

hebben, doen we deze week een paasvergadering Hoera!  Kom allemaal naar de scouts, 

verkleed in een paaseitje, paashaasje of paaskip of paasklok of paas… ! Van 14u 

ad locals! 

31 maart, vandaag doen we;  

omtermeestechocoladeeitjesinumondstekenendandoorslikkenzondertekauwenendaneenbeschuitjeg

ansopetenendanomtereerstefluiten!  

https://www.facebook.com/events/370100379763681/?fref=ts


Jin 

 

 

Nog een leuke kleurplaat voor Pasen se.. 

 

 

 



Jin 

 

 

Ziezo liefste kindertjes dit was het voor maart! 

Er zit ook nog een supernice weekend aan te komen, zoals we al eerder lieten weten zal het toch 

NIET doorgaan in het weekend van 15-16-17 maart aangezien er een paar paasexamens hebben.. 

Oooh.. maar niet getreurd, we doen het gewoon in een ander weekend! Jeeeuuj   We laten jullie 

nog weten wanneer… 

Dikke knuffels en kusjes van jullie leiding, 

See you at the jinbar!  

DorreMaxInne 

 



 

 



Achterflap 

 

 

 

Alternatoeria Scouts Elewijt 

 

VRIJDAG 1 MAART: DROPPING 

wie? Iedereen die graag stapt 

wat? 2 parcours: 7km en 15 km 

waar? geheim, verzamelen aan de scoutslokalen 

prijs? 2euro/persoon 

hoelaat? 20u 

 

ZATERDAG 2 MAART: QUIZ MET STREEKBIEREN 

wie? iedereen, groepen van 5 personen 

wat? quiz en streekbierencafé 

waar? Zaal 'In Den Prins' a/d kerk van Elewijt 

prijs? 15 euro per groep 

hoelaat? 20 uur 

 

ZONDAG 3 MAART: GROOT SPEL 

wie? leden scouts Elewijt 

wat? groot spel vol uitdaging en teambuilding 

waar? aan de scoutslokalen 

prijs? gratis 

hoelaat? 14u tot 17u 

 

INSCHRIJVEN VIA SCOUTSELEWIJT.BE 


