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Woordje GRL 

 

Hallo iedereen!  
 
 

Januari is achter de rug en voor een groot deel van de leiding wil dat zeggen dat ook 
die vervelende examens gedaan zijn. We duimen natuurlijk allemaal op goede 
resultaten, want herexamens tijdens het kamp is voor niemand leuk.  
Aangezien den blok gedaan is, zullen de vergaderingen weer op zondag doorgaan 
van twee tot vijf uur. :)  
  
Voor onze jin was januari een belangrijke maand om centjes in te zamelen voor hun 
buitenlands kamp. Ze organiseerden de jinfuif: een lange dag opbouwen, een drukke 
nacht werken en daarna opruimen tot vroeg in de ochtend. We willen iedereen 
bedanken voor de aanwezigheid, hulp en steun op dit event! Het was weeral een 
geweldige editie. Ze kunnen nu beginnen plannen en zoeken naar de ideale 
bestemming voor hun onvergetelijk kamp. 
 

Valentijnsontbijtmanden ♥♥♥ 

Op zondag 12 februari verdelen wij traditiegetrouw onze valentijns ontbijtmanden 
over heel Elewijt en omstreken (voor het 9de jaar op rij!). Ons assortiment bestaat uit 
1-, 2-, 4persoonsmanden en een luxemand voor 2 personen en we leveren ze met 
veel plezier bij jou thuis. Je kan er ook voor kiezen om de mand zelf te komen 
afhalen aan onze lokalen. Al de info over de manden en het inschrijvingsformulier 
zijn terug te vinden op de site:  
http://scoutselewijt.be/valentijn-ontbijtmanden-2023/  
Opgelet: bestellen voor 5 februari!  
 

Alternatoeria 
Dit jaar organiseren we naar goede gewoonte geen 
troebadoeria, maar alternatoeria. We hebben dit jaar 
gekozen voor een quiz. De quiz zal doorgaan op 18 
maart vanaf 20 uur, in de zaal van de lagere school 
van Elewijt. Het wordt een quiz waar alle ploegen 
aan gaan kunnen deelnemen. Hapjes en drankjes 
zullen aan democratische prijzen te verkrijgen zijn. Al 
de info over de quiz en de inschrijvingslink zijn terug 
te vinden op de site: 
http://scoutselewijt.be/scoutsquiz-2023/ 
 

Verder willen we jullie nog vragen om papieren die ingevuld moeten worden door ons 
(zoals documenten van de mutualiteit of van de gemeente) af te drukken en op 
zondag aan het begin van de vergadering aan de groepsleiding af te geven. Zo ben 
je zeker dat ze bij ons terechtkomen en onderweg niet ergens verloren gaan (zoals 
wel kan gebeuren als ze in onze brievenbus thuis stoppen of aan andere leiding 
meegeven).  
 
Als laatste willen we ook graag de kampdata al meegeven, zodat iedereen dit op tijd 
kan inplannen en hopelijk ook naar kan uitkijken  :)   

• Giversen jong-givers: 2 tot 12 augustus 
• Kabouters en welpen: 5 tot 12 augustus 

http://scoutselewijt.be/valentijn-ontbijtmanden-2023/
http://scoutselewijt.be/scoutsquiz-2023/


Woordje GRL 

 

• Kapoenen: 7 tot 12 augustus.  

 

 

Zo, dat was het weer voor deze maand! Graag tot op Valentijn of op een zondag :)  
 

Lieve groetjes,  
 
 

Kato, Jolien en Cyriaque 

 

 



Kapoenen 

 

ZONDAG 5/02: 

Vandaag wordt het een iets andere vergadering dan normaal! Jullie worden namelijk verrast met een 

aantal nieuwe leiding, jeeeej!  

Dat heb je inderdaad goed gelezen, jullie zullen in 

plaats van jullie 5 superleuke coole leiding nu de 

dag doorbrengen met ... spannend hè! 

Kom jij graag ontdekken wie het zijn? Wees er dan 

zeker bij van 14u-17u aan ons kapoenenlokaal 

 

ZONDAG 12/02: 

Het is weer tijd voor een super leuk spel! Iets in het bos, met teams, en een vlag, tikken en kampen 

bouwen. Wie kan al raden wat we gaan doen?  

Inderdaad, vandaag spelen we BOSSTRATEGO! 

Kijk je er al naar uit? Kom dan zeker meespelen van 14u-17u aan onze lokalen  

 

ZONDAG 19/02: 

Voetbal. Basketbal. Tennisbal. Rugbybal. Pingpongbal. Golfbal. Hockeybal. Botsbal. Bowlingbal. 

Ja ja, het is ondertussen wel duidelijk dat we vandaag veel balspelletjes zullen 

spelen! 

Kom jij ontdekken van wat jullie leiding in petto heeft? Wij zien jullie graag van 

14u-17u aan ons kapoenenlokaal  

 

ZONDAG 26/02: 

Vandaag moeten jullie goed in form zijn, want we gaan 1 tegen allen spelen! Jullie gaan dus allemaal 

opdrachtjes moeten doen tegen de leiding!  

Willen jullie laten zien dat jullie sterker zijn dan de leiding?  

Ons groot toernooi is van 14u-17u aan de lokalen, dus zeker 

komen.  

 

Ziezo, februari wordt vast en zeker weer een mega leuke maand! Wij hebben er alleszins super veel 

zin in, hopelijk jullie ook        

Veel groetjes van de leiding! 



Kabouters 

 

Heyyy allerliefste kabouters!! 

Tijd voor een nieuwe maand vol leuke vergaderingen. Zijn jullie benieuwd wat we allemaal gaan doen 

deze maand? Lees dan zeker verder! 

 

5/02  

Vandaag is het een speciale vergadering. Jullie krijgen namelijk niet van ons maar van de jin leiding. 

Benieuwd wat die voor jullie in petto hebben? Kom dan naar de lokalen van 2-5! 

 

12/2  

In de voormiddag kunnen jullie de ontbijtmanden  

ontvangen die jullie sowieso hebben besteld ;) en 

in de namiddag is het gewoon vergadering en gaan  

we een zeer leuke vorm van Stratego spelen! Van 2  

tot 5 aan de lokalen.  

 

19/02  

Wie van jullie is er de snelste? Of de sterkste? Of de lenigste?  

Laat jullie van jullie beste kant zien tijdens deze  

sportvergadering! Doe jullie sportiefste outfit aan en dan  

zien we jullie van 2 tot 5 aan de lokalen.  

 

26/02  

Vandaag doen we het een beetje rustiger aan. We gaan zien wat voor mooie kunstwerken jullie 

kunnen maken en wie van jullie de volgende Picasso is! Laat jullie van jullie creatiefste kant zien van 2 

tot 5 aan de lokalen. 

 

Dat was het weer voor deze maand.  

Groetjes van jullie allerliefste leiding xxx 

Fiebe, Lotte, Robbe, Marie, Elena 



Welpen 

 

Dag welpen het is weer tijd voor een periode vol met leuke activiteiten. 
Vanaf nu zijn de vergaderingen terug op zondag. 
 
05/02: Jin geeft leiding 
 
Dan is het aan jullie om deze toekomstige leiding op de proef te stellen. De Jin gaat proberen 
om jullie 3 uur lang te entertainen, maar zal dat wel lukken? 
Kom zeker van 2 tot 5 naar de scouts om dat te weten te komen. Jullie geliefde leiding zal 
ook aanwezig zijn. 
 
12/02: levende gezelschapsspellen 
 
Heb je altijd al het gevoel gehad dat je een koningin bent? Dat komt goed uit want we 
hebben er zeker 2 nodig voor een intensieve schaakpartij. Vandaag spelen we geen 
gezelschapsspelen maar zijn we ze. We spelen van 2 tot 5 een breed assortiment aan 
levensechte gezelschapsspelen.  
 
 
19/02: Cluedo 
 
Er is iemand vermoord, alleen kom je misschien nooit te weten wie het gedaan heeft. 
Daarom komen we van 2 tot 5 samen om dit spannend mysterie samen op te lossen, want 
samen lukt alles. 
 
26/02: vriendjes vergadering 
 
Breng al je vrienden mee, de leiding komt ook alleen. 
 
Mopje xx 
 
Vandaag mogen jullie van 2 tot 5 één vriendje meenemen naar de scouts. 
 
05/03 bomma-en bompa vergadering 
 
Vandaag doen we het rustig aan. We doen van 2 tot 5 de dingen waartoe we nog in staat 
zijn, en leven ons helemaal in in de wereld van de 65 plusser. Kom zeker verkleed naar de 
scouts. 
 
Belangrijke data: 

- 18/03: Alternatoeria 

- 10/03-12/03: weekend op verplaatsing (hierover volgt nog meer info via mail) 
 
 
Dikke kusjes van jullie tofste leiding XOXO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jong-gidsen 

 

Hello ladieees! 

Tijdens de vakantie was het tijd om jullie brein wat rust te geven, maar nu is het terug tijd om de 

hersenen te laten werken. Wil je weten wat we in februari allemaal gaan doen? Los dan snel de 

rebussen op en kom elke zondag van 14u tot 17u naar de lokalen. 

Zondag 5 februari: 

 

PS: 

 

Zondag 12 februari: 

 

Zondag 19 februari: 

 

Zondag 26 februari: 

 



Jong-gidsen 

 

 

BELANGRIJK: Ons weekend is (zoals al meegedeeld via Whatsapp) verplaatst naar 10-12 maart. Meer 

info volgt binnenkort via mail en Whatsapp! 

Dikke smakkerds van de jogileiding XXX 

 

 

 



Jeevee’s 

 

Inderdaad februari is de kortste maand ma da betekent niet dat we minder plezier gaan hebben, dus 

allemaal zeker komen. 

 

Zondag 5 februari 

Vandaag gaan we paintballen. Neem allemaal een witte T-shirt, 

pvc-buis en tijdschriften om pijltjes te rollen mee. We spreken af 

van 2 tot 5 aan de lokalen. Tot dan.  

 

 

 

Zondag 12 februari 

We klimmen vandaag tot aan de top en terug. Het is namelijk ladderspel. Daag 

elkaar uit en we zullen zien wie bovenaan eindigt. Van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

 

 

Zondag 19 februari 

Hopelijk zijn jullie kuiten goed warm want vandaag doen we 

centimeterspel. Als ge niet weet wat dat is, dan is er maar één 

manier om achter te komen en dat is van 2 tot 5 naar de scouts 

komen.  

 

Zondag 26 februari 

Om deze maand af te sluiten gaan we al is oefen voor op kamp. 

Vandaag gaan we onze survival skills aansterken en leren jullie 

DEFTIG sjorren. Van 2 tot 5 aan de locals.  

 

 

Tot volgende maand, jullie leiding. 

 

 



Gidsen 

 

Hellooooo lieve gidsjes,  

Na 2 maand veel te zwaar moeten blokken, veel te veel gegeten te hebben en iets te zwaar gefeest 

te hebben, kunnen we weer ons gewone leventje lijden in februari. Nog een reden om blij te zijn, het 

kamp komt dichterbij        

 

5 februari  

Vandaag spelen we een keileuk cluedo spel want de GRL is vermoord!!! Wie van de leiding is de 

schuldige? Zou het Dries zijn geweest in het balkenkot met zijn das? Waarom is er DNA van Korneel 

gevonden op de plaats delict? Zou de drievoudige moord gebeurd zijn door een duo? Of toch alleen? 

Klopt Tine haar alibi wel dat ze het moment van de moord leiding aan het geven was aan de 

kapoenen? Komt van 2 tot 5 te weten wie deze smeerlap is en hoe het is gebeurd. Gelukkig is dit 

fictief en kunnen we nog lang genieten van de GRL <3  

 

12 februari 

Iemand last van claustrofobie? Dikke pech want vandaag gaat een lange tijd doorgaan in het lokaal, 

althans daar kunnen jullie zelf voor zorgen. Hoe snel geraken jullie uit het gidsenlokaal om jullie oh zo 

lieve leiding te komen bevrijden? Filmpjes opzoeken hoe ge uit zon kamer geraakt helpt u niks 

verder, wij hebben onmogelijke dingen voorzien! Van 2 tot 5 en brengt gerust een tijdschriftje mee 

als ge er dan toch niet zou uitgeraken.  

P.S. Zie da ge eruit geraakt want de GRL lacht niet met te laat komen op de sluiting, just a tip!  

 

19 februari  

“ Ik zet 50 euro in zwart”  

“ Ik zet 100 in op het feit dat Jitte geen kind durft te lenen” 

Wie kan er allemaal goe gokken? Of een deftig spel poker spelen? Komt het laten zien van 2 tot 5 aan 

de lokalen. We geven zelf er nog een leuke twist aan dus verzint allemaal al wa dingen da ge uw 

vriendinnen of ons graag wilt zien doen voor een goei prijske!!! 

  

26 februari  

Een ouderwets bosspel… Niks beter dan kampen bouwen en gooien met stokken zoals welpen elke 

zondag van 2 tot 5 doen. Dus deze keer exact hetzelfde voor jullie. Verwacht jullie aan benen vol 

schrammen, pakken ijs op de knieën, bloedneuzen en eventueel een ziekenhuisbezoek als het echt 

uit de hand loopt…  

 



Gidsen 

 

Dat was het weer voor deze maand,  3 dikke smakkerds van jullie 4 verdachten voor in het cluedo 

spel,  

Birri, Jean, Bouw² & Andresch  

  

 

 

 

 



Verkenners 

 

Ewa broeders van andere moeders 

De avondvergaderingen zijn gedaan  in februari zien welle ulle terug zondag van too to fijve aan de 

lokalen. 

 

12/02/2023 

vermits de rode duivels onze vorige vergadering met teleurstelling hebben ontsierd doen we die 

vergadering nog eens opnieuw. Kom van 2 tot 5 langs op de skoet om ne keer met een band te 

smijten. 

 

 

19/02/2023 

Rolt ulle das almaar uit tot een kapoenendas want vandaag zijn wij terug kapoentjes.  Vandaag 

mogen jullie in ulle broek kakken en ulle neus moet vol snot hangen zoals elke kapoen. 

We eten vandaag ook eerst een boterham kaas voordat gelle er een krijgt met choco. 

Kortom we gaan ons voor de verandering is gedragen als klein kinders. 

  

 

26/02/2023 

Vandaag is een speciale dag want we gaan een liftspel spelen dus poets u tanden ma goe zodat ge 

lief naar de mensen kunt lachen. 



Verkenners 

 

 

 

Ziezo dit was het alweer voor jullie ziet dat ge zaterdag altijd vroeg gaat slapen zodat ge fris zijt voor 

de vergaderingen. 

Jullie leiding,leiders,broeders oke ik weet genoeg! 

Korneel , sam , Simon  

kusjes 

 

 



   Jin 

 

 

 

Februari: de kortste maand van het jaar met het minst aantal vergaderingen. Daarom dus de kortste 

samen van het jaar!  

twaalffebruaritweeduizenddrieentwintig: 

WAT MET WAAR? 

 

negentienfebruaritweeduizenddrieentwintig:  

  + geen uniform 

 

zesentwintigfebruaritweeduizenddrieentwintig: 

 

 

Groetjes 

Manon, Vince en Max xxx 



   Achterflap 

 

 


