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Redactioneeltje 

Vrienden van de scouts, 

Alvast de beste wensen voor 2015! Ons goed voornemen is 

trachten te zorgen dat de samen op tijd en stond in jullie 

brievenbus belandt. 

Na het grote succes van de kleurwedstrijd in december
1
 hebben 

we besloten jullie andermaal op de proef te stellen. Wat weten 

jullie nog over 2014?  

Op de volgende bladzijde vinden jullie een vragenformulier met 

allerhande vragen over 2014. Om deel te nemen dienen jullie 

dit formulier ingevuld af te geven aan Tom Develter of Joren De 

Weerdt (of geef het aan je eigen leiding maar vermeld er zeker 

bij dat ze het aan ons geven). De Winnaar krijgt een zeer 

lekkere prijs 

Een Stevige Linker 

Tom, de Samen en Joren 

                                                           
1
 De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht . 



Redactioneeltje 

De Quiz van het Jaar 
(De vragen hebben allemaal betrekking tot het jaar 2014) 

Naam:…………………………………………………………………….. 

Tak:…………………………………………………………………………. 

 

1) Waar was het kamp? 

.............................................................................................................................................................. 

2) Wat is de naam van de grote roodhaarkleurige ex-groepsleider? 

.............................................................................................................................................................. 

3) Wat is de nieuwe naam van de scoutsfuif? 

.............................................................................................................................................................. 

4) Waar gingen we op groepsuitstap? 

.............................................................................................................................................................. 

5) Aan welke takken gaven wij (Joren en Tom) vorig jaar leiding? 

.............................................................................................................................................................. 

6) Hoe heet het evenement waarbij elke tak toneeltjes/dansjes uitvoert? 

.............................................................................................................................................................. 

7) Op welk liedje danste de leiding tijdens dit evenement? 

.............................................................................................................................................................. 

8) Schiftingsvraag: hoeveel leden (leiding+leden) telde Scouts Elewijt in 2013-2014? 

.............................................................................................................................................................. 

9) Extra: wie deze kleurplaat mooi inkleurt verdient een bonuspunt: 

 

 

 

 

 



Woordje GRL 

Dag beste leden, ouders & sympathisanten, 

Wanneer jullie deze Samen lezen zijn we 2015 op een spetterende manier ingezet! 

Wij zijn er ook dit jaar weer helemaal klaar voor om er een fantastisch scoutsjaar van 

te maken!! 

We vliegen er dit jaar meteen in met onder andere de Jinfuif, onze 

ontbijtmandenactie en Alternatoeria. Een overzicht van handige data vinden jullie op 

de volgende bladzijde! 

Dit jaar organiseren we dus iets nieuws: een heuse Valentijn-ontbijtmandenactie. 

Wij zullen op zondagvoormiddag 15 februari overheerlijke ontbijtpakketten aan huis 

leveren. Deze kan je bestellen via een bestelformulier en deze zijn op hun beurt te 

verkrijgen bij de (groeps)leiding of op www.scoutselewijt.be . Meer info over de prijs 

en de inhoud vindt je op het bestelformulier! 

Amper twee weken later houden we het tweejaarlijkse evenement Alternatoeria. 

Deze feestelijke driedaagse begint op vrijdag 27 februari met een gezellige fotoavond 

aan onze lokalen, waar er ook een heuse leidingsverkoop/veiling zal plaatsvinden 

(begin de klusjes dus al maar te verzamelen ;-)). Zaterdag 28 februari houden we een 

SCOUTSQUIZ in zaal ‘In Den Prins’, meer info hierover weldra op onze 

facebookpagina ‘Skoette Elewijt’ of op onze website. Zondag 1 maart sluiten we af 

door in de namiddag met héél de scouts te gaan schaatsen in Leest! Meer info 

eveneens op onze website en in de samen van februari.  

OPGELET: in december waren er ook al een aantal avondvergaderingen, vooral door 

examens en toetsen van de leden, maar ook in JANUARI gaan de meeste 

vergaderingen niet op zondag van 14-17u doorgaan. De leiding heeft immers 

examens . Kijk dus goed in de Samen wanneer jullie elke week vergadering hebben. 

Indien jullie nog vragen hebben: grl_elewijt@yahoo.com, onze gsm-nummers vinden 

jullie hieronder! 

 

Stevige wolvenpoot, 

Jeroen De Leener    BerwoutMatthys    Toon D’Hoore 

0479/32.94.90    0495/47.75.57    0486/51.32.39 

 

http://www.scoutselewijt.be/
mailto:grl_elewijt@yahoo.com


Woordje GRL 

KALENDER 2015 

 

10 JAN. – JINFUIF (id Prins) 

 

7 FEB. – SOIREE PASSEE (OUDSCOUTSFUIF, id Prins) 

 

15 FEB. – Valentijn-Ontbijtmanden (zie 

achterflap van deze SAMEN) 

 

27 FEB. – 2 MAART: ALTERNATOERIA 

 Vrijdag 27/02: Foto-avond & leidingsverkoop ad 

lokalen 

 Zaterdag 28/02: SCOUTSQUIZ in de Prins 

 Zondag 01/03: SCHAATSEN in Leest met heel 

de scouts! 

 

25 APRIL - Funky On The Rocks mét 

BODEGA (SCOUTSFUIF id Prins en BODEGA id Gildenzaal) 

 

13 SEPT. - DEN ELEWIJTSE PIJL 



Kapoenen 

 

 

We zijn aangekomen aan het einde van het jaar MAAR dat wil niet zeggen dat we zijn aangekomen 

aan onze laatste vergaderingen! 

Hieronder vind je weer een maand vol met mega leuke activiteiten! 

Zondag 4 januari 

Eerst en vooral een mega gelukkig Nieuwjaar voor iedereen!!!! 

Vandaag vieren we het nieuwe jaar met een mininieuwjaarsfeestje! 

Kom allemaal van 2-5uur naar de scouts en dan zetten we het nieuwe jaar 

samen in! 

Zaterdag 10 januari 

Vanavond maken we het lekker gezellig met een leuk filmpje. 

Welke film het zal worden is nog een verrassing maar het wordt alleszins een topper! 

Jullie zijn allemaal welkom van 18.30-20.30uur. 

Zaterdag 17 januari 

Wie at een appel en viel in een diepe slaap? Wie krijgt een lange neus als hij liegt? Hoe noemt het 

meisje met haar magische krachten dat alles in ijs kan veranderen? 

Je kan het misschien al een beetje raden maar ja hoor 

vanavond gaan we quizzen! 

En niet zo maar een quiz maar de enige echte disney-quiz! 

De megacoole disney-quiz zal doorgaan van 18.30-20.30uur 

 

Zaterdag 24 januari 

Vanavond staan er gezelschapsspelletjes op het menu!  

Van monopoly tot Uno tot  puzzels het is er allemaal.  

Heb je zelf nog leuke spelletjes thuis mag je die zeker en vast meenemen!  

En zoals al de vorige keren zal deze vergadering ook doorgaan van 18.30u tot 

20.30u. 

 

Zondag 1 februari 

Vandaag gaan we eens niet op onze lijn letten en gewoon eten waar we zin in 

hebben.  

Ja hoor, vandaag is het boefvergadering! 



Kapoenen 

Neem dus allemaal zelf iets lekker mee en dan kunnen we smullen van elkaars lekkernijen! 

De vergadering gaat gewoon door van 2-5uur. 

Al de vergaderingen zullen steeds doorgaan aan onze scoutslokalen! 

Jullie leiding kijkt er alleszins al naar uit en wij hopen jullie ook! 

Veel kusjes jullie kapoenenleiding! 

Arno-Fien-Heike-Toon-Kapser-Laura-Luna-Egon 

 

 

 

 



Kabouters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kabouters 

 



Welpen 

Dag grave Welpen! 

We hebben er net een zalig kerstfeestje opzitten met leuke kado's! 

Laten we erin vliegen met de Samen van januari! 

 

  

 

Zondag 4 januari: 

 

Mogen jullie nog een dag genieten van de vakantie/ naar de oma en opa gaan voor Nieuwjaar/ 3 

Koningen gaan zingen. Vandaag geen vergadering. 

 



Welpen 

  

 

vrijdag 9 januari: 18u30 – 20u30 @ Lokalen 

 

Kom maar op jullie mooiste want anders komen jullie het casino niet binnen! (Als de portier zegt dat 

jullie niet binnen mogen smokkelen we jullie wel binnen! Casinopret maar ook gezelschapsspelen! 

Kom dat zien! 

 

  



Welpen 

Zaterdag 17 januari: 18u30 – 20u30 @ Lokalen 

 

De meeste grave film ooit nog niet gezien? Welke is het vraag je? Up? Toy Sory 3? Nee mannen! Het 

wordt nog beter!! Hiij speelt nu in het Welpenlokaal. Hapjes en drankjes verkrijgbaar aan de 

democratische prijs van: GRATIS! 

Zaterdag 24 januari: 18u30 – 20u30 @ lokalen 

Maf! Meer valt er niet te vertellen over deze vergadering! Zelf vinden we het zo spijtig dat we er nog 

zolang op moeten wachten! Potvertwee seg! Zeker warme kleren aandoen!! Wat gaan we doen? 

Zeker komen dan! 

  

Zondag 1 februari: 14u – 17u @ Lokalen 

We beginnen terug aan onze zondagvergaderingen! Trek die helmen, elleboog,knie- en andere 

bescherming maar aan. Vandaag: Stuntvergadering! Kom met je BMX, Skateboard en/of step! 

  

Geniet van de feestdagen lieve Welpen! 

Chill, Shere Khan, Chikai, Mowgli, Kigo, Raksha, Kaa en Akela! 

Toedels!



Jogi’s 

  



Jogi’s 

 



Jogi’s 

 



Jeevees 

Zondag 4 januari: 

Om het nieuwe jaar goed in te zetten, gaan we samen een 

hapje eten. En aangezien ochtendstond het goud in de mond 

heeft beginnen we vandaag iets vroeger als normaal. We 

spreken af om 10:00 aan de lokalen, en tegen 13:00 laten we 

jullie weer terug vrij. Voor dit alles lekkers gaan we allemaal 3 

euro in het potteke smijten. Deze brunch mag je niet missen 

want zotter als dees zal het niet worden. 

 

 

Zaterdag 10 januari: 

Op onze planeet draait alles om de 4 basis elementen.  

Water, Lucht en Aarde. 

Maar wat als JV ook belangrijk is; Vuur. 

Zonder vuur kunnen we niet koken op kamp, ons niet warm houden, in de 

nacht niets zien op het kampterrein. 

Om aan te tonen hoe belangrijk dit is zullen we aan de hand van de andere 3 

elementen aantonen. 

We verwachten jullie van 19:00 tot 22:00 aan de lokalen. 

Zotter als dit zal het volgens ons toch niet worden.  

 

Zaterdag 17 januari:  

Iedereen weet dag geld niet gelukkig maak, maar 

vanavond gaan we dit even vergeten en ons gedragen 

als echte strategische spelers. 

We laten onze sigaar thuis, ons zakgeld ook en we laten 

ons even in de vakkundige handen van de leiding. Deze 

grote voorbeelden zullen ons voorzien wat geld om mee 

te spelen en welverzekerd spelvertier.  

Al dit leuks beginnen  we om 19:00 maar om 21:00 

keren we terug naar de echte wereld. 

Ps: mooie vrouwen, wagens, enz.. moeten zelf ingebeeld 

worden 

Een zotter casino als dit zal je toch niet vinden. 

  

 



Jeevees 

 

 

Zondag 25 januari:   

Oké nu wij al weten dat we de leukste tak van de 

scouts zijn is het ook tijd om dit te bewijzen aan 

andere. Daarom gaan we vandaag eens uitpakken 

met al onze technieken om iets indrukwekkend te 

maken waardoor de rest niet anders kan als ons te 

aanbidden. Denk je dat je technieken nog wat kan 

bijschaven, geen probleem! We leren je dit met alle 

plezier bij. 

Zotter technieken als vandaag zal je toch niet vinden.  

Van 2 tot 5 aan de lokalen lady’s 

 

 

 

1 februari:   

1 van de belangrijkste dingen die we jullie dit jaar hebben willen 

bijbrengen is;  

JV’s zijn een team, en werken samen om hun doel te bereiken. 

Vandaag delen we jullie op in groepen om jullie strategie op elkaar uit 

te testen. 

Hoe goed ben je in een team? Hoe goed kan je samenwerken? Hoe 

belangrijk is strategie in een ploegwerk? 

Kom dit alles ontdekken van 2 tot 5 aan de zotter als dees zullen de 

lokalen niet worden.  

 

Groetjes  

 

Lukas, Jef, Jean-Claude, Rik, Bart & Sherly 

 



Gidsen 

Ola chickiees! 

Hopelijk hebben jullie allemaal geweldige examens gehad en zijn de mama en papa 

trots!  En nu tijd voor een welverdiende vakantie … 

 

Tegen dat wij jullie terugzien, is kerst al weer voorbij. *Ik pink 

een traantje weg* 

Dag kerstman, dag kerstboom, dag cadeautjes, dag lekker 

eten, dag familie en tot volgend jaar!  

 Of misschien tot nooit meer. 

Maaaaaar yes yes dat betekent ook dat we in het 

fantastische 2015 zitten = weer een bangelijk jaar vol 

scouts, gidsen, fijne leiding, etc etc etc etc etc 

Ondanks dat de leiding jammer genoeg wel nog wat exaampjes moet leren en 

maken, ziet het er wel weer een toffe maand uit! 

WAT GAAN WE DOEN??? 

Zaterdag 10 januari 

Het is weer zover – jawel jawel! Wie er nog niet over heeft gehoord op ALLE social 

media, is een asociaal konijn. Vanavond swingt men de pannen van het dak… 

Dit feestje zal pas af zijn als jullie van de partij zijn! 

Maakt ulle allemaal maar NOG knapper dan ge al zijt and we will see you at the 

jinfuif!  

Waaaaant:  
Ik zeg: weet je wat het is, babe  

Ik voel me sexy als ik dans 

Oh, oh, oh, oh, oh 

Yeah 

Oh, oh, oh 

Sexy als ik dans 

Eh, eh, eh 

Eh, eh, eh, eh 

Ik voel me sexy als ik dans 

Oh, oh, oh, oh, oh 

Yeah 

Ik voel me sexy als ik dans 

Eh, eh, eh 

Eh, eh, eh, eh 



Gidsen 

 

Zaterdag 17 januari 

We maken er een gezellig avondje van! Pakt allemaal 

een kusseke, dekentje, slaapzakske (of wat dan ook) 

mee. Wij voorzien duuzend films. 

Van 20 tot 22 aan the lokalzzzz. 

 

 

Zondag 25 januari 

Yep, eindelijk weer scouts op ne zondag! En wat doen we op zo’ne zondag? We doen 

een brunchke! 

Kom naar de lokalen van 11 tot 13u, pak een beetje geld mee (we laten nog weten 

hoeveel) en dan doen wij de rest! 

 

Zondag 1 februari 

  Dit is een ****? 

If I were a boooooy,  

I think I could understaaand, 

How it feels to gooi een **** 

I swear I’d be a better man. 

I would play with it 

Cause I know how much fun it is 

When you find de **** you wanted 



Gidsen 

Cause it feels so good in your hands 

En je doet er vanalles mee op de scooouts…. 

Dudes, scouts van 2 tot 5. 

Be there! 

 

 

Voor de volgende vergadering moet je in de volgende samen kijken. 

You know you love me, 

XO XO 

Uw teerbeminde leiding. 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

Flepperds, 

Hier is em dan! De samen vol goede voornemens voor het nieuwe jaar: 

- (Nog) meer Swag dees jaar 

- Meer fleppen, minder wenen 

- En vooral meer #hashtags #swagtags 

 

Zondag 4 jan 
#DRIEKONINGEN bitchezz! Vandaag trekken we erop uit gelijk de koningen da we zijn, om 

van al het Elewijtse Plebs wa geld te kasse. Dit keer niet in uniform ma in onze mantel 

en me onze kroon da we hebbe gewonne me taart eten, want wij winnen alleen, omdat 

verliezen voor #losers is en wij daar dus ni aan meedoen! Wa extra’s gelijk schmink, een staf 

me een ster op, wa slaven, … zijn meer dan welkom :) Smeert ulle stem ook al maar want da 

wordt hier vandaag een heus #ZangFestijn! Van 14u tot 17u #usual @lesScouts. 

 

Voor de creatieve muzikanten, een gitaar of #blokfluit is misschien origineel. En dan geven 

die plebs van Elewijt misschien nog meer van hun zuur verdiende centjes aan ulle! 

 

 

 
 

 
 

 

Zondag 11 jan 
Aan al die vannacht zijn thuisgeraakt, proficiat. Aan al die da ni thuis zijn geraakt vannacht.. 

geen probleem, zolang ge maar op @lesScouts geraakt om 14u!! 

Aangezien het gisteren #JIN15 fuif was en gelle hier allemaal aanwezig waard en 

waarschijnlijk te diep in het glas gekeken of#plastieke beker, want daar zijn geen #glazen 

duuuuuuuuh, doen we vandaag nog maar eens iets #maft. We gaan vandaag is controleren 

of ge nog eve goe in form bent als gisteren. Pakt uwe Latijnse woordenboek al maar boven 

en begint snel nog wa te blokke.. want wij knapperds gaan #watercantussen. WOOHOO :) 

Ons volledig lichaam reinigen en spoelen, langst binnen en langst buiten want da zal na 

gisteren wel meer dan nodig zijn voor sommigen. #knipoog #knipoog 



Verkenners 

 
 

Zondag 18 jan 
Binnen 2 jaar is hebben de derdejaars er nu al een half jaar leiding opzitten, #zieke #shizzle 

als ge het mij vraagt. ##### 

Daarmee mogen zij samenzitten en een #swaggy vergadering in elkaar fleppen. Laat op tijd 

al iets weten aan #ons dat we ulle een beetje kunnen bijsturen indien nodig. Bijvoorbeeld té 

weinig hashtags ofzo… 

14h-17h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 25 jan 
Bon, aangezien wij onder de verkenners geen vegetariërs hebben gaan wij vandaag i.p.v. 

me eieren, met kippen smijten. #daLaatsteWasEenLol! Wij gaan natuurlijk niet met kippen 

smijten want da zou nogal wa geven. In de plaats daarvan gaan we wel op struisvogels 

rijden, de lokalen in brand steken, ne put graven, de gidsen vragen of ze willen afwassen en 

ne fakkeltocht in den bos maken. Ook dit beste vrienden was allemaal een #lel. Wij gaan 

gewn saai met eieren op elkaars hoofd smijten van 14u tot 17u @lesScouts. (en liefst met 

vuile of reserve kleding en pakt zelf ook is een eike of 2 mee) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

Zondag 1 feb 
Omdat Peking Expres zo een neig programma was, gaan wij vandaag #Elewijt #Expres 

spelen van 14h-17h. Waarom vraagt ge u misschien af? Dan zijn we al da liften al beu tegen 

dat we op kamp zijn en gaan jullie allemaal schoon te voet gaan op @dropping en niks meer 

liften. Omdat liften dan al véél te mainstream is, en gelijk de vuile hipsters da we zijn, haten 

wij de mainstream natuurlijk. 

#FUCKDESYSTEM 

#STARBUCKS 

#TOTALSWAG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#SWAGGIE 

#DE 

#BLOCK 
 

 



Jin 

Dag liefste jinnertjes, 

 

Het is alweer januari, de belangrijkste week van ons jinjaar. Naast de examnes van jullie 2 slimste 

leid(st)ers staat er nog iets anders gepland. Onze langverwachte jinfuif komt eraan! Hoog tijd dus om 

de laatste voorbereidingen te treffen en massaal kaarten te verkopen! 

Kerstvakantie  

Elke avond van de vakantie gaan we met zen allen deur aan deur kaarten verkopen. Dat brengt ons 

heel veel geld op en zorgt voor een mooi begin van de fuif. Het is dus zeer belangrijk dat jullie zo vaak 

mogelijk komen. Want denk eraan, hoe meer kaarten we verkopen, hoe verder we op jinkamp 

kunnen gaan ;) 

Zondag 4 januari 

Vandaag gaan we 3-koningen zingen/kaarten verkopen. Trek je mooiste koningenkostuum aan, neem 

een ster mee en dan zijn we klaar om die laatste kaarten ook nog te verkopen. Van 14u tot 17u aan 

de lokalen. 

Zaterdag 10 januari 

 

 



Jin 

ALARM, ALARM, PIEP PIEP PIEP PIEP PIEP, PIEOOEEW IIEEOOEW!!!! 

The big day had come! Dit is de dag waar we al zo lang naartoe aan het leven zijn. Dit is de dag waar 

we onze rekening zullen vetmesten met veel ping ping, €€€€€€€€, $$$$$$$$$$$. Alez, hopelijk eh, 

als dat hier een bangelijk feestje wordt natuurlijk. Maar geen kat dat daarover twijfelt. Overtuig je 

laatste vrienden om te komen, bied zo veel mogelijk mensen een slaapplaats aan in u bed (want dat 

ga je deze nacht niet zien) en zorg ervoor dat ze genoeg geld mee hebben ;) 

We spreken af om 10u aan de lokalen. Vanaf daar nemen al het gerief mee dat we nodig hebben en 

trekken richting onze discotheek aka Zaal in den prins. Daar bouwen we de zaal om tot de heetste 

club van het land en verwelkomen we onze gasten. Doe allemaal u uniform aan, broek/rok, 

jinmarcelleke/t-shirt en das, hemd en jinpul mag maar gaat niet nodig zijn want dat gaat daar 

stomen!!Zeg maar tegen jullie oudertjes dat het laat gaat zijn en dat ze niet moeten opblijven ;)  

Zondag 11 januari 

Jinners – Ben + Bram = Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, snurk, snurk 

Emilie + Nick + Ben = Streeees, morgen examen!! 

Maandag 12 januari 

Jinners – Ben + Bram = sturen een lief sms’je naar de studentjes: ‘veel succes, ik weet dat je het kan’ 

Emilie + Nick + Ben = Streees, ik heb nog nen tuuut in mijn oor  

Ok nu terug even de serieuze kant op en bij de essentie van de samen blijven. 

Zaterdag 17 januari 

We weten nu hoeveel geld we ongeveer hebben 

ingezameld dus we kunnen stilaan aan ons jinkamp 

beginnen. Breng vandaag allemaal zo veel mogelijk 

documentatie op van landen waar je wel graag naartoe 

zou willen gaan. Zoek informatie op internet, in 

reisbrochures en blaas ons omver met jullie wildste 

ideeën! Van 20 tot 22u aan de jinbar. 

Zondag 25 januari 

Dit wordt jullie eerste ervaring met leiding geven. 

Sneeuwwitje en de 7 dwergen hebben jullie gevraagd 

om hun te vergezellen in de begeleiding van hun 

kaboutertjes. Het is de bedoeling dat jullie zelf een 

vergadering in elkaar steken en die dan naar ons en naar de kabouterleiding doorsturen. Dan kunnen 

zij (of wij) nog enkele opmerkingen doorgeven. De leiding zal wel mee leiding geven maar jullie gaan 

wel het initiatief moeten nemen. Van 14 tot 17u aan de lokalen, of als jullie dit anders planning: laat 

iedereen op tijd iets weten! 

 

 

 



Jin 

Zondag 1 februari 

Terug een normale vergadering vandaag. En wat voor een, jullie kijken er vast al een hele tijd aar uit. 

Vandaag gaan we liften van Elewijt tot …. Liftvergadering dus  Van 14 tot 17u aan de lokalen. 

Van 5 tot 9 februari is het vakantiesalon in Brussel. Wij zouden daar graag naartoe gaan om wat extra 

informatie over onze bestemming te verzamelen. Verdere info over de precieze datum en uren 

volgen nog! 

 

Groetjes van jullie leiding, 

Bram – Emilie – Nick 

 

 

 

 

 

 



Achterflap 

 


