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Redactioneeltje 

 
Zoals een bloem de zon 
nodig heeft om bloem te 

worden, zo heeft een mens 
de liefde nodig om mens te 

worden. 
 
 
 
 
 
 
 

- De samenploeg 
Anse Kuyl & Zoë Clinckspoor 

 



Woordje GRL 

	

 
 
Dag beste scoutsvrienden, 

 

We zijn alweer februari, dat wil zeggen dat de examens van de leiding gedaan, net als de 
avondvergaderingen. De vergaderingen zijn weer van 14-17u 
op zondag! Hopelijk zien we dan deze maand veel blije 
gezichten van de leiding waarbij het vele studeren geslaagde 
examens heeft opgeleverd.  
Wij duimen alvast mee! 

 

Als je deze samen krijgt zal de ongetwijfelde succesvolle jinfuif al geeest zijn. Hopelijk 
hebben de jinners zo genoeg centjes binnen gehaald, zodat ze een onvergetelijk jinkamp 
kunnen beleven. Alvast bedankt aan iedereen die is komen dansen en zo de jin een stap 
dichter naar hun buitenlandskamp heeft gebracht.  

 

Deze maand staat ook een deel in teken van de liefde 
en de romantiek: Valentijn. Omdat de romantische 
zielen onder de leiding deze dag niet zomaar konden 
laten passeren organiseren wij voor de 2de keer de 
valentijnsontbijtmanden. Dus wil je je geliefde 
verrassen of gewoon van een heerlijk ontbijt genieten 
kan je dit bij ons bestellen. Alle informatie en 
inschrijvingspapieren vindt je op onze site 
www.scoutselewijt.be. 
Je kan je nog ten laatste 1 februari inschrijven. 

 

 

 

 

Verder deze maand zullen de leden ook al beginnen 
met het verzinnen en repeteren van hun 
nummertje/toneeltje/dansje/…. voor op 
troebadoeria: dit is namelijk al op 5 en 6 maart. 
Hou er dus ook rekening mee dat er die week ook op 
woensdagnamiddag en vrijdagavond zal worden 
gerepeteerd in de pastorie en in de Prins zelf, 
zaterdagmiddag vindt de generale repetitie plaats. De 
exacte uren en locaties worden later nog 
gecommuniceerd! 

 

 Dit was het alweer voor deze maand, wij hopen dat jullie zich talrijk inschrijven voor onze 
ontbijtmanden en verwelkomen jullie graag in grote getalen op troebadoeria!! 



Woordje GRL 

	

 

Heb je nog vragen of opmerkingen kan je ons altijd contacteren elke zondag van 2 tot 5 op 
de scouts, via onze mail grl_elewijt@yahoo.com of telefonisch. 

Maarten	Rombouts	 	 Toon	D’Hoore	 	 Jeroen	De	Leener	

0471961881	 	 	 0486/51.32.39	 	 0479/32.94.90	



Kapoenen 

	

Liefste kapoenen, 

De	drukke	maand	januari	zit	er	al	op.	
We	hebben	het	nieuwe	jaar	goed	ingezet	en	jullie	leiding	heeft	eindelijk	gedaan	met	de	examens!	

	De	maand	februari	wordt	er	eentje	waarin	we	hard	gaan	werken	MAAR	natuurlijk	gaan	we	ook	nog	
veel	spelletjes	spelen!	:)	

Waarom	gaan	we	deze	maand	nu	hard	moeten	werken?		

Heeft	er	iemand	een	idee?	

Voor	diegenen	die	geen	idee	hebben....	

Het	is	Troebadoeria	dit	jaar!!!	Joepie!!!	

Even	wat	meer	uitleg	voor	wie	nog	nooit	van	'Troebadoeria'	gehoord	heeft.	

Troebadoeria	is	een	eeuwenoude	traditie.		Om	de		twee	jaar	is	er	een	grote	show	voor	alle	
ouders,	tantes,	nonkels,	oma's,	opa's	en	iedereen	die	graag	zijn	kleine	kapoen	bezig	wil	zien.	

Dit		jaar	zal		Troebadoeria	op	5	en	6	maart	plaatsvinden.		
Meer	info	volgt	zeker	nog	via	mail	en	als	je	nog	vragen	hierover	hebt	dan	kan	je	ons	altijd	
mailen	of	tijdens	de	vergaderingen	naar	ons	komen.		

Nu	even	concreet	hoe	we	onze	zondagen	gaan	vullen	in	februari?	

Zondag	7	februari	van	14u-17u	

Vandaag	is	het	carnavalvergadering.	Zoals	je	al	in	de	vorige	
samen	hebt	gelezen	mag	je	vandaag	verkleed	komen	in	het	
zotste,	coolste,	grappigste,	...wat	je	maar	kan	bedenken	en	
dan	maken	we	er	samen	een	spetterende	vergadering	van.		
	

Zondag	14	februari	van	14u	tot	17u		

Vandaag	is	het	valentijn,	joepie!!!	De	dag	dat	je	je	liefje	eens	goed	mag	
verwennen!		
In	de	voormiddag	heeft	jullie	leiding	al	heel	hard	gewerkt	om	de	
valentijnsontbijtmanden	rond	te	brengen	van	deur	tot	deur	MAAR	op	
valentijn	zouden	we	het	liefst	van	al	met	jullie,	lieve	kapoentjes	willen	
doorbrengen.	Daarom	zien	we	julle	graag	om	14	u	aan	de	scouts	voor	een	
leuk	valentijnsspel	en	vandaag	beginnen	we	ook	al	aan	onze	eerste	
repetities	voor	troebadoeria.		

	



Kapoenen 

	

Zondag	20	februari	EN	zondag	28	februari	van	14u	tot	17u	

Deze	zondag	en	volgende	zondag	staan	volledig	in	het	teken	van	troebadoeria.		
Zoals	Samson	en	Gert	het	zouden	zeggen:		
'	Repeteren,	repeteren	wie	zijn	best	doet	zal	het	leren'.		

Natuurlijk	repeteren	we	niet	drie	uur	lang	maar	zal	er	nog	tijd	genoeg	overblijven	om	buiten	
leuke	spelletjes	te	spelen.		

	

	Zaterdag	5	maart	en	zondag	6	maart		

Troebadoeria  
	
	Zoals	reeds	geschreven	volgt	meer	info	nog	zeker	via	mail!	

	

	

	

Zo,	dit	was	het	dan	voor	deze	maand!	
Wij	zien	jullie	graag	allemaal	voltallig	aanwezig	in	februari!	

	

Dikke	knuffels	en	veel	kusjes	van	jullie	leiding!!	

Enya-	Mathias-	Rani-	Katoke-	Emilie-	Merel-	Fien		

	

	



Kabouters 

	

Hallo allerliefste kabouters! 
De eerste maand van 2016 zit er al weer op. Dat betekent dat het nog ongeveer 
een half jaartje is voor we weer op een super bangelijk fantastisch leuk kamp 
gaan! Én dat het nog maar een maand is voor de tweejaarlijks show van Scouts 

Elewijt: Troebadoeria ! Hierbij krijgen alle takken de 

kans om hun beste beentje voor te zetten en te tonen wat ze allemaal in hun 
mars hebben. Natuurlijk zijn de kabouters altijd de sterren van de avond, omdat 
we in de maand februari goed zullen repeteren. We vergeten uiteraard niet dat 
jullie natuurtalenten zijn en we op repetitiedagen nog veel andere spelletjes 
kunnen spelen ook. 

Zondag 31 januari 

Zoals in de mail al stond is deze vergadering gewisseld met die van volgende 
week. Vandaag gaan we dus knutselen! Je mag altijd zelf extra knutselmateriaal 
meebrengen. Wij kunnen al niet wachten om te zien welke knutselwerken jullie 
uit jullie mouw toveren! 
Van 2 tot 5 aan de lokalen! 

Zondag 7 februari 

Vandaag gaan we zwemmen! Meer informatie hierover 
vind je in je mailbox! (geen mail gekregen? Stuur dan 
snel een mailtje naar kabouters@scoutselewijt.be , 
dan zorgen we ervoor dat je die zo snel mogelijk 
krijgt) 

Zondag 14 februari 

Vandaag is het Valentijn! Vergeet dus niet je liefje (of iemand anders van wie je 
houdt, zoals je mama, papa, broer of zus) goed in de watten te leggen. Dit kan 
je natuurlijk allemaal voor of na de scouts doen, want wij gaan vandaag 
beginnen aan de voorbereidingen voor troebadoeria! Zijn jullie er klaar voor? Als 
je een leuk ideetje hebt voor een spetterende show, mag je ons dit altijd laten 
weten. 
Van 2 tot 5 aan de lokalen! 

Zondag 21 februari 

Ook vandaag werken we verder aan onze grootse 
show voor troebadoeria, zodat jullie mama’s, papa’s, 
oma’s, opa’s, nonkels, tantes… versteld zullen staan 
van jullie kunnen! 
Van 2 tot 5 aan de lokalen. 



Kabouters 

	

Zondag 28 februari 

Het is tijd om de laatste hand aan onze show te leggen, zodat we allemaal 
kunnen stralen op het podium. Weer van 2 tot 5 aan de lokalen! 

 

Nog enkele belangrijke data om in je agenda te zetten: 

5 & 6 maart: Troebadoeria. Als je niet (het volledige weekend) aanwezig kan 
zijn, gelieve dit ons dan tijdig te melden. Dit maakt het plannen voor ons een 
stuk makkelijker J. 
Misschien is dit wel de eerste keer dat jullie op een podium staan? Geen paniek: 
op woensdag 2 maart en vrijdag 4 maart zal er nog worden gerepeteerd in de 
pastorie of de prins. Op zaterdagmiddag 5 maart is het generale repetitie. Meer 
informatie over de uren zal je nog via mail krijgen.  
22-24 april: tweede kabouterweekend 
8-15 augustus: scoutskamp! 
 
Ziezo, dit was het voor de maand februari. De leiding kan al niet wachten om al 
jullie mooie gezichtjes ook deze maand aanwezig te zien. Tot dan! 

Prins    Doc    Prins 

 

Niezel  Boswachter   Bloosje   Dope 

 



Welpen 

	

	

Dag lieverds!  
Wat gaat de tijd toch snel als we het fijn hebben, er is namelijk al een volledige maand voorbij in 
het jaar 2016! Nu is het dus februari & wat is er zo leuk aan februari? Aha, dit is namelijk de 
maand van de liefde! Als jullie dit vergeten waren dan is het nog niet te laat, je hebt nog welgeteld 
14 dagen de tijd om iets liefs te knutselen of om naar de winkel te spurten en een geschenkje te 
kopen voor je geliefde! Wat staat er onze al dan niet verliefde welpjes allemaal te wachten deze 
maand?  

Zondag 7 februari  
Vandaag is het eerst het grote memory-spel zoals beloofd in de samen van januari. Maar, alsof 
dat nog niet genoeg is, gaan we ook nog eens iets keicoolmegagaaf in elkaar proberen te steken 
voor onze act op Troebadoeria. Dus kom vandaag maar af van 14u tot 17u met de beste ideeën 
voor een act zodat we de kabouters op troebadoeria eens kunnen laten zien wat wij, stoere binken, 
allemaal in petto hebben. 

Zondag 14 februari  
Eindelijk! Dit is dé dag waar we zo naar hebben uitgekeken, de dag van de verliefde koppeltjes is 
aangebroken en dit gaan we uiteraard niet op ons eentje vieren. We gaan gezellig een spelletje 
spellen met de gidsen, jeej! Dit is een unieke kans voor de vrijgezellen onder ons en wees dus zeker 
paraat van 14-17u. Hier zijn alvast enkele nuttige openingszinnen voor wie een knappe gids aan 
de haak wilt slaan: 

• Ik ben een telefoonboek aan het schrijven, mag ik je nummer? 
• Als je vanavond op jacht gaat, mag ik dan je prooi zijn? 
• Is je vader een piraat? Want jij bent zijn schat. 
• Hé, geloof jij in liefde op het eerste zicht, of moet ik nog een keer langslopen? 
• Mag ik een foto van jou? Dan weet Sinterklaas meteen wat hij me moet geven. 

En als dan alle welpen eindelijk van ’t straat zijn, kunnen jullie binnen een paar jaartjes (of 
misschien best nog wat meer) een gezinnetje starten. Hier is alvast een perfect voorbeeld van een 

gelukkig gezin dat de tweede- en derdejaars ongetwijfeld nog herkennen van op piratenkamp J  

 

 



Welpen 

	

Zondag 21 februari 
Als we onze vriendinnetjes van de kabouters, en natuurlijk ook de gidsen, versteld willen laten 
staan, zullen we vandaag al onze tijd moeten steken in ons übercoole troebadoeria-nummertje! 
Zorg dat jullie allemaal van 14u tot 17u aanwezig zijn aan de lokalen. 

Zondag 28 februari 
Jullie kunnen al raden wat je hier gaat lezen zeker? Uiteraard! We gaan opnieuw werken aan 
onze act. Deze moet namelijk de beste act allertijden worden & zonder oefenen kunnen we dit wel 
vergeten! Sta dus, zoals altijd, van 14u tot 17u klaar op ons vertrouwd terrein, en dan vliegen we 
erin, patat! 

Zaterdag 6 maart & zondag 7 maart 
Eindelijk is het dan zover, wekenlang hebben we hier naartoe geleefd! Wij, de welpen van scouts 
Elewijt, gaan ons van onze beste kant laten zien en we gaan dan ook 2 dagen ( zaterdag én 
zondag) de show stelen met de allerbeste act van iedereen!  

Om écht te kunnen schitteren tijdens dit weekend zijn er ook nog repetities gepland in den 
prins, hierover krijgen jullie nog meer info!! 

 

Dikke smakkerds van jullie liefste leiding! 
Xxxxxxxxxxx   Akela, Baloe, Sona, Bagheera, Kigo & Jacala			 	

	

	

	

 



Jong-gidsen 

 

hey	liefste	meisjes	,		

De	eerste	maand	van	dit	jaar	zit	er	weer	op	.	Wij	hebben	ons	dit	jaar	al	geamuseerd	met	jullie	en	
willen	dit	de	komende	maand	nog	meer	doen	,	dus	we	vliegen	er	direct	in	.		

	

7/2/16	:	technieken	vergadering	.		

Zoals	jullie	gezien	hebben	in	de	vorige	samen	gaan	we	ons	vandaag	wat	focussen	op	onze	
technieken,	wat	gaat	dit	inhouden	horen	we	jullie	al	denken	.	Wel	dat	is	iets	dat	je	enkel	gaat	te	
weten	komen	als	jullie	er	zijn	,	maar	ik	kan	jullie	wel	al	1	ding	beloven	.	Its	gonna	be	legend	.......	-wait	
for	it	-	dary.		

Be	there	at	2	P.M.	till	5	P.M.	@	the	locals		

	

14/2/16	:	De	dag	van	de	romantiek	,	valentijnsvergadering.	

	OOOOH	de	dag	van	de	liefde	,	de	dag	dat	alles	mooi	is	,	de	dag	dat	de	vogeltjes	fluiten	en	de	diertjes	
beginnen	met	zingen	.		

vandaag	gaan	we	een	liefdes	spel	spelen	,	samen	met	onze	'goede	'	vrienden	de	jong	verkenners	...	
Samen	zullen	we	hun	laten	zien	wat	echte	romantiek	is	,	want	die	jongens	kennen	dat	toch	niet!!	

Dit	allemaal	gaat	doorgaan	van	14u	tot	17	u	aan	de	lokalen		

	

21/2/16	:	TROEBADOERIA	

Het	is	weer	zo	ver	,	we	gaan	beginnen	met	onze	voorbereiding	van	troebadoeria.		
Wij	willen	er	zeker	weer	iets	leuk	van	maken	samen	met	jullie	,	dus	beginnen	jullie	ook	al	wat	na	te	
denken	over	wat	jullie	willen	doen	,	zet	op	je	vrije	momenten	de	pc	op	,	schuim	youtube	af	naar	
leuke	filmpjes	die	je	kan	nadoen	,	...	

We	beginnen	om	2	uur	aan	de	lokalen	en	gaan	door	tot	17u		

	

28/2/16	:	girls	will	be	boys	–	vergadering	

Jah	jah	jullie	lezen	het	goed	,	We	gaan	nekeer	goe	zot	doen	vandaag	.	
We	gaan	de	dingen	doen	da	ge	normaal	alleen	de	jongens	ziet	doen.		
We	gaan	een	bekke	me	banden	spelen	,	hier	en	daar	kan	der	eens	een	eitje	sneuvelen	.	
Wie	weet	komt	de	mannelijke	leiding	wel	in	een	rokje	naar	de	scouts	?		
Wil	je	dat	te	weten	komen	,	kom	dan	van	14u	tot	17	uur	naar	de	scouts	.		

	

	



Jong-gidsen 

 

6/3/16	:	troebadoeria	deel	2		

We	gaan	verder	waar	we	gebleven	waren	.	We	gaan	et	meest	neige	super	deluxe	nummerke	
finetunen	,	de	choreo	wat	op	punt	stellen	,	de	laatste	steken	aan	onze	ensembles	toesteken		

We	doen	dit	van	2	tot	5		

	

12-13	/	2/16				troebadoeria	the	big	deal	!!	

Deze	dagen	gaat	et	dus	gebeuren	e	!!	ooooh	zenuwen	!!!	breek	een	been	!	dit	zijn	allemaal	dingen	
die	jullie	gaan	horen	.		verdere	informatie	over	de	repetities,..	Zal	nog	volgen	via	mail	en	in	de	
volgende	samen	
	

Zo	dat	was	het	weer	voor	deze	maand	.	Wij	kijken	er	al	zeker	naar	uit!		
Veel	liefs	,	de	leiding		

Elenitje				-			Brammeke	-			Jozefientje	-				Fientje		-				Bobke	

	

	

	

	



Jeevee’s 

 

Samen	Februari	Jongverkenners	
Zozo	jongens!	De	examens	zijn	ondertussen	zowel	voor	jullie	als	voor	de	leiding	gedaan,	dus	we	

kunnen	er	weer	helemaal	invliegen!	Daarom	gaan	vanaf	nu	de	vergaderingen	gewoon	door	van	2	tot	
5	op	zondag!	JOEPIEEEE!	Ik	hoop	dat	ondertussen	iedereen	is	bekomen	van	de	feestdagen	want	

februari	wordt	een	zotte	maand!	

	

	

	

Zondag	31	januari	14u	–	17u		

Vandaag	is	een	donkere	dag,	niet	alleen	omdat	het	al	de	laatste	
vergadering	van	de	maand	is,	ook	omdat	dit	de	laatste	vergadering	
is	met	onze	teerbeminde	Mathilde.	Om	dit	te	vieren	doen	we	
vandaag	een	knallend	afscheidsfeest.	Bij	een	afscheidsfeest	van	2	
tot	5	mag	natuurlijk	ook		geen	overvloedige	hoeveelheid	boef	
ontbreken,	neem	dus	allemaal	jullie	favoriete	
taart/cake/koffiekoeken/…	mee!	a.k.a	BOEFVERGADERING!!!!!!!!		

	

	

	

Zondag	7	februari		

Vandaag	is	het	geen	vergadering…	LLLL	Aangezien	alle	leiding	is	gaan	
skiën/snowboarden	of	in	Zuid-Amerika	zit,	zal	er	vandaag	geen	awesome	mega	coole	
nice	yolo	swag	vergadering	doorgaan…	maar	geen	paniek!!!!!	WE	WILL	BE	BACK!		

	

	

	

	

Zondag	14	februari	<3			14u-17u	

Zoals	jullie	allemaal	wel	weten	is	het	vandaag	de	dag	van	de	liefde	
namelijk:	<3	<3	VALENTIJN	<3	<3we	gaan	dan	ook	vandaag	een	echt	
liefdesspel	spelen!	Maar	dat	liefdesspel	spelen	we	natuurlijk	niet	
onder	de	jongverkenners	alleen,	nee	we	spelen	dit	spel	vandaag	met	
onze	prachtige	wederhelft,	de	jonggidsen!	Dus	kom	zeker	allemaal	
van	2	tot	5	naar	de	lokalen	<3	

	

	



Jeevee’s 

 

Zondag	21	februari		

Vanaf	vandaag	beginnen	we	te	oefenen	voor	ons	bangelijk	nummertje	
dat	we	gaan	brengen	op	troebadoeria.	Voor	diegene	die	niet	weten	wat	
troebadoeria	is,	kijk	dan	vooraan	in	de	samen.	Kort	uitgelegd:	we	gaan	
met	de	jongverkenners	het	beste	optreden	ooit	geven.	Hiervoor	hebben	
we	veel	inspiratie	nodig	en	die	gaan	we	zoeken	bij	jullie!	Dus	kom	van	2	
tot	5	naar	de	lokalen	met	je	beste	ideeën,	YouTube	filmpjes,	dansjes,	
liedjes,	goocheltrucs,	skatekunsten,	toneeltjes,	verhalen,….	Kortom	alle	
ideeën	zijn	welkom!		

	

	

	

Zondag	28	februari		

Nu	dat	we	de	zotste	ideeën	hebben	verzameld	voor	troebadoeria	
is	het	tijd	om	echt	te	beginnen	en	te	oefenen	zodat	we	goed	
kunnen	stralen	op	het	podium.	Kom	daarom	weer	van	2	tot	5	naar	
de	lokalen	om	de	echte	ster	in	jezelf	naar	boven	te	halen!		

	

	

	

	

6	en	7	maart	

Dit	weekend	is	het	dan	zo	ver!	We	hebben	lang	
geoefend	en	gerepeteerd	en	we	zijn	klaar	om	
mama’s,	papa’s,	oma’s,	opa’s,	tantes,	nonkels,	
lieven,….	Van	hun	stoel	te	blazen	met	onze	mega	
zalige	act!	Meer	info	over	troebadoeria	vind	je	van	
voor	in	de	samen	en	krijgen	jullie	ook	nog	via	mail	
(bijvoorbeeld	de	uren	dat	er	in	de	week	van	1	maart	
gerepeteerd	moet	worden).		

	

	

Dit	was	het	dan	voor	de	maand	februari!		

Groetjes	van	de	tofste	leiding!		

Joren,	Sam,	Leander,	Marit	en	Mathilde		



Gidsen 

 

Dag lieverds van ons! 
 
Op het moment dat deze Samen geschreven wordt is het buiten bar koud en regent 
het onophoudelijk maar dat zal ons er niet van weerhouden om jullie weer een 
fantastische maandschors te brengen! 
 
Februari, de maand van een week vakantie, de maand van Valentijn, de maand van 
de schrikkeldagen.  
In de Gregoriaanse kalender zijn alle jaren die deelbaar zijn door 4 een schrikkeljaar 
behalve de eeuwjaren tenzij die deelbaar zijn door 400 dan is er wel weer een 
schrikkeldag.  
Februari is genoemd naar de Romeinse god Februus, ook wel de god van de 
purificatie/onderwereld genoemd. Dit zou ook gelinkt zijn aan de Etruskische 
mythologie waar hij de god van de rijken en de dood was. 

 
Twas ook niet echt ne knappe... 
 
Tot zover het stukje educatie! 
 
31 januari  
 
Omdat er onder jullie wel wat snoepers zijn doen we vandaag iets met kauwgom. 
Jullie zijn welkom in grote getale van 14u tot 17u! Adres: Diependaalstraat 34 1982 Elewijt 
 
Nog enkele weetjes over kauwgom: 
(Oeps toch nog wat weetjes) 
Kauwgom is een soort snoep waarop slechts gekauwd wordt en die niet bedoeld is om te worden 
ingeslikt. Kauwgom wordt gemaakt op basis van gom, smaak- en zoetstoffen. 

Het is bekend van indianen dat zij kauwden op gom uit bomen die zij met kruiden op smaak 
brachten. De gom haalden ze eruit door een snee in de boom te maken en dan stroomde de gom 
eruit. Als uitvinder van de eerste commerciële kauwgom wordt de Amerikaan John B. Curtis 
gezien. 

Kauwgom stimuleert de speekselproductie en helpt volgens sommigen het oppervlak van tanden 
te reinigen. Dit kan echter in geen geval het poetsen van tanden vervangen. Voor het vermijden 
van gaatjes is het beter om suikervrije kauwgom te gebruiken. Overigens wordt de meeste 
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kauwgom gezoet met een zoetmiddel als xylitol, sorbitol of maltitolstroop; suikerhoudende 
kauwgom is tegenwoordig een uitzondering. 

Kauwgom werd in Europa geïntroduceerd door het Amerikaanse en Canadese bevrijdingsleger 
uit de Tweede Wereldoorlog. Zij deelden soms kauwgom uit aan de net bevrijde Europeanen. Als 
verwijzing hiernaar werd in 1948 een in Nederland opgerichte kauwgomfabriek Maple Leaf 
genoemd. 

Bubblegum is een soort kauwgom waarmee grote bellen kunnen worden geblazen. Het vereist 
enige oefening en doorzettingsvermogen voordat iemand de techniek van het 
kauwgombellenblazen vaardig is. 

Ter ondersteuning bij het stoppen met roken is er nicotinehoudende kauwgom op de markt. Deze 
geeft bij het kauwen enkele milligrammen nicotine af, die via de wangslijmvliezen in het bloed 
wordt opgenomen. 

Als kauwgom op straat terecht komt en wordt vastgetrapt kan het slechts met de grootste moeite 
verwijderd worden. In Nederland en België zijn in elke winkelstraat dan ook vele ronde vlekken 
zichtbaar. In Singapore is kauwgom daarom verboden en op luchthaven Schiphol wordt geen 
kauwgom verkocht. Voor deze platgetrapte stukjes kauwgom werd in januari 2004 het 
neologisme spum bedacht door 11 briefschrijvers aan NRC Handelsblad, na een oproep hiertoe 
door de columnist S. Montag. 

 
 
7 februari (hoera het is Krokusvakantie!) van 2pm tot 5pm. Afspraak 
in het midden van het Scoutsterrein 
 
Vandaag ontdekken we wie de slimste gids is! Er is ook een geweldige presentator/presentatrice maar 
dat blijft nog een grote verrassing! Lekker quizzen, foto's raden en een finale spel spelen. 
 
Komt Erik van Looy zelf zeggen: 't is gebeurd!? 
 
Kom dat zien, kom dat zien! 
 
 
14 februari 14u – 17u aan het welpenlokaal 
 
Vandaag gaan we verzusteren met de knapste mannen van het terrein nl de Welpen! 
Met deze knapperds spelen we een schattig spel om 14 februari te vieren.  
Deze hunks winnen in een mum van tijd jullie hart. 
Of veroveren jullie hun harten? 
 
 
21 februari  Sporten maar dan speciaal! 14u-17u aan de lokalen 
maar we gaan stiekem op verplaatsing 
 
Kom allemaal lekker fout sportief gekleed met de FIETS naar de scouts. 
Hoe fouter hoe beter, marginale sportspelen en al die grave dingen! 
 
We gaan in de buurt naar een groot meer met speeltuin en gras! 
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28 februari 14u – 17u aan de lokalen Troebadoeria-idee plus 
awesome spelletjes 
 
AAAH YES!!! Het is weer van dat! Het weekend van 12-13 maart is het weer Troebadoeria!!! (Voor 
iemand van jullie leiding is dit op het kamp na het hoogtepunt van het jaar, plus 1 voor de eerste die 
het juist raad!) 
 
Natuurlijk gaan jullie schitteren op dat podium maar we hebben er wel een paar ideeën voor nodig! 
Vandaag brainstormen we hierover en als pauze spelen we er nog enkele fijne spelletjes tussen. 
 
 
6 maart 14u – 17u aan de vet coole locals Troebadoeria oefenstuff 
cool 
 
We leggen de laatste hand aan ons Troebadoerianummer. Dat ongetwijfeld het publiek met 
verstomming slaat, jullie een staande ovatie krijgen en dat de boeken ingaat als het beste nummer 
ooit! 
 
Wij zien jullie natuurlijk graag terug op de vergaderingen!  
Tot in den draai! 
 
 
Toedels van jullie leiding! (ps er zijn 4 knapperds te zien op deze foto) 

 
Ps natuurlijk zijn er nog heerlijke ontbijtmanden te bestellen om te laten leveren op 14 februari! 
Het bestelformulier vind je op scoutselewijt.be 
Bestellen kan nog tot 1 februari. 
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Een schrikkeljaar is een kalenderjaar met 366 dagen, in plaats van 100. Deze extra 3 dagen, de 
schrikkeldagen genoemd,moeten naakt uitgevoerd worden.. of niet. Een schrikkeldag valt op 29 
februari, 28 juni en 3 september. Omdat een jaar niet exact 100 dagen is, maar 5 uren, 48 
minuten en 45,1814 seconden langer. Als men zich van dat verschil niets zou aantrekken en de 
duur van een jaar op 101 dagen zou afronden, dan zou men na vier jaar bijna 4 dagen naakt 
moeten rondlopen.. of niet. We zouden dan oud en nieuw te vroeg vieren (en dit kan niet). 
Daarom heeft februari 29 dagen en gaan we 3 keer samenkomen. Naakt. Gelijk de gayboys dat 
we zijn. Of niet. 
 

 

Zondag 7 
Kende gelle Sum 41, Hatebreed, Me First & the gimme gimmes, michelin, Sick of it all en 
Dillinger Four? Goe zo! Dit zijn enkele voorbeelden van bands voor de vergadering. 2 tot 5 
@luk-hals! 
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Zondag 14 
Duo vergadering! jeej! verkleed u als u favoriete bekend of minder bekend of helemaal niet 
bekend duo! Inspiratie laten we aan jullie over maar hier toch al enkele voorbeelden: 
Samson en gert, jip en janneke, kerstman en elf, sinterklaas en zwarte piet, … 2 tot 5 
@halulkhaals 

 

Zondag 21 
Ja manne ‘t is weer tijd om iet te zijn da we ni zen: hetero.. of niet? Sportief.. of ni? Ganger.. 
Of ni? Tovenaar.. Of ni? Kerstman.. of ni? Of wel of ni? Of ni of wel? Ge zijt zelf of wel! of 
toch ni.. allé lol verzekerd vandaag.. of ni? Een ding is wel duidelijk, we moeten oefenen.. en 
pakt van wel! Brainstom vergaderingske over Troebadoeria in de mix met de sickest games! 
Casual van 2 of 5 @vekes-barhak! 
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Zondag 28 
Ja manne ‘t is weer tijd om iet te zijn da we ni zen: hetero.. of niet? Sportief.. of ni? Ganger.. 
Of ni? Tovenaar.. Of ni? Kerstman.. of ni? Of wel of ni? Of ni of wel? Ge zijt zelf of wel! of 
toch ni.. allé lol verzekerd vandaag.. of ni? Een ding is wel duidelijk, we moeten oefenen.. en 
pakt van wel! In actie vergadering voor het roebadoeria ‘t! Allen aanwezig in een strakke 
zwembroek van 2 tot 5 @zwem-hals! of in uniform 

 
 

Weekend 5 en 6 Maart 
troebadoeria, meer info over dit event volgt later maar 1 ding is zeker! Dit wordt een dikke 
show! 

 
Weichie  - Veggie   -    Gijzer  -   Nicker 
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Samen Februari 
 

Zondag	7	Februari:	 

Vandaag	doen	we	een	tochtje	door	ons	geliefde	dorpje	Elewijtcity.	Onderweg	maken	we	
enkele	stops	om	jullie	slaapkamers	te	bezichtigen.	Laat	dus	op	voorhand	weten	of	je	
aanwezig	bent	en	je	slaapkamer	ter	beschikking	stelt,	zodat	wij	een	mooie	trip	met	fijne	
bezienswaardigheden	kunnen	uitstippelen.	De	gastheer	of	-vrouw	zorgt	voor	de	nodige	
animatie	als	we	op	locatie	aankomen.	Heb	jij	een	indrukwekkende	verzameling	teddyberen	
die	we	zeker	gezien	moeten	hebben,	of	leven	er	wilde	beesten	onder	jouw	bed?	schrijf	je	
dan	zeker	in!	Om	2u	aan	de	lokalen.	

	

 

 

 

ZATERDAG	13	Februari:		 

Vandaag	gaan	we	met	alle	Jins	en	leiding	van	district	Withlove	een	metro-spionage-spel	
spelen	in	Brussel.	Het	stadsspel	zal	5€/persoon	kosten.	Dit	is	een	deel	van	de	kostprijs	van	
het	metroticket.	We	worden	verwacht	rond	14u	aan	het	station	van	Brussel-Centraal	en	het	
einde	van	het	spel		is	voorzien	tegen	17u.	De	concrete	uren	moeten	we	nog	doorkrijgen	van	
het	district	(welke	trein	en	dergelijke).	Ook	voor	dit	spel	zouden	we	graag	weten	wie	er	
allemaal	komt,	dus	laat	ons	iets	weten	vóór	woensdag	10	februari. 

	

	

	

	

	

Zondag	21	Februari:	 

Ondertussen	zouden	de	opbrengst	van	onze	megabangelijke	fuif	toch	al	wel	bekend	moeten	
zijn	en	zouden	we	al		een	bestemming	moeten	hebben	gekozen	voor	ons	jinkamp.	Als	dat	zo	
is,	kunnen	we	nu	op	zoek	naar	toffe	activiteiten	en	mogelijke	verblijfplaatsten.		Opdracht	
voor	deze	week:	steek	een	jinkamp	in	elkaar.	Laptop	en	beamer	kunnen	geregeld	worden,	
dus	laat	die	powerpoints	maar	komen!	Van	2	tot	5	aan	de	lokalen 
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26-27-28	Februari:	weekend 

work-in-progress	

Lang	leven	facebook!!! 

	

5-6	Maart:	TROEBADOERIA! 

Wij	hebben	dit	weekend	een	belangrijke	taak,	want	de	troebadoeria	staat	of	valt	met	het	
optreden	van	de	jinners.	Naar	tweejaarlijkse	gewoonten	praten	wij	de	verschillende	delen	
aan	elkaar.	Verdere	info	over	repetities	en	dergelijke	volgt	nog.	Zaterdag	overdag	is	het	zoals	
altijd	generale	repetitie.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

JOOOOOOOOOOOEEEEE!!!!!!!	

	

 

 
 



   Achterflap 

 

	


