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Redactioneeltje 

Liefste lezer, 

 

't Oud jaar is voorbijgegaan 

en nu mag ik voor je staan 

om net als de grote mensen 

vrede en geluk te wensen. 

Opgelet, nu komt er wat! 

Je krijgt iets, wist je dat? 

Een kusje hier, een kusje daar. 

'k Wens je :" Gelukkig Nieuwjaar!" 

En op naar nog een leuk scoutsjaar vol spelletjes en plezier en af 

en toe een beetje… 

 

… chocomelk natuurlijk. 

 

Groetjes 

 

Manon & Mathieu 

AKA de samenploeg 



Woordje GRL 

 

Liefste leden en ouders  

 

Eerst en vooral wensen wij jullie een fantastisch 2022! 
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: Voorlopig zijn we ook nog niet zeker hoe de 

vergaderingen voor de rest van dit scoutsjaar zullen kunnen doorgaan en 

of dit wel verantwoord zou zijn. We zullen jullie hiervan via mail op de 

hoogte houden!  

 

Op zaterdag 15 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 dagen uw deur zeker niet 

overslaan bij de verkoop van hun (steun)kaarten.  

Opgelet! Door het grote succes van dit feestje zitten wij sinds enkele 

jaren op een andere locatie, we verhuisden naar ‘De Loods’ 

(Douaneplein, Mechelen). Meer info op de Facebook- en 

instagrampagina van ‘Jinfuif Elewijt’. Zeker dit jaar is de extra info erg 

belangrijk aangezien de corona maatregelen nog steeds kunnen 

veranderen!  

 

Daarnaast verwennen we jullie ook dit jaar graag met onze heerlijke 

ontbijtmanden op zondag 13 februari. Je kan vanaf 1 januari 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 

6 februari. Je kan kiezen tussen 1-persoons-, 2-persoons-, 4-persoons- 

http://www.scoutselewijt.be/


Woordje GRL 

 

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).  
 

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

15/01: Jinfuif  

13/02: Ontbijtmanden  

12-13/3: Troebadoeria (de week voordien gaan de repetities door       

op maandag en dinsdag) 

23/04: Openluchtfilm 

02/07: Groepsuitstap  

02/08 of 5/08 of 17/08 - 12/08: 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 

Brikke Merckx        

Maxime Lescrauwaet 

(groepsleiding@scoutselewijt.be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woordje GRL 

 

 

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 

 

Liefste kapoenen, mama’s en papa’s, 

Eerst en vooral wenst de leiding jullie een heel GELUKKIG NIEUWJAAR! Ook 

in 2022 hebben wij voor jullie een hele boel superleuke vergaderingen 

gepland! We hebben er alvast mega veel zin in en we hopen jullie ook! Het 

is januari en jammer genoeg wil dat ook zeggen dat jullie arme leiding 

examens heeft     Dit betekent dat een deel van onze vergaderingen ’s 

avonds zullen doorgaan, zodat de leiding elke zondag flink kan studeren. 

Check dus altijd goed de datum en het uur van elke vergadering!  

Vrijdag 7 januari 

Opgelet! Het is vandaag GEEN vergadering. In de Samen van december stond vandaag een 

vergadering gepland, maar deze gaat niet door! Jammer he     

Zondag 16 januari 

Zaterdag 15 januari is het Jinfuif! Jullie zijn hier nog iets te jong voor, maar hierdoor is het dit 

weekend GEEN vergadering. Nu moeten we jullie nog een weekje missen      

Vrijdag 21 januari  

Eindelijk!! De eerste vergadering van het nieuwe jaar is daar! Doe jullie 

zachtste pyjama aan en neem jullie mooiste dekentje mee, want vandaag 

is het filmvergadering! Welke film gaan we kijken? Kom het ontdekken. De 

kapoenencinema opent om 19u aan de lokalen en sluit om 21 uur!  

Vrijdag 28 januari  

Na die gezellige filmavond van vorige week, is het deze week tijd voor iets spannender! Het heeft iets 

te maken met ongezien blijven, sluipen, en zie maar dat de leiding je niet herkent… vandaag doen we 

een sluipspel! Kom in je beste (en warmste) sluipkleren naar de lokalen om 19u. Jullie ouders kunnen 

jullie terug komen halen om 21u. 

Zondag 6 februari 

De examens van de leiding zijn eindelijk gedaan! Joepie! Daarom is deze vergadering terug op een 

zondag. Wat we deze vergadering gaan doen, blijft nog even 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! 

 

Dat was het dan weer voor januari! We hebben het nieuwe jaar al goed ingezet! Tot in februari! 

Kusjes van jullie superleuke leiding  

Lobke – Merel – Robbe – Cyriaque – Tine – Fiebe  

 

 



Kabouters 

 

SAMEN JANUARI kabouters 

Hallooowww liefste, beste, coolste kabouters, na een lange en welverdiende vakantie is hopelijk 

jullie school terug begonnen, kunnen jullie terug lekker wiskundesommetjes en dictees gaan 

oplossen. Maaaar, het belangrijkste van al, de scouts begint weer! Elk weekend zorgt jullie leiding 

voor een supermegatoffe vergadering. Wat doen we deze maand allemaal??? 

 

                                                                    Vrijdag 14 januari 

Jooeehoeeew, de eerste vergadering van het jaar is een feit! 

We vliegen er natuurlijk direct in en dat doen we met een 

gezellig avondje gezelschapsspelletjes spelen. Neem allemaal 

jullie favoriete gezelschapsspelletjes mee en dan zorgen wij 

voor een onvergetelijke avond! Wij zorgen ervoor dat tegen 7 

het stoveke staat de branden en dat we die terug zullen doven 

om 9 (aan de lokalen    ). 

 

 

 

 

 

Zaterdag 22 januari 

Tijd voor een echte scoutsvergadering! Vandaag gaan jullie met 

de beste camouflage proberen ongezien door ons scoutsbos te 

sluipen… Spanneeeend! PAS OP, wie gezien wordt zit in de 

puree. JAJA, twee keer raden. Een supertof sluipspel ligt op 

jullie te wachten. Kleed jullie dus maar warm en vuil tegelijk! 

Van 7 tot 9 aan de lokalen. 

 

 

 



Kabouters 

 

Zaterdag 29 januari 

Dames, niets is beter dan een avondje gezellig 

en knus Netflixen en filmpjes kijken. Dit is dan 

ook exact wat wij gaan doen. We gaan het 

uiteraard gezellig maken dus neem een 

dekentje mee en natuurlijk ook zoals altijd 

jullie goed humeur!! De deuren van onze privé 

cinema openen om 7 en sluiten om 9! 

 

 

 

Zondag 6 februari 

1 voor allen, allen voor 1! Zo klonken de drie musketiers. Durven jullie het op te nemen tegen jullie 

leiding in een fantastisch spel! Want we spelen vandaag…, 1 tegen allen. Neem dus maar een frisse 

douche om wakker te worden en eet allemaal goed veel spek met eieren. Makkelijk wordt het 

NIET!!! Wij zien de durvers onder jullie van 2 tot 5 aan onze lokalen. 

 

 

Zozozo, deze maand is weer eens voorbij gevlogen!! Blijf allemaal komen want volgende maand 

wordt nog zotter, leuker, cooler,… See you!!!! De kabouterleiding xoxo 

 

 

 



Welpen 

 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... GELUKKIG NIEUWJAAR!! 

Hopelijk hebben jullie allemaal superleuke feestdagen gehad. We gaan er weer een geweldig jaar van 

maken! 

Jullie leiding heeft jammer genoeg nog examens deze maand :(( de vergaderingen zullen dus 

doorgaan in de avond van 19u tot 21u. 

 

Zondag 9 januari: VAKANTIE: geen vergadering 

Jullie zullen ons nog een weekje moeten missen :(( 

 

Vrijdag 14 januari: 19u-21u! 

Wie van jullie kan stil en onherkenbaar tot bij de leiding sluipen?  

Wij willen wel eens weten wie de allerbeste sluiper van de welpen is. 

Kom jullie sluipskills tonen van 19u tot 21u aan de lokalen. 

 

                                                                                     Vrijdag 21 januari: 19u-21u! 

Vrolijke, vrolijke vrienden 

Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 

Vrolijke, vrolijke vrienden 

Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 

 

En gaat stil de avond komen, 

zingen, dansen wij bij 't vuur. 

Tot wij in ons tent gaan dromen 

in het late, late uur! 

             Kom naar de lokalen om 19u zodat jullie ons prachtige  

     kampvuur zeker niet missen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welpen 

 

 

 

 

 

Vrijdag 28 januari: 19u-21u! 

Voelen, ruiken, proeven, horen, zien 

Kom naar de lokalen om te bewijzen hoe goed 

jullie zintuigen werken! 

 
 

 

 

Kusjes van jullie allerliefste welpenleiding xxx 
 

 
 

 



Jong-gidsen 

 

Liefste Jogi’ss 

Eerst en vooral HAPPY NEW YEAR! We laten 2021 achterwegen en we stappen 2022 met veel goede 

moed in. De tijd vliegt… Het slechte nieuws is dat we al bijna in de helft van ons scoutsjaar zitten, 

maar het goede nieuws is dat het scoutskamp steeds dichter en dichter komt.      Wij plannen 

hieronder alvast nog wat leuke vergaderingen, maar hou zeker en vast jullie mail en de watshapp 

groep in het oog. Corona is jammer genoeg nog niet verdwenen dus houden we jullie via dit up to 

date.     

 

Vrijdag 14/01 

Vandaag gaan we spelletjes spelen in het gezelschap van elkaar. Pak uw tofste spelletje uit te kast 

mee. Deze vergadering gaan we kijken wie het tofste spelletje thuis heeft liggen. Van 20 tot 22u aan 

de lokalen! 

Vrijdag 21/01 

Ik denk dat we na al die lange avonden nood hebben aan een 

rustige chill avond met wat muziek en ons eigen soigneren. Een 

beetje nagelak, een maskertje hier een maskertje daar. Doet uw 

chillste outfit aan. Van 20 tot 22u in ons chill stekje  

 

 

 

Vrijdag 28/01 

Dit is onze laatste avondvergadering van het jaar woehoeew, terug naar 

die zondagen woep woep. Wat we vandaag gaan doen is letterlijk met 

vuur spelen. Wat de jv’s altijd al doen, gaan wij dus nu ook eens uit 

proberen. Kom van 20 tot 22u naar de lokalen en kom te weten wat we 

gaan doen.       

 

Dit was januari al weer, tot de volgende samen!  

Groetjes jullie kapoentjes xxx 

    



Jeevee’s 

 

Beste vrienden na een moeilijke periode zonder onze favoriete bezigheid, de scouts, vliegen we er 

weer in. Eerst en vooral een Gelukkig Nieuwjaar namens uw leidingsteam, da al ulle voornemens 

mogen uitkomen. #Melig  

Voor degene die wa extra uitleg nodig hebben staat elke vergadering hieronder uitgelegd adhv meest 

betrouwbare website ooit. 

 

Vrijdag 14 januari 

Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de Heer (Solemnitas 

Epiphaniae Domini in het Latijn) is een christelijke feestdag die 

elk jaar op 6 januari (of op de eerste zondag na 1 januari - zie 

hierna) wordt gevierd en waarop men de Bijbelse gebeurtenis 

(Matt. 2:1-18) herdenkt van de wijzen uit het oosten die een 

opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden gingen 

zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus, de 

pasgeboren koning der Joden. Waarschijnlijk wordt hier 

gezinspeeld op het visioen van Bileam, de ziener in Moab die 

een ster uit Jacob zag opkomen (Numeri 24:17). 

 

Bron: Wikipedia 

 

 

Vrijdag 21 januari  

Een kampvuur is een open vuur van brandend hout in de 

openlucht. 

Functies 

In de eerste plaats heeft een kampvuur vooral een 

praktisch doel: voor licht en warmte zorgen en voedsel 

bereiden. Ook wordt vuur gemaakt om wilde dieren of 

stekende insecten op afstand te houden. De effectiviteit 

hiervan is echter twijfelachtig.[2] Daarnaast kan een 

kampvuur gebruikt worden voor het vervaardigen van 

houtskool of teer en voor eenvoudige materiaalbewerking zoals het bakken van klei en het harden 

van hout. Een kampvuur heeft vaak ook een sociale of zelfs rituele functie zoals een vreugdevuur. 

Tegenwoordig wordt er voornamelijk voor de gezelligheid gestookt. Traditioneel wordt er rond een 

kampvuur gezongen, op instrumenten gespeeld of worden er verhalen verteld. 

 

 

Bron: Wikipedia 

 



Jeevee’s 

 

Vrijdag 28 januari  

Wandelen is te voet gaan, in het bijzonder 

(mede) voor het plezier of de sport (in andere 

gevallen spreekt men vaker van het neutrale 

lopen). Dat kan op meerdere manieren 

gebeuren. Van een wandelingetje in het park of 

bos, tot meerdaagse tochten met een rugzak, 

waarbij grote afstanden worden afgelegd en 

wordt gekampeerd. Bij wandelen wordt vaak 

gebruikgemaakt van routebeschrijvingen en 

gemarkeerde wandelpaden. 

 

Bron: Wikipedia 

 

 

Dit was het dan voor deze maand. Hopelijk was het nice en zijn jullie er wat wijzer op geworden.  

 

Tallah xx 

Kobe, Michiel, Janne, Yenna, Jan 

 

 

 



Gidsen 

 

JANUARI  

- Januari, vernoemd naar de god Janus:  god van het begin en het einde 

7 januari 

Woep woep tis vakantieeee, en om dit nog beter te maken staat er ook een avond 

vergadering op de planning. Vandaag is het een vergadering waarbij je niet moet 

bewegen, niet moet nadenken en zelfs niet hoeft te praten… easyyy 

Kom gezellig mee een film zien van 20.00 – 22.00 aan de lokalen 

 

14 januari 

Begin vlug de stembanden op te warmen want vandaag is het tijd om de pannen 

van het dak te zingen tijdens de karaoke. Van 20.00 – 22.00 aan de lokalen 

             I'm off the deep end, watch as I dive in, I'll never meet the ground 

             Crash through the surface, where they can't hurt us 

 

 21 januari 

Geen zin in groentjes thuis?? Kom dan zeker vanavond naar de scouts 20.00 – 22.00. 

We gaan samen gezellig frieten eten !! Door onze wandeling van enkele weken 

terug weten jullie uiteraard wat onze favoriete sausen zijn ; )    

-meer info volgt nog  

 

28 januari 

1,1,2,3,5,8,13… zie jij het patroon?? 

rood, blauw, blauw, geel, groen… wat is de volgende kleur?? 

20.00 - 22.00 @ lokalen 

 

 



Verkenners 

 

Jow Zebbies, 

Eerst en vooral een gelukkig nieuwjaar. New year, new me maar nog belangrijker 

nieuwe maand, nieuwe samen.  

Zondag 9 januari: Driekoningen 

Driekoningen, driekoningen 
Geef mij een nieuwe hoed 
Mijn oude is versleten 
Mijn moeder mag het niet weten 
Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld. 

Smeer die stemmen al maar in en kom van 14u tot 17u zingen. 

Zaterdag 15 januari: Jinfuif 

Vanavond gaan we boiten met de poulekes. Maar nog belangrijker, onze jin steunen. 

Dus allemaal een kaart kopen en dan zien wij jullie daar! 

Vrijdag 21 januari: Pisquiz 

Vandaag gaan we jullie kennis en vooral jullie blaas eens testen. 

20u-22u @vk-bar 

Vrijdag 28 januari: Vuurvergadering 

Vandaag steken we alles in brand! Haal de innerlijke pyromaan in uzelf naar boven 

en kom van 20u-22u een gezellig vuurtje maken. 

  

Dit was het weer voor deze maand. 

Veel kusjes, jullie favoriete vijftal xxx 

 

 



   Jin 

 

¡ Hola muchachos ! Nieuwe maand, nieuwe samen. Benieuwd wat wij deze 
maand allemaal in petto hebben voor jullie? Lees dan zeker verder. Vergeet 
ook niet dat het ook in januari nog avondvergaderingen zijn, aangezien 2/3e 
van jullie leiding nog aan het afzien is met de examens. Brand dus zeker maar 

wat kaarsjes      xxx.  

 

Zaterdag 15 januari 

Dit is misschien wel de belangrijkste data van heel ons jaar, 
namelijk onze jinfuif. We kunnen nog niet met 100% zekerheid 
zeggen of dit effectief dan gaat zijn, maar we hopen nog steeds 
van wel en anders verplaatsen we dit sowieso naar een andere 
topdag!  

 

Vrijdag 19/zaterdag 20 januari 

Vanavond gaan we een beetje spelen met 
vuur. Of dit nu letterlijk of figuurlijk bedoeld is, zullen jullie 
dan wel zien. We moeten het nog een beetje spannend 

houden he     . Warm jullie dus alvast maar op voor deze 
vergadering. Uren worden nog meegedeeld via de 
Facebook.  

 

Vrijdag 28/zaterdag 29 januari 

Begin jullie blaas en hersenen al maar wat te trainen 
voor vanavond, want het is pisquiz! Voor de simpele 
zielen onder ons (ja ik heb het over u xx), leg ik het nog 
even uit. Het is heel simpel, je moet veel drinken zonder 
naar de wc te gaan. Moet je toch? Ja dat is pech, moet je 
een opdrachtje doen om toch naar de wc te mogen 
gaan.  

 

 

Oké poepies, dit was het dan voor deze maand. Wij kijken er alvast naar uit, 
maar wij zijn er zeker van dat jullie er net iets meer naar uitkijken! 

 

Dikke smakkerds, 

Tim, V en Polle 

xoxo 
 



   Achterflap 

 

 


