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

 

 

 

 

 

 
 

Mei 2016 
 

V.U.: Anse Kuyl, Bergstraat 18, 1982 Weerde 
P3A9105 
Verschijnt maandelijks behalve in juni en augustus 

Afgiftekantoor: 1980 Zemst 

 



Redactioneeltje 

 

 



Woordje GRL 

 

Beste scouts, gidsen en ouders van scout of gids, 

Vooreerst willen wij iedereen bedanken voor de talrijke opkomst op onze 

vernieuwde editie van Funky on the rocks van vorige maand in JH De Caravan. 

Het was hopelijk weeral een topeditie zodat wij de laatste loodjes van onze 

nieuwe chalet kunnen betalen. 

In mei leggen alle vogels een ei, maar daarnaast is mei ook de laatste maand 

van het scoutsjaar. Althans als we het kamp niet meerekenen natuurlijk ;) 

Voor het kamp zal jullie leiding eind juni of begin juli bij jullie thuis 

langskomen om jullie allemaal in te schrijven. Voor de nieuwe leden en ouders 

onder ons, het kamp zal doorgaan: 

 Voor de kapoenen van woensdag 10 tot maandag 15 augustus 

 Voor de welpen en kabouters van maandag 8 tot maandag 15 augustus 

 Voor jonggivers en givers van vrijdag 5 tot maandag 15 augustus 

Meer info over het kamp zal te vinden zijn in de allerlaatste samen van het jaar, 

DE Kampsamen, die midden juli in de bus zal zitten. 

Naar jaarlijkse gewoonte nemen wij ook weer talrijk deel aan de alweer 413e!!! 

Sint-Hubertusprocessie. Deze gaat zoals gewoonlijk door op Pinkstermaandag 

16 mei. We spreken met zen allen af in uniform om 9u in de pastorijtuin 



Woordje GRL 

 

(tuintje tussen dynastiestraat en schoolpleintje). 

 

Last but not least! GROEPSUITSTAP 

Dit jaar trekken we met zen alleen op zaterdag 25 juni naar Plopsaland!!! Hou 

deze datum dus al zeker vrij want dit wil je natuurlijk niet missen. Meer info in 

verband met inschrijven en exacte uren volgt snel via verschillende media. 

 



Woordje GRL 

 

Dit was het voor de voorlaatste samen van het jaar! Vragen of opmerkingen? 

Aarzel niet contacteer ons: groepsleiding@scoutselewijt.be 

Stevige wolvenpoot van de groepsleiding: 

Jerre     Martin    Dhoore  

0479/329490   0471/961881   0486/513238 
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Kapoenen 

 

Dag liefste mevrouwen, meneren, boeren en boerinnen en andere wezens die kunnen lezen,  

Dit is alweer de laatste samen van het jaar. Hierna volgt nog enkel de grote samen voor het kamp in 

augustus. 5 dagen met de scouts in de Ardennen ons eigen ding doen zonder mama en papa. 

Muhahaha! Maar zover zijn we nog niet. Nu nog een maand braaf zijn zodat jullie allemaal mee 

mogen op scoutskamp. Het was ons een eer om jullie elke zondag te mogen ontvangen. Hopelijk 

vielen wij wat mee, maar daar twijfelen wij niet aan want wij zijn superdupergigamega- leuk ;)   

In deze laatste speciale samen doen we vergaderingen op zondag, maandag of vrijdag. Wij kijken er 

alvast naar uit. En dan nu de speciale samen waar iedereen op heeft gewacht. De samen van de 

maand waarvan we denken dat vogeltjes een ei leggen. Maar ik zal eens iets baanbrekends vertellen: 

vogeltjes leggen ook in andere maanden een ei. Je moet de vogeltjes gewoon goed verzorgen. Maar 

paaseieren, daarvan weet ik niet van waar ze komen. Jullie wel? Antwoorden zijn altijd welkom op 

het adres van de scouts! En dan beginnen we nu aan de planning van deze maand: 

De maand MEI 

Legervergadering 1/5 
De grote mensen van de regering, de bazen van het Belgenland hebben weer een goede beslissing 

gemaakt. De wet van de dienstplicht is weer ingevoerd. Jongens en meisjes tussen 6 en 7 jaar 

moeten eerst een jaar legerdienst vervullen voor ze naar het volgende studiejaar mogen. Dit is wel 

enkel als ze dit jaar legerdienst goed vervullen. We willen jullie dus goed voorbereiden. Kom vandaag 

in je beste legerkledij en laat zien dat jij een echte soldaat bent. Na deze vergadering zullen de 

zwakken van de sterksten worden onderscheid. Zwak of sterk? Tot welke groep behoor jij? Ontdek 

het vandaag op de scouts van 2 tot 5. Korporaal Mathias is er alleszins al klaar voor. 

Leidingswissel 8/5 
Lieve kindjes. Vandaag zullen jullie de aller liefste en beste leiding van 

de wereld even moeten missen. Oh neeeeeeeee! Snif, ween, huil… 

Maar niet getreurd, jullie krijgen vandaag voor 1 dag nieuwe 

leiding. Naar jaarlijkse gewoonte wordt alle leiding in de mixer 

gegooid en belanden ze in een heel ander team. Zo leren jullie 

ook eens andere leuke leiding kennen. Bekijk het zo: in elke goede 

relatie is een pauze zo nu en dan niet slecht. Zo besef je wat je 

werkelijk mist. Wees braaf en maak ons trots. Volgende week zijn 

we er weer! Van 2 tot 5 aan de lokalen! 

Zondag geen vergadering, Maandag 16 mei 

processie  
OPGELET! Dit is een MAANDAG! Vandaag stappen we, zoals elk jaar, 

mee in de processie. Dit een tochtje doorheen elewijt met aan het 

einde een lekkere verassing. Vandaag danken we de Heer en denken 



Kapoenen 

 

we nog eens terug aan Jezus, Maria en Jozef. Voor het juiste uur, kijk bij het woordje grl! Tot dan, 

beste vriendjes! 

Vrijdag 27 mei BBQ kapoenen 
Het einde van het jaar is aangebroken, ween ween, snif snif. 

Het was een fantastisch jaar en dat willen we in schoonheid 

afsluiten. 

Vanavond maken we het gezellig met een leuke BBQ. 

Jullie mogen jullie voetjes onder tafel schuiven en jullie eens 

goed laten bedienen door jullie leiding. 

Er staan lekkere curryworsten en hamburgers op het menu, 

tenzij jullie tijdens de vorige vergadering niet flink zijn 

geweest, dan wordt het gebraden kapoen. 

Jullie worden verwacht om 18u en worden terug opgehaald door jullie mama’s en papa’s om 20u30. 

Wij vragen hiervoor 5 euro. 

JUNI 
In deze maand zullen er geen vergaderingen zijn zodat alle leiding 

goed kan werken voor de grote toetsen, zodat ze mee kunnen op 

kamp. Anders moeten we die toetsen opnieuw doen als het eigenlijk 

kamp is. Dat willen we niet he… In Juni is er enkel de enige echte…. 

 

 

Groepsuitstap: 25 juni 
Deze vindt plaats op 25 juni! We trekken met z’n allen naar Plopsaland! 

Meer info over deze geweldige dag volgt nog via mail!! 

 

Heel veel groetjes/knuffels van jullie liefste leiding! 

 

 

 



Kabouters 

 

Hallo allerliefste mevrouwtjes! 

Onze laatste maand voor ons super bangelijk kamp!  

!!Nog even een belangrijke mededeling over de kampinschrijvingen: We 

zouden graag net als vorig jaar op 22 en 28 mei na de vergadering een info- en 

inschrijvingsmoment houden over het kamp. Wanneer de data niet passen of je 

toch graag hebt dat we langskomen bij je thuis, stuur dan een mailtje naar 

kabouters@scoutselewijt.be. 

 

22-24 april: Discoweekend 

Jeeeeeeeeeeej weekend! Normaal hebben jullie 

hierover allemaal een mail gekregen. We spreken 

om 19h30 af aan de lokalen om vandaaruit naar 

Vilvoorde te gaan. 

 

1 mei: Cluedo 

Aiaiai, er is iemand vermoord! Maar wie heeft het gedaan? En waar? En met 

welk wapen? Daar gaan we vandaag achter komen! Spanneeeeend! Van 2 tot 5 

aan de lokalen. 

 

8 mei: Leidingswissel 

Snif, snif, vandaag gaan jullie ons een dagje moeten missen. Maar er komt 

andere super leuke leiding (maar toch niet zo leuk als ons), spelletjes spelen met 

jullie. 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

MAANDAG 16 mei: Processie 

Vandaag lopen we mee in de processie. Afspraak om 9 uur in de pastorietuin 

en NIET aan de kerk, zoals vorige jaren. Rond 12 uur zullen we terug zijn. 

 

mailto:kabouters@scoutselewijt.be


Kabouters 

 

22 mei: Talentenjacht 

Onze laatste, echte vergadering samen, maar wat voor 

één! Vandaag mogen jullie al jullie talenten laten zien! 

En dat zijn er veel, heeft de leiding al ondervonden! 

Alles mag: zingen, dansen, koken, mopjes vertellen,… 

Van 2 tot 5 aan de lokalen! 

 

 

 ZATERDAG 28 mei: BBQ  

Vandaag is het BBQ met de welpen. Meer info volgt nog via mail. 

 

Kusjes van jullie allerliefste leiding! 

 

 

 

 

 



Welpen 

 

 

 

Hey Lieverds! 

Mei (ook wel: bloeimaand of Mariamaand) is de vijfde maand in het jaar van 
de gregoriaanse kalender en telt 31 dagen. Mei is misschien vernoemd naar 
de Griekse godin Maia of Romeinse vruchtbaarheidsgodin Bona Dea, wier feest in 
mei werd gevierd. Mei valt op het noordelijk halfrond geheel in de lente en op het 
zuidelijk halfrond geheel in de herfst. In de Keltische traditie is 1 mei het begin van de 
zomer, dat wordt gevierd met het Beltane-feest. In de Middeleeuwen ontstond in 
Italië het gebruik om de maand mei te wijden aan Maria, de "Moeder van God". 
Op de gregoriaanse kalender wordt mei voorafgegaan door april en gevolgd 
door juni. Jammergenoeg moeten we na deze mooie maand noodgedwongen 
stoppen wegens verplichtingen van bovenaf, genaamd ’t scholeke. Niet getreurd, we 
hebben nog een hele maand om ons nuttig bezig te houden. En na de maand mei 
heb je ook nog de maand juni met welgeteld 3 hoogtepunten: 5 juni is het de 
verjaardag van Sona, 11 juni verjaart Kigo & 25 juni zien we elkaar terug op de 
groepsuitstap! Voila, nu ons rijkelijk gevuld programma: 

 

Zondag 1 mei:  

Vandaag gaat er veel water vloeien… Er gaan ten eerste al vele traantjes vallen 

omdat onze geliefde leider Kigo waarschijnlijk niet aanwezig kan zijn. Ten tweede 

gaan we vele leuke waterspelletjes spelen op ons vaste stekje van 14 tot 17u.  

 

Zondag 8 mei 

Jongens, onze oprechte excuses. Moesten we er iets aan kunnen doen dan hadden 

we dit echt gedaan en het was volledig buiten onze eigen wil. Vandaag zullen jullie 

het een namiddagje zonder ons moeten doen, jullie krijgen andere leiding die het 

waarschijnlijk niet zo leuk als ons zullen kunnen maken. Het is namelijk leidingwissel. 

Sorry boys, volgende week staan we terug klaar voor jullie! 

 

Zondag 15 mei:  

Vandaag over exact 3 maanden komen we terug van kamp.  
Kom van 14 tot 17u naar de lokalen. 
 

Maandag 16 mei:  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekse_mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maia_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bona_Dea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herfst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kelten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beltane
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moeder_van_God
https://nl.wikipedia.org/wiki/April
https://nl.wikipedia.org/wiki/Juni


Welpen 

 

Naar eeuwenoude traditie is het weer van da! Jullie worden allemaal om 9u ’s 
ochtends verwacht in de pastorijtuin met boog en perfect in uniform! 
We wandelen met onze mooie stoet door Elewijt city en sluiten af met van die lekkere 
koekjes en drankjes in de Prins. 
 

 

 

Zondag 22 mei:  

Jeej! Vandaag is het Kigo zijn favoriete vergadering!  

Benodigdheden:  

 Zonnig weer 

 Zwembroek 

 Handdoek 

 Zwembril 

 Een buik 

Jullie worden verwacht van 14 tot 17u aan de mooi geschilderde totempaal met alle 

benodigdheden op zak. Wie goed naar de foto kijkt, heeft misschien wel een idee wat 

we gaan doen. 

 

Zaterdag 28 mei 



Welpen 

 

Haal vandaag jullie schoonste kostuum nog maar eens uit de kast, want vandaag 

hebben jullie een tête-à-tête met de kabouters! Jullie gaan lekker smullen van 

versgebakken vlezekes op de barbecue. Jullie worden verwacht om 18u met 4 

eurokes voor al dit lekkers. Om 21u mogen jullie terug worden opgehaald door jullie 

favoriete mama’s of papa’s.  

 

Zaterdag 25 juni:  

Vandaag is de grote dag aangebroken, we gaan met z’n allen naar het geweldig leuk 

pretpark. Eind mei krijgen jullie hiervoor nog een brief, maar voor meer info moet je 

het ‘woordje GRL’ checken vooraan in deze samen! 

 

Saluut en de kost, ’t is gedaan voor deze maand, groetjes van ons: 

Kigo         Sona              Bagheera       Akela            Jacala          Baloe 



Jong-gidsen 

 

 

 

Liefste dames, 

Mag ik u voorstellen aan de laatste samen van het jaar? Na deze samen krijg je 

alleen nog maar de kampsamen in de brievenbus, spannend! 

Ik vertel jullie vlug welke leuke vergaderingen er nog op de planning staan tot het 

einde van het jaar.  

 

Zondag 8 mei 

Vandaag krijgen jullie spijtig genoeg geen leiding van ons, toch zal de scouts 

doorgaan. Heuh hoe kan dat? 

Inderdaad jullie kunnen het al raden. Het is vandaag leidingswissel! 

Benieuwd wat de andere leiding met jullie van plan is?  Wie er volgend jaar 

misschien jullie leiding kan worden? Wie er vandaag een leuk spel met jullie gaat 

spelen? Kom het allemaal te weten van 2 tot 5 aan de lokalen.  

 

Maandag 16 mei  

Opgelet, het is een maandag en geen zondag! Vandaag is het de jaarlijkse 

processie. Het zou leuk zijn als we met veel zijn om de scouts te vertegenwoordigen. 

Dus komen is de boodschap! Afspraak om 9uur in de pastorietuin (klein parkje achter 

pastorie).  Voor diegene die niet weten wat de processie is: dit is een soort van 

wandeling door Elewijt. Als scouts worden wij aan het werk gezet in deze 

‘wandeling’. 

 

Vrijdag 20 mei  

Weer oppassen, het is een vrijdag! Naar jaarlijkse gewoonte 

houden we op het einde van het jaar een BBQ met de JV’s. 

Jullie horen het goed: ‘op het einde van het jaar.’ We zijn 

inderdaad bijna op het einde van ons leuke scoutsjaar, 

jammer! We gaan op deze BBQ alle leuke momenten en 

herinneringen nog eens boven halen en al denken aan ons 

leuke kamp dat ons samen te wachten staat. Joepie!  

Deze overheerlijke BBQ zal doorgaan aan de lokalen van 19uur en zal eindigen om 

21uur. Tot dan!  



Jong-gidsen 

 

 

 

Zondag 29 mei  

Helaas pindakaas! De allerlaatste vergadering van het jaar…. 

Vandaag zoeken we uit wie er vermoord is en door wie. Natuurlijk mogen we ook 

niet vergeten te onderzoeken waar op de scouts en met werk voorwerp deze 

persoon vermoord is. 

Weten jullie al welk spel we spelen vandaag?  

Wij hopen voor onze laatste vergadering op een massale opkomst   

 

 

 

 

 

 

Zo dit was hem dan, onze laatste samen van dit scoutsjaar. 

Het was een eer om aan jullie leiding te mogen geven!! 

Dikke kussen van jullie leiding: 

Bram – Jozefien – Eleni – Bob en Fien  

 

 

 



Jeevee’s 

 

Gegroet Jong-Verkenners. Het is fijn geweest maar nu is de laatste maand van het scoutsjaar 

helaas aangebroken. Zie hieronder een trieste afbeelding die de pijn in jullie zieltjes visueel 

tentoonspreid. 

 

Om jullie toch wat door deze trieste tijden te loodsen een kleine portie humor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeevee’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu de tranen opgedroogd zijn kunnen we beseffen dat we nog een 

prachtige finale maand voor de boeg hebben en er ons in 

augustus nog een spetterend kamp te wachten staat. Joepie! 

___________________________________________________________________________ 

Zondag 1 Mei: 3e -Jaars vergadering & Eiervergadering 

Naar aloude traditie steken de takoudsten één keer per jaar een vergadering ineen, vandaag 

is deze dag aangebroken. De verwachtingen liggen net als de lat torenhoog. Traditioneel is 

deze vergadering namelijk een topper en een prestatie waar menig leiding voorbeeld aan 

kan nemen.  

Enkele dagen voor deze vergadering plaatsvind is het aangewezen dat de derdejaars hun 

plannetjes mededelen aan de leiding via de internetmedia. Zo kunnen wij eventueel een 

ondersteunende rol spelen en eveneens een (overigens compleet overbodige) 

kwaliteitscontrole uitvoeren. 



Jeevee’s 

 

Omdat we de 3e jaars ook niet met te veel werk willen 

opzadelen zullen we de helft van de vergadering vullen 

met een een klassieker: Eiervergadering. Neem dus zeker 

allen zo veel mogelijk (vervallen, we verspillen geen eten) 

eieren mee, en doe kleren aan die vuil mogen worden! 

De 3e jaars komen in grote getallen rond half 2 richting 

het scoutsterrein afgezakt om de voorbereidingen te 

vervolledigen. De 2e- en 1e-jaars zijn van 2 tot 5 present.  

 

 

 

 

Zondag 8 Mei: Leidingswissel  

Vandaag zijn we eindelijk van elkaar verlost. Wij waren jullie beu en jullie ons vermoedelijk 

ook, daarom organiseren we vandaag een heuse 

wissel partij. Een onschuldige hand trok namen 

en zo werden alle leiders en leidsters willekeurig 

verspreid over de takken. Wie jullie op 8 mei met 

een glimlach zal opwachten blijft tot dan 

onbekend, maar zeker is wel dat het uitzonderlijk 

plezant wordt. Verandering van spijs doet eten! 

Van 2 tot 5 @ the locals is de boodschap.  

 

 

Zondag 15 Mei: Geen scouts 

Vandaag is het geen scouts want morgen is het 

processie, meer info vind je in het woordje van 

de groepsleiding vooraan in de samen. 

Maandag 16 Mei: Processie (zie ↑) 

Vrijdag 20 Mei: BBQ met de Jogis! 



Jeevee’s 

 

Van 19 tot 21 uur zullen jullie naar hartenlust kunnen dineren met jullie vrouwelijke 

wederhelften. Verder vereist deze activiteit geen introductie, want zoals jullie elk weten 

wordt elke activiteit nog leuker wanneer het samen met de jong-gidsen te doen is. Voor 

meer info en inschrijvingen krijgt u nog een briefje in uw elektronische brievenbus 

toegestuurd.  

 

Ziezo dat was het dan, hierna organiseren we geen vergaderingen meer aangezien de leiding 

diep en den blok zit. Geniet van jullie vrije tijd en bereid jullie maar voor op het kamp! 

Niet vergeten: Zaterdag 25 Juni is het groepsuitstap! Meer info volgt via mail, maar hou 

alvast deze datum vrij!! 

Dat was het voor deze maand, tot bij de inschrijvingen voor het kamp!  

De Jv-Leiding 

 

 



Gidsen 

 

Lieve gidsen, 

 

Jammer genoeg zijn we al aan onze laatste maand toe. De tijd gaat toch zo snel als je het leuk hebt!  

 

Wat staat er op het programma tijdens deze mooie mei maand: 

 

08/05 

Verassing! Deze zondag worden we vervangen door andere leuke leiding. Wat jullie gaan doen blijft voorlopig nog 

een mysterie.  

 

15/05 

Het is tijd om jullie stalen ros van stal te halen.  Smeer de beentjes maar in, wij gaan fietsen! (De eindbestemming 

is écht de moeite waard!)  

 

16/05 (Maandag) 

Naar jaarlijkse gewoonte lopen we mee in de processie. Afspraak om 9u in de pastorietuin. 

 

22/02 

Iets met water en zeepsop.  

 

28/05 (Zaterdag!) 

Zoals elk jaar sluiten we ons fantastisch jaar af met een bbq. En natuurlijk mogen de jongens hier niet bij ontbreken! 

De nodige info volgt nog.   

 

Zo ladies, onze zondagen samen zitten er jammer genoeg op. Maar niet getreurd, ons kamp komt nu wel echt 

dichtbij! 

 

Vele kusjes jullie leiding  

 



Gidsen 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

 

 

Boyzzzz hier zijn we nog is me de mosselen, voor de laatste keer. Op de kampsamen na 

dan, want die krijgen jullie ook nog steeds! Dus eigenlijk is dees dan toch ni echt de laaste 

keer, sorry. Nee fockt da, niks te sorry, regel het jongens! 

 

 

1 mei: 

Vandaag is het geen vergadering, maar dat had je 

waarschijnlijk wel al kunnen raden. 

8 mei: 

Het is weer den tijd van’t jaar da ge ni meer mee moogt 

doen me de niegste leiding van’t land, maar da ge 

vandaag ulle plan ga moeten trekken me wa minder coole 

leiding. Geen nood, gelle bent nog altijd wel neig genoeg 

om er ne vetten dag van te maken! De scoutsuren blijven 

wel hetzelfde 

 

Maandag 16 mei!! 

Zoals elk jaar lopen we ook dit jaar weer mee in de processie. Afspraak om 9u ‘s morgens 

aan de Pastorij! Daar krijgen jullie dan de nodige uitleg en kleren. Na de processie is er een 

aansluitende misviering en achteraf een receptie voor zij die hebben meegelopen. Tot dan! 

 



Verkenners 

 

22 mei: 

tijd om onze kuiskunsten eens uit de kast te 

halen! Trekt ook al maar uw kuiskleren, leren 

handschoenen en botten aan. We gaan nen 

echte venten carwash doen! Aangezien dit een 

groter event is zullen hier in de weken vooraf 

wel nog afspraken rond gemaakt worden en 

taken worden verdeeld. Ook een goede promo 

tour zoda we ni enkel onze eigen auto moeten 

kuisen. Alle opbrengsten van deze carwash zijn 

voor jullie verkennerbar-kas! 

 

 

Zaterdag 28 mei: 

De laatse vergadering van’t jaar is naar jaarlijkse gewoonte da we gaan bbq’en samen met 

onze gindsen. Maar dit jaar hebben we gekozen om toch eens iets nieuws te proberen. Geen 

nood, het zal nog steeds samen zijn met de gidsen en het is nog steeds bbq. Uren en prijs 

volgen nog! 

 

 

Voila da was’t weeral si, cheerzioo! xxx - Nicker, Veggie, Gijser, Weichie - xxx 



   Jin 

 

 

 



   Achterflap 

 

 


