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Redactioneeltje

Veel leesplezier met deze samen!
Groetjes,
Sander & Jos

Woordje GRL
Hallo iedereen!
Januari is achter de rug en voor een groot deel van de leiding
wil dit zeggen dat de examens gedaan zijn. We duimen
natuurlijk allemaal op goede resultaten, want herexamens
tijdens het kamp is voor niemand leuk. Aangezien de examens
gedaan zijn, kunnen we terug naar de normale gang van zaken
gaan en zullen de vergaderingen weer op zondag doorgaan in
plaats van de avondvergaderingen. Voor wie het zou vergeten
zijn, dit is nog altijd van 14 uur tot 17 uur.
Januari was voor onze jin een belangrijke maand met hun
jinfuif. Na een lange nacht te hebben gewerkt en tot vroeg in de
ochtend hebben moeten opruimen, willen ze iedereen
bedanken voor de aanwezigheid. Het was weeral een
geweldige editie. Ze kunnen nu beginnen plannen en zoeken
naar de ideale bestemming voor hun buitenlands kamp.
Op zondag 17 februari verdelen wij voor het 5de jaar op rij
traditiegetrouw onze ontbijtmanden over heel Elewijt en
omstreken. Dit jaar zijn er enkele nieuwigheden: Zo kunnen de
manden opgehaald worden aan de lokalen en we voorzien ook
manden voor 1 persoon. Omdat het zo een groot succes is
hebben we dit jaar een limiet gezet op elk uur voor de
leveringen. Wees er dus snel bij! Al de info over de manden en
het inschrijvingsformulier zijn terug te vinden op de site:
( http://scoutselewijt.be/valentijn-ontbijtmanden-2019/ )

Woordje GRL

Dit jaar organiseren we naar goede gewoonte geen
troebadoeria, maar alternatoeria. We hebben dit jaar gekozen
voor een quiz. De quiz zal doorgaan op 23 februari vanaf 20
uur, in de zaal van de lagere school van Elewijt. Het wordt een
quiz waar alle ploegen aan gaan kunnen deelnemen. Hapjes en
drankjes zullen aan democratische prijzen te verkrijgen zijn.
Inschrijven is mogelijk met een ploeg van max 5 personen voor
25 euro (per ploeg). Al de info om jullie in te schrijven is te
vinden op de site: ( http://scoutselewijt.be/scouts-quiz-23februari/ )

Verder willen we jullie nog vragen om papieren die ingevuld
moeten worden door ons (zoals papieren van de mutualiteit of
van de gemeente) af te drukken en op een zondag aan de
groepsleiding te bezorgen. Dan zijn jullie zeker dat ze bij de
juiste persoon belanden. Als jullie deze in onze brievenbus
stoppen of aan andere leiding mee geven als wij er niet zijn, is
de kans groot dat het langer gaat duren eer we ze in ontvangst
hebben of dat ze verloren gaan onderweg.

Woordje GRL

Warme groetjes,

Emma

Wannes

Zoë

PS: Heb je wel aangeduid een abonnement te willen op de samen,
maar deze samen niet in de bus gekregen? Laat het ons dan weten
op groepsleiding@scoutselewijt.be !

Kapoenen

Dag kapoentjes!
De eerste maand van het jaar zit er alweer op, en dit betekent
dat februari nu kan beginnen. Net zoals de afgelopen maanden
heeft jullie leiding weer fantastische vergaderingen
ineengestoken en deze kunnen nog fantastischer worden als
jullie zo talrijk als maar kan aanwezig zullen zijn! Om te
ontdekken wat jullie deze maand juist te wachten staat moet je
nog even blijven verder leven ;)

3/2:
Weet je nog dat we 2 weken geleden gaan zwemmen zijn? Met
die leuke andere tak waarmee we gaan zwemmen zijn gaan we
nu allemaal spelletjes spelen. De JIN komt vandaag jullie
allerliefste, tofste, geweldige leiding vervangen, maar geen
getreur het is maar voor 1 keertje, OEF. We spreken af van 2
tot 5 aan de lokalen.

10/2:
Hey kapoens!
Voor de vergadering hebben we een GIGANTISCHE
verrassing voor jullie in petto. Wil je graag ontdekken wat deze
verrassing is? Kom dan naar de lokalen van 14u-17u.
Eventuele belangrijke details zullen op voorhand via mail
verwittigt worden. Maar anders tot dan!

Kapoenen

17/2:
Iedereen heeft graag weleens lekker luie dag waarbij je
heeeeeeel de dag je pyjama aan wil houden en je
s’ochtends helemaal niet wil omkleden. Wel, raad eens?
Vandaag
is
zo’n
dag
want
we
houden
PYJAMAVERGADERING! We gaan vele activiteiten
doen waarvoor een pyjama perfect is (buiten slapen dan
natuurlijk) en we verwachten jullie hiervoor van 14u tot
17u aan de lokalen met jullie meest coole, mooie,
kleurrijke en spectaculaire pyjama aan!!

23/2:
Zoals jullie allemaal wel (of niet, maar dan weten jullie
het nu :) ) al weten gaat dit weekend het Alternatoeria
van de scouts door. Jullie mama’s en papa’s kunnen hier
namelijk gezellig komen meedoen met de quiz,
georganiseerd door de scouts. Om jullie kennis ook te
testen gaan wij voor jullie tijdens de vergadering ook een
quiz maken. Dat wil zeggen dat jullie van 14u tot 17u
welkom zijn aan de lokalen met al jullie kennis!
Groetjes!

3/3:
Vandaag staat er een kleine uitstap op het programma.
We gaan namelijk naar de kleine zee, ook wel bekend
als het bloso domein. Verdere info volgt later per mail.

Kapoenen
Dit was het dan voor de 2de maand van het jaar, op
naar de 3de! Groetjes van de plezantste leiding van het
land
Maxime

Kato

Raoul

Vincent

Jolien

&

Fien

Kabouters
Dag liefste kabouters! Hier is de planning van de maand februari, een
maand vol plezier!
Hopelijk zijn jullie even enthousiast als wij
Zondag 10 februari
Vandaag wordt het een geheimzinnige vergadering, we spelen
namelijk mistery ball!!
Zondag 17 februari
Op 14 februari is het valentijn de dag van de lief
Daarom hebben we een valentijnsvergadering, neem dus al je
charmes mee
En ondtek de verleidster in jezelf.
Zondag 24 februari
Vandaag hebben we jullie slimheid en inzet nodig er moet namelijk
iemand
Bevrijdt worden!!
Zondag 1 maart
Jullie kennen allemaal wel gezelschapselletjes zoals ganzenbord of
monopolie, dat is wat we vandaag gaan doen maar met een kleine
twist, we spelen een levend gezelschapsspel!!

Groetjes van jullie lieven leiding
Sneeuwwitje
Giechel(Janne)

(Kato),

Bloosje(Kaat),
en

Dopey(Cloë),
Niezel(Michiel)

Welpen
3 februari
Vandaag gaan we echt helemaal sportief. We hebben namelijk eeeeeeeeen
sportvergadering!!! We gaan met de boys ( en 2 meisjes J ) allemaal verschillende sporten
doen. Jullie mogen allemaal verschillende attributen meenemen voor te sporten
bijvoorbeeld een voetbal, of een baseballstick, een skateboard, een frisbee ale alles wat je
kan bedenken. We spreken zoals altijd af om 14u op de scouts.

10 februari
Dag boys. Vandaag gaan we helemaal strategisch van bommen tot soldaten van generale tot
corporalen. We gaan namelijk een groot strategospel spelen!!. We spreken zoals altijd af om
14u aan onze prachtige scoutslokalen.

17 februari
Wil je weten hoe het voelt om tegen 1 iemand ( namelijk de groep leiding ) te winnen met al
je andere welpenvrienden? Kom dan vandaag naar de scouts zoals altijd van 14u om ons (
de leiding ) te verslaan tijdens het 1 tegen allen spel.

24 februari
Vandaag gaan we helemaal terug in de tijd. Naar de tijd dat er nog volkspelen waren i.p.v.
dat ze allemaal zoals velen van jullie alleen maar Fortnite, Fifa en ik weet niet wat nog zitten
te spelen. Als je niet weet wat volkspelen zijn kom dan zeker naar de scouts om dit te weten
te komen. Zoals altijd is dit van 14u tot 17u.
En voilà dit is het weer voor de maand februari!!! Tot zondag mannen. Groeten van jullie
lieftallige leiding

Jong-gidsen
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Hoofdstuk 6: Jong-gidsen
Inleiding
Dit boek probeert inzicht te bieden in de kalenders van de
verschillende takken van Scouts Elewijt. Dit hoofdstuk gaat
specifiek over de tak: de Jong-Gidsen. Dit zijn meisjes van het
6e leerjaar tot het 2e middelbaar die, net als de andere
takken, een eigenaardige gewoonte hebben om zich elke
zondag tussen 14u en 17u naar de Diependaalstraat 34 in
Elewijt te begeven. Er is al veel onderzoek gedaan naar wat
de drijfveren zijn van deze vreemde schepsels, maar hier is
nog steeds veel onduidelijkheid over. Dit hoofdstuk zal zich
toespitsen op de maand februari in 2019 en hoopt zo een
bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke literatuur
omtrent het gedrag en de activiteiten van Jong-Gidsen.
6.1 Teambuilding
Op 3 februari deden de Jong-Gidsen iets aan hun
groepsgevoel. Veldwerk naar deze soort activiteiten toonde
al aan dat wat zij ‘teambuilden’ noemen, goed is voor de
interne groepssfeer. Teambuilden doen zij door allerlei
opdrachten en spelletjes te doen waarbij ze in kleine groepjes
of in één grote groep moeten proberen het tot een goed
einde te brengen. Hiervoor hebben ze samenwerking, geduld
en creativiteit nodig. Na de drie uur van ‘teambuilding’,
tussen 14u en 17u, is er een echte verandering in hun
groepsgedrag te merken. Ze hebben nu zichtbaar meer
plezier en ze ervaren meer vriendschap in het samen zijn.

Jong-gidsen
6.2 Roze dropping
Wat de Jong-Gidsen op deze dag deden is nog steeds een
groot raadsel in dit onderzoek. Op 10 februari kwam iedereen
aan om 14u in volledig roze outfit. Daarna verdwenen ze tot
17u. Waar ze zijn geweest, wat ze daar hebben gedaan en
wat de functie was van die roze kledij kan niet afgeleid
worden uit dit onderzoek. Toch is het zeker dat de roze kledij
een belangrijke rol speelde op die dag.
6.3 Valentijn Eetfestijn
Op de derde vergadering van februari, de 17e, gedroegen de
Jong-Gidsen zich wat vreemd. Had het te maken met het
feest dat ze vieren op 14 februari, genaamd Valentijn? Of had
het eerder te maken met dat iedereen wat lekkers had
meegebracht en ze niet konden wachten om het op te eten?
De inhoud van die vergadering mag wegens
anonimiteitsvereisten niet worden meegedeeld. Wel mag
geweten zijn dat de Jong-Gidsen er waren tussen 14u en 17u,
met allemaal iets lekkers in hun handen én een zo goed als
lege maag. Daarom is het ook belangrijk dat ze nog niet te
veel hebben mee-gesmuld van de lekkere ontbijtmanden die
Scouts Elewijt rond doet die dag.

Jong-gidsen
6.4 Derdejaars
De Jong-Gidsen worden bij hun bijeenkomsten altijd geleid
door ‘leidsters’. Zij bedenken de spelletjes, zorgen dat al het
materiaal aanwezig is en dat ze de groep van ongeveer 30
meisjes 3 uur lang kunnen bezighouden, waarna ze
terugkeren naar hun nesten. De rol van deze leidsters is
cruciaal om chaos en wanorde in de groep te vermijden, maar
op 24 februari gebeurde er iets heel eigenaardigs. Wederom
tussen 14u en 17u, namen de oudsten van de groep het
voortouw. Vermoedelijk hebben de oudste van deze tak, de
derdejaars, op voorhand via mail of op de vorige vergadering,
uitgelegd aan de leidsters wat hun plannen waren voor hun
derdejaarsvergadering. De derdejaars waren die dag ook
vroeger, namelijk zeker al om 13:30, om alles klaar te zetten.
De anderen (1e en 2e jaars) kwamen gewoon om 14u.
6.5 Weekend
Van vrijdag 15 maart tot zondag 17 maart plannen de JongGidsen een uitstap met hun mannelijke wederhelft, de JongVerkenners. Meer info hebben de Jong-Gidsen hier zelf nog
niet over gekregen, maar wat ze wel weten is dat ze zich
zullen moeten verkleden in iets, dat de ouders hun zullen
brengen met de auto en dit onderling best afspreken en dat
ze meer info krijgen via een kanaal dat ze ‘Gmail’ noemen.

Jong-gidsen
Conclusie
Jong-Gidsen zijn gevarieerde schepsels die heel aparte dingen
doen op hun zondagen. Dit hoofdstuk heeft inzicht geboden
in wat ze doen, maar waarom ze het doen is nog steeds niet
duidelijk en zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Uit
survey ’s met de leiding blijkt dat zij het jammer vinden dat
sommige jong-gidsen minder vaak komen. Ze stelden daarom
voor dat deze jong-gidsen vaker komen de komende
maanden en dat ze zo elkaar goed kennen tegen dat ze hun
grote uitstap maken, het ‘Kamp’.

Jeevee’s
Aangezien uw leiding examens heeft en dus niet veel tijd heeft hou ik het bij deze samen ( in
tegenstelling tot de vorige) kort maar krachtig.
3 februari : Eén tegen allen. Vandaag nemen jullie het op tegen de leiding, eens zien wat jullie waard
zijn.
10 februari : bandenverdaring. Geen verdere uitleg nodig.
17 februari : De mol vergadering. Vandaag spelen we een verkorte maar minstens even leuke versie
van de mol.
23 februari : Alternatoeria : vandaag is het alternatoeria en dit jaar organiseren we een quiz! Uw
leiding zal daar zeker en vast aanwezig zijn en wij hopen daar wat jv’s en ouders tegen te komen .

En hier nog wat foto’s van afgelopen maand

Groetjes van jullie allerliefste leiding xoxo

Gidsen
DAG MIJN LIEFSTE SCHATTEBOLLEKES
ZIJN JULLIE KLAAAAAAAAAAAAAAAAR VOOR ALWEER EEN HOOP
NIEUWE VERGADERINGEN VAN DIT AWESOME JAAR?
Ik hoop het wel! Hier komen zeeee:
Zondag 1 februari: Prima ballerina’s op schaatsen
Zoals jullie in de vorige samen konden lezen
gaan we vandaag “Sterren op het ijs” nadoen,
maar dan beter! Dat wordt lachen seg! Vergeet
zeker geen muts, sjaal, handschoenen en dikke
sokken want ik heb gehoord dat het daar wel
eens goed koud kan zijn! We gaan schaatsen in
mechelen dus kom zeker allemaal met de fiets!
Meer info over hoeveel dit grapke zal kosten,
hoelaat we vertrekken,... delen we jullie nog mee
via Facebook!

Zondag 10 februari: Uitbrekertje
Een escape room (ook wel escape
challenge, escape game, exit game,
ontsnappingsspel of ontsnapkamer) is een
interactief spel waarbij een groep mensen
in een of meerdere kamers wordt
opgesloten. De deelnemers moeten door
middel van het zoeken naar sleutels, codes
en aanwijzingen, en door het oplossen van
puzzels en raadsels de kamer(s) binnen een
bepaalde tijd (meestal een uur) proberen te
verlaten. Veel escape rooms hebben een
thema uit het horror-, detective- of
misdaadgenre. Er zijn escape rooms in onder andere een bus, een auto, een onderzeëer,
een kluis, een bank, een gevangenis en een boerderij. Van Twee tot vijf @ the locals
als ge durft!

Gidsen
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Zaterdag 23: Skoutskwiiiiiis

Een gloed nieuw concept, daar wilt ge zéker bijzijn! Nee? Vul snel de poll op
facebook in zodat we samen een ploegje kunnen vormen om de quiz te winnen! Jullie
leiding is drankjes aan het opdienen dus de brains moeten van jullie komen! Succes!
=> Van acht tot twaalf in de Regenboog xxx

Gidsen
VRIJDAG 1 TOT EN MET ZONDAG 3 MAAAAART: WEEEEEEEEKEND
BABYYYYYY
Oh ja, ik kon het niet laten jullie dit nieuwtje nog te besparen! Het eerste weekend
dames EN HEREN, trekken we er op uit! Samen met de knappe verkenners aan onze
zij gaan we een weekend alles op stelten zetten! Voor het thema, de locatie, en alle
andere stuff houd ik jullie wél nog even in spanning!

Voila se vrienden, dat wordt weer een topmaand! Hier een foto van toen jullie leiding
nog met vier was ;)
Kuskes, hartjes, smakkerds, groetjes, knuffels, protjes, knipoogskes, high fives!!

Verkenners
a.k.a. VerkennerTV

Jin
Jow Jinners,
Nu we wat uitgerust zijn van de jinfuif kunnen we weer aan de gewone
vergaderingen beginnen! Hier is de maandschors van februari:

Zondag 3 februari
Volgend jaar zijn jullie leiding, en dat kan
natuurlijk niet zomaar zonder eerst een
beetje geoefend te hebben. Dat gaan we
vandaag dan ook doen! Jullie mogen de
kapoenenleiding,
kabouterleiding
en
welpenleiding helpen met leidinggeven.
Meer afspraken over hoe we dit gaan
aanpakken zal via het gezichtsboek
medegedeeld worden.

Zondag 10 februari
Ondertussen ligt het al vast dat we naar
Bulgarije op jinkamp zijn, en de vliegtickets
zijn zelfs al gekocht. Maar er ligt nog steeds
veel niet vast. Waar gaan we overnachten,
hoe gaan we ons verplaatsen, wat hebben
we allemaal nodig? Dit gaan wij uitzoeken
op het vakantiesalon in Brussel!! Meer
info volgt!

Zondag 17 februari
Vriendjesvergadering! Tijd om te stoefen tegen uw vrienden of vriendinnen
over wat voor een leuke dingen wij elke zondagnamiddag wel niet doen! Het is
de bedoeling dat iedereen één vriend of vriendin meeneemt, maar meer mag
altijd natuurlijk. 2 tot 5 @ lokalen, tot dan!

Jin
Zondag 24 februari
Ik heb geen idee wat we vandaag gaan doen. Het is vandaag aan jullie om een vergadering
ineen te steken, zodat jullie al eens kunnen ervaren wat het is om leiding te zijn. Zie zeker
dat we van 2 tot 5 bezig zijn!! Vandaag is het aan Brikke, Kris, Peter-Jan, Robbe en
Paulien! De rest komt later ook nog aan de beurt (zie facebook).

Zondag 3 maart
Ik hoop dat jullie al eens graag een kast of tafel
in elkaar steken want vandaag gaan wij de IKEA
onveilig maken! Doe gewone kleren aan
vandaag, anders sturen ze ons misschien buiten
vanaf ze ons zien. SBK zal jullie met de auto
brengen, aangezien we alle drie ons rijbewijs
hebben (goed zo Sammy!!). Wederom afspraak
van 2 tot 5 aan de lokalen!

Voila, dat was het!
Vele groetjes van jullie liefhebbende leiding
xxxxxxx

Achterflap

