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Redactioneeltje

Yes! Yes! Yes! En nog eens yes! We mogen weer de samen
maken. En jullie mogen die gewoon weer lezen ofwa? Mega
cool!
Klaar voor?
Start!!!

Groetjes
Jullie samenploeg

Woordje GRL
Hallo iedereen!
Januari is achter de rug en voor een groot deel van de leiding wil dat zeggen dat ook die
vervelende examens gedaan zijn. We zagen dit, samen met de nieuwe coronamaatregelen in
verband met de jeugdwerking, als het juiste moment om de scouts terug op te starten. Dit wil
zeggen dat vanaf 7 februari de vergaderingen weer door zullen gaan op zondag van 14u tot
17u ☺
We mogen jullie er niet vergeten op te duiden dat volgens de nieuwe maatregelen elk kind
slechts 1 hobby mag hebben per week. We hopen dat jullie deze maatregel, (en alle andere
uiteraard ook) correct volgen. Wie ziek is blijft thuis.
Hier alles nog eens op een rijtje:
De maatregelen t.e.m. 12 jaar:
●
●
●
●
●

bubbels van max 10 personen (exclusief leiding)
zowel binnen als buiten aanbod toegelaten (nadruk ligt buiten)
keuze van max 1 hobby/week ligt bij ouders en leden zelf
leden moeten geen mondmaskers dragen
geen overnachtingen toegestaan

De maatregelen voor 13 t.e.m. 18 jaar:
●
●
●
●
●

max 10 personen per bubbel (exclusief leiding)
uitsluitend aanbod in buitenlucht
keuze van max 1 hobby/week ligt bij ouders en leden
zowel leden als leiding moet altijd een mondmasker dragen
geen overnachtingen toegelaten

Wij pakken het als volgt aan: Zondag 7 februari vliegen we er weer in! We werken nog steeds
met het online inschrijvingssysteem op onze site. Per week zijn 20 plaatsen bij elke tak (in
twee bubbels van 10). De inschrijvingen zullen elke week opengesteld worden op woensdag
(diezelfde week) om 19 uur. De eerste 20 ingeschreven leden zullen zondag verwacht worden
op de locatie die aan hun groep wordt toegewezen (die locatie vind je in de samen, op de site
en onderaan deze mail). Leden die ingeschreven zijn, maar toch niet komen opdagen en zo
een plaats van iemand anders innemen zullen 2 weken niet meer welkom zijn.
Locaties:
●
●
●
●
●
●
●
●

Kapoenen: aan de lokalen
Kabouters: Plein aan het jeugdhuis en de hondenschool
Welpen: aan de lokalen
Jonggidsen: Speeltuintje in de Bloemenwijk (Rozemarijnstraat)
Jongverkenners: Pleintje in de bloemenwijk (Bonekruidstraat)
Gidsen: parochietuin (Dynastiestraat)
Verkenners: Plein aan het jeugdhuis en de hondenschool
Jin: tennisplein Fabiolalaan of elders vermeld in de samen

Woordje GRL
Zit je na deze mail toch met nog vragen, kan je ons altijd bereiken via een mail naar
groepsleiding@scoutselewijt.be .
Jaarlijkse evenementen georganiseerd door de scouts (de ontbijtmanden met valentijn,
alternatoeria…), kunnen we met spijt in het hart voorlopig nog niet laten doorgaan. Moest dit
in de nabije toekomst veranderen zal dit zo rap mogelijk gecommuniceerd worden via mail.
Door de uitzonderlijke omstandigheden kon de jin jammer genoeg dit jaar geen fuif
organiseren in januari. Het doel van deze fuif: het inzamelen van centjes voor hun buitenlands
kamp. Om toch op deze fantastische reis te kunnen financieren hebben ze al enkele
alternatieven op poten gezet, waaronder ook hun tombola. Hierbij zouden we graag iedereen
willen bedanken dat de jin gesteund heeft door 1 of meerdere lotjes te kopen!
Als laatste wouden we ook graag nog eens aanhalen dat de kampdata veranderd zijn dit jaar,
zodat iedereen dit op tijd kan inplannen en hopelijk ook naar kan uitkijken ☺
●
●
●

Giversen jong-givers: 2 tot 12 augustus
Kabouters en welpen: 5 tot 12 augustus
Kapoenen: 7 tot 12 augustus.

Zo, dat was het weer voor deze maand! We zien jullie hopelijk op zondag 7 februari ☺
GROETJES VAN DE GRL XXX

Kapoenen
Dag lieve kapoenen! Eindelijk mogen jullie weer naar de scouts komen! Ik hoop dat jullie ons
even hard hebben gemist als wij jullie. Wij hopen er een leuke februari maand van te maken.
De vergaderingen zijn als volgt:

Zondag 7/02
Vandaag is het 1 tegen allen! Alle kapoenen gaan het opnemen tegen de leiding in allerlei
soorten kleine, toffe spelletjes. Van 14-17 uur aan de lokalen

Zondag 14/02
Vandaag is het Valentijn. Dit is de dag van de liefde. Kom dus zeker naar de scouts om het
Valentijnspel tot een goed einde te brengen. Van 14-17 uur aan de lokalen.

Zondag 21/02
Vandaag gaan we een hele dag in het bos spelen, kampen bouwen en elkaars kampen
veroveren. Wie kan het beste kamp bouwen? Wie kan het best zijn vlag verstoppen? Dat
gaan we vandaag ontdekken van 14-17 uur op de scouts.

Zondag 28/02
Vandaag wordt het een hele stressvolle en spannende vergadering!
Bereid jullie thuis alvast al maar goed voor want vandaag moet alles
binnen de minuut.
Wil je hierover meer te weten komen, kom dan van 14-17 uur naar
de scouts.

Kapoenen
Zondag 7/03
Basketbal, turnen, dansen, voetbal, volleybal, ballet, zwemmen,...
Vandaag wordt het een sportieve dag. We gaan spelletjes spelen die te maken hebben met
sporten! Van 14-17 uur op de scouts.

Dit was de Samen voor februari, hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij!
Tot dan!
Groetjes
Nathan

Simon

Jolien

Yenthe
Sam

Cyriaque

Kabouters
Liefste kabouters, na een lange tijd geen scouts meer vliegen we er terug in! Wij kijken er
alvast naar uit om jullie terug te zien en samen veel plezier te maken. Hopelijk jullie ook!
Nieuwe vergaderingen betekent … een nieuwe samen!!
Ben jij even benieuwd als alle anderen om te weten wat wij gaan doen deze maand? Neem
dan alvast een warme chocomelk bij de hand en zet u maar comfortabel om te lezen wat
voor toffe activiteiten wij in petto hebben voor jullie!

!! Door de Covid-19 pandemie zal elke tak op een andere plaats afspreken om de
vergadering te beginnen. De kabouters zullen verzamelen aan de hondenschool in Elewijt.
We verwachten de leden dus elke zondag op deze plaats en NIET aan de scoutslokalen !!
Zoals de GRL heeft laten weten is er elke week plaats voor 20 leden. De inschrijvingen
gebeuren online op onze website. Leden die niet ingeschreven zijn, kunnen we helaas niet
toelaten.

7 februari
Wie is de stoerste onder de kabouters? Wie heeft het in zich om alles te
geven om die top te bereiken? Durf jij het tegen iedereen op te
nemen? Als je denkt dat jij die kabouter bent dat tot bovenaan de
ladder geraakt, kom dan zeker van 14 tot 17 naar de vergadering om
jezelf te bewijzen.

14 februari
Vandaag is het Valentijn! Een dag dat helemaal in teken staat van
de liefde. Ben jij misschien verliefd? Wie weet schiet cupido zijn
pijlen af naar jou en vind je het liefje van je leven. Maar cupido
zijn pijlen blijken gestolen te zijn door de God Van De Haat. Kom
daarom zeker van 14 tot 17 naar de scouts om mee met ons de
pijlen te zoeken en de liefde te redden voor het te laat is.

21 februari
Vandaag doen we niet aan sporten of gezond eten.
Zondag is rustdag en daar gaan wij van genieten. En
hoe? Awel, op de beste manier die er is.
We gaan ons vandaag namelijk rondeten! Er is nu toch
geen betere manier om de week af te sluiten dan te
boefen? Kom zeker van 14 tot 17 naar de vergadering
om samen met ons ons buikje rond te eten.

Kabouters
28 februari
OH NEE!! Er is iemand vermoord…
Maar was het nu Martje met een wc-borstel in het kapoenen lokaal of
Dries met een schoen in de toiletten? Ik weet het niet meer, maar
hopelijk jullie wel.
Kom zeker van 14 tot 17 naar de scouts om ons te helpen het mysterie
op te lossen en de dader te pakken!

Zo dit was het dan weer voor deze maand, maar niet getreurd. Binnenkort staat er weer
een volle maand vol leuke vergaderingen voor de boeg!
Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook.

Dikke kusjes
De kabouterleiding
XOXO

Welpen
Dag welpiezzz... hier zijn we weer!
Eindelijk terug scouts en dat betekent... eindelijk terug een maand vol leuke vergaderingen!
Wij zijn er helemaal klaar voor en hebben er heel veel zin in!

Zondag 7 februari (14-17u @scoutslokalen)
Of het nu mastermind, vier op een rij of twister is... haal vandaag
jullie gezelschapsspel-skills maar boven want het is LEVENDE
GEZELSCHAPSSPELLETJES VERGADERING. We gaan geen
bordspelletjes spelen maar spelen gezelschapspelletjes in het
groot! Ben je benieuwd naar welke levende gezelschapspelletjes
we allemaal gaan spelen? Schrijf je dan snel in en kom het
zondag ontdekken!
Zondag 14 februari (14-17u @scoutslokalen)
Aha... vandaag is geen gewone zondag... vandaag is het
Valentijn! Deze liefdevolle dag kunnen ook wij welpen niet
zomaar laten passeren. We maken er vandaag een heuse
VALENTIJNSVERGADERING van. Haal die casanova’s in jullie
maar boven voor een namiddag vol liefde en pret.

Zondag 21 februari (14-17u @scoutslokalen)
Kennen jullie het programma ‘WIE IS DE MOL?’? Vandaag spelen
we de welpenversie van dit spannende programma! Welke welp is
de saboteur en welke welp kan de saboteur ontmaskeren? Dat
ontdek je allemaal deze zondag, be prepared!

Zondag 28 februari (14-17u @lokalen)
We hebben al ontdekt dat er één activiteit is waarvan jullie
allemaal grote fan zijn. Deze zondag draait het allemaal
om die ene topactiviteit, kampen bouwen. We gaan niet
zomaar kampen bouwen maar we spelen het
KAMPBOUWSPEL.

Zo, dat was het voor de maand februari! We hopen jullie allemaal terug te
zien en er spetterende zondagen van te maken.
XX DIKKE WOLVENPOTEN XX
Akela, King Louie, Bagheera, Chill & Raksha

Jong-gidsen
Beste JOGIIIIIIIII’s
Het is al mega super de duper lang geleden dat we jullie nog hebben gezien 
Wij kijken er zoooooooooooooooooooooo hard naar uit om jullie nog eens terug te zien!!! X
Wij zijn mega blij met jullie inzet van de voorbije corona weken. We konden elkaar niet zien maar
hebben er toch nog het beste van kunnen maken.
Vergeet jullie zeker niet in te schrijven en jullie mail op de voet te volgen voor eventuele nieuwe
updates. Al onze vergaderingen zijn verplicht buiten dus vergeet zeker niet het weerbericht te
checken!

7 februari
Kiekeboe! 16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 wie niet weg is is gezien! Zwaai dan toch!
Alle nu moeten we die bal gaan halen :( ma wees stil! Anders vinden ze ons.
Kom ons om 2 uur zoeken op onze splinternieuwe locatie! (Zie mailtje van de GRL)

Jong-gidsen
14 februari ( van 14 – 17 uur op onze spot)

Jong-gidsen

21 februari ( 14 tot 17 uur op onze spot)
- Ik daag u uit!
Maar dat gaat helemaal niet! Jij staat boven mij, dat is toch niet slim?
-

Oh ja! Dat is ook waar, maar ik sta helemaal op de top? Wie wilt mij uitdagen?

Ik daag u uit! Zo kom ik op de top van de ladder terecht

Wat oh wat zouden we vandaag doen? Benieuwd? Schrijf u dan zeker in zodat je mee kan doen met
ons spel!

27 februari ( 19.30 tot 21.30 uur op de lokalen!)
Groep 1 is een spion en leeft op de Noordpool,
groep 2 zijn luxebeesten en leven op de Malediven
maar laat je niet vangen…
Na een uur heeft groep 1 het warm en is groep 2 een echte spion!
We zien jullie aan de lokalen!

Jong-gidsen
Zie zo, de maand februari zit er al op :(( Hopelijk kunnen we elkaar in maart nog zien! We
houden jullie zeker op de hoogte van eventuele veranderingen.
Groetjes jullie leiding!! Xxx

Evita, Kris, Yanne en Bente

Jeevee’s
Beste, allerliefste, coolste heize’s,
We hebben nu al een hele lange tijd geen vergaderingen kunnen doen aangezien COVID.
Maar daar komt NU verandering in. Wij hebben nu officïeel groen licht gekregen om de
vergadering stilletjes aan terug te beginnen. Er zijn nog wel een aantal regels die we moeten
volgen maar dat houdt ons niet tegen.
Om te beginnen:
07/02 QUIZ
bonjour tous le monde, vandaag die IQ van jullie is testen, na deze avond gaan jullie weten
dat een varken ni naar de lucht kan zien en da een blinde geen hoogtevrees kan hebben.
Quiz it is! Kom maar af van 14-17u

14/02 VALENTIJNSPEL
Vandaag is de dag van de liefde en passie en lust. Kleed jullie allemaal maar chique aan voor
een romantische date! Rendez-vous : 14-17u à les scouts. Kusjes jullie date. X

Jeevee’s
21/02 Piratenspel
ARRGGGHHH matrosen vandaag hijzen we de zeilen naar een ander oord. De kaart krijgen
jullie cadeau maar de schat moeten jullie zelf zoeken ! Afspraak om 14u aan de dokken van
de chalet. Voor de wahed dammerds: (Scouts)

28/02 Leger-vergadering
Pang…poeng….bang….ratatatata…..plof….. dat is het geluid dat een mitraillete maakt,
Als jullie willen weten wat andere geweren voor geluid maken en wat een echte soldaat doet
kom dan om 1400 naar de scouts-kazerne

See you daar

Jeevee’s

Belangrijk!!!!! Vergeet geen:
Fiets, Mondmasker, drinkbus en een goed
humeur xoxoxo
Grtjs,
Beste leiding of da woorrllddd!

Gidsen
Hey allemaal,
Het is lang geleden maar eindelijk kunnen jullie nog eens de samen lezen!
Vanaf februari kunnen we elkaar terug in real live zien YESSSS!!
Lees dus snel verder om te ontdekken wat we allemaal zullen doen.

Zondag 7/2
Op deze dag zullen we iets doen met promenade en
foto’s, wij verwachten jullie om 14u in de parochietuin!!

Zondag 14/2
De dag van de liefde <3, wij zullen onze liefde delen met jullie tijdens een
gezellige brunch! Voor we onze buik vol stoppen met eten zullen jullie er
eerst iets voor moeten doen wij vragen ook om 2 euro mee te nemen zo
kunnen wij heeel veel lekkere dingen voorzien. Onze date begint om 14 uur in
de parochietuin!!

Zondag 21/2
Om onze goede voornemens toch waar te maken zullen we 3
uur lang alleen maar sporten! Wij zien jullie aan de
parochietuin om 14u in sportieve kledij. *dus je moet geen
uniform aandoen

Zaterdag 27/2
Haal voor deze vergadering jullie kennis al maar naar boven
want wij gaan testen hoe slim jullie zijn (zal voor sommige een
moeilijke vergadering worden ;)) wij verwachten jullie om 14 u
aan de parochietuin!

Zo de maand februari zit er al op, hopelijk zullen jullie talrijk aanwezig
zijn tijdens onze leuke real live vergaderingen!
Veeeeeele groetjes van jullie lieve leiding xoxoxoxo

Nog eentje dan…

Verkenners
Jow dindimoks en damherten desondanks de chorowna beginnen de vergaderingen terug tedekke.
Dit niet zonder strikte regels!! De vergaderingen zijn toegelaten in groepjes van 10, dus als we bv met
15 zijn wordt dit opgesplitst in een groepje van 7 en een groepje van 8 maar nu genoeg gezijk over de
regels hier de vergaderingen!!!

Zondag 7 februari
Ja ja jongens het is weer een tijdje geleden sinds de vorige “ face to face “ vergadering, Duuus!!
Beginnen we direct met een knaller. Het is namelijk banden vergadering! En we weten allemaal dat
het er soms is hevig aan toe kan gaan.
Pak dus zeker allemaal een helm mee(en andere bescherming) because boys…
It’s gonna be litter de lit

Zondag 14 Februari
Joooow boys hopelijk zijn jullie allemaal gerecupereerd van de banden vergadering( of niet)
We gaan vandaag wa stappen se moar zie da ge een fris koppeke hebt want de af te leggen route
wordt niet zomaar gegeven, jullie gaan hem zelf moeten vinden ( pakt gerust jullie box mee voor de
nodige ambiance) want jullie gaan wandelen in groepjes van 4!

Zondag 21 Februari
Jeuheuheuuuw boys, deze vergadering hebben wij wieltjes vergadering dit hout dus in: Jullie gaan
jullie skills wat verbeteren zodat ge de gidsen tegen de zomer wat kunt impressioneren

Verkenners

Zondag 28 Februari
Pallieters voor deze vergadering moeten jullie niet veel doen, enkel de instagram in het oog houden

Jin
Yessss Jin 2003 IS BACK, helemaal klaar voor die getting jin trouble! We gaan
ervan uit dat de vergaderingen aan het tennisplein Fabiolalaan doorgaan, indien
niet horen jullie het wel via facebook.

Zon 7.2 14u Boys and girls
Vandaag gaan we allemaal meisjes- en jongensachtige dingen doen. Laat die
stereotypen maar eens goed gaan en kom verkleed in het andere geslacht naar de
vergadering. No shame!
Ps: als je er ooit nog eens aan twijfelt of je deze meneer nu serieus moet nemen,
denk dan eens terug aan deze foto

Vrij of Zat 12/13.2 Gekke
avond vergadering
No more zoomvergaderingen voor ons voor de komende 10
jaar graag 😊. Meer info volgt.

21.2 14u Containercup
Voor de Scouts Elewijt editie van de containercup wilden Pedro
Elias en Wesley Sonck niet afkomen, de losers. Maar met ons
wordt dit niet minder leuk.
In de normale containercup moeten topatleten en bekende
vlamingen de beste tijd proberen halen in verschillende
disciplines: schieten, roeien, 3000m fietsen, monkey bars,
golfen,…: jullie opdrachten zullen uiteraard nog zotter worden.

Jin

Zon 28.2 14u Jos is jarig hoera!
Deze tijger wordt vandaag 22 jaar. Of dit iets met de vergadering te maken zal hebben of niet kan je
pas weten als je er bent.

Wij kijken ernaar uit om jullie in levende lijven terug te zien, maar nog meer naar het nieuwe concept
van snack van de week

Jos

KATO

MEREL

Achterflap

