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Redactioneeltje 

 

Ela ola allemaal!  

De maand januari is achter de rug. Genoeg cava, hapjes en 

recepties. Tijd om eens werk te maken van die goede 

voornemens! Of wacht? Die zijn ook al grandioos mislukt! In 

februari is het gewoon weer tijd om jezelf te zijn. Of toch niet? 

Doe in februari eens alles omgekeerd wat van je van plan bent te 

doen! Geniet van het leven, dan doen wij dat ook!  

Veel leesplezier en tot de volgende!  

Emma Rombauts & Sander Scheers  



Woordje GRL 

 

Hallo iedereen!  

Januari is achter de rug en voor een groot deel van de leiding wil dit zeggen dat de examens 

gedaan zijn. We duimen natuurlijk allemaal op goede resultaten, want herexamens tijdens het 

kamp is voor niemand leuk.  

Aangezien de examens gedaan zijn kunnen we terug naar de normale gang van zaken gaan en 

zullen de vergaderingen weer op zondag doorgaan in plaats van de avondvergaderingen. Voor 

wie het zou vergeten zijn, dit is nog altijd van 14 uur tot 17 uur.  

Januari was voor onze jin een belangrijke maand met hun jinfuif. Na een lange nacht te hebben 

gewerkt en tot vroeg in de ochtend hebben moeten opruimen, willen ze iedereen bedanken 

voor de aanwezigheid. Het was weeral een geweldige editie. Ze kunnen nu beginnen plannen 

en zoeken naar de ideale bestemming voor hun buitenlands kamp. 

 

Februari wordt ook wel de maand van de liefde genoemd. 

Daarom verkopen wij voor de vierde keer onze ruim gevulde 

ontbijtmanden. Zoals vorig jaar zijn er manden voor 2 en 4 

personen beschikbaar. Speciaal dit jaar is er ook een luxemand 

voor 2 personen die gevuld is met nog meer lekkers en een 

romantische verrassing. Op 11 februari leveren we je bestelling 

aan huis. 

Bestellen kan nog tot 1 februari of tot wanneer we onze limiet 

van 300 manden hebben bereikt. Wees er dus snel bij! 

Meer informatie en bestelformulieren zijn te vinden op de 

website (http://scoutselewijt.be/)  

De weken nadien mag je altijd je (lege) mand en/of flesjes 

binnenbrengen bij ons. 

Later deze maand zullen de takken ook beginnen repeteren voor hun optreden op 

Troebadoeria.  

Voor degenen die niet weten wat Troebadoeria is: 

Troebadoeria is een tweejaarlijks evenement, georganiseerd door Scouts Elewijt In Den 

Prins. Tijdens dit evenement voert elke tak een toneeltje, dansje op of ze tonen hun beste 

zangkwaliteiten (vaak een combinatie van de drie). Kortom iedereen toont zijn of haar 

talent.  

Op dit evenement worden alle ouders, vrienden en sympathisanten van harte uitgenodigd 

om te genieten van dit spektakel. 

http://scoutselewijt.be/


Woordje GRL 

 

Troebadoeria vindt dit jaar plaats op 10 en 11 maart. Er zullen in de week voor 

troebadoeria nog repetities zijn op woensdag, vrijdag en zaterdag. Meer informatie 

hierover zal je via mail ontvangen of kunnen lezen in de samen van maart. 

 

Een stevige wolvenpoot, 

 

 

           Zoë   & Wannes 

          0476 08 85 41  0498 19 74 37 

groepsleiding@scoutselewijt.be 

 

 

 

 

 

mailto:groepsleiding@scoutselewijt.be


Woordje GRL 

 

Voor we het woord overlaten aan de kapoenen, willen we graag deze warme oproep 

delen van de Elewijtse Scoutsvrienden vzw en de organisatie van Den Elewijtse Pijl: 

Beste leden, oud-leden, ouders en alle sympathisanten van de Scouts Elewijt, 

Sinds 2012 werkt een groep ouders en oud-leden mee aan het in stand 

houden en renoveren van de scoutslokalen. Hiervoor wordt ook jaarlijks geld 

ingezameld door het organiseren van “Den Elewijtse Pijl” - intussen een 

dorpsklassieker. 

Er werd al heel wat verwezenlijkt: het JIN-lokaal werd vernieuwd, ramen en 

deuren werden vervangen, en vooral: er kwam een pico bello chalet die 

voldoet aan alle normen inzake isolatie, ventilatie, elektriciteit en 

brandveiligheid. 

Maar het werk is niet gedaan. ☹ Elektriciteit en brandveiligheid in de stenen 

lokalen werd onlangs door de brandweer afgekeurd, sanitair moet dringend 

gemoderniseerd worden, verwarming moet aangepast worden… 

De huidige ploeg heeft intussen zes jaar op de teller, en wordt elk jaar kleiner: 

kinderen van sommige ouders zijn intussen uit de scouts, oud-leden gaan 

elders wonen… We hebben dringend vernieuwing, verjonging en uitbreiding 

nodig, en kijken daarom naar iedereen met een hart voor de scouts: oud-

leden, oud-leiding, ouders, elke sympathisant van de Elewijtse Scouts. 

Kortom, wij doen een beroep op U U U U! 

Helpen kan op verschillende manieren: 

1.  Tijdens het chalet-project werden we bij de sloop en de afwerking 

geholpen door een kleine groep vrijwilligers. Wij doen een warme oproep om 

deze kleine groep uit te breiden naar een grotere poule van ouders en oud-

scouts, die af en toe de handen uit de mouwen willen steken, en die willen 

helpen bij het onderhoud en vernieuwing van de lokalen. Door de 

“vergrijzing” van onze bestaande vrijwilligers willen we voornamelijk de 

ouders van onze jongste takken aanspreken. Hierdoor kunnen we de 

scoutswerking van de kinderen in veilige lokalen blijven waarborgen. 

 

 

 



Woordje GRL 

 

2.  De organisatie-ploeg van “Den Elewijtse Pijl” houdt ermee op, en wil 

graag de fakkel doorgeven aan een nieuwe bende. We zijn op zoek naar 

enkelingen, een ganse ploeg, oud-leden, iedereen die zin en wat tijd heeft. 

Dit kan door de volgende editie van “Den Elewijtse Pijl” mee te helpen 

organiseren (draaiboeken zijn voorhanden, kennis wordt doorgegeven, en 

we helpen uiteraard om de transitie vlot en soepel te laten verlopen). Of we 

gaan voor een totaal nieuw concept, dat kan natuurlijk ook, zolang we het 

scoutsjaar met een tof evenement kunnen laten beginnen. 

 

U bent aan zet, laat u horen alstublieft! 

Want scouts, dat zijn wij allen samen! 

De Elewijtse Scoutsvrienden" 

  

Meer inlichtingen of aanmelden (uiterlijk 15 februari) bij: 

Anja van Boxel - anja.vanboxel@gmail.com - 0491 597332 

Ingrid Bakelants - matthys_bakelants@hotmail.com 

Joris Maes - arch.maes.j@skynet.be 

Kathleen Blervacq - kathleen.blervacq@telenet.be 

Koen D’Hoore - koen.dhoore1@gmail.com - 0476 453500 

Kris Van Cauwenbergh - kris.van-cauwenbergh@telenet.be 

Luc De Leener - luc.de.leener@telenet.be - 0474 510202 

Mercedes Clara - merc.clara@gmail.com - 0496 598390 

Mieke Pollers - mieke.pollers@skynet.be - 0477 413097 

Veerle Tijskens - veerle.tijskens@skynbet.be - 0460 940137 

Wouter Nicolaes - wouter.nicolaes@telenet.be 

 

 



Kapoenen 

 

FEBRUARI: 

Is de 2de maand van het jaar 

14 februari is het valentijn, dit is de dag van de liefde 

Is een wintermaand 

Is de kortste maand van het jaar (28 of 29 dagen) 

Weer een maand van leuke zondagen met leuke kapoenen 

Zondag 11/2 

 

         

      

 

   We spelen vandaag een Valentijnspel 

      want binnen 3 dagen is het Valentijn. 

Alle hartendiefjes aan de lokalen  

van 2-5 uur.  

 

 

 

 

 

Zondag 18/2  

Pief paf poef  

vandaag spelen we Politie en boef.  

Kom verkleed als Politie of bandiet  

en zorg  dat niemand je ziet.  

Van 2-5 spreken we af 

pief poef paf. 

 

 



Kapoenen 

 

Vrijdag 23/2 tot zondag 25/2 

Olaf: “ Elsa? Ga jij ook mee op kapoenen 

weekend?” 

Elsa: “ Ja hoor, mijn veldbed staat al klaar!” 

Olaf: “ Spreken we dan om 19uur af aan de 

ingang van het kasteel(= scoutslokalen)?” 

Elsa: “ Ik zal er zijn, de rest van de info stuurt 

de Koning en Koningin(= leiding) nog door via 

mail.” 

Mickey Mouse, Winnie de Poeh, Doornroosje, Alladin: roepen in koor “WIJ WILLEN OOK 

MEE” 

Olaf: “ alle Disney vrienden mogen mee.” 

 

Zondag 4/3 

We gaan van 2 tot 5 oefenen, repeteren, oefenen, repeteren en nog eens oefenen voor het 

TROEBADOERIA. Troeba wa???, dit is ons groot groepsfeest. Alle mama’s, papa’s , oma’s, 

opa’s, neefjes, nichtjes, … welkom op 10 en 11 maart (meer info, vooraan in de samen). 

 

Veel kusjes en hartjes jullie leiding: 

      Femke 

                                  Jos  

                                                        Jolien   

      

       Fien 

                                               Emma 

      Wannes 

    Elke 

 

 



Kabouters 

 

Hej hej liefste kaboutertjes, wat gaat het jaar toch snel, we zijn al 
februari! Maar dat gaat ons niet tegenhouden om van elke zondag 
weer en top-dag te maken vol gekkigheid! 

 
Hieronder vinden jullie de planning voor de maand Februari! 
 

 
4 februari: 
Vandaag gaan we eens zot doen en spoelen we een groooot stuk 
door in de tijd! We spelen deze zondag oma’tje en opa’tje. Voor 
1 dag mogen jullie doen alsof jullie al oma en opa zijn! Of je je 
liefst verkleedt in oma of opa mag je helemaal zelf kiezen! 
Hopelijk zien we jullie allemaal als oma’tjes of opa’tjes zondag  
aan de lokalen van 14 - 17u.  
 
 
11 Februari: 
Vandaag is het strijden voor om het hoogste te geraken. Niet op een berg , niet 

in een boom maar op een ladder. Want vandaag spelen we een ladderspel!! 

Van 14 uur tot 17 uur kunnen jullie elkaar uitdagen en jezelf de sterkste van de 

kabouters te noemen. 

 
18 Februari:  
Vandaag gaan we de echte waterrat in ons naar boven halen, 
WE GAAN ZWEMMEN! (JOEPIE!) En er is nog beter nieuws: 
de coolste gidsen gaan met ons mee!  
Dubbele pret dus!  
 
LET OP: Deze vergadering gaat niet door van 14-17u maar 
van 9-12u30! We spreken af aan de lokalen en we zoeken nog 
ouders die ons willen brengen en komen halen van dit 
avontuur! 
 
25 Februari: 
Wat kan je allemaal doen in 60 seconden? Niet veel?!?! 
Vandaag gaan we bewijzen dat je héééééééél veel kan doen binnen een 
minuut. We nemen het tegen elkaar op in een race tegen de klok. Wie wordt de 
koningin van de minuut? Wij zijn alvast benieuwd. We verwachten jullie om 
14uur aan de lokalen (en geen minuut later hé). 
 
 
 
 
 
 



Kabouters 

 

 
Wij starten deze maand (zoals gewoonlijk) vol enthousiasme en goesting om 
ons met jullie te amuseren en dit geweldige jaar nog geweldiger te maken! Het 
lijkt moeilijk te geloven maar het is zo, het gaat nog toffer worden dan het al 
was! 
Wij zien jullie graag kabouters! Heel veel knuffels van jullie favoriete leiding: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zijn er nog vragen of als je nog iets wil zeggen kan je ons altijd vinden voor/na 
de vergadering of stuur een mailtje (kabouters@scoutselewijt.be) 

mailto:kabouters@scoutselewijt.be


Welpen 

 

Dag allerliefste welpen en ouders! Jullie leiding heeft gedaan met alle examens, joepie! Dat wilt zeggen 

dat alle vergaderingen weer doorgaan op zondag van 14u tot 17u. Februari is de kortste maand, maar 

wel vol met allemaal toffe vergaderingen. Let’s go! 

 

Zondag 4 februari (14u – 17u) 

Trek jullie warme kleren en sportieve schoenen al maar aan, 

want we gaan vandaag moeten springen, kruipen, rollen en 

lopen. We spelen een heus parcours-spel. Wie van jullie kan 

als snelste de hindernissen overbruggen? Kunnen jullie een 

goed team vormen? Dit zullen we testen van 14u – 17u aan 

onze lieftallige lokalen. Be prepared!!! 

 

Zondag 11 februari (14u – 17u) 

 

 

 

 

 

Let’s go to the future! Haal jullie wandelstokken, klompen en vals gebit maar al boven, want vandaag 

zijn we voor 1 dag oma en opa. Laat van jullie creatiefste kant zien en kom verkleed naar onze lokalen. 

Van 14u – 17u spelen we dus het grote ‘bomma en bompa’-spel! 

Zondag 18 februari (14u – 17u) 

Binnekort is het weer aan jullie om te shinen op het grote podium in café ‘De Prins’. Haal jullie flauwe 

moppen, acteertalenten en dansmoves maar boven. Want vandaag gaan we brainstormen over onze 

act op TROEBADOERIA!!! Afspraak aan de lokalen van 14u – 17u. 

Zondag 25 februari (14u – 17u) 

Vandaag gaan we verder oefenen aan onze act. We zullen de andere 

takken eens laten zien wie hier de echte podiumervaring heeft! Hopelijk 

zijn jullie voorbereid op vele fans en hebben jullie je handtekening al 

geoefend! 

Zondag 4 maart (14-17u) 

Vandaag trekken we eropuit met alle Welpen van de omgeving! We spelen met z’n allen een gigagroot 

spel! Smeer jullie benen al maar in! Afspraak om 14u met de fiets!!  



Welpen 

 

Enkele belangrijke data: 

 

11 februari 2018 
 

Valentijn-ontbijtmanden 

 bestellen voor 1 februari 2018!!! 

 

10 - 11 maart 2018 
 

TROEBADOERIA!!! 

 verdere informatie volgt via mail. 

 

16 – 17 – 18 maart 2018 
 

Welpenweekend (eigen lokalen) 

 verdere informatie volgt via mail. 

 

Enkele leuke plaatjes van de voorbije vergaderingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele groetjes van jullie favoriete leiding, 

 

 JACALA        MARALA    CHIL 

 

 

 

 

 

TABAQUI     BALOE 

 

 

 



Jong-gidsen 

 

Yessss! Eindelijk geen examens meer voor jullie liefste 

leiding en dat betekent: geen avondvergaderingen meer 

Dit is wat we gaan doen voor de maand februari xxx  

Zondag 4 februari  

Zonder twijfel hebben jullie allemaal stoere papa’s maar wie is de 

stoerste? Dat gaan we in de vergadering van vandaag zien! Alle papa’s 

die het aandurven mogen van 2 tot 5 mee een spel komen spelen.  

 

 

 

 

 

Zondag 11 februari  

‘Al zouden alle sterren aan de hemel 

verdwijnen En de zon nooit meer kunnen 

schijnen Dan nog zal het licht altijd voor mij 

blijven schijnen  

Want jij bent mijn ster en mijn zon Dat nooit 

meer uit mijn hart zal verdwijnen!’  

Hopelijk ontvangen jullie binnenkort ook zo’n 

gedichtje want jaja dames, het is bijna 

Valentijn! Hopelijk houden jullie van lekker 

cheezy en romantisch want vandaag staat onze 

vergadering in teken van de liefde <3 Van 2 tot 

5 aan de lokalen.  

 

 

 



Jong-gidsen 

 

Zondag 18 februari  

Vandaag spelen we een superdupercoolmegafantastisch spel! 

Benieuwd naar dit superdupercoolmegafantastisch spel: KOM dan 

naar de lokalen van 2 tot 5 en speel het spel van je leven!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Zondag 25 februari  

Binnenkort hebben wij weeral de eer om 2 keer op 

te treden voor gans Elewijt. Weten jullie al 

waarover het gaat? TROEBADOERIA! Dan 

maakt elke tak een nummertje en dan komen de 

mama’s en papa’s, nonkels en tantes, liefjes en 

vrienden kijken naar onze show. Om goed 

voorbereid te zijn, gaan wij hier deze vergadering 

al aan werken. Van 2 tot 5 aan de lokalen.  

Zo dit was het dan alweer voor de maand februari! Big kisses van 

jullie leiding XXX  

  
 

 



Jeevee’s 

 

 

 

 

Ewa dreiri’s, shabi’s, spelers en playboys we zijn aangekomen aan de 2de maand van het nieuwe jaar. 

De maand februari is niet zomaar een maand, het is volgens de gregoriaanse kalender de 2de maand 

van het jaar, maar volgens de juliaanse kalender is het dan weer de laatste maand van het jaar. Hier 

zijn nog enkele weetjes: 

 Enigste maand waarin de maan niet elke keer vol is 

 Op schrikkeljaren na begint februari altijd op dezelfde dag als maart en november 

 Het is de maand van de liefde (Valentijn wette wel!) 

 Het is afkomstig van het Latijnse woord “februare” dat zuiveren wil zeggen 

 In deze maand zijn Nand, Wout Leyers en Wouter jarig!!  

Maar nu genoeg met al deze zever over een maand dat juist hetzelfde is als een ander, gewoon iets 

korter, maar met minstens evenveel plezier bij de JV’s. Deze maand gaan we nog eens next level, eerst 

houden we het nog voor ons, maar daarna gaan we ons voorbereiden om ons kunnen te laten zien op 

het evenement van het jaar. TROEBADOERIA!!! 

Zondag 04/02 

Vandaag gaan we relleeeuuuh!! En dat bedoel ik letterlijk, vandaag mag echt alles kapot maar dan ook 

echt alles. Van oude kasten tot uw oude schoolboeken (dus niet die dat je nu nog nodig hebt om te 

studeren), neem maar mee je wil want vandaag maken we het kapot. Al onze afbraakwerken voeren 

we uit aan de lokalen van 14u tot 17u. zie dat je er bent!! 

Zondag 11/02 

Binnen bandjes, buiten bandjes, kleine bandjes, grote banden, autobanden, tractorbanden, 

zwembadbanden,… vandaag is het met iets gooien, raad zelf maar met wat! Als je het geraden hebt 

verwachten we u aan de lokalen vanaf zoals gewoonlijk van 14u tot 17u 



Jeevee’s 

 

Zondag 18/02 

Vandaag gaan we beginnen brainstormen over ons optreden voor troebadoeria! Denk gerust 

thuis al eens na zodat we een fantastisch goed nummertje hebben, want wij, de JV’s, gaan ons 

daar niet belachelijk maken hè! Dus kom met of zonder al uw goede creatieve ideeën van 14u 

tot 17u naar de lokalen. Hopelijk zijn jullie ideeën heel wat beter dan deze jonge man zijn 

talent om met theezakjes te zwaaien.  

Zondag 25/02 

Troebadoeria volume 2. Vandaag vliegen we er terug in om ons nummertje verder af te 

werken. So be there! @thelocalsvan14utot17u 

 

Zondag 04/03 

Eerste zondag van maart ====> Districtsdag. Vandaag begeven we ons naar BLOSO om ons 

eens van onze beste kant te laten zien t.o.v. de andere scoutsen van ons district. Dus neem 

allemaal uw fiets + slot mee en dan zullen we ze eens laten zien wie baas is. Afspraak aan de 

lokalen van 14u tot 17u. 

Bon amigo’s, dat was het alweer voor deze fantastische maand (en een voorsmaakje van de 

volgende)!! Meer info volgt nog via mail over alles wat jullie moeten weten van troebadoeria. 

Jullie favoriete leiding xoxo 

Sam, Saar, Tibo, Mathias 

 

 



Gidsen 

 

Hej fa! 

Jawel, het is weer van dat! Een nieuwe maand brengt alweer 4 schitterende activiteiten om 

uw zondag te vullen. De leiding heeft na de examens weer een leven, dus eindelijk weer tijd 

om al hun vrije tijd in de scouts te steken. Lees zeker verder, want deze maand wordt nog 

zotter dan de vorige. 

Zondag 4 februari Derdejaarsvergadering   2 tot 5 

Jaja, we weten allemaal dat uw hele scoutscarrière eigenlijk een voorbereiding is op het echte 

leven: leiding geven. Deze uitzonderlijk moeilijke taak vereist oefening natuurlijk! Wij zien het 

nut in van een goede leeromgeving, dus bij deze zijn we zo gul om de derdejaars voor één keer 

hun ding te laten doen op zondag. 3e jaars, het is aan jullie, maak het niet te zot, of toch een 

beetje!  

Zondag 11 februari Le diner d’amour    2 tot 5 

Het is dan wel niet écht de 14e, maar das niet erg, de liefde zou elke dag gevierd moeten 

worden, me dunkt! Pak uw rozenblaadjes mee en het is voor 1 keer toegelaten om uw meest 

dure parfum aan te doen voor de scouts.  Vandaag worden jullie kookkunsten & romantische 

zielen getest. Koken gaat niet zonder voedsel natuurlijk, dus neem gerust iets van eten mee 

en romantische versieringsels.  

Zondag 18 februari Blijven zwemmen, blijven zwemmen!  9 tot 12:30  

Altijd al eens willen zwemmen samen met uw kleinere 

wederhelft? Vandaag trekken we naar het zwembad in 

Lier om ervoor te zorgen dat de kabouters zich 

gedragen. Uiteraard gaan wij ons even hard amuseren 

als de kabouters 😊 We rekenen op jullie mammies en 

pappies auto- rijdkunsten om ons naar daar te 

begeleiden en terug. 

We spreken af aan de lokalen, meer info over hoeveel 

centjes jullie hiervoor moeten meenemen volgt via de moderne communicatiekanalen. 

Opgelet! We spreken vandaag af van 9 tot 12:30! Vergeet zeker niet uw zwemgerief, 

handdoek, badmuts, zwembril, zwemvliezen, snorkel en flamingozwemband!  

Zondag 25 februari Kei-mannelijk voor Troebadoeria oefenen  2 tot 5 

Het is algemeen geweten dat wij, de gidsen, de knapsten, meest snuggere en volwassen tak 

van de scouts zijn. Het is danook onze verantwoordelijkheid om het niveau van het 

aankomende Troebadoeria op te krikken. Voor degenen die niet vertrouwd zijn met deze 

term: Troebadoeria is een weekend waarop al de takken van de scouts zich een beetje 

belachelijk maken op een podium, hoera!  

 

OF NIET!  



Gidsen 

 

Kom met zen allen naar de scouts vandaag, zodat we iets super mega bangelijk in elkaar 

kunnen steken en laten zien wat we waard zijn! Want wij zullen schitteren op dat podium! 

Naast al dat oefenen maken we nog wat tijd om de vettige gast uit te hangen, boeren laten, 

voetbal kijken en vrouwenblaadjes lezen, het zal niet ontbreken. Kom dus ook verkleed in uw 

vettigste mannelijke zelve! 

Ziezo, dat was het.  

Ohja! Verras gerust uw geliefde, oma, of broer met een Valentijns ontbijtmand, te bestellen 

voor 1 februari. Helemaal door onze handen samengesteld, echt de moeite. Check 

scoutselewijt.be voor een bestelformulier!  

Veel knuffels, 

 

Myrthe, Louise, Indi & Merel 

 

 

 

 



Verkenners 

 

Hola amigo’s deze maand opnieuw een maand vol dikke pret. De 

leiding heeft nu gedaan met zijn examens dus we gaan weer wa 

chille van 2 tot 5 ipv niet 2 tot 5 xoxo 

Zondag 4 februari: Eiervergadering 

Zoals eerder vermeld is het vandaag eiervergadering. Jullie 

weten dus allemaal wat jullie moeten doen. Voor zij die het niet 

weten: ’Jullie moeten dus zoveel mogelijk eieren meenemen!’ 

Want ge weet wa ze zeggen he. Een eike a day keeps the doctor 

away. 

Zondag 11 februari: Centimeterspel 

 

I have a centimeter, I have a spel. Uh! Centimeterspel! Jaja tis 

weer van da! We gaan de streek weer onveilig maken aan de 

hand van wat centimeters. 

Zondag 18 & 25 februari: Troebadoerianummertje  

Naar 2-jaarlijkse traditie halen we onze acteerskills nog is van de 

zolder. Hopelijk zijn ze niet te stoffig, want jullie hebben exact 2 

weken om een masterpiece neer te zetten op de planken van de 

Prins. Vergeet dus niet jullie verborgen talenten, special skills en 

party tricks mee te nemen naar de lokalen. 



Verkenners 

 

Zaterdag & Zondag 3 & 4 maart: Troebadoeria 

Meer info volgt.. 

Veel kusjes, knuffels, lekjes, aaitjes, high-fives, vuistjes, 

dabkes,… van jullie geliefde leiding xxx 

Hier is ne keer ne foto van 2 van jullie voor de verandering. 

 



   Jin 

 

 

 

Met spijt in het hart moeten we deze Samen beginnen met een portie slecht nieuws. We zijn namelijk 

al aanbeland in februari en dat wil zeggen dat het scoutsjaar al voor de helft voorbij is. Jullie jinjaar zit 

er dus al voor bijna 50 % op. En alsof dit allemaal nog niet erg genoeg is, hebben wij nog meer slecht 

nieuws. Zoals jullie allemaal wel al weten zijn wij voor twee maanden de helft van onze meisjes kwijt. 

Mathilde trekt namelijk voor twee maanden naar India. We zullen haar missen en kijken al volop uit 

naar haar terugkeer midden maart! (Er wordt echter gefluisterd dat ze daar een nieuw leven is 

opgestart, zien we haar ooit nog wel terug?)   

 

Maar na slecht nieuws volgt natuurlijk goed nieuws. En gelukkig voor jullie (en ons) is dit een pak meer 

dan het slechte nieuws van hierboven. Ten eerste zijn de examens gedaan voor Bram en Maxime 

waardoor we elkaar opnieuw van 14u tot 17u op zondagnamiddag kunnen zien. Ten tweede ligt ook 

de Jinfuif al achter ons. Is dit dan goed nieuws? Oh zeker wel, het was namelijk weer een topeditie die 

ons een mooie winst heeft opgeleverd! Goed gedaan allemaal! Zoals ik al vermeldde ligt de helft van 

het scoutsjaar al achter ons, maar dat wil dus zeggen dat we nog een helft te gaan hebben. En met het 

Troebadoeria en het Jinkamp in het vooruitzicht belooft het alvast een tophelft te worden! But first 

things first, wat gaan we eigenlijk allemaal uitsteken in februari? 

 



   Jin 

 

Zondag 4 februari: 14u-17u 

We zitten voor de eerste maal terug samen op zondagnamiddag en wel met een belangrijke reden. 

Vandaag gaan we namelijk al een eerste keer nadenken over het Jinkamp. We bespreken waar jullie 

naartoe willen gaan en wat jullie allemaal willen doen. Om dit allemaal iets makkelijker te laten 

verlopen, vragen we van jullie om op voorhand al eens wat na te denken en eventueel wat opzoekwerk 

te doen. Schrijf drie bestemmingen op waar jullie naartoe zouden willen gaan en waarom (en neem 

dit uiteraard mee naar de scouts). 

 

Zondag 11 februari: 14u-17u 

Vandaag is het aan jullie. Wij hopen namelijk dat jullie volgend jaar allemaal in leiding zullen gaan en 

om jullie hiervan al een beeld te geven, lopen jullie vandaag ‘stage’ bij de jongere takken (kapoenen, 

kabouters en welpen). Geen stress, jullie zullen niet zelf voor een hele vergadering moeten zorgen (dat 

is iets voor later op het jaar). We zullen jullie op tijd laten weten wie van jullie bij welke taak meedoet 

maar kom zeker allemaal af! Het is een mooie kans om al eens een eerste keer te proeven van het 

leiding zijn. 

 

 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieluf-_trYAhXMLFAKHUb4A9gQjRwIBw&url=https://www.fabmama.nl/ouders/ouders-mama/wat-mis-ik-het-reizen&psig=AOvVaw3lv5GKnaR1F33VdI82cvhT&ust=1516140860400522
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Zondag 18 februari: 14u-17u 

Deze zondag zal onze groep een pak groter zijn. Wij hopen zelfs dubbel zo groot. Het is namelijk 

vriendjesvergadering! Neem dus allemaal een vriendje of vriendinnetje mee. Zo kunnen ook zij eens 

proeven van een zondagnamiddag op de scouts en beseffen wat zij gedurende hun hele jeugd hebben 

moeten missen. (Zij die niet echt over vrienden beschikken, staat het vrij om een knuffel mee te 

nemen. Dat is wel wat raar, maar als jij je daar goed bij voelt, zijn wij ook gelukkig) 

En voor wie echt niet weet wie mee te nemen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fantasievriend  

Zondag 25 februari: 14u-17u 

Binnen twee weken (10-11 maart) is het weer Troebadoeria! Een show waar heel Elewijt maanden 

voor kampeert om kaartjes te bemachtigen en waar dans, muziek en humor van het allerhoogste 

niveau gebracht worden door leiding en leden van de scouts, van de allerjongsten tot de alleroudsten. 

Naar goede gewoonte verzorgt de Jin de aankondigingen van de andere takken en voeren ze ook zelf 

een kleine act op. We gaan ons hier vandaag al mee bezig houden. We moeten namelijk iets in elkaar 

steken en het nog eens goed oefenen ook. Kom dus zeker allemaal vandaag naar de scouts, jullie 

aanwezigheid is meer dan ooit belangrijk. (Eigenlijk is dit altijd belangrijk hoor). 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fantasievriend
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Zondag 4 maart: 14u-17u 

Ik zou kunnen zeggen: kijk hierboven. We oefenen ons nummertje voor het Troebadoeria namelijk 

verder in en stellen alles op punt. Volgende week is het al zo ver! 

Zo, dit was het voor de maand februari! Wij hopen jullie allemaal te zien op zondag (en daarbuiten 

uiteraard ook)! Tot dan, en groetjes van jullie allerbeste leiding! 

Maarten & Bram (en ook een beetje Mathilde die uiteraard elke zondag aan ons denkt!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Achterflap 

 

 


