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Redactioneeltje 

 

Beste lezers, 

 

Deze maand willen we deze pagina besteden aan een lid van ons, 

namelijk INDI MATTHYS! 

Ons Indi (gids) heeft namelijk dit jaar de truffel en marsepeinverkoop 

gewonnen en mag dus gratis mee op kamp! PROFICIAT!  

De overige leden die meer dan 20 stuks verkochten zullen 

ondertussen ook wel al een kleinigheidje gekregen hebben, ook 

proficiat aan hen! 

 

Voor we afsluiten willen we jullie uiteraard nog eens een 

Supermegafijnemogenaljedromenuitkomeninhetnieuwejaar 2014 
wensen! 

 

Tot volgende maand! 

De samenploeg 



   Woordje GRL 

Hallo Hallo!  

 

Eerst en vooral een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar gewenst!! Dat het beste van 

2013, het slechtste mag zijn in 2014! We hopen dat jullie de feesten goed hebben overleefd 

en weer klaarstaan om er een spetterend jaar van te maken. De GRL zal zich in ieder geval 

weer 200% inzetten om er het beste van te maken.  

 

Bedankt aan iedereen die naar de kerstmarkt is gekomen. Het was weer een gezellige boel!! 

We hebben met ons scoutskraampje een beetje winst gemaakt en deze opbrengst gaat ook 

dit jaar naar een goed doel. Dit jaar gaan onze centjes naar de Kinderkankerverening in 

Leuven.   

 

Aan de mensen die niet op de kerstmarkt zijn geraakt en zo hun marsepein en truffels niet 

zijn kunnen komen halen, willen we vragen om zo snel mogelijk op een zondag van 14-17uur 

of tijdens één van de kerstfeestjes of tijdens één van de avondvergaderingen in januari  langs 

de lokalen te passeren om uw bestelling op te halen. We houden de overschot bij tot en met 

februari. Daarna zijn we genoodzaakt deze lekkernijen zelf op te eten.  

  

Mogen we jullie erop wijzen dat in de maand januari er heel wat avond vergaderingen 

zijn! Een groot deel van de leiding heeft namelijk examens dan waardoor het moeilijk is om 

de vergaderingen steeds op een zondag van 14-17uur te laten doorgaan. Hou daarom deze 

samen goed in het oog (en eventueel ook jullie mailbox) om te weten wanneer je juist 

aanwezig moet zijn op de scouts. De samen is ook steeds te raadplegen via onze website 

www.scoutselewijt.be. Op deze site kan je doorklikken naar “SAMEN” om deze vervolgens te 

lezen.  

 

Nog even willen we jullie laten weten dat we twee verloren voorwerpen hebben liggen (en 

ze liggen er al een tijdje) in de keuken: 

1) Een jas van het merk quechua, maat xs. 

2) Een paar stapschoenen van het merk Regatta, maat 34. 

 

En dan als laatste nog enkele data om in het oog te houden:  

- Zaterdag 11 januari: JINFUIF (De opbrengst gebruiken onze jinners om op buitenlands 

kamp te gaan, dus kom zeker eens een drankje drinken of een dansje placeren  ) 

- Zaterdag 15 februari: SOIREE PASSEE (Dit is de fuif van onze oud-scouts, ook allen welkom 

voor een dansje en een drankje!) 

- Zaterdag 1 en zondag 2 maart: TROEBADOERIA 

Al deze evenementen gaan door in de zaal ‘In den Prins’ aan de kerk van Elewijt! 

Dat was het voor de eerste samen van 2013! 

Feestelijke groeten,  

TOM, STIJN EN PAULIEN 



Kapoenen 

Alweer een drukke maand!   

Januari.  

Eerst en vooral: GELUKKIG NIEUWJAAR! 

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Januari: We gaan nieuwjaar vieren op de scouts! Probeer allemaal een (ingepakt) cadeautje mee te 

nemen van rond de 5 euro. Nieuwjaar kan je natuurlijk niet vieren zonder een hapje en een drankje! 

Probeer dit dus ook zeker mee te nemen. Deze vergadering zal duren van 18u-21u! 

10 Januari: Wij zijn ondertussen al goed aan het studeren… Maar nu willen we jullie kennis toch ook 

eens testen hoor! Daarom houden we (jaja!) een QUIZZZZZ. Dus bereid jullie maar goed voor. We 

zien jullie op 19u aan de lokalen. Om 21u mogen jullie ouders jullie terug komen oppikken! 

17 Januari:  ‘We spelen een spel vanavond!’  Momenteel zitten wij midden in de examens en zijn we 

dringend toe aan een ontspannende avond met gezelschapspelletjes. Heb jij thuis een KEI NEIG spel 

liggen? Neem dit gerust mee! Om 19u aan de lokalen tot 21u. 

25 Januari: Dames en heren, maak jullie maar klaar voor de enige echte Casinoavond. Vandaag zijn 

jullie allemaal 21+ en zijn jullie welkom in ons Casino. We verwachten de jongens natuurlijk wel in 

smoking en de meisjes helemaal opgetut voor onze Casinoavond van 17u-20u.  

De leiding is alleszins al klaar voor de casinoavond: 

 

 

 

 

Daarom is januari     

de maand van de 

avondvergaderingen! 

Zoals jullie wel 

weten of ook niet 

weten studeren wij 

ook nog. Of doen 

we toch alsof.  Wij 

zitten dus heel 

januari met onze 

neus in de boeken! 



Kapoenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

van de allercoolste kapoenenleiding!  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 



Kabouters 

Hallo aller liefste kaboutertjes!  Hier zijn we weer met een nieuwe samen vol met de spannendste 

dingen!  Jullie leiding heeft deze maand examens, dus kijken we heel hard uit naar de scouts. Even 

niet leren! Jeeej! Het zullen dan wel voornamelijk avondvergaderingen worden. ! Jeeeeej! Lees maar 

snel wat we gaan doen!  

 

Zaterdag 28 december: 

Jippie ja jeee! Vandaag vieren we a allemaal samen Kerstmis!  

Jullie hebben normaal allemaal een brief gekregen via mail of op de 

vergadering. Hierin staat wat meer informatie geschreven.  Het 

thema is Engeltjes en Duiveltjes, jullie mogen zelf kiezen waarin 

jullie verkleed komen.  Een kadootje hoef je niet mee te nemen, 

de leiding heeft een duivelse verassing voor jullie!  

 

 

Zondag 5 januari:   

Er waren eens drie slimme mensen, die hadden alles dat ze zich maar konden wensen. 

Die drie hadden altijd zo veel plezier. Vliegtuigen maken, kampen bouwen  of rijden op een stier. 

Op een willekeurige namiddag, vonden ze achter een grote eiken boom een ster en een vlag. 

Ik heb een idee ! Zeiden er twee.  

De eerst nam de ster in zijn handen en zei ik wil vandaag iets doen met onze stembanden.  

De tweede zei: ‘Mijn idee is stapelgek!’. We verkleden ons en doen belleketrek. 

Oké sprak de derde, we gaan verkleed van deur tot deur en zingen een lied, 

misschien is er wel iemand die ons iets lekkers biedt.   

Van 2 tot 5 verkleed  aan de lokalen.  

 

Vrijdag 10 januari:  

Vanavond  gaan jullie strijden tegen de leiding. Laat je zaklampen maar thuis, want jullie moeten 

jullie zo goed mogelijk vermommen. Met de winst van het spel gaan we nog iets super cool doen! 

Benieuwd? Van 19 tot 21 uur aan de lokalen. 

Vrijdag 17 januari :  

Vanavond gaan we met zen alle gezellig naast elkaar zitten. 

De leiding heeft voor jullie een zeer fijne film klaarstaan. 

Neem gerust een dekentje  en gemakkelijke kleding mee. 

Tot zo!  Van 19 tot 21 uur 

 



Kabouters 

Zaterdag  29 januari:  

 

Sneeuwwitje en de zeven dwergen, Rapunzel met haar 

lange haar, de prins en Assepoester of Roodkapje. 

Waaraan denk je als je dit leest? Vandaag maken we een 

sprookjes tocht door het dorp. Laat je van 19 tot 21 uur 

verassen door de verschillende verhaaltjes  die de leiding 

voor jullie klaar heeft.  Neem warme kleren mee. 

 

Zondag 2 februari:  

Vandaag gaan we jagen op talenten. Ze 

zitten soms goed verstopt, maar we gaan 

ze zeker vinden. Je mag je eigen muziek, 

goocheldoos, muziekinstrumentje en 

eender wat meebrengen . We maken 

vandaag een kleine show ! Sta je niet graag  

op een podium, geen erg. We hebben ook 

mensen voor het licht, de muziek en de 

begeleiding van artiesten nodig. Kom van 2 

tot 5 @ lokalen.  

 

Liefste kaboutertjes! Wij kijken er super hard naar uit!! Tot snel. Nog enkele fotootjes van het 

discoweekend.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Kabouters 

 

Vele groetjes van jullie leiding!  



Welpen 

Goeiemorgen, -middag, -avond of -nacht allerbeste welpen! (doorstreep naargelang het moment van 

de dag je deze samen leest) 

 

Ten eerste wensen wij jullie een bangelijk 2014 toe vol toffe vergaderingen en leuke activiteiten. 

Hopelijk heeft er niemand een GAS-boete gekregen wegens het afsteken van te lawaaierig vuurwerk 

en zijn jullie klaar om er weer helemaal in te vliegen! 

 

Zoals jullie hieronder kunnen zien, zal januari een maand vol avondvergaderingen worden. Dit komt 

doordat de leiding examens heeft en dus op zondagnamiddag moet studeren. 

 

 

 

Zaterdag 11 januari 

Vanavond houden we een heuse cinema-avond. Welke film we gaan 

zien, zal je enkel te weten komen als je komt, maar het wordt er een 

supertoffe! Van 7 tot half 10 aan de lokalen. Iets meenemen om te 

smullen mag. Dit zal dan met iedereen gedeeld 

worden. 

 

 

 

Zaterdag 18 januari 

Vandaag gaan we een avondwandelingetje maken. Maar niet zomaar een 

avondwandelingetje, vanavond gaan we op fakkeltocht. Van 19u tot 21u aan de 

lokalen. 

 

 

 

 

 

 



Welpen 

Zaterdag 25 januari 

Om de maand januari af te sluiten houden we een groot sluipspel. Kleed je warm aan, want 

vanavond is het scoutsbos ons speelterrein. We verwachten jullie van 19u tot 21u. 

 

Zondag 2 februari 

Eindelijk, nog eens een vergadering op zondag. De leiding heeft eindelijk gedaan met hun examens 

en dit zullen jullie gemerkt hebben! Van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

 

Zo, dat was het dan weer voor deze maand. Tot op de vergaderingen! 

 

Chil, Baloe, Shere-Khan, Junior, Bagheera en Kaa 

 

 

En voor moest je het alweer vergeten zijn, de wet en het gebed moeten nog steeds door iedereen 

gekend zijn.  

 

De wet: 

De welp volgt de oude wolf, 

De welp is moedig en houdt vol 

 

Het gebed: 

Heer Jezus, 

Help ons flinke welpen te worden. 

Leer ons luisteren, helpen en blij zijn. 

Dit vragen wij aan onze Heer, 

En samen zullen wij ons best doen. 

Sint-Franciscus, scoutspatroon van de welpen 

BID VOOR ONS!  



Jong-gidsen 

 

Welkom bij de eerste samen van 2014! 

Jammer genoeg zijn de feestdagen net voorbij, maar we zorgen ervoor dat elke 

scoutsvergadering ook een feest is! 

Jullie leiding zit nu midden in de examens en ziet er waarschijnlijk een beetje zo uit: 

 

Daarom gaan we nog even door met de avondvergaderingen. 

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. 

 

Vrijdag 17 januari 

Vanavond houden we een beauty-avond kom naar de lokalen van 19.00-21.00. Wat nemen 

we mee: allemaal schoonheidsproducten voor een heuse beauty-salon: nagellak, crémekes, 

voetbadjes, neem ook een dekentje mee als je wilt of een matje waar je op kan zitten. 

 

 



Jong-gidsen 

 

Zaterdag 25 januari 

We verwachten jullie vanavond om 19.00 aan de lokalen, warm en donker aangekleed. De 

rest komen jullie daar te weten! Brrrrrrr… De vergadering zal afgelopen zijn om 21.00 uur.  

Vrijdag 31 januari 

Vanavond gaan we : BOWLEN! 

We sturen nog een mailtje met de info! Hou de mail in het oog, want hiervoor zouden we misschien 

wat bereidwillige mama’s en papa’s nodig hebben om ons te vervoeren en dit zal natuurlijk ook wat 

centjes kosten.  

 

Vrijdag 7 februari 

Vanavond houden we een gezelschapspelletjesavond! Iedereen neemt zijn favoriete gezelschapspel 

mee en zo kunnen we samen gezellig in gezelschap spelen! Kom maar naar de lokalen van 19.00 tot 

20.30.  

 

 



Jong-gidsen 

 

Nog een happy birthday voooor: 

Bente die jarig is op 14 januari  

En Sarah en Yasmine op 1 februari 

 
 

Jullie allerliefste leiding : Ielke, Dorien, Arnoud, Ruth 

en Fran 

 
 



Jong-verkenner 

 

Hey fa! Tijd voor de allereerste uitgave van dit prachtige maandblad in 2014!!! HOERA! Om dat nieuw 

jaar nog is te vieren stel ik voor da iedereen nu efkes kei hard begint te dansen. 

 

 

 

 

 

 

 

Voila, dat is dan ook weer van de baan. Dan kunnen we ons nu focussen op de meer belangrijke 

dingen des levens, lekker eten. En vooral veel! Nu denken jullie allemaal: ‘eten?’ waarop wij 

antwoorden: ‘Jaja, en vooral veel!’ Maar uiteraard wordt dat eten jullie ni allemaal vanzelf 

voorgeschoteld, we roepen hiervoor de hulp in van een wereldberoemd trio. ‘trio?’ - ‘jaja, trio! En je 

vindt ze terug in ieder kaartspel…’ 

Dames en heren, we zijn zeer vereerd om deze 

gasten welkom te heten op deze mooie 

winterdag (Zondag 5 januari) . Geef ze 

alstublieft een daverend applaus: “De Drie 

Koningen!!”  

We trekken dus de straat op in onze 

koningsoutfit, om dan vervolgens wa liekes te 

zingen en last but not least onze buit te 

verorberen! Kom allemaal verkleed van 2 tot 5 

naar de scouts en geniet mee van dit heuse 

avontuur   

Vrijdag 10 januari 

Omdat het nog niet koud genoeg is gaan we vandaag naar ergens waar het altijd vriest. Het is niet de 

noordpool, noch de zuidpool. Er wordt weleens van gezegd dat een giraf er niet kan blijven 

rechtstaan. Sommigen beweren zelfs dat er geen enkele dolfijn kan zwemmen op die 

plaats. ‘denk jij wat ik denk?’ – ‘een diepvriezer? Pas du tout!’ nog een laatste tip dan 

maar: het glijdt heel hard en je moet er schoenen met messen onder aandoen… Jaja! 

We gaan schaatsen, en niet zomaar schaatsen… DISCOSCHAATSEN! Wat hebben we 

hier allemaal voor nodig:  Warme kledij (handschoenen verplicht) + 6 euro + enkele 

bereidwillige ouders die ons in Leest willen afzetten/komen ophalen. We spreken af 

Caspar         Melchior       Balthazar  



Jong-verkenner 

 

om 18h30 aan de scoutslokalen. Het einduur staat gepland om 21h30 IN LEEST!  

Ps: verkleedkledij is toegestaan 

 

Zaterdag 18 januari 

Vandaag spreken we nogmaals ’s avonds af op de scouts want het is vandaag WINTERBBQ, jammie! 

Iedereen wordt van 18h - 20h30 op de scouts verwacht. De sfeer en gezelligheid zijn volledig gratis, 

maar voor het eten en den drank vragen we een bescheiden €3. We hopen dat jullie vandaag 

allemaal zullen   

 

 ! 

 

Om onze eetmaand in schoonheid af te gaan we op Zondag 26 janauri al nekeer oefenen hoe we op 

kamp gaan moeten koken. Dat houdt in: een kookeiland maken, vuurke stook doen (en dit keer 

zonder al te veel hulp van de leiding, dus hopelijk lukt het deze keer wel ), misschien een 

parrafinefeestje tussendoor en tenslotte een topgerchje ineen flansen. Voor dit alles spreken we af 

van 2h-5h @ the locals.  

 

Ziezo, dat was lekker, ik stel voor dat we deze topmaand afsluiten met een gezamenlijke dans: 

 

 

Binnenkort is er weer iets te doen in den prins. Een voorstelling naar verluidt. Het begint met een T 

en het eindigt op roebadoeria  Troebadoeria (1 en 2 maart)!!! Aangezien dat al ni meer zo heel  

lang is wordt het is dringend tijd da we nekeer de koppen samensteken  om een prachtnummerke 

voor te bereiden. Zondag 2 februari van 2h-5h aan de lokalen. 



Jong-verkenner 

 

Dan rest ons nu enkel nog afscheid te nemen, maar vrees niet, volgende maand zijn we er gewoon 

weer, speciaal voor jullie, lieve kinderen. 

Arrividerci a tutti, 

D’hoore Akke         Cavia  Bernard  Maes            JoJo 

 

 
 
 



Gidsen 

 

Geachte dames,        Gidsen - januari 

2014 

 

Naar aanleiding van het nieuwe jaar wensen wij jullie een aangenaam en 

prettig 2014. Wij hopen dat de nieuwe voornemens alvast gemaakt zijn en 

jullie deze flink gaan opvolgen. Verder vragen wij de agenda erbij te nemen om 

de nieuwe activiteiten alvast te noteren. 

Een belangrijke datum dat jullie zeker niet mogen vergeten, is het 

gidsenweekend op 25,26 en 27 april. U mag moet dit alvast vrijhouden en 

meermaals onderlijnen in de agenda, op de kalender,.. Fluoriseren en 

uitroeptekens bijzetten is ook toegestaan. Op deze manier hopen wij jullie 

talrijk te ontvangen, uiteraard zal de nodige informatie tijdig overgedragen 

worden. 

Het nieuwe jaar zal rustig ingezet worden. Wij verwachten jullie op 4 januari 

(zaterdag!)in de gezellige en warme lokalen te Elewijt. Graag willen wij ook met 

jullie het nieuwe jaar vieren dus maken we er een lekkere en uitgebreide 

nieuwjaarsbrunch van. De deuren zullen van 10u-12u geopend zijn. Enkel een 

geldige reden zal volstaan om dit evenement te missen, wij vragen jullie dan 

ook om ons op voorhand op de hoogte te brengen bij afwezigheid. 

Verder zouden de jinners het appreciëren om jullie op 11 januari in de Prins te 

elewijt te verwelkomen voor de enige echte jinfuif. Het is aangewezen om je 

dansschoenen aan te trekken en andere vrienden en vriendinnen uit te 

nodigen. Toch vragen wij het niet te bont te maken zodat jullie op 12 januari 

(zondag) van 14u tot 17u de creativiteit naar boven kunnen halen. Scharen, 

lijm,.. en andere knutselattributen komen vandaag zeker van pas. 

Aangezien het buiten nog steeds koud is, trekken we op 19 januari (zondag) 

onze ski-outfit aan. Warm ingeduffeld en met de nodige fantasie, doen we 

vandaag après-ski vergadering. Van 14u tot 17u zullen we ons in de skivakantie 

sfeer begeven. 

Vervolgens willen wij jullie erop wijzen dat het belangrijk is om traditie in ere te 

houden. Ook dit jaar kunnen en willen we er niet omheen, 26 januari (zondag) 

houden wij van 14u-17u de fameuse boefvergadering. Enkel zal er dit jaar een 



Gidsen 

 

lichte wijziging plaatsvinden, het is niet zomaar een boefvergadering maar wel 

een Siamese-dikkemensen-boefvergadering. Haal al de kussens maar uit de 

kasten want vandaag zullen ze ons kunnen rollen.. Vergeet ook zeker geen boef 

mee te nemen. Zelf gemaakt eten scoort altijd hoog en zowel zoete als zoute 

boef zijn welkom. 

Om af te sluiten lichten we al een tipje van de sluier voor de maand februari. 

Voor de 3e keer op rij gaan we ons verkleden want het is Carnavalvergadering  

op 2 februari. Niets minder dan schmink en verkleedkleren zijn hiervoor nodig. 

Verras ons en kom in om het even wat richting de lokalen.  

Wij danken jullie bij voorbaat om talrijk aanwezig te zijn. 
Met vriendelijke groeten.  
 
 Linde   Lise  Emilie   Dorien 

 

 

 



Verkenners 

 

Yooo beiren!!! 

 

Alvast een prettig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar van jullie leiding! 

Nu de eindejaarsfeesten achter de rug zijn vliegen we er weer vollenbak in! 

Om het begin van het nieuwe jaar te vieren doen we zondag 5 januari vanaf 10u tot 12u een lekkere 

brunch! Zij die zich dit festijn van vorig jaar herinneren zullen weten dat dit echt de moeite was! We 

vragen voor dit lekkers een bijdrage van 3 Euro. 

 

Trek op zaterdag 11 januari vanaf 20u je mooie kleren aan! We doen een gezellig samenzijn voor de 

Jinfuif. Om 21u30 stopt ons gezellig samenzijn op de scouts maar kunnen jullie dit voortzetten in de 

Prins waar we de Jin steunen voor hun buitenlands kamp. We hopen natuurlijk dat iedereen mee 

mag van de brave mama’s en papa’s! 

 

Zaterdag 18 januari vanaf 19u30 tot 21u30 kom zeker met een lege blaas want het water zal rijkelijk 

vloeien! Denk maar aan de Brandweerman, de Baterval of de Camenbert! 

Zondag 26 januari van 14u tot 17u Het leukste evenement dat om de 2 jaar komt is bijna in 

aantocht! Vandaag gaan we lekker brainstormen om wat leuks op de planken te toveren met 

tussendoor een streepje spel van eigen deeg met een sausje van EXTREME! 

Zondag 2 Februari van 14u tot 17u Altijd al vuur willen leren maken op verschillende manieren, op 

verschillende ondergronden, eens een drijvend vuur maken? Zeker komen vandaag! (Voor sommigen 

onder jullie is dit echt wel een must! :-p ) 

 

Januari (ook wel: louwmaand, ijsmaand, wolfsmaand, hardmaand) is de eerste maand van het jaar in 

de gregoriaanse kalender. Januari heeft 31 dagen. De maand is vernoemd naar Janus, de Romeinse 

god van poorten en deuren. 

Januari en februari zijn de laatste twee maanden die aan de kalender werden toegevoegd, aangezien 

de Romeinen de winter als een maandloze periode zagen. 

Weerspreuken 

Bij deze maand horen de volgende weerspreuken: 

Als in januari de muggen zwermen, dan moogt ge in Meert uw oren wermen 

Januari zonder regen, is de boerenstand een zegen 

Geeft januari sneeuw en vorst, vaak de boer veel granen dorst. 

Nog wat januari trivia voor jullie se :D 

 

Geniet van de feestdagen en jullie (hopelijk) goed rapport! 

Jullie Liefste leiding: Bram, Stijn, Niels en Jan



Jin 

 

Allerliefste jinnertjes, 

Het is 2014 :D  

Het jaar waarin jullie allemaal meerderjarig worden en verantwoordelijk gaan zijn voor jullie eigen 

daden! 

2014 betekent ook dat het bijna JINFUIF is!!! 

Nog tot 10 januari spammen we alle feesjes vol voor onze fuif en gaan we ook nog door met kaarten 

verkopen en reclame maken op school en dergelijke. 

 

Zaterdag 11 januari 
Het is zover. De dag van het jaar is aangebroken. 

We hebben nu al veel geld kunne ophalen door onze kaartenverkoop maar nu komen er ook nog 

eens 1000 man naar de fuif om zich lam te zuipen. De dag zal vroeg starten en heel laat gedaan zijn. 

We spreken af om 10u aan de jinbar en HET feesje van het jaar zal gedaan zijn de volgende dag 

omstreeks 7u ongeveer. 

Dan kunnen jullie na keiveel en lang werken eindelijk jullie geliefde bedje terugzien :D 

En hopelijk hebben we dan veel geld opgehaald voor ons JINKAMP!!! 

 

Zondag 19 januari 
Vandaag worden jullie een eerste keer geconfronteerd met het leiding zijn. Jullie zullen in 3 worden 

gesplitst om eens te gaan observeren hoe het eraan toegaat bij de jongste takken waar jullie 

waarschijnlijk volgend jaar leiding aan zullen geven. Jullie zullen ook worden uitgenodigt op hun 

takkeraad om te zien hoe deze er aan toegaat. 

Kom zeker goed optijd zodat de takleiding jullie kan inlichten wat er zal gebeuren en van jullie 

verwacht zal worden. Dus half 2 aan de lokalen. 

 

Zondag 26 januari 
Het is weer aan jullie! Arno, Zoë, Wannes, Anse en Jozefien zullen ons vandaag laten zien of ze iets 

hebben opgestoken van vorige week.  

De vergadering zal dus worden geleidt door deze 5 leuke jinners.  

Van 2 tot 5 aan de lokalen. 



Jin 

 

 

Zondag 2 februari 
Omdat Jerre en Weichie gaan skiën zijn en hun aant kapotamuseren zijn op en naast de piste gaan 

jullie vandaag met Jana, de kapoenenleiding en 30 kapoenen gaan zwemmen. Pret verzekerd en ge 

kunt al is kennismaken met u toekomstige leden. Uren worden later medegedeeld. 

 

Da was het dan voor de eerste maand van 2014!!! 

Veel kusjes en knuffels van jullie mega-awesome leiding: 

Jerre, Jana en Weichie 

 

 



 

 

 

 

 

 



Achterflap 

 

  

Kaarten verkrijgbaar bij de Jin of de leiding! 


