
 België – Belgique 
	   P.B.	  
	   1980	  Zemst	  
	   2/3595	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  
 

 

	  

	  

	  

 

 

 

 
Februari 2015 

	  

V.U.: Tom Develter, Waversebaan 24a, 1982 Elewijt 
P3A9105 
Verschijnt maandelijks behalve in juni en augustus 

Afgiftekantoor: 1980 Zemst



Redactioneeltje 
Zo Zo Zo,  
 

Hier zijn we weer met een boekje vol plezier, weetjes en leuke foto’s. 

We hebben al een groot deel achter de rug, en de tijd tot het kamp begint stil aan te korten. 
 
Maar dit is nog toekomstmuziek als we denken aan wat er nog allemaal moet komen! 
 
Zo denken wij aan de ontbijtmanden van de scouts, Alternatoeria (waarover de grl meer zal  
vertellen) en natuurlijk ook nog de scoutsfuif. 
 
Ik ga jullie niet langer ophouden met wat wij te vertellen hebben. 
 
Jullie willen vast en zeker voort kijken naar wat voor leuks er nog in deze samen staat. 
 
Nu hebben we gemerkt dat jullie wel houden van wat leuke wedstrijden. 
 
Daarom kan je op de volgende pagina een echt scouts kruiswoordraadsel vinden. 
 
Veel plezier. 
Joren & Develter 
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Horizontaal 
1. Gebouw waarvoor we aan het sparen zijn	  
3. Nieuwe naam van de scoutsfuif	  
4. Functie van Jeroen, Berwout en Toon	  
6. Naam van een dier dat je krijgt als 1ste jaar jong-gids of jong-verkenner	  
9. Het jaarleuze van dit jaar	  
Verticaal 
2. 2 jaarlijks weekend van de scouts vol activiteiten	  
3. Deze mensen koken voor ons op kamp	  
5. Boekje waar de activiteiten van een maand in staan	  
6. Hier slapen wij in op kamp	  
7. Oudste meisjes tak	  
8. Dit verkopen wij vanaf dit jaar in het weekend van Valentijn	  

	  

	  



Woordje GRL 

	  

Hier	  zijn	  we	  dan	  weer	  met	  de	  tweede	  samen	  van	  het	  jaar.	  

Na	  de	  examens	  van	  de	  leden	  en	  de	  blok/examens	  voor	  de	  leiding	  en	  de	  daarbij	  
horende	  avondvergaderingen,	  zullen	  vanaf	  nu	  de	  meeste	  vergaderingen	  terug	  
doorgaan	  op	  zondag	  van	  2	  tot	  5!	  

De	  jinfuif	  is	  nu	  ook	  achter	  de	  rug	  en	  was	  weer	  een	  groot	  succes.	  Hopelijk	  
hebben	  ze	  genoeg	  centjes	  opgehaald	  voor	  een	  superleuk	  jinkamp	  te	  hebben.	  
Uit	  naam	  van	  de	  Jinleiding	  bedanken	  wij	  iedereen	  die	  hier	  zijn	  steentje	  voor	  is	  
komen	  bijdragen	  op	  de	  jinfuif.	  

De	  nieuwe	  bestelling	  sjaaltjes	  is	  ook	  toegekomen	  dus	  indien	  uw	  zoon/dochter	  
er	  nog	  geen	  had	  kan	  u	  deze	  nu	  komen	  halen	  bij	  de	  grl	  in	  de	  keuken	  vlak	  voor	  of	  
vlak	  na	  de	  scouts.	  

Je	  kan	  ook	  nog	  tot	  1	  februari	  ontbijtmanden	  bestellen	  via	  de	  formulieren	  die	  je	  
kan	  vinden	  op	  www.scoutselewijt.be.	  Op	  15	  februari	  verwennen	  we	  jullie	  dan	  
door	  deze	  aan	  jullie	  deur	  te	  komen	  brengen	  zodat	  je	  niet	  naar	  buiten	  hoeft	  te	  
gaan	  en	  heerlijk	  kan	  genieten	  van	  dit	  uitgebreid	  ontbijt.	  

De	  belangrijkste	  activiteit	  deze	  maand	  is	  echter	  zonder	  twijfel	  
ALTERNATOERIA!!!	  Dit	  2-‐jaarlijks	  evenement	  zal	  doorgaan	  van	  27	  februari	  tot	  1	  
maart.	  	  

Op	  vrijdag	  27	  februari	  verwelkomen	  we	  jullie	  allemaal	  vanaf	  20u	  op	  ons	  
scoutscafé	  waar	  foto’s	  van	  de	  voorbije	  jaren	  zullen	  worden	  geprojecteerd	  en	  
daarnaast	  een	  heuse	  leidingsverkoop!	  De	  leiding	  zal	  in	  groepjes	  van	  2	  à	  3	  
geveild	  worden	  aan	  de	  hoogste	  bieder	  om	  allerhande	  klusjes	  uit	  te	  voeren	  zoals	  
babysitten	  of	  in	  de	  tuin	  werken.	  Natuurlijk	  kunnen	  jullie	  hier	  ook	  gezellig	  
komen	  genieten	  van	  een	  drankje	  en	  een	  babbeltje	  met	  mede-‐ouders	  of	  met	  
leiding.	  

Op	  zaterdag	  28	  februari	  nodigen	  we	  jullie	  uit	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  onze	  
scoutsquiz.	  Deze	  quiz	  gaat	  door	  in	  de	  prins	  en	  begint	  omstreeks	  20u.	  
Inschrijven	  is	  verplicht	  en	  kost	  25	  euro.	  Inschrijven	  doe	  je	  door	  te	  mailen	  naar	  
scoutsquiz2015@outlook.be	  vergeet	  zeker	  geen	  groepsnaam	  door	  te	  geven	  en	  
contactgegevens	  van	  de	  contactpersoon.	  Elke	  ploeg	  mag	  maximum	  5	  
deelnemers	  tellen.	  



Woordje GRL 

	  

Zondag	  1	  maart	  is	  volledig	  toegewijd	  aan	  de	  
leden.	  We	  gaan	  met	  heel	  de	  groep	  schaatsen	  
in	  Leest!	  We	  spreken	  af	  om	  13u15	  aan	  de	  
lokalen	  om	  van	  hieruit	  richting	  Leest	  te	  
vertrekken.	  We	  rekenen	  hierbij	  ook	  op	  
bereidwillige	  ouders	  die	  ons	  naar	  Leest	  
kunnen	  doen	  en	  komen	  halen.	  De	  kostprijs	  
bedraagt	  4	  euro	  per	  lid,	  schaatsen	  
inbegrepen.	  Om	  16u	  zit	  onze	  schaatsbeurt	  
erop	  en	  komen	  de	  ouders	  ons	  terug	  halen.	  
Hiermee	  zit	  ons	  weekend	  er	  ook	  op!	  	  

Kijk	  op	  de	  achterflap	  voor	  een	  affiche	  van	  dit	  evenement.	  

Dit	  was	  het	  alweer	  voor	  de	  maand	  februari.	  	  

Nog	  vragen	  of	  opmerkingen?	  

grl_elewijt@yahoo.com	  of	  
	  
Berwout	  Matthys	  	  	   	   Jeroen	  De	  Leener	   	   	   Toon	  D'Hoore	  
0495/47.75.57	   	   	   0479/32.94.90	   	   	   0486/51.32.39	  

	  

	  

	  

	  



Kapoenen 

	  

De	  kapoenen	  

1	  februari:	  

Het	  is	  vandaag	  een	  lekkere	  vergadering	  want	  we	  gaan	  namelijk	  BOEFEN	  !!!!!!!!!	  je	  mag	  zo	  veel	  eten	  
en	  drinken	  meebrengen	  als	  je	  wilt.	  Je	  kan	  bevoordeeld	  een	  taart	  bakken	  of	  een	  fruitsla	  meenemen	  of	  
popcorn	  poppen,	  	  de	  keuze	  is	  aan	  u	  	  J.	  Al	  dat	  lekkers	  gaan	  we	  dan	  gezellig	  samen	  opeten	  aan	  de	  
lokalen	  van	  2	  tot	  5uur.	  	  	  

8	  februari:	  	  

Trek	  je	  astronautenpak	  al	  maar	  aan	  want	  vandaag	  gaan	  we	  naar	  de	  ruimte. Kom	  van	  2	  
tot	  5	  naar	  de	  lokalen	  en	  ga	  samen	  met	  ons	  mee	  op	  een	  spannend,	  beetje	  
gevaarlijk,cool	  en	  vooral	  mega	  tof	  avontuur.	  	  

15	  februari:	  

	  We	  hebben	  slecht	  nieuws	  maar	  ook	  goed	  nieuws,	  vandaag	  zal	  jullie	  super	  coole	  leiding	  geen	  leiding	  
geven	  L	  mimimimimimi.	  Maar	  weg	  met	  die	  tranen	  want	  de	  toffe	  jinners	  (	  wel	  iets	  minder	  tof	  dan	  
jullie	  leiding	  )	  gaan	  vandaag	  van	  2	  tot	  5	  uur	  een	  mega	  leuke	  vergadering	  in	  elkaar	  
steken.	  

22	  februari:	  

Puuuup paaaa puuup paaa 
pioewieoepieowieoe ! ! ! ! ! 	  Herkennen	  jullie	  dat	  geluid	  ??	  Dat	  
is	  het	  geluid	  van	  de	  politie	  want	  er	  zijn	  een	  paar	  boeven	  ontsnapt	  !!	  Kom	  van	  2	  tot	  5uur	  naar	  de	  
lokalen	  verkleed	  als	  politieman	  want	  vandaag	  gaan	  we	  op	  boeventocht	  .	  

1	  maart:	  	  	  

Vandaag	  is	  het	  een	  speciale	  scoutsdag!Omdat	  het	  dit	  weekend	  alternatoeria	  is,	  gaan	  we	  namelijk	  
schaatsen	  met	  heel	  de	  scouts!	  Meer	  info	  hierover	  vind	  je	  bij	  woordje	  GRL!	  

Dit	  was	  het	  dan	  voor	  deze	  maand	  vele	  groetjes	  van	  jullie	  aller	  liefste	  leiding:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Luna	  	   	  	  Heike	  	  	  	  	  	  	  Arno	  	  	  	  	  	  Laura	  	  	  	  	  	  Fien	  	  	  	  	  Kasper	  	  	  Toon	  	  	  Egon	  



Kabouters 

	  

Hallo, allerliefste kabouters! 

Kunnen jullie geloven dat we al in de helft van het scoutsjaar zitten en het dus nog maar een half jaartje is 
voor we op kamp gaan (van 8 tot 15 augustus voor de nieuwelingen onder ons)? De leiding heeft er alvast 
zin in! 

Maar eerst: de samen voor februari! 

Zondag 1 februari 

Vandaag spelen we een ladderspel! Zorg dat je goed voorbereid bent, want het wordt een echte 
race naar de top. Wil je weten wie hem haalt? Kom dan van 2 tot 5 naar de lokalen!	   

Zondag 8 februari 

Haal je bikini/badpak/zwembandjes/duikbril/snorkel/… maar boven: we gaan zwemmen, en wel samen met 
de verkenners. Meer informatie hierover volgt via mail. 

Zondag 15 februari 

De meest romantische dag van het jaar mag dan wel gepasseerd zijn, bij ons is er altijd 
plaats voor liefde. Daarom zijn jullie vandaag van 9 uur 30 tot 12 uur welkom in de lokalen 
voor een heerlijke valentijnsbrunch. We willen jullie wel vragen iets kleins mee te nemen, zoals 
een appel, fruitsap... en dan zorgen wij voor een koffiekoek, pistolet en warme chocomelk 
voor iedereen. 

Dat wordt nog zo makkelijk als je op voorhand even laat weten of je wel/niet komt door ons een mailtje te 
sturen.	   

Zondag 22 februari 

Voor de vergadering van vandaag heb je nodig: stapschoenen, buitenkledij, kompas en kaart. We gaan 
namelijk op dropping. Afspraak van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

 

Vrijdag 27 en zaterdag 28 februari 



Kabouters 

	  

Dit weekend is het Alternatoeria op de scouts. Dit betekent dat jij, je ouders, je vrienden, je familie welkom 
zijn voor enkele leuke activiteiten. Zo is er een leidingsverkoop en scoutsquiz. Meer info vind je vooraan in 
deze samen, op de website of op de facebookpagina van Skoette Elewijt. 

Zondag 1 maart 

Het alternatoeriaweekend is nog niet gedaan, dus we gaan samen met de kapoenen, welpen, jogi’s, jv’s, 
gidsen, verkenners én jin (kortom met de hele scouts) schaatsen in Leest. Dit zal € 4 kosten. We rekenen 
op enkele bereidwillige ouders om ons te brengen en te halen, hiervoor wordt nog een mail verzonden om 

afspraken te maken. Iedereen wordt alleszins om 13u15 aan de lokalen verwacht. 

Zondag 8 maart 

Pak je koffer maar, neem je paspoort mee, want vandaag gaan we op reis! Wil je 
weten waar naartoe? Kom dan van 2 tot 5 naar de lokalen.	   

Zo dit was het weer voor deze samen. We hopen dat jullie weer talrijk aanwezig zullen zijn. 

Voor we afscheid nemen toch nog een belangrijke datum die je niet mag vergeten in je agenda te zetten: het 
volgende weekend zal plaatsvinden 27 tot en met 29 maart. 

 

 

 

 

 

 

 

Kusjes van jullie leiding, 

 



Kabouters 

	  

 

Sneeuwwitje, Giechel, Grumpy, Bloosje 

Stoetel, Dopie, Niezel, Dommel 

	  
	  



Welpen 

	  

Dag	  liefste	  welpen!!	  Hier	  is	  de	  Samen	  al	  van	  Februari!	  Wij	  hebben	  er	  alvast	  zin	  in	  en	  we	  
hopen	  jullie	  ook!	  	  

 

Zondag 01/02  

Vandaag is het een mega-coole stuntvergadering!! Neem dus allemaal jullie stuntfiets 
mee en je helm! Van 2-5 aan de lokalen. 

 

Zondag 08/02 

We gaan jullie vandaag als echte soldaten leren sluipen, we gaan drill-oefeningen doen, 
parcours afleggen in het bos,… Jullie lezen het goed, het is vandaag 
LEGERVERGADERING! Doe allemaal jullie legeroutfit aan en camoufleer jullie goed! We 
verwachten jullie van 2-5 aan de lokalen!	  	  
 

 

 

 

 

 

 

Zondag 15/02 

Vandaag is het Valentijnvergadering samen met de gidsen!! 
Kom dus allemaal om 14u naar de scouts en jullie mama en papa 
mogen jullie om 17u terug komen halen!	  	  

 

Zondag 22/02 

Bereid jullie al maar voor beste welpen want vandaag wordt het techniekenvergadering! 
We verwachten jullie allemaal van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

Zondag 1/03 

Vandaag gaan we schaatsen!! Neem allemaal zeker jullie HANDSCHOENEN mee!! 
Meer info volgt nog. 

Tot op de vergaderingen!! 

Chikai, Kaa, Kigo, Raksha, Mowgli, Akela, Shere-Khan & Chill 



Jong-gidsen 

 

Hellooooow Ladies ! 

We zijn al februari, het gaat weer heel snel. Jullie leiding is bijna van hun examens af dus dit wil 
zeggen de dat de laatste avond vergaderingen er aan komen. Dat wil ook zeggen dat we nog een 
dikke 5 maand moeten wachten en we vertrekken al op kamp. Woooow ! Maar misschien toch 
eerst deze maand bespreken, we gaan weer veel coole dingen doen. Onder andere ons 2de 
weekend met onze teer beminde jongens. Ook is het deze maand alternatoeria, dat is het 
alternatief concept voor troebadoeria. Geen dansjes of toneeltjes dit jaar maar wel andere leuke 
activiteiten. Wil je weten welke ? Tadaaaaa, hier zijn de komende vergaderingen: 

Zondag  16 februari van 2 tot 5: 

Love is in the air, everywhere I look around… Jaja, jullie leiding zit nog volledig 
in de Valentijn sfeer. Daarom vonden wij het geen slecht idee om de 
vergadering volledig in het teken te zetten van prille liefde. We hebben dan ook 
de aller liefste en mooiste jongens van de scouts uitgenodigd om ons te 
vergezellen vandaag. We verklappen nog niet wie… ;) Een klein detail: het 
thema van deze vergadering is Beauty and the nerd ! Dus kom allemaal 
verkleed als een echte nerd. De jongens mogen dan voor 1 keer een beauty zijn. 
Hier zijn alvast wat 
verkleed tips: 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 20 tot en met zondag 22 februari: 

 

WEEEEEEEEKKKKKEEEEEEEEEEEND !!!! 

Hou deze datum al zeker vrij in jullie agenda want het wordt een 
onvergetelijk weekend. Er volgt tijdens de komende vergaderingen of 

via mail zeker nog een brief met info over het thema en de plaats. Wat 
we jullie wel al kunnen meegeven is dat onze wederhelften meegaan. Het 

is tenslotte de maand van de liefde. J Geen stress meisjes, wij houden die 
jongens wel in bedwang ! ;)	   

 

 

Vrijdag 27, Zaterdag 28 februari en Zondag 1 maart: 

Dit is het weekend van alternatoeria. Een weekend gevuld met allerlei activiteiten voor zowel jullie 
als de mama’s en papa’s. Zeker komen is de boodschap. Voor meer informatie over dit weekend 
kan je terecht bij het woordje GRL en bij de affiches die ongetwijfeld in  heel Elewijt zullen 
rondhangen ! J  

 



Jong-gidsen 

 

 

Zondag 8 maart van 2 tot 5:	  	   

Vandaag gaan we onze buikjes nog eens lekker rond 
eten. Jammmmieeee. Neem allemaal iets lekkers mee 
naar de scouts, liefst een Belgische specialiteit. Mag 
zout, mag zoet zijn. Want deze vergadering staat 
volledig in het teken van België, Hoeraaa ! Daarom 
hopen we ook op een typisch Belgisch zonnetje om in te 
picknicken. Doe dus al maar elke dag van de week een 
schietgebedje  op mooi weer. J 

 

 

 

Zo, dit was het dan weer. We hopen jullie met heel veel te zien op de komende dates. Tot snel 
liefste duifjes. We loooooove you ! En vergeet niet: YOLO SWAG. 

	  

	  

	  



Jeevee’s 

 

1 Februari 2015 
JV’s is een bordspel dat sinds de Tweede Wereldoorlog in het Nederlands wordt uitgegeven, sinds 
1958 door Jumbo. Voor distributie in de Verenigde Staten verstrekt Jumbo van 1958 tot 2010 de 
licentie aan MB, en vanaf 2010 aan Spinmaster. Bij JV’s staan er twee legers bestaand uit 40 stukken 
in verschillende rangen tegenover elkaar en is het de bedoeling dat het vaandel van de tegenstander 
wordt veroverd. 
Van 14:00 tot 17:00	  

8 Februari 2015 
Vandaag hebben we JV vergadering!	  

Hoewel iedereen 'weet' wat met JV bedoeld wordt, is het lastig om hiervan een eensluidende definitie 

te geven. De term evolueert continu om nieuwe activiteiten die men als JV ervaart onder deze noemer 

te brengen. JV en zijn meestal activiteiten gebaseerd op fysieke beweging gebruikmakend van 

karakteristieken als kracht, snelheid, behendigheid en denkvermogen. Hieronder volgt een aantal 

kenmerken:	  

• Een JV heeft een vastgelegde regelset die bij alle spelers bekend horen te zijn. Deze kunnen over 

de tijd en de plaats variëren. Toernooien kunnen hun eigen aanvullende regels stellen, maar er is 

een vaste basisset van overeengekomen en geaccepteerde regels.	  

• Een JV heeft een competitieaspect. Dit kan zijn in een directe confrontatie met andere spelers, of 

in de zin van het vestigen van een score.	  

• Een JV wordt beoefend voor het plezier van de deelnemers en/of van de toeschouwers; of 

omwille van het prestige van een land, stad, club enzovoorts.	  

• Een JV bestaat uit een fysieke of mentale activiteit, uitgevoerd individueel of in teamverband, met 

of zonder tegenspelers om van te winnen (bijvoorbeeld voetbal), of om een doel te bereiken 

(bijvoorbeeld bergbeklimmen), of om gezondheidsredenen (bijvoorbeeld zwemmen).	  

• Het primaire doel van een competitie is om volgens de regels te winnen, en niet om esthetische, 

artistieke of financiële redenen.	  

• Van 14:00 tot 17:00	  
 

15 Februari 2015 
JV’s is houden van elkaar, alles doen voor elkaar, samen alles delen. Hoe groot is de JV in jullie? Dit 
zouden wij graag eens testen. Bouwen we een JV’s-nestje, gaan we gewoon praten over de JV? Of 
heeft JV er vandaag niets mee te maken? 1 ding is zeker, de leiding heeft veel JV voor jullie!  
Van 14:00 tot 17:00 aan ons geJVde lokalen 
We weten dat jullie je niet graag verkleden maar vandaag is het met een thema. 
Beaty and the nerd, de bedoeling is dat jullie allemaal als beaty komen.	  

20,21,22 Februari 2015 
52 keer op een jaar is het van vrijdag avond tot en met zondag avond JV. 
Daarom gaan wij dit JV op JV. 
Maar natuurlijk gaan wie niet alleen op JV, maar nemen wij onze vrouwelijke wederhelft mee. 
Om op dit JV te tonen wat voor een stoere binken wij wel niet zijn doen wij ons beste humeur aan en 



Jeevee’s 

 

nemen we een zak vol enthousiasme mee. 
Meer info over het Jongiver JV krijgen jullie nog via mail.	  

 
27,28 Februari & 1 Maart 2015 
Om de 2 jaar is het weer tijd voor JV. 
Elk editie van JV is anders, maar wat staat er dit jaar op de menu? 
Vrijdag: vanavond is het een foto-avond samen met een leidingsverkoop. Hoe dit in zijn werk zal 
gaan zie je dan wel. 
Zaterdag: Wie is er de slimste van heel de scouts? Wij weten allemaal dat dit de JV-leiding is. Maar 
om de rest ook een kans te geven testen we dit met een Quiz. 
Zondag: Vandaag gaan we gezellig samen gaan schaatsen met heel onze scouts. Kom en toon je 
zotste trucjes.	  

Voor meer info over JV kan je terecht van voor in deze samen bij woordje grl. 
 
Zondag 8 Maart 
Veel gaan we hier nog niet over zeggen, wat anders heeft de volgende samen weinig te zeggen. 
Alles wat ik hier over wil zeggen is dat het van 13:30 tot 17:15, en dat je je JV moet meenemen. 	  

Zo dit was het dan alweer voor deze maand. 
Tot de volgende en nog een dikke knuffel.	  

	   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes Maarten, Leander, Maes, Mathilde, Wannes, Develter 

Ps: wie de samen niet snapt kan JV  veranderen door: Stratego, Sport, Liefde, Weekend, 
Alternatoeria, Fiets + slot	  



Gidsen 

 

Allerliefste/ -Coolste/ -Beste Wijven, 

Welkom in februari, een maand van liefde en geluk, maar vooral van veel 
$wag en Yolo! Natuurlijk mogen we januari niet zomaar vergeten, daarom 
een hoog eerbetoon aan Bink Van De Maand januari, Toon! We zijn héél 
blij dat je toch Hetero bent, Tijger! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hamvraag van februari is al duidelijk. Wie wordt ditmaal De Bink van 
de Maand? Dit zijn de genomineerden: 

 

1) Lowieke: 
 



Gidsen 

 

2) Smoske: 

 

 

3) Leider Joren 
 

 

Maak jullie keuze bekend in een privébericht aan de leiding, 
volgende maand komen jullie de uitslag te weten! (Mijn stem gaat 
alvast naar de knappe nr.3) 



Gidsen 

 

Dit gezegd zijnde schakelen we nu over naar het programma van 
februari. 

1 februari 

Ten eerste moeten we jullie 
meedelen dat Leider Joren vandaag 
afwezig is, hij is namelijk samen 
met Leider Gijs, Leider Wannes, 
Leider Arnout, Leider Weichie, 
Leider Mathias, Leider Leander, 
Leider Maarten en Hoofdleider 
Toon op skivakantie. Een minuut 
stilte gevraagd voor het gemis van 
deze bende top kerels… 

Start - (1, 2, 3, 4, 5, ……, n-2, n-1, 
n. (met n=60)) – Stop 

Ziezo, dat is dan ook weer achter de rug.  

Tot op de scouts! ((8*2)-2) tot ((54/3)-1) aan de lokalen. 

8 februari 

Voor ik het vergeet, 1 februari is het bandenvergadering. Vandaag 
gaan we echter iets anders doen, en dat gaat door Nergens Beter 
Dan Op De Scouts! De scouts is waar je heen wil, waar je echt jezelf 
kan zijn. Er is dan ook geen beter plek voor jou, Alles past hier in 
elkaar.  

OOOOH JAAAA vandaag gaat ie lekker! Want vandaag is het dé 
vergadering van het jaar, Het is THUISDAG!!!! Hoera. Allemaal1 

welkom van 2 tot 5 ad lokalen (meer info in de groep) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ook	  niet-‐Thuis-‐fanaten	  zijn	  toegelaten!	  Enige	  basiskennis	  is	  echter	  aanbevolen	  maar	  zeker	  niet	  verplicht.	  
Neem	  eens	  een	  kijkje	  op	  http://www.een.be/programmas/thuis/thuis-‐de-‐personages	  



Gidsen 

 

 

15 februari 

 

Er hangt liefde in de lucht 

Vandaag doen we een 
heuse 
valentijnvergadering. En 
bovendien doen we dat 
niet alleen, we doen dit met een 
mannelijke tak! Kom allemaal 
van 2 tot 5 naar de locals. 
Toedels! 

 

22 februari 

Deze dag staat volledig in teken van Janne, Saar, Sofie, Emma, 
Cloë, Myrthe en Louise. Het is tijd voor de 
DERDEJAARSVERGADERING. Wij hebben het er het diepste 
vertrouwen in dat deze wijven er een superleuke vergadering van 
zullen maken! Daarom geven we ze alvast een dikke bedankingskus! 
X 

-> 2 tot 5 aux locals 

27 februari - 1 maart 

ALTERNATOERIA!! De wandelgangen liegen er niet om als ze 
spreken over een immens spektakel! De volledige planning vinden 
jullie terug in woordje GRL of op de achterflap. 

Zondag spreken we om  13:15 af op onze uitvalsbasis, de scouts, 
om te gaan schaatsen met héél de scouts in het pittoreske Leest. 
Quanta Costa? €4 

Gelieve onderling af te spreken wiens ouders gaan rijden, zodat er 
geen 1000 auto’s aan de lokalen staan. 

 



Gidsen 

 

 

Ziezo, dat was het dan! Kisses and love van jullie hippe Leiding 
 
Eleni, Joren, Katoke en Lina 



Verkenners 

 

Samen Februari 
Joep geil titsers! Februari telt maar 28 dagen, maar toch valt hierdoor geen vergadering weg! Nu 
wilde gelle wete hoe dees mopke kan? Eel simpel: 
#wij_zijn_mode_fucking_awesum! 
 

1	  feb	  
vandaag word (ja met een #D) geschiedenis #fucking ! om de maand februari (ook wel: 
sprokkelmaand, schrikkelmaand, kortemaand, slijkmaand, regenmaand) in te zetten blikken we 
even terug naar de oude romeinen. Februari is genoemd naar de Romeinse god Februus, de 
god van de purificatie/onderwereld. Bij de oude Romeinen was februari de maand van de grote 
reiniging en boetedoening (de februa). In de oudste Romeinse kalender, die tien maanden telde, 
kwam februari niet voor. Toen het jaar werd verdeeld in twaalf maanden (onder koning Numa 
Pompilius), werd de laatste maand februaris gedoopt. 
we hebben dus muthafucking geschiedenis_wiskunde_test_vergadering !!  
zorg dat je allen je leerstof kent !! 
 
oke nu serieus; :s 
vandaag vierden de romeinen hun Lupercalia, reinigings- en vruchtbaarheidsfeesten ter ere van 
de wolfsgod Lupercus. In deze zelfde periode vierden de Germaanse stammen langs de 
Romeinse grenzen een ontuchtig vrouwen- en vruchtbaarheidsfeest. De Romeinen vonden dit 
heidense riten en duidden deze feesten aan met de naam Spurcalia, naar het Latijnse 
woordspurcus dat smerig betekent. Van dit woord is het Oudnederlandse woord sprokkelen een 
etymologische afleiding. De sprokkelmaand februari verwijst dus naar deze oude Germaanse 
vruchtbaarheidsfeesten. 
#fuck 
#nu_serieus .. 
 
De naam sprokkelmaand heeft niets te maken met het 
werkwoordsprokkelen. De naam is afgeleid van het woord sporkelen 
dat springen betekent. Dit slaat op het feit dat het aantal dagen eens 
in de vier jaar een dag verspringt. In veel Oudnederlandse teksten 
wordt sporcle gebruikt om de maand februari aan te duiden. Later 
dacht men dat dit woord een verbastering was van sprokkel. 
 
oke ... 
 
Bomma en bompa naar het #circus! #verleed 
komen is de #boodschap !  
 



Verkenners 

 

8	  feb	  
Zwemles avec de hete babe’s van de #swag_kabouters! Doet allemaal ulle spannendste 
#speedo aan, waxt allemaal ulle benen, een strakke #badmuts en een #duikbrilleke zijn 
verplicht! Zwembandjes en een fluitje voor het geval ge moest verdrinken zijn uiteraard ook 
toegestaan #knipoog_smiley (ziet er ongeveer zo uit ;) ).  
droezen, vergeet zeker ook geen keukenhanddoekske mee te pakken voor als we daar gaan 
afwassen. Exacte uren van dit zwemfestijn volgen later nog. Hou zeker de #newsfeed van ulle 
#fb in de gaten  

	  

	  

	  

	  

15	  feb	  
jow les gars !! vandaag 15 februari, de muthafucking 46e dag van het jaar is de dag dat jullie als 
illegalen door het land trekken # thumbs_up ! trek u geilste kleren aan voor het versieren van 
zwoele, onaantrekkelijke, skinkende en bierbuikhebbende vrachtwagenchauffeurs. Voor de boyz 
die nog steeds niet doorhebben wat we gaan doen : welle gaan #hashtag #LIFTEN !! allen van 2  
tot 5 aanwezig voor deze awesome vergadering !! :)µ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verkenners 

 

22	  feb	  
op een dag als deze hebben we niets beter te doen dan ons ne keer per ongeluk goe pijn te 
doen. we gaan namelijk is dik stunten gelijk de #awesoembeesten dat we zijn! ge komt allemaal 
van 2 tot 5 me de #VELO naar de lokalen. Om zo’n zotte bedoeling in goede banen te leiden is 
het misschien aageraden om hier en daar een #helm te voorzien!  
#ditlaatstezoueenLOLkunnenzijn. andere attributen die gebruikt kunnen worden in onze veel te 
maffe #stunts mogen mee gebracht worden. om wat inspiratie op te doen is het aan te raden de 
jackass film nog maals te bezien. #totdan #litersSwek 
 

1 maart  
Omdat we nog steeds in het weekend van het #Alternatoeria2015 zitten zijn wij jammer genoeg 
genoodzaakt om mee deel te nemen aan de groepsactiviteit van de scouts. Hier moeten wij dus 
samen met de minder leuke (mensen met minderofgeen #swag gehalte) samen op 1 
schaatspiste rondhangen. Wel 1 tof ding aan dees: ge moogt nog is u #swagger-di-swag 
bondmantel uit de kast halen, deze aandoen, nekeer rond uwe vinger draaien en is in de lucht 
springen. Dees letste was een mop, doet dienen bondmantel ma terug uit. We gaan deze dag 
nu ni te tof maken e! 
Uren voor dees speciaal en spectaculair event volgen later nog. 
  
ps: dat was opnieuw een mop , #bondmantel meenemen is de boodschap ! , verkleed als harry 
potter is ook nog toegestaan (harry met bondmantel) #toverstaf…… Of als Ninja Turtles, want 
Ninja Turtles zijn toch wel cooler dan Harry Potter. 
 
#ziekstesamen #ever #wiegeflept?  #wijgeflept #meteen #T 
 
 



   Jin 

 

Hey	  hey	  hey,	  eerst	  en	  vooral	  een	  dikke	  proficiat	  met	  de	  jinfuif!	  Het	  was	  weer	  een	  topeditie!	  Goed	  
gewerkt	  allemaal,	  we	  zijn	  trots	  op	  onze	  jinners	  :D	  We	  zijn	  druk	  bezig	  met	  centjes	  tellen	  en	  studeren	  
en	  centjes	  tellen	  en	  studeren,	  maar	  tegen	  dat	  jullie	  deze	  samen	  krijgen	  zijn	  de	  centjes	  geteld	  en	  
moeten	  we	  ook	  niet	  meer	  studeren!	  jeeeej!	  	  
Aangezien	  dat	  het	  nog	  examens	  zijn	  ga	  ik	  er	  niet	  te	  veel	  tralala	  aan	  hangen	  en	  ga	  ik	  geen	  gebruik	  
maken	  van	  leestekens	  omdat	  deze	  te	  veel	  tijd	  in	  beslag	  nemen	  om	  te	  typen.	  Hier	  is	  wat	  we	  gaan	  
doen	  in	  februari	  

	  

zondag	  8	  februari	  

We	  gaan	  naar	  het	  vakentiesalon	  in	  Brussel	  om	  eens	  te	  zien	  in	  welk	  land	  we	  het	  liefst	  onze	  centjes	  
willen	  opdoen	  niet	  dat	  dat	  gaat	  lukken	  want	  we	  hebben	  echt	  duuuuuuuuzend	  veel	  centjes	  maar	  dat	  
ter	  zijde	  vandaag	  dus	  Brussel	  vakantiesalon	  om	  10u	  aan	  de	  lokalen	  zodat	  we	  heel	  de	  dag	  hebben	  om	  
info	  te	  vergaren	  	  

zondag	  15	  februari	  

Vandaag	  gaan	  we	  de	  jinbar	  personaliseren	  we	  gaan	  ons	  jinlogo	  vereeuwigen	  en	  de	  jinbar	  bar	  
repareren	  en	  nog	  wat	  aan	  de	  ramen	  knutselen	  tegelijkertijd	  gaan	  we	  onze	  reis	  boeken	  en	  zorgen	  dat	  
voor	  het	  einde	  van	  de	  vergadering	  alles	  picobello	  in	  orde	  is	  we	  verwachten	  jullie	  om	  14u	  aan	  de	  
jinbar	  

zaterdag	  21	  februari	  

Vandaag	  is	  het	  districtsdag	  wat	  het	  inhoud	  weten	  wij	  zelf	  ook	  nog	  niet	  maar	  het	  wordt	  een	  hele	  leuke	  
dag	  vol	  pret	  en	  plezier	  meer	  info	  volgt	  nog	  het	  is	  naart	  schijnt	  een	  super	  leuk	  tof	  interessant	  stadspel	  	  

vrijdag	  en	  zaterdag	  27-‐28	  februari	  

Het	  is	  weer	  de	  tijd	  van	  het	  jaar	  jaja	  het	  is	  weer	  Alternatoeria	  jeej	  uitroepteken	  vooraan	  of	  achteraan	  
in	  de	  samen	  staat	  de	  affiche	  van	  deze	  Alternatoeria	  editie	  met	  alle	  informatie	  op	  dat	  je	  maar	  zou	  
kunnen	  bedenken	  en	  nog	  veel	  meer	  

Dit	  is	  wat	  jullie	  te	  wachten	  staat	  in	  de	  maand	  februari	  

	  

	  

	  

	  

	  

Jin	  polaroid	  -‐-‐>	  



   Achterflap 

 

	  


