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Redactioneeltje 

 

Beste vrienden van de scouts, 

Het jaar is alweer bijna om en de laatste maand van het jaar, onze goede vriend december, 

komt eraan.. De maand van de kerstfeestjes, kerstmarkten, de vakantie en jammer genoeg 

ook van de examens, maar de scouts gaat door! Tussen al dat leren door verdienen de 

kindertjes wel eens ontspanning en daar zal jullie leiding deze maand voor zorgen. 

Wij van de samenploeg willen jullie dan ook alvast een leuke rebus toewensen voor de 

maand december;  

M+ -mi+ -oo+y                 C+ -uis+ -i+t+ -n+s     

   

                        -t              a       

h+ -el+y                                           -er+w                                     y+ -i+ -k      !  

 

Enkele tips;  

- het is een wens,  

- ze is in het engels,  

- heeft te maken met de feestdagen. 

 

Succes ermee!  

 

Tot volgende maand.. 

De samenploeg



Woordje GRL 

 

Beste ouders,  

Liefste leden,  

Alweer een maand voorbij, wat vliegt de tijd! Hoewel in december de dagen erg donker en 

grauw zijn, willen wij jullie toch één keer per week een stralende dag bezorgen en dit iedere 

zondag tussen 14u en 17u!  

Een nieuwe maand, een nieuw initiatief. Naar jaarlijkse traditie kan 

iedereen weer overheerlijke marsepein en truffels kopen. Truffels 

kosten 5 euro voor 250 gram en de marsepein is te koop aan 3 euro 

voor 250 gram. De tak die procentueel het meeste verkoopt die 

wordt door ons persoonlijk in de bloemetjes gezet! De persoon die 

de meeste truffels en marsepein verkoopt mag GRATIS  mee op 

kamp. Zeker de moeite waard!  

De maand december is voor de meesten (in het begin) een minder toffe maand, want de 

examens staan voor de deur. Geen paniek, jullie leiding zal voor extra-leuke, extra 

ontspannende vergaderingen zorgen. Kijk wel goed naar de data en de uren want de 

vergaderingen kunnen wel eens op een vrijdag- of zaterdagavond vallen. Wij zullen alvast 

heel heel hard aan jullie denken en voor jullie duimen Maar geen paniek… het tweede deel 

van de maand is altijd toffer! Hierbij willen we jullie al PRETTIGE FEESTDAGEN WENSEN EN 

EEN GOEDE START VAN HET NIEUWE JAAR 2013!! 

 

Verder hopen we jullie allemaal terug te zien op de Kerstmarkt op het kerkplein in Elewijt. 

De flyer hiervan kan u op de achterflap lezen van deze samen. 

 

 



Woordje GRL 

Wel moeten we een kleine rechtzetting doen: in de vorige samen stond dat de kerstmarkt in 

Elewijt doorgaat op 22 december, maar dit is FOUT! De KERSTMARKT van Elewijt is op 

ZATERDAG 15 DECEMBER. Een weekje vroeger dus.  

 

Daar zullen enkele Elewijtse verenigingen (de scouts, oud-scouts, de Ju-Jitsu club ‘De 

Elewijtse Gordels en het jeugdhuis van Elewijt ‘De Caravan’) hun tenten opslaan en jullie 

voorzien van eten en drank. Op de Kerstmarkt kan u ook uw bestelling van marsepein en 

truffels komen afhalen. Lukt het niet om uw bestelling af te halen op de Kerstmarkt kan u 

dat nog heel de maand januari doen! In februari zullen wij alle niet afgehaalde bestellingen 

uitdelen. U bent gewaarschuwd!  

Ook in deze samen willen wij nog enkele nuttige informatie meegeven en oproepen doen: 

Er zijn bij ons (de groepsleiding) groepslintjes te verkrijgen aan €0,50/stuk. Op dat 

groepslintje staat de naam en nummer van onze scouts: ‘Scouts Sint-Joris Elewijt, B1405G’. 

Dit is niet verplicht aan te kopen, maar wel leuk om op je hemd te naaien. Zo kunnen andere 

scoutsgroepen zien van welke scoutsgroep jij bent.  

 

Dassen en fluorescerende strips voor op de dassen te naaien kunt u ook bij ons aankopen. 

Wij zijn steeds aanwezig van 14 tot en met 17u in de keuken van de scouts. Dassen kosten 

€10 en fluorescerende strips 2euro/meter. 

 

Oproep! Wij zijn op zoek naar 4 dingen: 

 Een (grote) frigo. Graag met een vriesvak voor in onze keuken. 

 Een (grote) opbergkast. Liefst één die lijkt op de ijzeren kast die nu in de keuken staat 

en die dus ook op slot kan.. 

 Iemand die een beamer verkoopt of weet te zijn voor een zacht prijsje  

 Sportgerief: baseball, tennisraketten, tennisballen,… 

Moest iemand één van deze twee dingen hebben staan, laat dit dan weten door een mailtje 

te sturen of ons te bellen. Bedankt! 

 

Enkele data: 

 Zo 9 December  PAPIEREN MARSEPEIN EN TRUFFELS AFGEVEN 

 

 Za 15 December  KERSTMARKT vanaf 17u! 

 

 Za 12 Januari  JINFUIF 

 

 Vrij 1, Za 2 en Zo 3 Maart  ALTERNATOERIA 

 



Woordje GRL 

 Za 13 April  SCOUTSFUIF 

Feestelijke groetjes,  

PAULIEN DE BROECK  STIJN BOLYN  TOM DEVELTER 

0498/37 49 39   0497/22 54 34  0499/ 37 64 65 

Of grl_elewijt@yahoo.com  

mailto:grl_elewijt@yahoo.com


Kapoenen 

Dag allerliefste sjakies! 

Zijn jullie al een beetje afgevallen van ons verblijf in de chocoladefabriek? Ja? Ok, dan zijn we klaar 

voor een nieuwe maand! Deze maand is het WEER feest, want het is bijna Sinterklaas en op het einde 

van de maand is er ook nog Kerstmis en Nieuwjaar. Dat wil zeggen 3keer cadeautjes krijgen! Op de 

scouts zal het ook één groot feest worden. Hier is een lijstje van wat we gaan doen. 

2 december 2012 

Vandaag is het een heel speciale vergadering. De kapoenen hebben dit nog nooit gedaan en 

sommigen van de leiding ook niet. We gaan één groot labyrint bouwen in ons eigen lokaal 

van 14uur tot 17uur. En het allerbelangrijkste van die dag is: Leander is jarig vandaag! 

9 december 2012 

Daar wordt aan de deur geklopt, 

hard geklopt, zacht geklopt. 

Daar wordt aan de deur geklopt. 

Wie zou dat zijn? 

 

Vandaag komt Sinterklaas op de scouts! Wees dus zeker 

aanwezig tussen 14uur en 17uur. 

NIET TE VERGETEN 15 december: Deze avond is het 

kerstmarkt in Elewijt, iedereen is hier welkom! De marsepein en truffels kunnen hier 

afgehaald worden.. 

16 december 2012 

Het is heel koud, dus we moeten ons goed warm aankleden! We gaan hier dus gebruik van 

maken en we doen een DIKKE MENSEN VERGADERING! We gaan ons kleden als ECHTE 

sumoworstelaars en gaan ons ook zo gedragen. We verwachten jullie dus om 14 uur 

verkleed aan de lokalen! 

22 december 2012   

PAS OP, dit valt op een zaterdag! Vandaag gaan we naar de 

Samson & Gert kerstshow. We verwachten jullie om 11uur 

aan het station van Mechelen. We vertrekken daar om 11:17 

naar Antwerpen. We eten daar een boterhammetje en 

spelen een paar spelletjes. Daarna gaan we verder naar de 

Lotto Arena. We zouden ten laatste om 17uur terug zijn, 

maar hiervoor sturen we nog een mailtje.  

30 december 2012 

Geen vergadering vandaag, we zijn iets te veel bezig met feesten!  



Kapoenen 

 

6 januari 2013 

Driekoningen, driekoningen 

Geef mij een nieuwe hoed 

Mijn oude is versleten 

Mijn moeder mag het niet weten 

Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld. 

Leer dit liedje maar goed, want vandaag gaan we heel Elewijt rond al zingend als 3 koningen. 

 

Dit was de samen voor deze maand! 

 Tot de volgende! 

Bob      Leander     Lise                           

        Caro                       Maarten 

                  Katoke                          Nele  

 

 

 

 

 

 



Kabouters 

Hey ladies!! 
November was weer een topmaand en er staat alweer een maand vol met 
fantastische activiteiten gepland. Hopelijk hebben jullie er zin in. 
 
 

Zondag 25 november 
 

Haal jullie kookboeken al maar boven want vandaag is het 
onze enige echte Boef-vergadering. Het is de bedoeling dat 
iedereen van jullie iets lekker en zelfgemaakt meeneemt 
naar de scouts. Zo kan je cake, chocomousse, 
koekjes,…maken. Vergeet je ook vooral niet te verkleden als 
een echte boef. Van 14 u tot 17 u aan de lokalen 

 
 
Weekend 30/11 tot 2/12 
 
Jullie lezen het goed. Het is al weer tijd voor ons eerste weekend. Het weekend 
zal doorgaan in onze eigen lokalen in Elewijt. Meer info over het weekend volgt 
nog via mail. 
 
 

Zondag 9 december 
 

Warm jullie stem al maar op, oefen de sinterklaasliedjes  
nog gauw even in want vandaag komt Sinterklaas naar 
de scouts. Hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf geweest 
zodat jullie allemaal veel snoep krijgen van de Sint.  
We verwachten jullie van 14 u tot 17 u aan de lokalen. 

 
 
Zondag 16 december 
 
Vandaag worden we heel even slechteriken en spelen we het  grote maffiaspel. 
Ben je benieuwd? Kom dan van 14 u tot 17 u naar de lokalen.  
 

 
Zondag 23 december 

 
Vandaag is het helaas geen vergadering maar niet getreurd 
want morgen mogen jullie allemaal kerstmis vieren!!!  



Kabouters 

Vrijdag 28 december 
 
Trek je mooiste kleedje aan, lak je nagels nog even want vandaag houden we 
ons eigen kerstfeestje. Geen paniek want het wordt een gezellig feestje onder 
de meisjes. Neem allemaal een cadeautje mee van ongeveer 5 euro. Meer 
uitleg over het kerstfeestje volgt nog via mail. 
 
 
Zondag 6 januari 
 
drie koningen, drie koningen geef mij ne nieuwen hoed.  
Me nen oude is versleten, ons moeder mag het niet weten.  
Ons vader heeft het geld op de rooster geteld. 
 
Ja jullie hadden het vast al geraden. Vandaag gaan we  
drie koningen zingen. Kom vandaag allemaal van 14 tot  
17 u naar de scouts , verkleed als koning. Als jullie allemaal  
goed zingen, kunnen we hopelijkveel snoepjes verzamelen. 
 
 
 
Zo dit was het weer voor deze maand. Veel knuffels van jullie leuke leiding.  
 



Welpen 

 

Goedemorgen Beste WELPEN!!! 

Het is weer zover, het plezantste boekske van de maand zit alweer in de brievenbus. Deze 

maand staan er alleszins tal van superleuke vergaderingen in de planning. 

 

We vliegen er zondag 2 december in met een heuse dropping, op z’n scouts. 

Trek dus allemaal jullie stapschoenen aan van 2h tot 5h a/d lokalen. Ik kan al 

één ding verklappen, het belooft een spetterende tocht te worden!  

 

 

Op 9 december komt er een goed heilig man naar de scouts, in de volksmond 

wordt hij wel eens SINTERKLAAS genoemd! Wanneer je aan de sint denkt, denk je uiteraard 

meteen ook aan cadeautjes… Laat ons hopen dat hij alles de voorgaande dagen nog niet 

heeft uitgedeeld, en natuurlijk geeft de sint ook enkel cadeautjes aan de flinke, brave 

kinderen, haal dus allemaal nog eens alles uit de kast om te bewijzen dat jullie wel degelijk 

braaf en flink zij! Om te weten te komen of jij in aanmerking komt voor een cadeautje 

spreken we af van 2h tot 5h op de scouts!  

 

 

LET OP vandaag is het een zaterdag!!! Met name 15 december 

van 19h tot 21h. Vanavond gaan we er is een rustig avondje 

maken. We gaan ons languit in de sofa leggen en samen naar een 

spannende actiefilm kijken, of wordt het misschien een 

romantisch drama…? Ik weet al wat het gaat worden: bangelijk! 

Enkele tips om het daar zo gezellig mogelijk te krijgen: een 

slaapzak is handig om warm en knus in te zitten, versnaperingen 

zijn altijd lekker tijdens een film, wij zullen al wat voorzien, maar we houden jullie zeker niet 

tegen zelf ook nog iets mee te nemen ! 

 

 

 

 



Welpen 

 

 LET OP de volgende vergadering gaat pas door op 28 

december, dit is een vrijdag!!! En weet je wat? Vanavond 

vieren we het feest van Christus! Of met andere woorden 

kerstfeestje. Het feetje wordt voorafgegaan van een 

chique diner tegen de bescheiden prijs van 3 euro. Om 

wat meer in thema te komen verkleden we ons vandaag 

allemaal in iets kerst-gerelateerd. Er wordt ook van jullie 

verwacht een cadeautje van max. 5 euro mee te nemen. 

Dit fantastisch evenement vindt plaats aan de lokalen van 

19h tot 21h! 

 

Zondag 6 januari, ondertussen hebben we allemaal van oud naar nieuw gevierd, hopelijk 

heeft iedereen op zijn lijstje van goede voornemens gezet om zoveel mogelijk  naar de 

scouts te komen… ik weet niet of jullie al 

doorhebben dat het vandaag een speciale dag is? 

We zetten namelijk de katholieke trend voort en 

trekken er vandaag van 2h tot 5h samen op uit 

om 3-koningen te gaan zingen . Haal uw 

gouden kroon en zijden mantel maar vanonder 

het stof, dan kunnen we ons is goed gaan 

amuseren! (even tussendoor: ken jij de namen 

van de 3 koningen?)  

 

Zozo dit was het dan weer eens…   

Heel veel groetjes van jullie leiding 

Shere-kahn, Chill, Bagheera, Junior, Hathi en Tabaqui!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

  



Jong-gidsen 

 

Haaai girlzzz, als dit wordt geschreven is het mega-kei-coole weekend nog in aantocht, dus ik hoop 

dat het soeper-doeper-fantastisch-tof was  Maar goed! Wat geen we deze maand zoal doen? Het is 

weer December dat betekend voor de tweede en derde jaars onder ons...e xamens! En daarom dus 

ook avond-vergaderingen. Maar om te beginnen toch nog één gewone zoals jullie wel kunnen raden, 

namelijk... 

2 december 2012: Chirobattle 

Vorige week hebben we goed geoefend, dus vandaag gaan we om te winnen. Haal jullie beste skills 

boven en we zullen die chiro eens een poepie laten ruiken! Jullie worden verwacht van 2 tot 5 aan de 

lokalen. 

7 december 2012: Film/pyama avond 

LET OP dit is een vrijdag!  Vanavond kruipen we allemaal lekker gezellig dicht bij elkaar. Om het nOg 

knusser  te maken komen we in pyama en je mag altijd een slaapzak of dekentje meenemen. 

Suggesties voor leuke films zijn altijd welkom en iets lekkers hier en daar is zeker niet verboden. Om 

helemaal te ontstressen moet je van 19u30 tot 22u aan de lokalen zijn. 

14 december 2012: superprestigequizzz 

Dit is opnieuw een vrijdag.  Vanavond gaan we die hersentjes laten werken, waarom zijn jullie anders 

al zolang aan het studeren? Jullie zijn allemaal geselecteerd om te mogen deelnemen aan de quiz der 

quizen, namelijk de Superprestigequizzz. Be there at 8 o’clock (pm) en dat spelletje zal gedaan zijn 

om 22u. 

26 december 2012: Kerstfeestje 

Vanavond zijn jullie uitgenodigd voor ons poepchique Bal-Masqué. Samen met onze mannelijke 

tegenhangers de jv’s gaan we hier een hapje eten en een 

danske placeren. De drescode hier is uiteraard een 

galakleed en niet te vergeten een masker! 

Verdere informatie zoals uren, centjes en kadootjes 

wordt later nog meegedeeld. 

 

 

 

6 januari 2013: drie-koningen  

Vandaag gaan we naar jaarlijkse gewoonten alle deuren van Elewijt af om te verkondigen dat kindeke 

Jezus is geboren. Als we er zeker van zijn dat de boodschap is doorgedrongen gaan we lekkere 

pannekoeken eten in de regenboog. Hiervoor moet je wel degelijk verkleed zijn, anders wordt het 

kinnekloppen ;) Van 2 tot 5 aan de lokalen! 

 



Jong-gidsen 

 

Zo dat was het weer voor deze maand (en zelfs al de eerste in januari) 

Hier nog een klein tabelletje. Zoals Emily verkondigde: wie alle vergaderingen komt krijgt op kamp 

een verrassing! Tot hiertoe kunnen enkel Kato Buelens, Jana en Jolien nog winnen. Go for it!  

 

 

Peace en Love 
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Aanwezigheden 



Jong-verkenner 

 

Beste jongverkenners. 

 

Naar aanleiding betreffende de nieuwe maand,  
willen wij u graag op de hoogte brengen van de geplande vergaderingen. 
 

We herhalen even de vorige maand, 25 november. 
DIKKEMENSENVERGADERING/BOEFVERGADERING!  Iedereen weet wel wat dit inhoudt, steekt wa 
kussens onder uwen t-shirt en neem zoveel mogelijk (lekker) eten mee!  
Het diner zal plaatsvinden op onze vertrouwde locatie van 2 tot 5. 

 

2 december  
Millimeterspel. Neem warme kleren en stapschoenen mee, 2 tot 5 lokalen. 

 
7 december (vrijdag) blazen we even stoom af met een gezellige filmavond van 19 tot 22 aan de 
lokalen. 

15 december  
Fakkeltocht. We gaan de nacht in met een vuurtje, van 18 tot 19:30. 
onze  eindstop is op de Kerstmarkt aan de kerk. 
Hier kunnen je ouders je komen ophalen. 
Nog even een kleine toelichting in verband met de Kerstmarkt: 
 
Verwarm jezelf aan een knetterend vuurtje, serveer je mammie en pappie een lekkere glühwein, 
kom je truffeltjes halen (die jullie goed verkocht hebben!) en geniet van de Kerstmarkt aan de kerk 
van Elewijt 

23 december: geen vergadering! 

26 december (woensdag) 18:30 tot 21:30 : Kerstfeestje met de jogi’s.  info volgt nog via mail. 

30 december: geen vergadering! 

6 januari: Driekoningen zingen. 

We halen onze koninklijke kleren uit de kast en gaan op zoek naar snoep in de rijkelijk gevulde 

straten van Elewijt. 2 tot 5, locals. 

SO LONG,  

JV-BOYS!  

 

 
 



Gidsen 

 

Heeey allerliefste gidsjes, 

December is aangebroken en dat betekent…examens (jak), Sinterklaas (cadeautjestijd!) kerstvakantie 

(jippie), kerstmis (zoooo gezellig) en Nieuwjaar (party!) MAAAAAAR natuurlijk mogen we het 

belangrijkste niet vergeten! 

DESUPERDELUXEGIGALEUKEFANTASTISCHECRAZYSHITASSVERGADERINGEN! 

2 december: een lekker ontbijtje kan er altijd wel in en hoe kunnen we ons beter voorbereiden op al 

die kerstfeesten en nieuwjaarsparty’s dan een fondke te leggen ;) ONTBIJTvergadering van 08.57u tot 

11.29. Ik raad u aan om een weekje ervoor lichte maaltijden te verorberen, ook de week erna zijn 

vette maaltijden uit den boze en is stevige lichaamsbeweging aan te raden om terug je normale 

gewicht te bereiken.   

7 december: examens zijn voor niks goe! (lees: stresspuisten, vettig haar, jeukende eczeem, kilo’s die 

er aanvliegen van al dat snoep, dikke ogen van de huilbuien de nacht voor het examen, wallen, …) 

Maar gelukkig is er ook nog tijd voor ontspanning op de scouts! vanavond FILMavond van 19.57u tot 

22.29u 

14 december:  vanavond gaan we BOWLEN! gooi die examenstress van u af door een balleke te 

gooien tegen wat kegels met lelijke schoenen aan! het is niet veboden om u de hoofden van uw 

leerkrachten in te beelden als zijnde kegels, agressie-management ten top! Voeg daarbij nog enkele 

lekkere drankjes, leuk gezelschap en we hebben weer een avondje vol vertier!  Om hoe laat we juist 

vertrekken laten we nog weten! Ook de kostprijs hebben jullie nog tegoed ;) Hou zeker facebook en 

email in het oog! 

22 december: vandaag is het KERSTFEESTJE. De derdejaars slaan de handen in elkaar om er een 

spetterend ‘vier de geboorte van Jezus-feest’ van te maken! Uiteraard geen feestje zonder de 

verkenners ;) De juiste uren volgen later nog. 

Zo luitjes, dat was het voor deze maand! 

DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEG, 

jullie allerliefste leiding, FUBU FRAN RUTH SOFIE IELKE 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

 

Beste verkenners, in de maand december doen we enkel nog maar avondvergaderingen. 
Omdat de exames in aantocht zijn voor jullie en 2 van ons, laten we jullie even op zondag gerust 
zodat jullie kunnen leren.   
 

vrijdag 30 novemberr: 
Opgelet! Dit is een vrijdag. Om het wat moeilijker te maken doen we een 
fotozoektocht in den donker. Als je wilt weten hoe da bij de verkenners te 
werk gaat moet ge zeker komen. Van 19 uur tot 22 uur aan de lokalen 
met fiets. 
 
 

 

Zaterdag 8 december: 
Met al die examens lijkt het ons de ideale moment om 
vandaag een anti-stress vergadering te houden. Als ge thuis 
oude of nutteloze stuff hebt ligge da we kapot moge make, 
altijd meenemen  
Aangezien niets zo goed is als dingen kapot maken en nekeer 
goe kwaad worden tegen de stress ;-) 
Tegen 19u aan de lokalen en om 22uur kunnen we zonder 
stress terug verder leren. 
 

 
 

Vrijdag 14 december: 
Deze avond is het een speciale avond.. Doe die 
chique kleren maar aan want wij trekken met de 
verkenners naar het casino. Zoals gewoonlijk deze 
maand openen de casino deuren tegen 19uur en om 
22 uur gaan we zonder kleren terug naar huis. Als er 
mensen zijn die eventueel nog coole casino games 
hebben liggen thuis mogen deze altijd gerust 
meenemend. 
 

Donderdag 22 december: 
Vandaag is het op-en-top feest. Een zot keerstfeesje met de Gidsen? Daar zijn welle ni vies van  
Verdere informatie over dit kerstfeestje volgt later nog via email en op de scouts zelf. 
 



Jin 

 

Jinners al te saam, 

Ziehier de samen voor de komende maan! 

Als dit geen perfect harmonieuze en poëtisch verantwoorde opening is van jullie jinsane 

leiding, dan wete wij het ook niet meer. 

 

Bon, tis de laatste maand van’t en als wij als alleswetende jinleiding ons niet vergissen, dan 

is dit de maand waar de goedheiligman, de kerstboom, diene fake goedheiligman in zijn rode 

pakje en het nieuwe jaar bij ons op bezoek komen. Wij kunnen hieruit maar één ding 

concluderen, namelijk dat er weeral eens ongelofelijk veel gedanst zal moeten worden.  

Ah jah, daarbuiten zijn er natuurlijk ook nog altijd de scoutsvergaderingen. We zullen die ne 

ke snel in een overzichtje gieten se. 

 

Zaterdag 1 december:  Jaja, jullie lezen het goed, daar staat 

movie night en niet move night. 

Vandaag gaan we dus eens niet 

move, dansen of shaken, maar 

gewoon een filmpje zien. 

Breng dus allen ulle soezeke, ne kussentje, comfi clothes en u pantoffelkes mee want 

wij gaan knallers van films gaan zien. De avant premiere van……. een film da in avant 

premiere bij ons te zien zal zijn!! Voor chocolat chaud, chipkes en frisse p… drankjes 

zullen wij, jullie alleswetende jinleiding, voor zorgen. Cinema jinbar open om 20.00u. 

 

Vrijdag 7 december: Wij, jullie alleswetende jinleiding , hebben 

opgevangen dat jullie kleine lieve schaapkens 

van kinderkens in examens zitten en aan het 

sterven van de stress. Maar wij zouden geen 

jinleiding zijn moesten wij geen perfecte 

oplossing daarvoor hebben. De boog kan niet 

altijd gespannen staan en dus gaan wij 

dansen, shaken en moven. Maar we zullen 

vandaag niet enkel ritmisch bewegen op de 

beats van wondermooie jingle jangle dat uit 

de boxen komt. 

Neen, wij, jullie alleswetende jinleiding, hebben nog een aantal andere truken in 

onze trukkendoos steken om voor ontspanning te zorgen. Wees dus op van de 

zenuwen tegen 20 uur aan de lokale om weer helemaal zen tegen 22 uur (misschien 

wat later) weer naar huis te keren. Om dan weer te beginnen stressen. 

 



Jin 

 

Zaterdag 15 december: Vanavond is het kerstmarkt. Dit is een traditioneel en pittoresk 

marktje dat in de avond doorgaat en waar men naar jaarlijkse gewoonte glühwein, 

kerstbieren en druppeltjes opsloebert. Ook heeft de lokale scouts elewijt een eigen 

standje daar met verwarmende drankjes, maar vooral warme gezelligheid in huis heeft. 

Als je de kans krijgt probeer dan zeker eens een kijkje te nemen bij deze sociale 

aangelegenheid en laat je betoveren door de sfeer van vriendschappelijkheid en liefde. 

Als je laat op de avond komt moet je er eens opletten hoe de lokale bevolking de 

traditionele danspasjes uitvoert, een plezier voor het oog en aan u om ook eens een 

danspasje te proberen. 

 Ah jah, voor de jinners beginne we al om 15.00 aan de lokalen voor een opwarmertje 

van dit moment van liefde en vrede door een waanzinnig macho oorlogsspel te spelen 

ineen gestoken door, jawel, jullie alleswetende jinleiding. Alles kapot. Amen. 

 

Zaterdag 22 december: Eindelijk!! Hip hip hip patéé, een vergadering enkel en alleen met als 

enige doel dansen, dansen, dansen. Voor de leut, voor de sport, voor het plezier!! Crazy 

gaan etc. swinge! Huppellen! Confetti! Backflips! Pirouettes! Sneeuwtuimelen! 

Touwspringen! Hoelahoepen! Boomklimmen! Bootje varen! Burn-outs doen opt 

scoutsterrein! Maar voornamelijk toch dansen! Joepie! Plezier! En dansen! 

 Samen met ons, jullie alleswetende jinleiding, gaan we een knaller van een feestje ineen 

steken. Wees dus aanwezig om 7 uur ter voorbereiding van deze waanzinnige party, 

want we, jullie alleswetende jinleiding, gaan dansen!  

 

Zondag 6 januari: ooh, zo schattig. 3 kleine koningkjes. Jullie wete wa da 

wilt zegge? Zo veel mogelijk geld aftroggelen van de 

mensen in de geburen, zodat we rijk kunnen worden en 

ons eigen koningkrijk kunnen oprichten waar iedereen 

naar ons, jullie alleswetende jinleiding, zal luisteren en 

naar onze pijpen zal dansen, moehahaaaaaaa! 

Wat een leuke tijd van het jaar toch, hé, die kerstperiode. Perfecte moment om een 

dictatuur te beginnen zei onze bomma (die ook alleswetend is) altijd. Verder gaan we ne 

keer organisen hoe we de jinparty in de correct lines zullen brengen zonder accidents te 

begaan. Zodat we ook daar big profit kunnen maken en een trip to the other side of de 

wereldbol kunnen maken. Hell yeah. 

 

Veel kerstgroentjes van jullie alleswetende jinleiding. 

         Nieuwe  Een bij  Dorien  Inne 

             Jinbar!! 
 

 



Achterflap 

 

 


