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Redactioneeltje 
 

Gelukkig nieuwjaar allemaal!! 

Groetjes, 

Tibo & Sander 

 

 
 
 
 
 



Woordje GRL 

 

Liefste leden en ouders  

Eerst en vooral wensen wij jullie een fantastisch 2020! 

Hopelijk heeft iedereen goede feesten gehad en zijn jullie volledig 
klaargestoomd voor het nieuwe jaar! Helaas brengt dit ook minder goed nieuws 
met zich mee... we zitten namelijk al in de helft van het scoutsjaar "#$ . Dat 
brengt ons natuurlijk wel weer dichter bij het kamp! #Whoopwhoop, wij kijken 
er al naar uit!   

Wist-je-datje 1.0: om mee te mogen op kamp moet je een minimum van ⅓ van 
de vergaderingen aanwezig zijn geweest. Zo verzekeren we er ons van dat de 
leiding en de leden elkaar goed kennen. Zet dus zeker een tandje bij als jij / jouw 
kind hier nog niet aan komt.  

Wist-je-datje 2.0: Bij scouts en gidsen Vlaanderen, en zo ook bij ons, is het de 
traditie om elkaar te dopen tot echte scouts. Bij elke tak word je één keer 
gedoopt, bij de jong-givers, givers en jin heet dit de totemisatie. Tot vorig jaar 
kreeg je als eerstejaars jong-giver een totem, als eerstejaars giver een adjectief 
en bij de jin een kleur. Zo’n totem (dierennaam) vertelt wie jij bent. Elke scouts 
is vrij om te kiezen wanneer en hoe ze die totemisatie aanpakken. Tot vorig jaar 
kreeg je bij scouts Elewijt een totem of adjectief als eerstejaars in een tak. Wij 
vinden dat dit eigenlijk een jaar te vroeg is. Na de lagere school verander je 
immers nog heel hard voor je wordt wie je uiteindelijk zal zijn. Daarnaast 
ondervinden wij dat leden als tweedejaars het dichts bij zichzelf staan. 
Eerstejaars zijn de jongsten van de groep en stellen zich dus eerder volgzaam op. 
Derdejaars zijn de leiders en durven luider te zijn dan anders. Daarom kozen wij 
ervoor onze totemisatie te verschuiven, van eerstejaars naar tweedejaars.  

Ook de inhoud van de totemisatie werd grondig aangepast. Vroeger noemden 
we dit “dopen” en kon je het beschrijven als een dag afzien, vuil, gekomandeerd 
en vernederd worden om te bewijzen dat je je totem écht verdiend. Sinds vorig 
jaar draait het er om te bewijzen dat je een echte scout bent. Op elk niveau 
worden er survivalskilss getest. De kabouters en welpen leren vooral 
samenwerken, oplossingen zoeken en planlezen. Bij de oudere takken gaat het 
om overleven met leeftijdsgenoten door te sjorren, vuur te maken, hout te 
kappen, stafkaart te lezen, knopen te maken,…  



Woordje GRL 

 

Als eerstejaar leer je deze dingen op kamp, als tweede jaar moet je bewijzen dat 
je het onder de knie hebt om vervolgens als derde jaar de eerste jaars weer op 
te leiden.  

Wat we dus eigenlijk willen zeggen is dat er dit jaar op kamp geen totemisatie 
zal plaats vinden (zoals vorig jaar al aangekondigd werd). De eerstejaars van dit 
jaar hebben dus een extra jaar de tijd om alle skills onder de knie te krijgen en 
zullen volgend jaar als tweedejaar hun gelofte, totem of adjectief krijgen.   

Een nieuw jaar betekend deze keer voor ons ook: nieuw sanitair! We 
verbouwden onze toiletten tot een heuse badkamer mét douches! Wij staan te 
popelen om ze aan jullie te tonen. Weg met die Toi-tois! Houd zeker de socials 
in het oog om de eerste updates te zien passeren.  

Op zaterdag 11 januari stelt de jin hun jaarlijkse jinfuif voor! Een groot feest 
waarmee ze de kas voor hun jinkamp vullen. Niet te missen dus. En geen nood, 
ook de iets oudere onder ons zijn welkom om iets te komen drinken. De jin zal 
de komende deze dagen uw deur zeker niet overslaan bij de verkoop van hun 
(steun)kaarten.  

Opgelet! Door het grote succes van dit feesje zitten wij sinds vorig jaar op een 
andere locatie, we verhuisden naar ‘De Loods’ (Douaneplein, Mechelen). Meer 
info op de Facebook- en instagrampagina van ‘Jinfuif Elewijt’.  

Daarnaast verwennen we jullie ook dit jaar graag met onze heerlijke 
ontbijtmanden op 16 februari. Je kan zo’n mand bestellen via het 
bestelformulier op onze website (www.scoutselewijt.be) of het bestelformulier 
op de flyers die we over heel Elewijt verspreiden (ook te vinden op onze site). 
Inschrijven kan tot 7 februari. Je kan kiezen tussen 1-persoons-, 2-persoons-, 4-
persoons- en luxemanden. Net als vorig jaar kan je je mand ook zelf komen 
afhalen aan de scoutslokalen als je dat wilt. Wil je liever wat langer blijven 
liggen? Laat ze aan huis leveren (in Groot-Zemst, buurdorpen van Elewijt en 
tussen 10 en 11 uur ook in Mechelen).  

 

 

 



Woordje GRL 

 

Om af te sluiten geven wij jullie nog graag wat datums mee:  

11/01: Jinfuif  

16/02: Ontbijtmanden  

7-8/3: Troebadoeria (de week voordien gaan de repetities door op   
maandag en dinsdag) 

25/04: Skoette TD 

27/06: Groepsuitstap  

05/08 of 8/08 of 10/08 - 15/08: Kamp 

Check voor meer informatie zeker onze website eens: scoutselewijt.be. Of zoek 
ons op Facebook voor leuke foto’s en nieuwtjes: Skoette Elewijt. 

Wij zijn er even uit om te blokken en te vieren maar zien jullie graag terug in het 
nieuwe jaar!  

Lieve groetjes,  

 

De groepsleiding 

Hemelsblauwe goedhartige ibis  

Peperpikante papayaoranje innige orongo         

 

(groepsleiding@scoutselewijt.be) 

 

 

P.S. 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 

 

 

 



Kapoenen 

 

 

 



Kabouters 

 

Dag lieve kaboutertjes 

het jaar 2020 is van start gegaan. Na al het feesten en cadeautjes krijgen is het weer tijd om 
naar de scouts te gaan. Jullie goede voornemens voor het nieuwe jaar, zoals flink zijn op de 

scouts, mogen jullie zeker meenemen. Om te weten wanneer je waar moet zijn voor de 
eerste leuke vergaderingen van 2020 moet je zeker verder lezen. 

 

Vrijdag 10 Januari 

Vandaag worden jullie aan de lokalen verwacht van 19u tot 21u. 
Wat we gaan doen is nog een mysterie. Als jij houdt van 
verrassingen is dit zeker iets voor jou!  

 

Zaterdag 18 januari 

Om te ontbijten moet je toch altijd zo vroeg opstaan. En daar worden wij kaboutertjes toch 
altijd zo moe van. Sneeuwwitje, Bloosje, Stoetel en Niezel zijn daarom meer fan van brunchen. 
Ben jij het met ons eens? Kom dan van 10u tot 12u naar de lokalen om mee te genieten van 
ons heerlijke feestmaal. Extra info over de brunch volgt via mail. 

 

Vrijdag 24 januari 

Tik tak boem, 4 op een rij, monopoly, rummikub, lach je 
rijk, uno, ganzenbord en zo veel meer. Welk spelletje 
speel jij het liefst? Neem je favoriete spelletje mee naar 
de scouts en versla je leiding en vriendinnen. Voor deze 
leuke activiteit spreken we om 19u af aan de lokalen en 
zijn jullie om 21u weer vrij om naar huis te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kabouters 

 

Vrijdag 31 januari 

Willen jullie er even goed uitzien als jullie knappe leiding? Kom dan zeker van 19u tot 21u naar 
de lokalen voor een gezellige beauty-avond/pyjamafeestje. Op dit feestje mogen jullie in 
pyjama komen met gezellige dekentjes of slaapzakken en allerlei beauty-spullen. We zullen 
elkaar mooi maken en verwennen, terwijl we roddelen over allerlei dingen. 

Veel liefs van jullie lieve leiding 

Sneeuwwitje                            Stoetel                                 Bloosje                                  Niezel 

 



Welpen 

 

Hallo welpen 

De vakantie is voorbij, 2020 is op onze deur komen kloppen. Hopelijk hebben jullie het nieuwe 
jaar op een spetterende manier ingezet.  

Het is januari dus dat betekent nog meer avondvergaderingen. 

Vrijdag 10 januari: driekoningen van 19u tot 21u 

 

Driekoningen, driekoningen geef mij ne nieuwen hoed…  

Oefen goed op jullie allermooiste driekoningenliedjes want 
we gaan zingen uit volleborst! Breng zeker wat 
verkleedspullen mee om jullie act helemaal compleet te 
maken.  

Vrijdag 17 januari: filmvergadering van 19u tot 21u 

Vandaag gaan we allemaal samen een film kijken. Neem gerust een dekentje en een kussentje 
mee om je warm te houden. Natuurlijk horen er bij een film ook snacks. Jullie mogen allemaal 
een lekkere zak chips of een pak koeken meebrengen naar de scouts.  

Vrijdag 24 januari: chinese vergadering van 19u tot 21u 

 Ni Hao! Leg jullie chinese verkleedkleren al maar klaar 
want het is Chinees Nieuwjaar! Deze avond gaan we 
ons dik eten aan een lekker chinees gerecht, njom 
njom. Mama en papa moeten dus vandaag geen eten 
voorzien voor jou. Na onze heerlijke maaltijd gaan we 
chinese spelletjes spelen. Wie kan er het beste 
overweg met stokjes? Of wie is een krak in chinese 
voetbal? Op vrijdag 24 januari komen we het allemaal 
te weten! 

Vergeet zeker geen gepaste outfit!  

 

 

 

 

 

 



Welpen 

 

Zondag 2 februari: brunch van 10u tot 13u 

Vanaf deze week zijn het terug vergaderingen op zondag! Noteer dit zeker in jullie agenda!  

De leiding is wel fan van een lekkere croissant of een stukje 
spek en daarom doen wij deze vergadering een brunch!  

Tot dan!  

Dikke kusjes van jullie lieftallige leiding! 

 

Bagheera                                Akela  

 

 

 

 

 

 

Hathi                                                                                              Jakala 

  
    

                          

 

 

 

 

Balou                                                                            Marala 



Jong-gidsen 

 

  



Jeevee’s 

 

Samen Januari 

Jow swakkes, dit is weer de planning voor de maand januari, ongetwijfeld wordt 
dit weer een topmaand like always. Veel leesplezier met het lezen.  

Aller eerst willen wij jullie nog meedelen dat 05/01 er geen vergadering 
gepland staat. 

10/01  

Deze avond is het kookvergadering. Duuus doe allemaal maar je koksmuts op, ga 
je handen maar wassen want het is koken geblazen. Meer info volgt in een mail 
dat jullie zullen krijgen. De vergadering begint om 18u en eindigt om 20u   

17/01 

Vanavond gaan we het ons echt op het gemak maken. Pak die slaapzak maar 
mee, doe die onesie maar aan of waar je ook comfortabel in zit. We doen 
namelijk een comfy vergadering. Jullie zijn allemaal welkom van 19u30 tot 20u30  

24/01 

We hebben vanavond een avond vol om te spelen. Haal je speelskills maar boven 
want we hebben vanaaavond “Gezelschapspellenvergadering!!”. Neem allemaal 
maar een spelletje mee want hoe meer spelletjes hoe meer plezier natuurlijk. 
Jullie zijn allemaal welkom van 19u30 tot 20u30.  

02/02 

Vandaag gaan we bakken zwart geld verdienen, bloemsuiker verpatsen en 
vooral elkaar beroven. Willen jullie graag weten hoe we dit allemaal gaan doen, 
kom dan van 14u tot 17u naar de lokalen.  

GREETZ VAN JULLIE FAVORIETE 
LEIDING XOXO 



Gidsen 

 

Ja hoor! IT’S 2020, BITCHESSSS!!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaar om een heel jaar nog 2019 op uw toetsen te schrijven omdat ge steeds maar vergeet dat het al 
2020 (!!!) is?! De tijd vliegt dus, net zoals dit scoutsjaar "#$ Maar er staan ons nog super veel leuke 
dingen te wachten. Voor ik verder ga naar de maandschors, eerst nog een paar nuttige weetjes over 
wat er exact 100 jaar geleden aan het gebeuren was in de wereld: 

-invoering vrouwenstemrecht in Nederland (in België mochten vrouwen pas stemmen in 1948: 
whuuttt?!!!??? & mannen al sinds 1919. Denk daar maar eens over na wanneer ge binnen een paar 
jaar in de regenboog staat om te gaan stemmen)  

- De Vrede van Versailles treedt in werking en daarmee komt er formeel een einde aan de Eerste 
Wereldoorlog 

- Eerste Algemene Vergadering van de Volkenbond (voorloper van de 
Verenigde Naties) 

- In Brits-Indië begint Mahatma Gandhi een campagne van burgerlijke 
ongehoorzaamheid tegen het Britse gezag. 

-België organiseerde in 1920 de Olympische Spelen en won toen het 
voetbaltoernooi!  

- De Berberleeuw sterft in het wild uit, als het laatste exemplaar in Marokko 
wordt doodgeschoten. ☹"#$  
Oké, nu terug naar wat er écht belangrijk is om te onthouden: wat gaan we doen in januari? 

VRIJDAG  10 JANUARI TUSSEN ACHT EN TIEN: ESCAPEN 

Nee, niet escapen van een veel te vroeg familiefeest op 1 januari of van een boekenpresentatie 
waarvan ge het boek eigenlijk maar half/diagonaal/enkel inleiding en einde hebt gelezen. Waaruit ge 
dan wel zult moeten escapen, komt ge dan te weten! 



Gidsen 

 

De volgende dag gaan we de benen van ons lijf dansen om de jin hun kamp te betalen, want dan is 
het JINFUIF! Allen daarheen! Van 21:00 - … (tot hoe laat uw ouders u vertrouwen) 

ZATERDAG 18 JANUARI 8-10 GEZELSCHAPSPELEN 

Scouts draait niet alleen om zotte spelletjes spelen, soms mag het ook eens gewoon lekker gezellig 
chill. Daarom gaan we vandaag gezelschapsspelletjes spelen! 

Dit is een zaterdag, van 20 tot 22u! 

VRIJDAG 24 JANUARI 20:00-22:00 QUIZ 

 

 

Voor meer van dit leuks: zelfde tijd zelfde plaats! 

We hopen jullie in januari super vaak te zien!  

 

GROETJES  

Tim, Kaat & Merel 

 

 



Verkenners 

 

Swakkes, hieronder zien jullie de samen van Januari.  
Hij zal weer vol staan met nuttige info waardoor jullie heel de planning van de maand alvast hebben 
&'()  

We beginnen met zondag 5 januari :  

Ookal is het nog kerstvakantie wilt jullie leiding jullie hier toch al even zien, en goede verstaander 
weet waarom we nu al een vergadering houden, meer info volgt. 

Zaterdag 11 januari : 

Vergadering op zaterdag? Hehe niet zo maar een vergadering, nee hoor vandaag is het VERPLICHT 
boite met de poulekes op de junfuif! Dus voor diegene dat niet mogen van de ouders zeg maar dat 
het in de samen staat en jullie dus verwacht worden, meer info volgt zoals gewoonlijk *+,-  

Zaterdag 18 januari :  

Helaas helaas zit jullie leiding nog midden in de examens, dus gaat het nog eens een 
avondvergadering worden, maar wat hoe laat en hoe? Die info volgt ofcourse  

Zondag 26 Januari  :  

Et voila, terug zoals het hoort. Een classic vergadering van 2-5, en eentje voor de echte scouts!  

En ohja, meer info volgt 

Voila kleine damherten dit was het voor januari, alle concrete afspraken en uren worden zoals 
gewoonlijk nog mee gegeven 

 



   Jin 

 

EWA EWA EWA JINNERS!!  

De komende pagina gaat over de belangrijkste maand van het jaar voor ons: JANUARI!  In deze maand 
staat ook het belangrijkste evenement van het jaar voor de deur: DE JINFUIF!  

Zet jullie dus schrap voor een maand vol promo, promo en nog eens promo!  

Zondag 5 januari: 10u-13u: Nieuwjaarsbrunch 

We hebben net met z’n allen een heerlijke avond beleefd en  feestelijk 2020 ingezet maar wat is een 
gloednieuw jaar zonder een nieuwjaarsbrucnh? Wel kom dus zondagvoormiddag naar de scouts om 
met z’n allen gezellig te brunchen! De sappgie verhalen van de oudejaarsnacht vertellen, de genante 
momenten beschrijven en gezellig samenzijn dat allemaal op 5 januari!  

Zaterdag 11 januari: JINFUIF 2020!!!!!!!!!!!! 

Hoef ik jullie nog te vertellen hoe belangrijk deze dag, avond en nacht is voor ons allemaal? Vandaag 
is de hoogdag der hoogdagen van het jaar: DE JINFUIF! We spreken s’ochtends af om alles te gaan 
opbouwen en vanaf 21u komt jong en oud naar het plezantste feestje van het jaar! Hou zeker jullie 
facebook in de gaten voor alle praktische info over deze hoogdag!  

Wij hebben er ontzettend veel zin in, jullie ook?  

Zondag 19 januari: 14u-17u: Evaluatie jinfuif en brainstorm kamp:  

Bij het schrijven van dit deeltje hoop ik dat het een succes was! We evalueren evenmet z’n allen wat 
jullie ervan vonden! Daarnaast hebben wij drie (jullie lieftallige leiding) de balans opgemaakt en we 
weten wat de mogelijkheden zijn. Gaat het dan toch het strand van Blankenberge worden of trekken 
we naar een iets toffere (No hate op Blankenberge xdxp) plek? We polsen bij jullie eens wat jullie zoal 
willen doen, of wat juist absoluut niet? Kortom, komen is de boodschap!!!  

 

Zondag 26 januari: 14u-17u: “Stel je gaat op jinkamp naar…, wat doe je dan?”-vergadering:  

Vandaag mogen jullie per twee een land naar keuze kiezen waar we op jinkamp zouden kunnen gaan. 
Op jullie geheel eigen, originele en plezante manier stellen jullie dit land voor en proberen jullie dit aan 
ons allen te verkopen als de ideale bestemming! Hoe meer volk, hoe meer landen, hoe meer opties en 
hoe meer plezier!  

Kusjes en lekjes op hete plekjes, 

Jullie favoriete drietal,  

Indi, Tim & Sander xoxo  

 



   Achterflap 

 

 


