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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 was januari een belangrijke maand om centjes in te zamelen voor hun
buitenlands kamp. Ze organiseerden de jinfuif: een lange dag opbouwen, een drukke
nacht werken en daarna opruimen tot vroeg in de ochtend. We willen iedereen
bedanken voor de aanwezigheid, hulp en steun op dit event! Het was weeral een
geweldige editie. Ze kunnen nu beginnen plannen en zoeken naar de ideale
bestemming voor hun onvergetelijk kamp.
Valentijnsontbijtmanden ♥♥♥
Op zondag 16 februari verdelen wij traditiegetrouw onze valentijns ontbijtmanden over
heel Elewijt en omstreken (voor het 6de jaar op rij!). Ons assortiment bestaat uit 1-, 2, 4persoonsmanden 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/valentijn-ontbijtmanden-2019/)
Opgelet: bestellen voor 7 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. Op
zaterdag 7 en zondag 8 maart is iedereen welkom 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.

Woordje GRL

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 net ergens verloren gaan (zoals wel kan gebeuren als ze in onze
brievenbus thuis stoppen of aan andere leiding meegeven).
Zo, dat was het weer voor deze maand! Graag tot op valentijn of op een zondag :)
Lieve groetjes,

Myrthe en Emma

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
Dag lieve Kapoentjes! De maand januari is weer voorbij gevlogen! Wij vonden deze super leuk,
en hopen februari minstens even leuk of zelfs nog leuker te maken! Het programma van de
vergaderingen is als volgt:
2 februari 2020:
Vandaag krijgen we de oudste tak van de scouts op bezoek! De jinners willen al eens ervaring
opdoen voor volgend jaar, want dan gaan zei zelf leiding geven! Dus vandaag pakken deze
jongens en meisjes de taak van leiding van ons over (al zal ons eigen leiding team er ook zijn!),
en dit van 14:00 tot 17:00 aan de lokalen!
9 februari 2020:
Vandaag gaan we beginnen aan onze Troebadoeria act. Troebadoeria is een grote show waar
elke tak van de scouts een toneelstukje of een dansje of iets anders! Neem dus allemaal zeker
jullie creatieve hersens mee, zodat wij de beste act hebben! Van 14:00 tot 17:00 aan de
lokalen!
16 februari 2020:
Vandaag gaan we nog wat verder werken aan onze act, want deze gaat meer dan
waarschijnlijk nog niet afzijn na 1 vergadering. Van 14:00 tot 17:00 aan de lokalen!
23 februari 2020:
Yes, voor jullie is het vakantie! En hoe vier je de eerste zondag van de vakantie beter dan door
14:00 tot 17:00 naar de scouts te komen en samen met ons aan de act van Troebadoeria te
werken? Wij denken dat het niet beter kan!
1 Maart 2020:
Pfff, nu is de vakantie toch wel bijna gedaan zeker? Maar wat is er beter dan de vakantie
afsluiten dan naar de scouts te komen en onze Troebadoeria act tot in de laatste puntjes uit te
werken? Wij denken dat het niet beter kan! Iedereen dat zijn vakantie dus mega leuk wilt
afsluiten, is welkom van 14:00 tot 17:00 aan de lokalen!
P.S.: De ‘Troebadoeria vergaderingen’ gaan zeker niet enkel te maken hebben met
Troebadoeria. We gaan tussen in ook zeker heeeel veel spelletjes spelen! Zo wordt het dus
niet saai, en kunnen de kindjes die niet naar ‘troebadoeria’ komen, wel naar de scouts komen
tijdens de vergaderingen ;).
Wij hopen jullie allemaal suuuper veel te zien, en kijken ook weer enorm hard uit naar deze
maand! Tot dan!
Groetjes
Xxxxxxx
Jolien

Vincent
Toon

Kris
Robbe

Yannick

Kabouters
Dag allerliefste Kaboutertjes!!
Deze maand gaan we iets heeeel leuk doen!! We gaan namelijk samen een optreden
voorbereiden. Weten jullie over welk optreden het gaat? Trommelgeroffeeeeeel…..
TROEBADOERIA!!
Kom daarom zo veel mogelijk deze maand naar de scouts zodat we het weekend van 7-8 maart
kunnen schijnen op het podium!
9 februari: 14 u – 17 u
Vandaag starten we met proces 1 van ons optreden. Neem daarom allemaal maar jullie
creatieve breinen mee en dan bedenken we samen het idee van ons optreden. Hopelijk zijn
jullie er even klaar voor als wij!
16 februari: 14 u – 17 u
Nu begint het echte werk! Haal jullie dansbenen, acteertalenten en beste songteksten maar
boven want vandaag gaan we beginnen met oefenen voor ons hoogstaande optreden!
23 februari: 14 u – 17 u
Net zoals vorige week repetereeeeeen!

1 maart: 14 u – 17 u
Vandaag is het nog belangrijker dan ooit om te komen naar de scouts, want vandaag gaan we
voor de laatste keer ons optreden van volgende week repeteren.
Zoals altijd van 2 tot 5 @ de lokalen. Tot dan!
Veel kusjes van jullie favoriete leiding

Sneeuwwitje, Bloosje, Niezel en Stoetel

Welpen
Het is een nieuwe maand en dat betekent dus ook terug een nieuwe samen bomvol nieuws over de
super leuke vergaderingen die er gaan aankomen!

Zondag 2 februari: verrassing van 14-17
Om deze nieuwe maand goed te beginnen starten we direct
met een leuke verassing. Vandaag krijgen jullie geen leiding van
jullie vertrouwde welpenleiding, maar van de oudste tak hier op
de scouts. Namelijk de jin!! Zij gaan speciaal voor jullie een
super leuk spel in elkaar steken en zullen deze vergadering de
nieuwe welpenleiding zijn. Dus komen is de boodschap!
We zien jullie van 14-17 aan de lokalen, tot dan!

Zondag 9 februari: teamworkvergadering van
14-17
Opgelet! Vanaf nu zijn alle vergadering weer op
zondag van 14-17.
Jullie welpen zijn al een heel sterk team en vandaag
gaan we onze band nog sterker maken! Na deze
vergadering vol teamspelletjes gaan wij allemaal
naar huis als het sterkste team dat er is! Dus kom
zeker van 14-17 naar de scouts voor een
onvergetelijke vergadering!

Zondag 16 februari: troebadoeria voorbereiden van 14-17
Binnenkort is het weer zover, dan gaan de welpen terug op het podium staan om de show te stelen!
Maar voor we dat kunnen doen moeten we wel eerst
weten wat voor super act we gaan doen. Kom daarom
zeker van 14-17 naar de lokalen zodat we samen het
beste idee ooit kunnen verzinnen.

Zondag 23 februari: troebadoeria voorbereiden van
14-17
Onze act is al geweldig, maar er is nog wat werk aan de
winkel… Vandaag gaan we nog een beetje verder werken
aan onze act en gaan we al een beetje beginnen oefenen,
maar wij leiding zijn er zeker van dat de welpen een onvergetelijke show gaan geven!

Welpen
Zo, dit was het dan weer voor februari. Hopelijk zijn jullie ook deze maand terug talrijk aanwezig en
kunnen we weer een super maand vol spannende vergaderingen beleven!
Dikke kusjes, de welpenleiding
Akela, Bagheera, Balou, Hathi, Marala en Jakala
XOXO

Jong-gidsen
Hey Jonggiddsen
Eindelijk de examens zitten er op! Dus ook gedaan met de avondvergaderingen, vanaf nu terug elke
zondag van 2to5 aan de lokalen.

2feb
Omdat wij even het einde van de examens gaan vieren met een vakantie kunnen wij er helaas alle 3
niet zijn ☹☹☹
Maaaar niet getreurd jullie krijgen deze vergadering vervangleiding! Dus ben je benieuwd wie dit gaat
zijn, kom dan zeker van 2tot5 naar de lokalen.

9feb
Binnen minder dan1 maand is het weer zo ver! De vetste, coolste, leukste en grappigste show van het
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Hiervoor moeten we nog hard repeteren en leuke ideeën zoeken! Dus kom van 2-5 naar de scouts als
je mee wilt werken aan ons nummertje .

16feb
Vandaag gaan we verder oefenen aan ons nummertje voor Troebadoeria.

23feb
Nu is het nog maar 13 dagen voor Troebadoeria, dus we gaan ons nummertje nog eens repeteren maar
we gaan tussendoor ook een leuk spel spelen “Binnen de minuut”.
van 2-5 aan de lokalen.

PS: vraag op tijd na of je mee kan doen aan Troebadoeria dit gaat door: 7 en 8 maart
(die week zullen er ook nog enkele repetities plaatsvinden)
Als je mee doet probeer dan zoveel mogelijk vergaderingen te komen als we gaan oefenen!
Ook al doe je niet mee aan Troebadoeria ben je natuurlijk nog steeds heel welkom op deze
vergaderingen. Je kan mee denken en we zullen ook genoeg afwisseling hebben tussen het maken van
ons nummer en spelletjes spelen.

Xxxxxxx jullie leiding Xxxxxxxxxx
Kato Kato Yentl

Jeevee’s
Ewa Niffauw’s
Hier is die weer, jaja de samen aka de dingen wat er voor de maand gepland
staan. Houd het zeker goed bij want er staan weer wat nice dingen gepland deze
maand.
9/02
Haal die emmer maar boven en uw pen het wordt tijd om aan te vinken. Voor de
mannen dat Engels kunnen die weten wel hoe laat het is. Neen nog altijd niet?
Ale we zullen het zeggen het is Bucketlist-vergadering!! Denk al maar is na wat
je echt al is wou/wilt doen. We gaan proberen dit dan af te vinken van jullie lijst.
Maar hiervoor moet je natuurlijk wel naar de scouts komen J. Van 14-17u zoals
altijd aan de lokalen natuurlijk. Tot dan!
16/02
Nu geven we touwtjes is uit handen. We gaan de oudste van onze bende van
ellende eens de leiding geven. Het is namelijk 3de jaarsvergadering!! Ben je ook
zo benieuwd als wij wat dit allemaal inhoud? Kom dan zeker naar deze
vergadering!
23/02
Jullie kennen dat wel. Dat ene evenement waar we met heel de scouts samen
kleine optreden enzo doen, waar de mama , papa , opa of wie dan ook naar komt
kijken. Weet je het al wat we bedoelen? Jaa het gaan over troebadoeria! Bij dez
vergadering gaan we eens bespreken wat we allemaal gaan doen. Dus zeker
komen is de boodschap als je hieraan wilt meedoen
1/03
Nu gaan we is efkes terug zien naar troebadoeria. We gaan alles is goed op punt
zetten, hier en daar misschien wat rollen verdelen en het verder uitwerken.
Zeker komen is de boodschap.

En dit is de samen voor februari al weer!!!

Groetjes jullie leiding : Kato, Maxime & Jelle

Gidsen
Hey gidsen, na een vermoeiende examenperiode is jullie leiding er weer helemaal klaar voor. De avond
vergaderingen zijn dus gedaan en we kunnen weer gewoon van 2 tot 5 vergaderen op zondag zoals
het hoort. Tijdens deze korte maand gaan we veel voor troebadoeria werken, maar wees gerust dit zal
geen volledige vergadering innemen. Deze maand is ook onze laatste kans op sneeuw en dan kunnen
we een groot sneeuwbal gevecht houden. Wij hebben er al vast zin in! Jullie ook?

ZONDAG 2 FEBRUARI TUSSEN 2 EN 5: ???
Jammer genoeg kunnen wij alle 3 niet aanwezig zijn vandaag, maar we zullen een elite team samen
stellen om er een bangelijke vergadering van te maken. Wat we vandaag gaan doen is nog steeds een
raadsel, misschien laten we nog iets weten. Of we laten het bij een verrassing.
ZONDAG 9 FEBRUARI 2 TOT 5: FILM
Aangezien we net terug zijn van een vermoeiende reis gaan we het vandaag rustig aan doen en een
film kijken. We zullen op facebook een pol zetten zodat jullie kunnen stemmen op welke film we gaan
zien.
ZONDAG 16 FEBRUARI 12 TOT 14: BRUNCH+BRAINSTORM
We zijn al midden februari en dat kan maar 1 ding betekenen, het favoriete
evenement van de scouts komt eraan. Namelijk troebadoeria!!!!!! Vandaag gaan
we de grondplannen leggen van ons spectaculair nummer dat het publiek gaat
omverblazen! Dit gaan we doen terwijl dat wel ons volsteken met lekker eten.
BELANGERIJK!!!!! : Het is de bedoeling dat jullie zelf eten meenemen, we zijn
niet zeker of de overschotten van de ontbijtmanden al jullie hongerige magen
kan vullen.
ZONDAG 23 FEBRUARI 2 TOT 5: TROEBADOERIA
De kortste maand van het jaar zit er al weer op en ons optreden komt dichter en dichter bij. Dus net
zoals de week ervoor gaan we verder met het construeren van ons meersterwerk, piece de ressistance,
masterpiece...

GROETJES
Tim, Kaat & Merel

Verkenners
Jow sloebers!!
Februari is weer aangebroken. Dit wil natuurlijk zeggen gedaan met avondvergaderingen en terug lijpe
backpack sessies knallen op zondag namiddag ipv Fortnite. Deze maand staat weer vol verrassingen
voor jullie maar we geven jullie hieronder weer een voorsmaakje van wanneer we jullie verwachten.
Wat we op zondag effectief gaan doen wordt wekelijks meegedeeld op de site of op Instagram. Het
weekend van 7 & 8 maart is het naar al oude gewoonte troebadoeria meer info volgt hierover nog.
Zondag 02/02:
Verrassing 1, 14u - 17u aan de lokalen meer info volgt
Zondag 09/02:
Verrassing 2, 14u - 17u aan de lokalen meer info volgt
Zondag 16/02:
Verrassing 3, 14u - 17u aan de lokalen meer info volgt
Zondag 23/02:
Verrassing 4, 14u - 17u aan de lokalen meer info volgt
Voila nu weten jullie weer wanneer er jullie een verrassing te wachten staat

Veel liefs jullie favoriete viertal xxx
Sam, Sam, Jos & Tibo

Jin

Jin

Kort uitleg bij de kalender
Twee februari tweeduizendtwintig

Vandaag gaan jullie de grote-mensen-wereld in. Jullie gaan namelijk leiding geven aan de jongste takken
in onze scouts. Een exact verdeling van wie met wie juist waar gaat staan, dat volgt later nog, maar
voorzie al maar een fluitje, warm je stem op en laat je inspiratie en creativiteit de vrije loop! De
vergaderingen die jullie zullen leiden gaan door van 14-17u aan onze lokalen.

Negen februari tweeduizendtwintig

Dit jaar gaan we heel goed op tijd de mooiste en meest liefdevolle dag van het jaar vieren! Jullie leiding
voorziet vandaag een heus valentijn-spel zodat deze wondermooie dag niet aan jullie voorbij kan gaan.
Ben je single of ben je bezet, dat doet er vandaag allemaal niet toe. Het belangrijkste is gewoon dat wij
met z’n twaalven elkaar hebben en we gaan dus ook eens laten zien hoe graag we elkaar hebben xx
14-17u aan de jinbar please

Zestien februari tweeduizendtwintig

Iedereen moet eens aan de beurt komen, dus vandaag is het tweede groepje aan de beurt! Vrijwillige
jinners maken een random spel van +- 3 uren voor de andere jinners een namiddagje bezig te houden,
inclusief jullie favoriete drietal. Het zijn vandaag ook de ontbijtmanden geweest op de scouts, dus jullie
leiding is al wakker van 6u, een beetje rust voor jullie favoriete drietal is dus meer dan welkom xoxo

Drieëntwintig februari tweeduizendtwintig

Voorbereidingsdag nummertje één. We moeten vandaag dringend leuke tussenstukjes verzinnen om
het hele troebadoeria-optreden tot één groot geheel te maken. Wij zijn namelijk de belangrijkste spelers
van de hele show, wij zorgen voor wat funny tussenstukjes waarmee de andere takken aangekondigd
worden. Kom naar de scouts van 14u tot 17u en breng je beste ideeën mee ♫

HUPSAKEE
Februari is een korte maand, dus het zit er alweer op. Helaas pindakaas.
See you later!
Xx
Sanderke, Montana en Jindi

Achterflap

