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Redactioneeltje

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 duimen natuurlijk allemaal op goede
resultaten, want herexamens tijdens het kamp is voor niemand leuk.
Aangezien den blok gedaan is, zullen de vergaderingen weer op zondag doorgaan van
twee tot vijf uur. :)
Voor onze jin is januari normaal gezien een belangrijke maand om centjes in te
zamelen voor hun buitenlands kamp. Ze organiseren, als corona hen niet tegenhoudt,
de befaamde Jinfuif. Deze kon dit jaar helaas weer niet doorgaan. De jin hoopt dat ze
de jinfuif nog op een uitgestelde datum kunnen organiseren, maar voorzien voor de
zekerheid al wat alternatieve activiteiten om geld in te zamelen. Over die activiteiten
kan je binnenkort alle info terugvinden op facebook en instagram, dus hou de socials
goed in het oog.
Valentijnsontbijtmanden ♥♥♥
Op zondag 13 februari verdelen wij traditiegetrouw onze valentijnsontbijtmanden over
heel Elewijt en omstreken. Ons assortiment bestaat uit 1-, 2-, 4-persoonsmanden en
een luxemand voor 2 personen en we leveren ze met veel plezier bij jou thuis. Je kan
er ook voor kiezen om de mand zelf te komen afhalen aan onze lokalen. Al de info
over de manden en het inschrijvingsformulier zijn terug te vinden op de site:
(http://scoutselewijt.be/valentijnsmanden/)
Opgelet: bestellen voor 6 februari!
Troebadoeria
Jawel jawel; het is weer zo ver! Een even jaar betekent voor ons een troebadoeriajaar,
dus laten we dat niet passeren zonder de nodige aandacht aan te schenken. Voor
iedereen die deze gekke benaming voor het eerste leest leggen we graag even het
concept uit. Tweejaarlijks steken we met heel de scouts, alle takken en alle leden een
grote show in elkaar! Op dit moment is het aan de leden om te shinen in hun talent.
Samen met hun medetakleden en leiding steken ze een nummertje in elkaar. We
hopen dat dergelijke evenementen teg dan mogen doorgaan. Als het mag zijn jullie
allen welkom op zaterdag 12 en zondag 13 maart om te komen kijken naar onze heuse
show in de basisschool van Elewijt. Houd dus zeker dit weekend al vrij en nodig gerust
ook ouders, oma’s en opa’s, broers, zussen, tantes, nonkels, buren, lieven,… uit! In
de week voorafgaand aan dat weekend zullen ook de (generale) repetities doorgaan.
Verdere info over exacte uren krijgen jullie later nog via mail of op oldschool
briefpapier.
Verder willen we jullie nog vragen om papieren die ingevuld moeten worden door ons
(zoals documenten van de mutualiteit of van de gemeente) af te drukken en op zondag
aan het begin van de vergadering aan de groepsleiding af te geven. Zo ben je zeker
dat ze bij ons terechtkomen en onderweg nergens verloren gaan.

Woordje GRL
Zo, dat was het weer voor deze maand! Graag tot op valentijn of op een zondag :)
Stevige linker,
Maxime en Brikke

Kapoenen
Allerliefste kapoenen, mama’s en papa’s
De eerste maand van het jaar is weeral om, maar we hebben weeral heel wat nieuwe vergaderingen
voor jullie! De leiding heeft er alvast immens veel zin in! We hopen jullie dan ook massaal te zien!

Zondag 6 februari
De examens van de leiding zijn eindelijk gedaan! Joepie! Daarom is deze vergadering terug op zondag.
Wat we deze vergadering gaan doen, blijft nog steeds een verrassing… spannend! Het zou misschien
wel is kunnen dat jullie leiding krijgen van iemand anders… Jullie kunnen het komen ontdekken van
14u tot 17u aan de lokalen!

Zondag 13 februari
Whoehoew, vandaag spelen we een van de favoriete spelletjes van jullie leiding. Het heeft iets te
maken met lopen, tikken, kampen bouwen en een vlag verstoppen. Kunnen jullie al raden wat we gaan
doen? Tussen 14u en 17u kunnen jullie het allemaal komen ontdekken!

Zondag 20 februari
Vandaag doen we eens iets anders dan we gewoon zijn. Jullie zullen goed moeten kunnen luisteren,
overleggen en nadenken. Maar ook jullie actieve kant zullen jullie moeten laten zien. We spelen
vandaag namelijk een quiz! Bereid jullie dus maar goed voor, want wie weet verdient de winnaar wel
een prijs! Allemaal welkom van 14u tot 17u aan de lokalen!

Zondag 27 februari
“Welkom, welkom bij de drie biggetjes! Welkom welkom wat hebben we plezier!”
Dit liedje is jullie waarschijnlijk wel bekend. Jullie kunnen hiermee al eens oefenen, want vandaag is
het muziekvergadering! Warm jullie stem dus zeker maar op. Zo kunnen we samen van 14u tot 17u
ontdekken wie de muzikaalste kapoen van het land is.

Zondag 6 maart
Over een week is het eindelijk zover! Als alles goed gaat, staan we dan samen op het podium van
Troebadoeria. Dit is een groot optreden van de scouts. Om ervoor te zorgen dat we het met de
kapoenen fantastisch doen, moeten we natuurlijk wel eens oefenen. Vandaag gaan we dus van 14u
tot 17u repeteren, repeteren, repeteren!

Ziezo, nu weten jullie wat we de komende maand gaan doen! We hebben er heel veel zin in, hopelijk
jullie ook!
Kusjes jullie leiding xx
Tine, Cyriaque, Fiebe, Lobke, Merel en Robbe

Kabouters
Dag Liefste kaboutersss
Januari zit er nog maar juist op en februari staat al voor de deur. Terug vergaderingen op
zondag! Jeeejj!! Nieuwe vergaderingen betekent ook … een nieuwe Samen. Deze maand
gaan we iets kei leuks doen. Kunnen jullie al raden wat? Wij gaan namelijk de komende
weekends ons Troubadouria optreden in elkaar steken en oefenen!! Hoe leuk klinkt dat wel
niet?? Het weekend van 12-13 maart zal normaal gezien Troubadouria plaatsvinden.
Kom daarom zoveeeeeel mogelijk naar de scouts zodat we kei goed kunnen oefenen.

6 februari
1 tegen allen spel!! Kunnen de kabouters van de leiding winnen
met leuke opdrachten en spelletjes? Ik denk het wel maar dan
moeten jullie jullie eerst wel nog bewijzen!! Samen staan jullie
sterk! Vandaag beginnen we ook al met wat te brainstormen over
ons optredentje. Breng daarom jullie creativiteit mee naar de
scouts want die gaan we kunnen gebruiken. We spreken af zoals
altijd van 14-17u aan de lokalen.

13 februari
Morgen is het Valentijn!! Een dag vol liefde <3. Dat gaan we niet zo
maar laten passeren. Nee nee, vandaag gaan we een MEGA leuk
Valentijnsspel spelen. Buiten dat gaan we vandaag ook weeral
oefenen, oefenen, oefenen voor Troubadouria!! Haal jullie
acteertalent en die gekke dansbenen maar naar boven want die
gaan we vandaag goed kunnen gebruiken. Van 14-17u aan de
lokalen.

18-20 februari
EINDELIJKKK!!! Ons langverwachte weekend!! JOEPIEEE. Als Corona er geen stokje voor steekt
vindt dit weekend ONS kabouterweekend plaats
. Wij kijken er alleszins MEGA hard naar
uit. Jullie ook? Meer info volgt nog via Mail en Whatsapp xx

27 februari
Dit weekend weeral repeteren van 14-17u aan de lokalen!!

6 maart
Vandaag is het heel belangrijk dat je naar de scouts komt van 14-17u want volgend weekend
is het zo ver… het lang verwachte Troubadouria! Vandaag gaan we dus voor de laatste keer
repeteren repeteren repeteren. Hopelijk hebben jullie er zin in!!

Kabouters
12-13 maart
Troubadouriaaaaaaaa!! Jeejjeej!! Optreden, dansen, zingen en
vooral plezier maken!! Wij kijken er mega hard naar uit.
Maandag en dinsdag in de aanloop naar dit weekend gaan de
repetities door. Meer info volgt nog via Mail of Whatsapp.

Veel liefde en kusjes van jullie favoriete leiding
Jolien, Martje, Evita, Sam en Nils xxxxxxxx

Welpen
Zondag 6 Februari

Zondag 13 Februari
Vandaag spelen we welbekende spel, De Mol. Wegens corona kunnen
we dit jaar niet naar het buitenland, dus blijven we maar in ons
vertrouwde dorp Elewijt. Wie je kan vertrouwen en wie niet, Kom
erachter van 2 tot 5 aan de lokalen.

Zondag 20 Februari
Het is weer zover. Vandaag maken we een nummertje voor Troebadouria. We brengen dit dan voor
op 12 en 13 maart, en iedereen is welkom. Deze vergaderingen zijn bedoelt voor welpen die zeker
zijn dat ze meedoen aan het optreden. We spreken af van 2 tot 5 aan de lokalen.

Zondag 27 Februari
Vandaag gaan we weer verder met ons nummertje voor Troebadouria. Deze vergaderingen zijn
bedoelt voor welpen die zeker zijn dat ze meedoen aan het optreden. We spreken af van 2 tot 5 aan
de lokalen.

Jong-gidsen
Holaaaa chicas ☺
Nieuwe maand dus nieuwe vergaderingen!
Hopelijk zien we jullie elke week ;)
Lees zeker het roze gedeelte in deze samen x
Vrijdag 4/2 van 20u tot 22u

Zondag 13/2 van 14u tot 17u

Vrijdag-zaterdag-zondag 18-19-20/4
Hier gaan we normaal gezien als de corona er niet weer een stokje voor steekt op weekend.
Het wordt een heel speciaal weekend want de boys gaan ook mee jeeej!
Verdere info zal nog volgen van zodra we weten of we op weekend mogen gaan ;)
Zondag 27/4 van 14u tot 17u
Eindelijk zal onze naaivergadering doorgaan, neem zeker alles mee waarvan jij denkt dat je
uw scoutshemd of scoutsrok kunt pimpen! Je mag heeel ruim denken ;)
BOODSCHAP VAN ALGEMEEN NUT: 13 februari is het ontbijtmanden dus zeker bestellen <3
Veeeeeele knuffels van de leiding, raad jij van wie elk huisdier is? Dit kan misscien wel
handig zijn voor in de toekomst ☺

Jeevee’s
Jongennns hopelijk hebben julie genoten en bekomen van al dat
feesten en cadeautjes ontvangen vorige maand. We hebben julie
efkes ni meer gezien, als de maatregelen het toelaten gaan we er
direct goed invliegen xxx
Vrijdag 4 februari
Vandaag gaan we 2 uur aan een stuk eten, breng allemaal lijpe chap
mee van 8 tot 10 aan de lokalen.
Vrijdag 11 februari
Van al die chap van vorige week hebben we natuurlijk allemaal een
afterdinnerdip. Rustig bekomen tijdens een filmke. Weer van 8 tot 10
aan de lokalen.

Vrijdag 18 februari
Vandaag gaan we shpelen van 8 tot 10.
Zondag 27 februari
Vandaag zijn we geen scouts maar nitro circus. Kom allemaal met de fiets, step,
skateboard of wat dan ook.

Gidsen
Liefste Gidsen
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op en laten we eerlijk
zijn, daar zijn we blij om. In februari is namelijk alles beter. Het is de maand
waarin de liefde centraal staat, de dagen weer langer worden en… DE
SCOUTS WEER OP ZONDAG IS WOEHOOOOEW! Hopelijk hebben
jullie er zin in want wij zijn alvast helemaal klaar voor weer een topmaand
boordevol quality time met onze favorieten Gidsen

6 februari
Vandaag wordt geen lachertje. Jullie gaan namelijk 3 uur lang duelleren
met elkaar. Benieuwd wie de top bereikt of helemaal onderaan belandt?
Kom dan van 2 tot 5 naar de lokalen

13 februari
Vandaag bereiden we ons al een
innieminniebeetje voor op de
fietstocht naar het kamp. We
gaan namelijk 30 minuten fietsen,
nemen dan een welverdiende
pauze van 2 uur in het mooie
Mechelen. Nu we daar dan toch
zijn maken we van de
gelegenheid gebruik voor het
spelen van het zonnenbrillenstadsspel. Daarna rapen we al onze moed
bijeen om terug naar onze hometown te fietsen. Hopelijk schijnt de zon
vandaag een beetje, dat zou mooi meegenomen zijn. Hopelijk zien we
jullie van 2 tot 5 & vergeet je fiets niet ;)

20 februari
Jullie zijn nu al enkele maanden gewoon aan elkaar en het groepsgevoel
is al aanwezig, maar kunnen jullie ook goed samenwerken? Vandaag
testen we dit! Allemaal komen is dus de boodschap! Zoals altijd zien we
jullie graag van 2 tot 5 @ the locals xoxo

Gidsen
27 februari
Vandaag iets anders dan anders, we
steken onze creatieve koppies bij
elkaar en hopen een businessplan
op te stellen voor de sponsoring van
ons luxegidsenkamp

Zo dat was het weer voor deze
maand, maar niet getreurd, volgende maand zijn we er weer & het beloofd
nog leuke, zotter en spannender te worden!
Dikke kussieeees van jullie favo leiding
You know we love youuuu
XOXO

Verkenners
Samen Februari 2022
Hi swakkes, hier vinden jullie de planning voor de maand februari, geniet!

6 februari
Hoooooi boys, deze keer gaan we alle kleuren van de regenboog bovenhalen. Paint to the
f*cking ball boys! Kom zeker af, vergeet je pvc-buizen niet en tijdschriftpapier. Tot dan!

13 februari: Valentijns spel
Hi bruurs, nu dat morgen de dag van de liefde is kunnen we dit zeker niet voorbij laten gaan.
Hiervoor gaan we het grote Valentijn spel doen. Ook benieuwd wat dit zou zijn? Kom zeker
dan maar langs!

20 februari
Jow swakkes, vandaag staat er weer een heerlijke vergadering gepland. We gaan namelijk de
grote boys is aan het werk laten gaan. Hierbij geven wij deze keer geen leiding aan jullie. Wil
je weten wie wel? Kom maar zeker en vast naar de scouts! Nog steeds van 14u-17u.

27 februari
Aaaaah die manne, deze zondag gaan we echt genieten van de zondag. Hierbij gaan we
genieten van de heerlijke spellen, namelijk de volkspelen! Hierbij gaan we genieten van onze
zondag en opt gemakske wa spellekes doen. Benieuwd? Kom dan zeker langs ☺

6 maart
Boys, nu dat het hopelijk wat beter weer gaat worden, wordt het eens tijd om de benen los te
smijten. Hierbij gaan we al is een eerste keer een toerke fietsen voor al stilaan te trainen voor
het kamp. Kom met een koersfiets en vergeet zeker geen help ☺. Meer info volgt alvast

Groetjes, jullie leiding xxx

Jin
Jow Jij en Ik een Noodzakers(JINNERS),
nu onze examens achter de rug zijn kunnen we onze vergadering terug op ons vertrouwde moment
laten doorgaan. Voor de simpele zielen, dit is namelijk op zondag van 2 tot 5. Aangezien het februari
is en het is een even jaartal, kan dat maar 1 ding betekenen=> beginnen aan onze act van
TROEBADOERIA(wij gaan er gewoon vanuit dat het doorgaat)!!!

6 februari
Het is jullie laatste jaar als lid, dus krijgen jullie vandaag de kans om eens te testen of jullie wel
instaat zijn om leiding te geven. Als proefkonijnen hebben wij een vrachtwagen vol kapoenen
geregeld, die jullie toch wel 3 uur moeten entertainen met jullie goed voorbereid spel dat geen
bosstratego is! Veel succes vandaag, jullie zullen het nodig hebben.

13 februari
Vandaag is den 13de. Een normale dag voor velen, maar voor de
leiding een strijd tegen vermoeidheid. Dit komt doordat we al van
6 uur ‘s ochtends ontbijtmanden aan het rondbrengen zijn. Dus
om ons lijden een beetje te beperken mogen jullie de vergadering
kiezen en maken.
Alvast bedankt om ons werk te doen !!!

20 Februari
Eindelijk mogen de prettig gestoorden onder ons hun fantasie eens de vrije loop laten gaan. Vandaag
mogen er waanzinnige ideeën bedacht worden. Deze worden dan min of meer genoteerd en verder
uitgewerkt op een latere datum.

27 Februari
‘een latere datum’
En dat is alle info voor deze maand !
Mvg,
Vod, De Pol en Ghyselinck

Achterflap

