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Redactioneeltje 

 

Beste ouders en kinderen, 

Hopelijk zijn jullie braaf geweest het voorbije jaar? Want de sint is alweer in België! Hoera  

Op 8 december brengt hij een bezoekje aan de scouts, dus allemaal komen! 

En nadien kunnen we ons weer onderdompelen in de kerstsfeer, en de examens! Bah! 

Hopelijk zijn jullie ook talrijk aanwezig op de keisuperneigetoffe avondvergaderingen die 

jullie leiding in elkaar zal steken..  

Als u nog steeds problemen hebt met de samen, mag u steeds contact opnemen met onze 

dierbare groepsleiding! De samen in ook nog steeds online te zien, net zoals foto’s die op de 

site te zien zijn. 

Tot volgende maand en alvast een prettige Sint – Kerst & Nieuwjaar gewenst! 

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 nieuwe actie. 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. En ieder lid dat meer dan 20 stuks 

verkoopt, krijgt een kleine attentie  Zeker de moeite waard! 

Als je nog extra papieren wilt, kan je deze steeds aan je leiding 

vragen of aan ons (de groepsleiding). De papieren worden TEN 

LAATSTE op ZONDAG 8 DECEMBER afgegeven aan je leiding. Of in de brievenbus gestoken bij 

Paulien De Broeck (groepsleiding), Dynastiestraat 59, 1982 Elewijt. 

December is een maand met hele leuke, maar ook minder leuke gebeurtenissen: Zo heb je 

eerst de Sint die langskomt thuis maar ook op de scouts (dit zal zondag 8 december zijn). 

Nadat de Sint is langsgeweest hebben heel wat leden examens. Maar 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 hard aan jullie denken en voor jullie duimen! En 

nadat de examens voorbij zijn, begint het feestgedeelte: Kerstmarkten, Kerstfeesten en Oud  

op Nieuw vieren! Via deze weg willen we jullie alvast PRETTIGE FEESTDAGEN WENSEN EN 

EEN GOEDE START VAN HET NIEUWE JAAR 2014!! 

 

 

Verder hopen we jullie allemaal terug te zien op de kerstmarkt van Elewijt die zal doorgaan 

in de tuin van de Pastorie op zaterdag 21 december. Daar zullen enkele Elewijtse 



   Woordje GRL 

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. De 

toneelgroep Labyrint zal dan ook hun fakkeltocht organiseren en hun kerstwagenspel 

opvoeren. Meer info volgt nog via folders, mails, facebook,… 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!  

Voor de nieuwe leden en ouders willen we volgende info nog even meegeven: 

Een tak is bij ons in de scouts de naam voor je leeftijdsgroep. Dit zijn:  

Kapoenen: jongens en meisjes uit het 1ste en 2de leerjaar 

 Kabouters: meisjes uit het 3de, 4de en 5de leerjaar 

 Welpen: jongens uit het 3de, 4de en 5de leerjaar 

 Jong-gidsen: meisjes uit het 6de leerjaar, het 1ste en 2de middelbaar 

 Jong-verkenners: jongens uit het 6de leerjaar, het 1ste en 2de middelbaar 

 Gidsen: meisjes uit het 3de, 4de en 5de middelbaar 

 Verkenners: jongens uit het 3de, 4de en 5de middelbaar 

 Jin: meisjes en jongens uit het 6de middelbaar 

Ook nog enkele belangrijke data willen we meegeven: 

 Zo 8 December  PAPIEREN MARSEPEIN EN TRUFFELS AFGEVEN 

 

 Za 21 December  KERSTMARKT vanaf 17u! 

 

 Za 11 Januari  JINFUIF 

 

 Za 1 en Zo 2 Maart  TROEBADOERIA* 

 

 Za 19 April  SCOUTSFUIF 

* Troebadoeria is een evenement dat om de 2 jaar plaats vindt waarbij iedere tak een 

nummertje opvoert. Ouder, grootouders, vrienden, familie, buren,… mogen dan komen 

kijken naar hun kleine spruit die de show steelt . 

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 

Hallo hallo hallo !!! Hier is hij dan, de maand december.  

December is een superdrukke maand, want: 

- 6 december komt de Sint op bezoek én  

- 8 december komt hij ook nog eens op de scouts langs.  

- 15 december staat er een keileuke vergadering op het 

programma 

- EN 21 december is onze eerste avondvergadering! 

- 24 december vieren we kerstavond én 

- 25 december kerstdag.  

- EN het is kerstvakantie 

Druk druk druk …. 

We hebben al een super smakelijk weekend achter de rug, iedereen is nu een échte sterrenchef, 

masterchef, winnaar van komen eten, Jeroen Meus, Piet Huysentruyt, …  We hebben goed gebakken, 

en mogen nu komen eten! 

8 december komt de Sint langs op de scouts. We gaan ervoor zorgen dat de Sint zich helemaal 

thuisvoelt in ons lokaal, dus we gaan het daar helemaal versieren! Kom allemaal van 2 tot 5 naar de 

scouts.  

 

15 december spelen we één tegen allen. De leiding is één en jullie zijn allen. Train die 

spierballen al maar, want het wordt een helse strijd! 2 tot 5 op het slagveld! 

 

21 december OPGEPAST ZATERDAG!!! Deze avond maken we Een tocht door het donker 

tididididie. We zijn toch niet bang tididididie. We hebben een zaklamp bij tididididie. En dat 

maakt ons blij (dat jullie er ook zijn) tididididie. Van 19.30 tot 21.30u aan de lokalen! 

 

28 december OPGEPAST ZATERDAG!!! Vanavond doen we 

filmavond. Jullie mogen allemaal een lakentje of kussen of… 

meenemen om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken. Iets lekkers 

mag ook altijd  Van 19.30 tot 21.30u aan de lokalen!  

 

 

Ook in januari zullen er veel vergaderingen op vrijdag- of zaterdagavond doorgaan. Dit komt 

omdat alle leiding examens heeft.. Duimen voor ons dus! 

De tekening van de Sint mogen jullie inkleuren en meenemen op 8 december. 



Kapoenen 

 

 

Heel veel groetjes, van de allerliefste kapoenenleiding van de hele wereld   

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 



Kabouters 

Heeeeeey liefste kaboutertjes, 
 
Hopelijk hebben jullie net als wij genoten van de leuke vergaderingen en het 
FANTASTISCHE WEEKEND! 
December is weer aangebroken en ook dan zien wij jullie iedere zondag paraat   
 
 

Zondag 1 december 
 
De Sint heeft het vandaag nog een beetje te druk, dus zal 
hij jammer genoeg niet kunnen komen, maar hij heeft ons 
beloofd dat hij er VOLGENDE WEEK wél zal zijn. Joepie! 
We vliegen er vandaag dus in met een 
leuke knutselvergadering! Wat we gaan maken, is nog 
een verrassing... Dus kom zeker van 14u tot 17u naar de 
lokaaltjes om erachter te komen ;D 

 
 
Zondag 8 december   
 
En daar zijn ze dan: Sinterklaas en Zwarte Piet. Ze 

hebben besloten om toch nog een bezoekje te brengen 
en een beetje later naar huis te vertrekken. Misschien 
kunnen we, als we heel lief zijn, mee naar het warme 
Spanje??!! Dat ziet de leiding alleszins wel zitten hoor 
:D Maar eerst zullen jullie moeten bewijzen dat jullie niet 
(te) stout geweest zijn.... Kom van 14u naar de lokalen 
om erachter te komen en wie weet mag je dan om 17u mét nog een kleine beloning terug 
naar huis. 
 
 
Zondag 15 december 
 
Nu Sinterklaas weg is, kunnen we onze slechte kantjes ook eens naar boven halen. 
Vandaag komen we namelijk als echte maffiabazen bij elkaar en spelen we (uiteraard) het 

mega coole toffe spannende maar vooral 
leuke maffiaspel!!! Zet je hoed en zonnebril al maar 
op, tel je geld en hou je geweer in de aanslag. Om 14u 
verwachten wij jullie als échte maffiabazen aan de 
lokalen en om 17u kunnen jullie naar huis. ALS de 
politie je natuurlijk niet te pakken heeft gekregen en je 
in de gevangenis beland bent... ;)  
 
 

 
Zondag 22 december 
 
Let op! Deze zondag hebben we jammer 
genoeg geen vergadering  Maar niet huilen, 
kabouters, volgende week zijn we er weer, niet met 
meer weer, maar met een feestje! 
 
 
Zaterdag 28 december   
 



Kabouters 

Woehoe! zoals jullie wel weten, is december de maand van koud weer, een beetje sneeuw 
soms en natuurlijk kerst met kerstbomen, pakjes, kaarsjes, familie, ......!! Dit vieren wij 
kabouters uiteraard ook met een dikke kerstpartyy!! Let op dames: dit fantastische feestje 

zal wel doorgaan op een ZATERDAG. Later info zal nog volgen, maar schrijf deze datum al 
zeker in jullie agenda! 
 

 
 
Dit was het dan weer voor de maand december. De leiding kan al niet wachten! Dikke 
zoenen en tot de volgende vergadering! 
 
SMAK SMAK SMAK   
Van Jozefien, Silke, Anke, Ans, Inne, Enya en Eleni :) 



Welpen 

Dag beste welpen!  

Deze maand gaan we er weer eens goed invliegen. Vanaf half december tot in januari 

zijn het echter wel steeds avondvergaderingen, aangezien de leiding examens heeft... In 

december valt ook de belangrijkste dag van het jaar: de verjaardag van ieders opperste 

idool, op 2 december, verjaardag van Bagheera! :)(alsook de verjaardag van de Sint op 

6 december) 

 

Zondag 1 December: Bomma Bompa Vergadering 

Deze zondag, gon we ne kiere goe lek in den auven tijd leute moaken. Van den twieë tot 

te vuven oan het rusthuis in den diependael strate. (Tzelfde lek elke week) We houden 

ons bezig met kaarten, bridgen, bingo, koffie pauzes, middag dutjes, 

wandelstok baseball en vals gebit slingeren.  

 

Zondag 8 December: Sinterklaas Vergadering 

Vandaag komt de goede man een bezoekje brengen aan de scouts. Van 

2 tot 5 zullen wij hem met liedjes en open armen ontvangen. 

  

Zaterdag 14 December: Casino avond 

Trek vandaag je mooiste pak aan. Vul je portefeuille maar 

goed, maar verwacht niet dat hij na vanavond nog even vol zal 

zijn. Oefent ook allemaal jullie pokerface. De welpen mogen 

per limousine om 19 uur aan het casino in de diependaelstraat 

worden afgezet door hun persoonlijke chauffeurs. Om 21 sluit 

het casino zijn deuren en mogen alle welpen die platzak zijn te 

voet naar huis (limousines zijn duur!).   

 

Zondag 22 December: Super Duluxe Kerstfeestje 

Het kerstfeest van de welpen zal 's avonds op 22 december plaatsvinden aan de 

scoutslokalen. Verdere informatie over dit top evenement wordt 

nog per mail medegedeeld.  

 

Zaterdag 11 Januari: Filmavond 

De lokalen worden vandaag omgebouwd tot een heuse cinema 

zaal. Welke film er gespeeld word die avond is nog een geheim, 



Welpen 

maar we beloven alvast dat de actie en spanning van het scherm zullen druipen. De 

deuren openen om 19 uur en de welpen mogen zich richting huis begeven vanaf 21:30 

uur. 

 

  

Dat was het voor deze maand! Veel groetjes van het leidingsteam en tot op de 

vergaderingen! 

 

Chill, Junior, Shere-khan, Ka, Balou en Bagheera!  

 

 

 

 

  



Jong-gidsen 

 

Heeeeeey liefste jogi’s! 

Hier is ie weer, een nieuwe samen! En dat betekent weer een nieuwe maand vol pret op de scouts. 

Helaas is het december en dat betekent dat de examens in aantocht zijn (voor jullie leiding is het nog 

eventjes wachten) Maar doorheen al dat studeren is er zeker nog tijd voor ontpanning en daar 

zorgen wij voor! 

 

 

 



Jong-gidsen 

 

 

Zondag 1 december: Zoals jullie al in de vorige samen hebben kunnen lezen is het vandaag 

legervergadering van 14u tot 17u aan de lokalen. Verkleed jullie allemaal in heuse soldaten, 

sergeanten, majoren,… kom in het leger van scouts Elewijt! 

                                                  

 
Zondag 8 december is het slaapkamervergadering! Wederom worden jullie van 14u tot 17u 

verwacht aan de lokalen. Voor diegenen die niet weten wat een slaapkamervergadering is, lees zeker 

verder! Deze zondag gaan we met alle jogi’s een bezoekje brengen aan jullie slaapkamer. Vraag op 

voorhand aan jullie ouders bij wie dit mag zodat wij weten naar welke jogi’s we op bezoek kunnen! 

De bedoeling is dat je een kleine activiteit voorziet in jouw kamer voor de hele groep. Dit kan een 

klein spelletje zijn, een knutselopdrachtje, een cakeje voorzien voor de hele groep,… Zo zullen we van 

slaapkamer tot slaapkamer trekken. Vergeet dus zeker niet jullie fiets want zo zullen we ons 

verplaatsen. We vertrekken en eindigen op de scouts zelf! 

 

Zondag 15 december: Ontbijtvergadering.  



Jong-gidsen 

 

Vandaag gaan we gezellig samen ontbijten. De leiding maakt een lekker buffet voor jullie klaar en 

dan gaan we samen onze buikjes dik smullen! Vergeet je hiervoor niet op voorhand in te schrijven 

door een enveloppe met je naam en 4 euro voor 10 december binnen te brengen bij Ruth: 

Wippendries 14, Elewijt. Deze vergadering gaat door van 9u tot 11u aan de lokalen. 

                                                                                                                                             

 

Vrijdag 20 december: Kerstfeestje! Kerstmis is in aantocht en dat moet gevierd worden! 

Niet alleen met jullie familie maar ook op de scouts natuurlijk. Daarom nodigen wij jullie officieel uit 

om te komen mee feesten van 19u tot 21u30. We kunnen al verklappen dat we de avond zullen 

doorbrengen in een heus casino! Dus kom allemaal verkleed in gala en maak jullie extra mooi want 

de avond zal doorgaan samen met de jongverkenners. Breng ook allemaal een klein cadeautje mee 

van ongeveer 5 euro dat kan dienen voor zowel jongens als meisjes.  

Jullie kunnen jullie buikjes hier ook vullen dus vergeet je zeker niet in te schrijven door een 

enveloppe met je naam en 5 euro voor 16 december in de bus te steken bij Ruth: Wippendries 14, 

Elewijt. (als jullie naar de ontbijtvergadering en kerstfeestje komen mogen jullie dit altijd in één keer 

betalen en het geld van de twee activiteiten in één enveloppe steken!) 

                                                    

 

 

Zaterdag 11 januari: Vanavond zullen we samen gezellig een film kijken. Breng allemaal dekentjes, 

kussens,…mee naar de lokalen. De leiding zorgt voor chips en drank. Jullie mogen ook steeds dvd’s 

meebrengen die jullie graag zouden zien. De avond gaat door van 19u30 tot 22u. 



Jong-gidsen 

 

 

 

De meesten onder jullie zijn al heel veel geweest (sommigen tot nu toe elke vergadering, super!) en 

daar zijn we dan ook heel blij om, proficiat! Anderen hebben we iets minder gezien maar geen nood, 

de maand december is ideaal om de schade in te halen: 

 

 



Jong-gidsen 

 

 

Wij wensen ook Lize en gelukkige verjaardag want zij is jarig op 16 

december! Hip hip hoera! Xxx 

We wensen jullie heel veel succes met jullie 

examens en een zalig kerstfeest en gelukkig 

nieuwjaar! 

                                                              

 

Ielke, Dorien, Fran, Arnoud en Ruth 

 

 



Jong-verkenner 

 

Bonjour les JV ‘s! 

December: koud,  examens, weeral die saaie familiefeesten,.. gelukkig kunnen jullie elke week weer 

op ons rekenen voor een portie maxipret! Let op: vanwege de examens zijn ook enkele 

vergaderingen op zaterdag gepland! Ziehier wat we voor in petto hebben: 

 

Zondag 1 december 

Zie samen november. eventjes kopiëren en plakken voor diegenen die hiervoor te lui zijn:  

 

Aangezien het bijna sinterklaas is doen we vandaag sintvergadering! Kom allemaal verkleed als  

sint of zwartepiet voor superzotte sint en pietspelletjes! Laat jullie creativiteit maar op de loop  

gaan en kom af met de zotste zelfgemaakte sintkostuums ;-)  

aanwezig om veertienhonderd uur aan de lokalen . 

Zaterdag 7 december 

Wij zijn jv’s. wij moeten coole dingen doen en bewijzen dat we het waardig zijn onzelf 

jongverkenners te noemen. Daarom is het tijd om nog eens van 18u30 tot 21u (gecontroleerd) met 

vuur te spelen. 

De 2de- en 3de jaars jv’s zullen al wel een vermoeden krijgen wat we hiermee bedoelen. Het begint 

met een f en eindigt op ireball! 

Neem dus allemaal zeker een lange broek mee, want wij willen niet aangezien worden als janetten 

zonder beenhaar. 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

P.S. voor de ongeruste ouders: Dit gebeurt in een ultraveilige omgeving, namelijk ons scoutsterrein.  

 

 

Zaterdag 14 december 

We gaan het wat kalmer aan doen nu, die examens vereisen veel hersenactiviteit. 

Daarom gaan we een film zien. Hoogstwaarschijnlijk eentje waarbij je je verstand volledig op 0 moet 

zetten. Bijvoorbeeld:  Jackass. 

18u30 tot 21u at locals 

 

Vrijdag 20 december 

Van 19u tot 21u30 is het tijd om je smoking, pokerface en sigaren boven te halen. We gaan de 

geboorte van Jezus Christus vieren casino-style, samen met de jogi’s. 

 

We verwachten van jullie dat je meebrengt: casinokleding (google het als je niet weet wat dat 

inhoudt), 5 euro voor het voedsel jullie krijgen toegestopt, en ook nog een cadeautje van maximum 5 

euro. Neem alsjeblieft iets waar je zelf ook blij mee zou zijn, dus geen stom wenskaartje. 

Dit was jullie Samen voor december. Enjoy.  

Ahja! Nog even een fotootje van Brikke zijn kippenworst op survivalweekend. Au revoir, copins! 

 

 

 
 
 



Gidsen 

 

Liefste Gidsen, 

 

we beginnen alweer aan een nieuwe maand: DECEMBER! 

 
In deze maand valt er veeeeeeeeeel te beleven, Sinterklaas komt langs, de 

kerstman komt langs, de winter begint, we vieren het einde van 2013 en 

natuurlijk veel leuke vergaderingen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kleedt jullie maar warm aan  

want december komt eraan 

 

als ook de Sint met zijn zwarte pieten 

die jullie misschien wel gaan meeten 

 

als eerste gaan jullie jezelf verwarmen 

in de verkenners hun armen 

 

samen een filmpje kijken 

en door hun mooie ogen bezwijken 

 

lekker dicht bij elkaar 

Oh, was het 6 december al maar! 

 

tijdens de examens is het tijd om te ontspannen 

dus gooi maar met de potten en pannen 

 

dit kan aan de lokalen 

als we de grl kunnen overhalen 

 

we gaan ons ook mooi maken 

dus hier met die cosmeticazaken! 

 

ho ho ho 

verwacht maar een droomcadeau 

 

het wordt een heuse kerstviering 

met vééééél versiering 

 

december is bijna gedaan 

maar vrees niet januari komt eraan! 



Gidsen 

 

 

maar eerst nog gezelschapspelletjes spelen 

hopelijk zijn jullie met velen 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Voor wie het gedichtje niet duidelijk was hieronder een kort overzichtje ;) 

 
 

Vrijdag 6 december 

 

Filmvergadering met de verkenners van 19u tot 22u aan de lokalen. 
 

Wat mee te nemen?  

- Dekentjes 
- versnaperingen 

- cadeautjes voor de leiding 

- ... 
 

Zaterdag 14 december 

 

Anti-stress/Beautyvergadering 
 

Vanavond gaan we alle examenstress afreageren en ons nadien weer 

presenteerbaar maken. Van 19u tot 21u aan de lokalen! 
 

Wat mee te nemen? 

- Cosmeticazaken 

- dingen die kapot mogen 
- cadeautjes voor de leiding 

- ... 

 
Vrijdag 20 december 

 

Kerstfeestje met de verkenners 
 



Gidsen 

 

Dit geweldige kerstfeestje zal in elkaar gestoken worden door de derdejaars 

gidsen en verkenners! We zijn alvast zeer benieuwd. Dus meer informatie over 

het thema, cadeautjes en de prijs wordt nog meegedeeld via mail of fb! 

 
Wat mee te nemen? 

- themakleren 

- centjes 
- cadeautjes voor de leiding 

- ... 

 
Zaterdag 28 december 

 

Gezelschapsspelletjesvergadering 

 
Om te vieren dat de examens gedaan zijn krijgen jullie de eer om met ons de 

gidsenleiding gezelschapsspelletjes te spelen. Dit van 19u tot 21 u aan de 

lokalen.  
 

Wat mee te nemen? 

- gezelschapsspelletjes 
- versnaperingen (cake, chips, drankje,..) 

- cadeautjes voor de leiding 

- ... 

 
 

 

Zo dit was het voor de maand december! 
  

Liefs, 

 
Dorien, Emilie, Linde & Lise 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

 

Yo swaggers! 

 

 

Hopelijk allemaal terug gerecupereerd van survival weekend, want we 

vliege der weer in voor december. 

Aangezien het wa kouder wordt en de examens der aankomen zijn al 

onze vergaderingen in december vrijdag- of zaterdagavond 

 

Dan kunnen we iets anders doen op vrijdag avond dan een hele avond 

League of Legends spelen (waar op zich niks mis mee). 

 

 

Fuck yeah! 

 

 

Maar genoeg gelachen…  

 

 

1 december van 13h00 tot 17h00 

 



Verkenners 

 

is het Lan part… Zwemmen met de Gidsen in Lier! Neem allemaal jullie 
mooiste zwembroek mee! We gaan dus GEEN CASINO doen. 

 
We vragen aan de mama’s en papa’s of zij ook willen rijden, de leiding 
rijdt ook maar we kunnen helaas niet alle Verkenners in onze auto’s 
proppen  

 

6 december van 19h – 22h 

 

Aangezien jullie allemaal weeral stout zijn geweest en niets hebben gekregen buiten een 

pak slaag van zwarte piet, gaan we om jullie te troosten ne film kijken … met de gidsen! 

 

14 december van 19h30 – 21h30 

 

Oorlog is leuk en vuur is tof en gevaarlijk, daarom ist deze avond La guerre du feu, wa dan 

ook mega tof leuk is! 

 

20 december van 19h – 22h 

 

Vanavond is het kerstfeestje, voor meer info  facebook/mail (de derde jaars regelen 

dit). 

 

Voila da was het voor deze koude maand. 

 



Verkenners 

 

 

 

Team Patron 

 

Smurf, Brampon, Poedel en Opti 

 



Jin 

 

Hello JINners!! 

Weer een leuke maand die van start gaat!  

En we beginnen met de aanwezigheden van de afgelopen 7 vergaderingen: 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

ANNELEEN 

ANSE 

ARNO 

EGON 
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En dan volgen er enkele verlagen van vorige vergaderingen: 
22/09: 

Kennismaking (fietsaflevering) 
Er werd ons op voorhand gezegd om met onze fiets naar de scouts te komen. Dit deed ik. Dit deden 

de anderen ook. Toen ik aankwam was de rest er al. Het was goed weer. We werden in groepjes 

verdeeld. Iedereen was blij met zijn groepje. Toen we vertrokken, hadden we al door dat het een 

moeilijke en zware tocht zou worden met vele gevaren en avontuurlijke avonturen. We moesten 

eerst naar rechts. Behalve groep 3. Die moesten naar links. Bij elke afslag moesten we een vraag 

oplossen. Deze moesten we juist antwoorden om juist te kunnen rijden. Een juist antwoord ging dus 

hand in hand met een juiste weg. Bepaalde mensen brachten ongegeneerd andere fantastische 

teamleden in de war. Hierdoor zaten we af en toe op de foute weg. Misschien hadden we beter 

moeten luisteren dat het alleen ging om vragen over je eigen groep. De krijttekeningen op de grond 

waren ook zeer mooi. Ze waren artistiek aangebracht en zeer goed zichtbaar. Mooi binnen de lijntjes. 

De tekenaar had duidelijk in de juiste richting gewerkt. Het had wel wat weg van een al bestaande 

tekenaar. Ik ken zijn naam niet maar hij ontwerpt mooie schilderijen in de abstracte stijl. 

http://www.cadefo.nl/betaalbare/pop-art-kopen/000796.html . Hier een handige link om zijn werk 

te bekijken. Deze aflevering was wel zeer leerrijk om al deze nieuwe gezichten wat beter te leren 

kennen. Het was ook sliù van de leiding om meteen van het begin van het jaar een vragenlijst op te 

stellen en deze te laten invullen. Altijd handig zo’n vragenlijst. Wat je niet weet, moet je vragen. Deze 

aflevering was ook zeer origineel, een heel toffe manier om ons toch maar bezig te houden van 2 tot 

5. Om af te sluiten nog een paar bekende schilderijen van de abstracte kunstenaar. Je zal meteen 

merken dat de pijlen van de kennismakingsaflevering verdacht veel lijken op deze prachtige werken.

    

http://www.cadefo.nl/betaalbare/pop-art-kopen/000796.html
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29/09: 
Joepie weer een aflevering met de jin! Vandaag een aflevering rond teambulding, we hadden er zin 

in. Wij met ons fietske naar Rijmenam, na een beetje zoeken hebben we hat dan toch gevonden. 

Na het eten van onze bokes, stonden we klaar in onze sportoutfits, onze teambulding kon beginnen! 

We begaven ons naar de hindernissen en begonnen er direct aan. Van teambulding was er niet veel 

sprake bij ons, de jongens vonden het zo plezant om het de meisjes nog wat moeilijker te maken, wij 

geven het begrip ‘teambulding’ een andere betekenis . Na een tijdje was iedereen er wat 

ingekomen en maakten we ook vrienden buiten onze groep, we amuseerden ons met andere scouts 

en chiro. 

Natuurlijk is er ook veel gelachen, met mensen die een beetje aan het sukkelen waren, met mensen 

die lompe dingen deden,… we hebben ons goed geamuseerd. Op het einde van de dag is pas 

duidelijk geworden dat er dan toch teambulding in onze groep aanwezig is, een activiteit die voor 

sommigen ver buiten hun grenzen lag was dan weer voor anderen een activiteit die niets was. We 

hielpen elkaar door deze activiteit en we hadden er allemaal plezier aan, het doel van deze aflevering 

was bereikt!  

 

6/10: 
Sportival. Vandaag voor de laatste keer als lid naar het sportival en dit kon niet onopgemerkt, we 

spraken af aan de scoutslokalen in onze mooiste marginale/sportieve outfit en trokken naar het 

BLOSO domein. We trokken meteen naar ons favoriete standje, dansen op het strand! En ja hoor we 

werden al meteen opgemerkt en dit niet alleen door onze mooie oufit maar wel door ons danstalent 

.  Nadat we iets gedronken en gegeten hadden en de jongens een duikje hadden genomen waren 

we klaar voor het lang verwachte optreden van de jeugd van tegenwoordig. 

We hebben ons op het optreden ook niet 

laten kennen, samen met de rest van onze 

scouts hebben we ons goed geamuseerd. 

We toonden de jeugd van tegenwoordig 

enkele van onze coole trucjes en ze waren 

meteen verkocht, ze hebben ons zelfs 

enkele uitdagingen aangeboden, deze 

hebben we natuurlijk waargemaakt! 

Nadien als we op weg waren naar onze 

fietsten, kwamen we onverwacht de jeugd 

van tegenwoordig tegen, natuurlijk was het 

een stormloop naar hun, maar wij hebben 

een foto kunnen bemachtigen van ieder 

van hun met iemand van ons. Ik denk dat 

we kunnen zeggen dat onze laatste keer als 

lid naar het sportival zeker en vast geslaagd 

was! 

  



Jin 

 

En uiteindelijk ook de maandplanning: 

ZONDAG 1/12 

Aflevering the big lebowski 

Vandaag gaan we bowlen in de Rowling Stones te Wemmel! Kom dit keer niet in scoutsuniform maar 

in nette kleren (lange broeken dus, boys). We verwachten jullie om 19u en jullie zullen terug aan de 

lokalen zijn tegen 21u30. 

ZATERDAG 7/12 

Filmaflevering 

Neem allemaal uw favoriete film mee, want vandaag is het cinema in de jinbar. Jawel, we gaan ons 

nieuw wit doek eens uittesten! Neem allemaal uw slaapzak of een fleecedeken mee of ge gaat het 

koud hebben… 

ZONDAG 15/12 

Anti-stress aflevering 

Jullie examens zullen waarschijnlijk net begonnen zijn of net gaan beginnen. 

Dus moeten we dringend ontstressen! Zie dat jullie goed geleerd hebben zodat jullie zeker kunnen 

komen van 2 tot 5 aan de lokalen! Neem gerust wat oud servies mee dat kapot mag. Andere leuke 

dingen die je kapot mag maken zijn ook welkom. 

ZATERDAG 21/12 

Kerstaflevering 

Vanavond gaan we samen de geboorte van Jezus vieren. We gaan brood en wijn delen en genieten 

van een geweldige misviering. Allen aanwezig van 19u tot 22u30. Voorzie een cadeau’tje van 3euro.  

Om te weten voor wie je een cadeau moet voorzien zullen we nog namen trekken. 

DE HELE PERIODE VAN 20/12 TOT 10/01 

Kaarten verkopen voor onze awesome Lejindary jinfuif! 

Elke avond zullen we op pad gaan om onze kaarten deur aan deur te verpatsen. 

Onze affiches hangen hopelijk tegen dan al op in alles cafés en jeugdhuizen in de buurt. 

ZATERDAG 11/01  

Vandaag is het de JINFUIF!!! Na eindeloos lange en vele voorbereiding zijn we er klaar voor. 

Eerst nog een hele dag opbouwen om dan een knaller van formaat te geven!! En dan ’s morgens 

vroeg nog opruimen. Het wordt mega vermoeiend, dus ziet da ge allemaal goed uitgeslapen bent… 
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En om af te sluiten nog wat leuks, zodat ge u met andere dingen kunt bezig houden in plaats van te 

studeren voor de examens… 
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Zo, dit was het dan. 

Groetjes en mega veel liefde van papa, mama en tante!!! 

 

 

 

 

 



Achterflap 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 21 december 2013 

Pastorieplein Elewijt 

De Kerstmarkt zal dit jaar vooraf gegaan worden door de jaarlijkse fakkeltocht en het 

Kerstwagenspel die andere jaren doorgingen op Kerstavond. De fakkeltocht start om 17u 

aan de scoutslokalen. 

 

Door de werken aan het Kerkplein zal de Kerstmarkt dit jaar doorgaan op het Pastorieplein in 

Elewijt, niet ver van de Kerk. 

 

De Kerstmarkt gaat door van 17u tot 24u. Iedereen is welkom voor een hapje en een drankje. 

NIET VERGETEN: De truffels en marsepein moeten afgehaald worden tijdens de kerstmarkt !! 

 

  


