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Redactioneeltje 

 

Liefste lezertjes, 

 

Het is moeilijk te geloven, maar mei is onze laatste samen van dit jaar! Met uitzondering van 

de KAMPSAMEN uiteraard! Hopelijk heeft iedereen zijn samen steeds vlot en tijdig 

ontvangen. Mochten er nu nog problemen zijn met de samen... dan bent u te laat om deze 

nog te melden :-). Iedereen die meegaat op kamp zal de kampsamen ontvangen en uiteraard 

zal deze ook weer op onze website verschijnen!  

 

We versturen bij de samen van deze maand ook wat zon op, zodat ons scoutsjaar lekker 

warm en zonnig kan eindigen!  

 

Zonnige groetjes van de samenploeg!  

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-imtnKaszwPU/TrqMw75VA_I/AAAAAAAAx8c/kxztwT7it9g/s1600/zon.jpg


   Woordje GRL 

Liefste lezer, 

Bij het schrijven van deze samen zit onze Funky on the Rocks party eraan te 
komen. Wij hopen dat jullie voltallig aanwezig waren op de kinderfuif, 
tienerfuif, funky on the rocks en/of bodega. Aan iedereen die ons is komen 
steunen, BEDANKT! Aan allen die niet gekomen zijn, jullie hadden ongelijk  

Hopelijk brengt mei nog veel mooie lente dagen! Om jullie alvast in de lente 
modus te brengen, volgt hier een kort overzicht van wat er jullie te wachten 
staat bij scouts Elewijt in de maand mei! 
 
St. Hubertus Processie: Zoals elk jaar gaat er op Pinkstermaandag een heuse 
processie door Elewijt. Naar aloude traditie loopt de scouts hier ook in mee, 
zowel de leiding als de leden. Jullie worden dus allen verwacht op 
Pinkstermaandag 9 juni om 9u15 aan de kerk om er samen met heel Elewijt 
een leuke dag van te maken! Vergeet niet je uniform aan te doen! En welpen 
mogen een (zelfgemaakte) boog meenemen  
 
Afsluit barbecue: De laatste weekends van de maand mei 
zullen de meeste takken afsluiten met een BBQ. Deze gaat 
meestal niet door op een zondag van 14 tot 17u dus hou deze 
activiteit zeker in de gaten. Jullie leiding zal jullie hierover 
meer informatie geven. 
 
Omdat in juni de leiding weer examens heeft, is de maand mei de laatste 
maand waarin er vergaderingen doorgaan. Maar niet getreurd: eind juni is er 
nog de groepsuitstap (meer info hierover lees je bij het volgende puntje). Wij 
willen jullie via deze weg al laten weten dat de leiding eind juni en begin juli bij 
jullie thuis zal langskomen om jullie allemaal in te schrijven voor het 
scoutskamp. Voor de nieuwe leden en ouders onder ons, het kamp zal 
doorgaan:  

 Voor Kapoenen: Van zondag 10 tot en met vrijdag 15 augustus.  

 Voor Kabouters en Welpen: Van vrijdag 8 tot en met vrijdag 15 augustus  

 Voor de jong-givers en givers: Van dinsdag 5 tot en met vrijdag 15 
augustus  

 

Groepsuitstap: Joepie het is weer zover, 
we gaan dit jaar weer met heel de scouts 
naar een pretpark. We gaan dit jaar op 
zaterdag 28 juni naar De Efteling!!! Er 



   Woordje GRL 

wordt om 8u15 verzameld aan onze lokalen. Rond +/- 18u30 zullen we terug 
zijn, dit zal wat van het verkeer afhangen. De kostprijs zal rond de €30 liggen. 
Een meer gedetailleerde beschrijving, de exacte kostprijs en verdere informatie 
over hoe inschrijven e.d. volgt nog via een brief die we de komende weken 
zullen uitdelen op de scouts of die je binnenkort van vinden in jullie mailbox. 
Jullie kunnen wel alvast deze datum vrijhouden! 

Dikke bezen en tot de volgende! 

 
Paulien, Stijn en Tom 

- Word vrienden met ons op facebook! Zoek naar ‘Skoette Elewijt’ En blijf op de hoogte van 

het reilen en zeilen van de skoette van Elewijt! - 

 



Kapoenen 

Hier zijn we weer met een nieuwe maand! Helaas ook meteen de laatste 
maand want in Juni heeft jullie lieftallige leiding examens. Ook de 

vergaderingen in mei zullen daarom niet altijd op zondag van 2 tot 5 uur 
plaatsvinden. Schrijf dus meteen de juiste data en uren in je agenda! 

 

Zondag 4 mei 

Vandaag is het leidingswissel! Jullie leiding-voor-één-dag heeft vast en zeker 
een kei cool spel voor jullie verzonnen.  Geen schrik hebben van die toffe 
leiders en leidsters want ik heb gehoord dat het één voor één schatjes zijn. 
Om te ontdekken wie jullie leiding is en wat jullie gaan doen, moet je van 2 
tot 5 aan de lokalen zijn. 

 

Zondag 11 mei 

Voor een heerlijk ontbijt moeten jullie vandaag op de scouts zijn. Wij gaan 
voor jullie een lekker, overheerlijk, gezond, uitgebreid ontbijt voorzien. 
Gelieve ons zo snel mogelijk een mailtje te sturen zodat we kunnen weten hoe 
voltallig jullie aanwezig zullen zijn. Zo’n geweldig ontbijt kost natuurlijk een 
centje. Daarom vragen wij 3 eurotjes mee te nemen naar de vergadering. Om 
9 uur mogen jullie de beentjes onder de tafel komen schuiven. Om 11 uur 
hebben we ons buikje helemaal rond gegeten en mogen de ouders jullie komen 
ophalen. 

  

 

 



Kapoenen 

 

Zondag 18 mei 

Vandaag gaan we naar d’ Harmonie in ‘t circus!! Het zal een spetterende 
voorstelling worden waar de gekste kunstjes van een clowm gecombineerd  
worden met de huismuziek van de harmonie van Elewijt. Spektakel 
gegarandeerd ! Jullie hebben hier normaal al allemaal een mail voor gekregen. 
De inschrijvingen zijn hiermee ook al afgerond. Voor degene die zich 
ingeschreven hebben:  we verzamelen om 14u 30 aan de Eppegemsesteenweg, 
waar de circustent zal staan. Omstreeks 17 u zal de voorstelling gedaan zijn 
en mogen jullie door de mama’s en papa’s worden opgehaald. 

 

 

Zaterdag 24 mei 

Vandaag is het niet zondag maar zaterdag scouts. En dit van 19-21 u. Zonder 
camouflagekleding en zonder je sluiptechnieken te oefenen zal je vandaag 
niet veel kunnen doen. Trek allemaal je donkerste en beste 
camouflagekleding maar aan (das is verplicht). Weet je al wat we gaan doen ? 
Ja juist ! We gaan een sluipspel spelen.  



Kapoenen 

 

 

 

Zaterdag 31 mei 

OOOOOOOOh vandaag is het onze laatste vergadering  Maar geen 
gejammer want we gaan er een spetterend feesje van maken. Voor deze 
speciale dag zijn wij de leiding, jullie dj’s!!! Van Kabouter Plop tot Piet Piraat, 
al deze klassiekers zullen er gedraaid worden. Want voor één keer houden we 
onze enige echte Kapoenenfuif ! Pak je beste dansbenen mee en plezier is 
verzekerd. De fuif start om 19 u 30 en eindigt om 21u 30.  

 

Dit was de laatste vergadering van het jaar, maar droog je tranen want 
zaterdag 28 juni gaan we op groepsuitstap. Ik denk dat ik al mag verklappen 
dat we dit jaar – tromgeroffel! - naar de Efteling gaan! Meer info vind je 
allicht vooraan in de samen. 

Wij zijn blij dat wij jullie leiding mochten zijn en wij hopen dat jullie voltallig 
aanwezig zullen zijn op ons scoutskamp van 10-15 augustus. Alle info over het 
kamp zullen jullie ontvangen in de speciale editie van de Samen: de 
Kampsamen. Wij hopen dat jullie het ook een supertof jaar vonden,  



Kapoenen 

  

(een groepsfoto van de gezonde boefvergadering) 

 

 

 



Kabouters 

Heeeeey meiden! 

Hier zijn we weer met nieuwe spetterende vergaderingen… 

Het is jammer genoeg onze laatste maand met vergaderingen   

maar hou die tranen nog maar in, want dit betekent natuurlijk ook dat ons 

BANGELIJKE KABOUTERKAMP 2014 steeds dichterbij komt  Jeeeeeeeej! 

Maar goed, terug naar de planning van MEI! 

Zondag 4 mei 

Vandaag zullen jullie even afscheid moeten nemen van de beste leiding TER 

WERELD, want het is leidingswissel! Wie jullie leiding zal zijn en OF ze het 

beter gaan doen dan de enige échte kabouterleiding, komen jullie te weten van 

14 tot 17 aan de lokalen. 

 

Zondag 11 mei 

Is het een vliegtuig? 

Is het een vogel? 

Neeee dat is het niet! 

Het zijn TARZAN EN JANE die je 

tussen de bomen ziet! 

Haha, waren jullie erin gelopen??  

 Geen zorgen, Mega Mindy laten 

we op tv!  

Een spannende vergadering wordt 

het vandaag, want wij duiken met z’n 

allen de JUNGLE in… Van 14 tot 17 verwachten we jullie aan de lokalen voor 

een bangelijk spel! 

 

 

 

 

 

 



Kabouters 

Vrijdag 16 mei 

Juist, dit is een vrijdag(!)  

Om 18u zijn jullie allemaal welkom om jullie 

buikje rond te eten met vleesjes en groentjes 

 BBQ he jongens! Jihaaaa, want eten is 

natuurlijk een favoriete bezigheid van 

kabouters! De jongemannen van de welpen 

zullen ons vergezellen, dus zorg maar dat je 

er PICO BELLO uitziet. 

Als iedereen voldaan is, mogen jullie om 21u 

naar huis toe rollen!  

 

 

 

 

Zaterdag 24 mei 

LET OP: dit is weer geen zondag, maar een zaterdag(!) 

Zon… zee… zand… 

Vandaag gaan we chillen op het 

strand!  

We doen namelijk een uitstapje naar 

zee! Om 8u30 komen we (stipt!) 

samen in het station van Mechelen. 

Wat jullie moeten meenemen en hoe 

laat we terug zullen zijn, komen jullie 

allemaal te weten via brief en e-mail. 

Laat jullie ouders dus zeker af en toe 

hun mails eens checken . 

 Wie weet komen we wel panda’s 

tegen! 

 

 

 



Kabouters 

Lieve schatten, hopelijk zien we jullie op alle vergaderingen!  

Dikke kussen van jullie geweldige, onvervangbare leiding XOXO 

Enyawaddedadde, Inniminister, Ansifranchipansi, Ankukelekuu, Jozefieristy, 

Silkiwilkitilki en Eleweleni 

 

 

 



Welpen 

Welkom bij weer een nieuwe maand spijtig genoeg wel de laatste maand van dit scoutsjaar, 

maar wees niet getreurd in augustus zijn we er terug voor het enige echte kamp waar jullie 

ongetwijfeld allemaal naar uitkijken, maar eerst nog een laatste maand vol met plezier. 

4 mei:  

Vandaag zullen jullie ons moeten missen. Ik zie nu jullie gezichtjes 

al vol met tranen als jullie dit lezen, maar niet getreurd er zullen 

andere mensen leiding komen. Voor te weten wie, zal je zelf maar 

eens moeten komen kijken vanaf 2 tot 5 aan de lokalen. 

11 mei:  

Vandaag is het sportvergadering! Trek allemaal jullie sportkleren 

aan en vergeet jullie witte sportsokken niet, want we gaan zweten 

vandaag! Kom dus allemaal met een goeie conditie en teamgeest 

van 2 tot 5 naar de lokalen! 

 

Vrijdag 16 mei:  

Vandaag is het geen gewone vergadering, want het zal niet alleen 

met de welpen zijn, maar ook met de andere vrouwelijke 

wederhelft. De kabouters dus. Zorg er dus maar voor dat je er goed 

uitziet en dat de haren mooi liggen zodat jullie de kabouters in stijl 

kunnen ontvangen voor een gezellige BBQ op de scouts. Wees dus 

allemaal aanwezig van 18 tot 21 aan de lokalen. 

 

Zaterdag 24 mei:  

Gezelschapspelletjes avond! 

Vanavond gaan we 

gezelschapspelletjes spelen! Breng 

jullie leukste spelletjes maar mee! 

Van 19 tot 21u aan de lokalen! 

 

 

 

 



Welpen 

 

9 juni: 

Vandaag is het pinkstermaandag en dus ook de processie van Elewijt waar onze scouts een 

groot deel van uitmaakt en we daarom vragen aan al de welpen om mee te lopen in een 

meer dan 400 jarige traditie.  

Extra informatie over de uren en wat je moet aandoen krijg je nog via mail. 

Groetjes Boloe, Bagheera, Kaa, Chil, Junior, Shere-Khan 

 

 

 

 

  



Jong-gidsen 

 

Hey allerliefst Jogi’s!!! 

De volgende maand komt er weer aan, maar dit is helaas ook de laatste maand van het scoutsjaar 

met superleuke vergaderingen! Maar niet getreurd want dit betekent dat het scoutskamp alsmaar 

dichterbij komt! Hoeraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Hieronder vinden jullie de planning voor de maand mei! 

Zondag 4 mei van 2 tot 5 aan de lokalen 

Vandaag zullen wij voor één keertje jullie leiding niet zijn want het is LEIDINGSWISSEL. We weten dat 

jullie ‘leiding voor één dagje’ niet zo leuk kan zijn als ons, maar het zal ongetwijfeld een leuke 

vergadering worden!  Wat jullie zullen doen en wie jullie leiding zal zijn is nog geheim dus kom 

zeker allen naar de scouts vandaag! 

 

Zondag 11 mei van 2 tot 5 aan de lokalen 

Vandaag houden we een heuse KNUTSELDAG! Wat we gaan maken blijft nog even een verrassing 

maar zeker is dat we onze creativiteit goed zullen kunnen gebruiken. 

 

Zondag 18 mei van 2 tot 5 aan de lokalen 

Vandaag gaan we naar het CIRCUS! De harmonie van Elewijt organiseert vandaag een groot circus 

met leuke muziek! Het circus begint om 3u en zal omstreeks 5u gedaan zijn. Het kan dus zijn dat we 

ietsje later aan de lokalen zijn dan verwacht. Graag allen met de fiets en fietsslot aanwezig want het 

is in Elewijt te doen! Verdere info krijgen jullie nog via mail. 

 

Zaterdag 24 mei van 19u tot 21u aan de lokalen 

De laatste vergadering van het jaar is helaas aangebroken en dat scoutsjaar sluiten we naar traditie 

af met een lekker BBQ. Kom allen naar de scouts met een lege maag want we gaan smullen tot we 

erbij neervallen!  



Jong-gidsen 

 

 

 

Zo, dit was het weer voor deze maand. Goed studeren in juni, plezier maken in de vakantie en 

uitkijken naar het kamp!!! 

Groetjes van jullie allerliefste leiding 

Ruth, Fran, Dorien, Ielke en Arnout. 

 

 

 

 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

Joepie , 

het is mei!  

Lieve kindertjes! Zoals aan ieder schoon verhaal, komt ook aan 

ons jaar, betreurenswaardig, een einde. Een reden te meer om 

er dan ook een topmaand van te maken! HOERA!  

 

Het is mei,           en dan schijnt 

het zonnetje!   

 

 

Ook de vogels leggen een ei.  

 

 

 

 

Amai zeg, ik krijg er spontaan al keiveel goesting in! We geven jullie alvast mee wat er op het 

menu staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Wauw, de zon 

schijnt! Gelukkig heb 

ik men zonnebril 

aangedaan! 

 

Laat die eieren 

maar komen! 

Zondag 4 mei: 

Vandaag kunnen jullie proeven van de 

kunsten van andere leiding. Voor één 

dag zullen het niet wij, maar een stel 

andere (top)leiding zijn die jullie onder 

hun hoede nemen. We weten nog niet 

wat ze voor jullie in petto hebben, 

maar de plezantheidsgraad zal zeer 

hoog liggen. Wij vertrouwen er 

uiteraard op dat jullie het hen niet 

gemakkelijk zullen maken, laat maar 

eens zien wie de JV’s zijn! Van 2 tot 5 

aan de lokalen.  

PS: op de volgende afbeelding zien 

jullie hoe zo’n leidingswissel in zijn 

werk gaat.  

 



Jong-verkenner 

 

            

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zondag 11 mei: 

Vandaag spelen we HET GROTE KRUIWAGENSPEL!  

Neem allemaal jullie kruiwagen mee naar de vergadering. We spreken af 

(met kruiwagen) van 2 tot 5 aan de lokalen. Hier zien jullie hoe jullie jullie 

kruiwagen kunnen meenemen naar de scouts  en ook nog een grappige 

bomma 

   
  

MY LIKE S*CKS! 

WOEW, Super 

dolletjes! 



Jong-verkenner 

 

 

  

 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Zondag 18 mei: 

Hoera! De zon schijnt (hopelijk)! 

Vandaag spelen we verscheidene waterspelletjes! Kom zeker 

met de Fiets want we gaan naar het BLOSO-domein! Het is 

alsook toegelaten (op eigen risico) om allerlei attributen 

mee te nemen zoals waterpistolen, -ballonnen, -kanonnen, -

… Handdoek en zwembroek zijn ook toegelaten want we 

gaan niet naar huis voordat iedereen verschrompeld genoeg 

is van te lang in het water te zitten (hier enkele foto’s als 

voorbeeld).  

     

  

Oei, te lang int water 

gezeten, ik lijk 

precies op die 

bomma! FML! 

Ik ben een 

prinsesje! 



Jong-verkenner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot: 

NOG ENKELE BELANGRIJKE DATA!!!!  

Maandag 9 juni: Processie  

Zaterdag 29 juni: Groepsuitstap  

Voor beide activiteiten vind je 

vooraan bij het woordje GRL meer uitleg.  

  

 

 

Tot op de vergadering!   

Ziezo, nu kunnen we ons eindelijk beginnen klaarstomen voor het hoogtepunt van het jaar, 

met name: het Kamp!!!   

 

 

 

 

Zaterdag 24 mei: 

De laatste vergadering van mei eindigen we in stijl. kom om 19u met een 

lege maag naar de lokalen en geniet mee van een heerlijke BBQ in 

aanwezigheid van een portie vrouwelijk schoon (de jogi’s gaan er dus ook 

zijn). Het eetfestijn zal om 21u gedaan zijn. Inschrijven kan tot donderdag 

22 mei! Maar we zullen jullie nog wel stalken via mail zodat jullie het zeker 

niet vergeten . De kostprijs zal rond de 3eurokes liggen.  

 



Jong-verkenner 

 

 

Groeten van jullie megacoole leiding! 

       Bob Kaes, D’Hoore, Van Cutsem, JoJo, Bernard en Pumba!     

 
 
 

ARRIVEDERCI! 



Gidsen 

 

Allerliefste Gidsen, 

Wij moeten jullie jammer genoeg niet zo een goed nieuws meedelen.. twee 

keer slecht nieuws zelfs! 

Het einde van ons scoutsjaar is aangebroken.. + jullie zullen ons al direct 

moeten missen want we starten de maand met de leidingswissel! Gelukkig 

kunnen we ook al beginnen aftellen naar ons kamp, dus er staan ons nog leuke 

vooruitzichten te wachten. Vergeet ook zeker niet om deze maand extra 

beenspieren te kweken, zal nog goed van pas komen   

 

Zondag 4 mei 

Vandaag zoals gewoonlijk van 14u tot 17u aan de lokalen. Enkel met andere 

leiding deze keer, benieuwd wie? Zeker komen dan!  

 

Zondag 11 mei 

Meer info over deze vergadering volgt nog, we zullen wel al verklappen dat het 

van 14u tot 17u doorgaat. Liefst fiets en fietsslot meenemen en ook de gsm is 

voor 1 keer toegestaan. 

 

Zondag 18 mei 

Opgepast! Dit is een speciale vergadering, vooral de mama’s mogen zich al 

mentaal beginnen voorbereiden. We doen een levende gezelschapsspelletjes-

mama vergadering. Dus we verwachten zowel de mama’s als de gidsen om mee 

reuze gezelschapsspelletjes te komen spelen. Van 14u tot 17u aan de lokalen. 

 

 

 

 



Gidsen 

 

 

Zaterdag 24 mei 

Als afsluiter van het jaar gaan we samen met de verkenners een BBQ doen. 

Gelieve te laten weten als je erbij kan zijn, het zal doorgaan van 18u-20u. We 

verwachten jullie met grote honger, wij hebben alvast het goede weer besteld.  

Dit was het voor de maand mei, nu in spanning wachten op de kampsamen! De 

leiding heeft al goed werk geleverd want het kamp steekt al helemaal ineen. 

Het thema is dus ook al beslist ;) Maar dit blijft uiteraard nog een verrassing. 

Groetjes van de leiding 

Linde, Emilie, Lise en Dorien 

 

 

 



Verkenners 

 

Swaghettiyolonaise! Zou leider Opti zeggen. 

Ikzelf luister nu angstig naar het radio verslag voor de match RSCA – Zulte Waregem. 

 

Jullie fijne leiding is het afgelopen weekend op kampweekend geweest en heeft daar het kamp 

ineengestoken. Hou jullie vast aan de takken van de bomen het wordt knallen! 

Het terrein zelf is vrij groot, niet dicht bij een bos maar belangrijker een zalige beek! 

 

Om jullie niet langer in spanning te houden de maandschors van mei-juni: 

 

Zondag 4 mei 14u-17u: Woepsiedaisey! Wat is me dat zeg! Wat een verwarring! Ik snap het niet 

meer. (stiekem wel maar ik vertel het jullie lekker niet!) (het is aan de lokalen) 

Zondag 11 mei 13-17u: We gaan nog eens fietsen, kom allemaal gezellig af! We zullen net zoals de 

vorige keer een 40 à 50 km rijden. Zorg ervoor dat je fiets goed in orde is (remmen werken goed, 

banden opgepompt, plakgerief mee) en neem zeker een helm mee! Zonder helm vertrek je niet! 

Zondag 18 mei: 10u-17u Stadspel: We gaan gezellig op stap naar onze hoofdstad! Afspraak aan de 

lokalen! 

Zaterdag 24 mei 18u-20u: Lekkere hapjes met de vrouwtjes! We maken er een gezellige avond van 

voor de grellige examens beginnen! Graag hadden we tenlaatste op 19 mei geweten of je naar de 

bbq komt of niet! Zo kunnen we kijken hoeveel vlees/groeten/brood/pasta we moeten voorzien. De 

prijs laten we weten als we het aantal personen kennen! 

Maandag 2 juni: Processie! Wooow! Soldatenkoeken eten! Woooew! We weten dat jullie examens 

eraan komen maar het zou fijn zijn om even mee te wandelen in de processie. Voor het juiste uur en 

plaats van afspraak kijk je best even bij het woordje GRL. 

 

Goh goh, de laatste echte Samen van het jaar. Nog even en we zitten weer op kamp :D 

 

Bij leven en welzijn! Tot zondag! 

 

Opti, Brampon, Smurf, Poedel 

 

 



Jin 

 

Heej aller mooiste en geilste swaggers, 
Dit is de laatste samen die jullie zullen ontvangen voor de kampsamen er is. 
Dit wil niet zeggen dat wij elkaar na mei niet meer zullen zien, want in juni en juli doen wij ook nog 
meetings. Dit wil dus ook zeggen dat jullie lui lekker leventje als lid er bijna opzit en jullie bijna leiding 
worden!! 
 

Zondag 04/05 
Leidingswissel! Vandaag zullen jullie niet begeleid worden door jullie normale leiding, maar door 3 
nieuwe ‘veel minder leuke’ vervangers. Die allemaal niet veel waard zullen zijn, maar jullie misschien 
ook niet na de bierfeesten. Toch zullen die een mega cool spel in elkaar hebben geknutseld voor 
jullie. 

 

Zaterdag 10/05 
Omdat jullie toch bijna leiding zijn, kunnen jullie is komen kijken dat de scouts niet enkel van 2 tot 5 
is op zondag. Bij deze zijn jullie uitgenodigd op de werkdag die begint vanaf 14u. 
Later op de avond (vanaf 20u) is er groepsraad. Hier mogen jullie ook bijzijn. 
Dit is wel een saaie boel, maar daarna kunnen alle remmen los op ons fruitfest! 
 



Jin 

 

 

Zondag 11/05 
Uitslapen na het jinfeestje zit er niet in, want jullie worden vandaag op de scouts verwacht om 12 
uur. Wij gaan fruit-brunchen! Deze maaltijd kost €4 en zal tot 14 uur duren. Jullie zijn altijd terug 
welkom op de scouts vanaf 17uur voor de jinbar open te zwieren. 

 

Vrijdag 16/05 – zondag 18/05 
Wij zijn skaters, met een missie  
Onwijs coole kids in start positie 
ROCKET POWER ! 
Wij zijn skaters, met een visie 
Onwijs coole kids in top conditie 
Start lancering 
ROCKET POWER ! 
 
ROCKET POWER WEEKEND – Hawaii stylez in Blankenbergen 
Meer info later 
 
 



Jin 

 

24/05 

 
 
 

Zondag 01/06 
Omdat jullie 18, of bijna 18 zijn gaan wij eens testen hoe ver jullie staan met jullie auto-rij skills. 
Afspraak aan de scouts om 14uur. 



Jin 

 

 
 

Vrijdag 06/06 
Het zijn bijna examens dus we gaan het vandaag wat rustiger aan doen. 
Doe allemaal ulle beach-boy kleren aan want het gaat vandaag super warm worden. 
Na het school gaan wij daar dan een duik nemen, chillen, voleyballen, … 
Afspraak om 18uur aan de scouts met de fiets. 

 
 

Maandag 09/06 
Deze maandag is het processie. Afspraak om 9uur ’s morgens aan de kerk van elewijt. Zij die willen 
kunnen in de namiddag mee de jinbar open houden en supporteren voor al de lopers in elewijt. 



Jin 

 

 
 

Vrijdag 13/06 
Nadat Brad Pitt enkel films ocean 11 tot 18 heeft gemaakt geeft hij nu de fakkel door aan ons en 
maken wij er oceans 19 van. Kom allemaal in casino outfit naar de jinbar tegen 20u. Om 22uur 
mogen jullie naakt terug naar huis gaan als u de strippoker hebt verloren.  

 
 



Jin 

 

Vrijdag 20/06 
Zij die thuis de coolste gezelschapspellekes hebben liggen.. meenemen die shit! 
Wij houden een gezelschap spel avond die van start gaat tegen 20u en opnieuw naakt zal eindigen 
tegen 22uur. 

 
 
 

Zaterdag 28/06 
Vandaag is het groepsuitstap naar de efteling!!! Kunnen we ons volledig inleven in de sprookjes 
wereld en ’s avonds maken we een Eftelings goes wild party in de jinbar! Kom verkleed als uw 
favoriete prinses en punk er op los!! 

 
 

 

Dees was dan den dikste samen van het jaar, 2 maand in 1! 
Enkel die van het kamp zal wss nog dikker zijn. 
Wij zien jullie terug op voorkamp vanaf 1 augustus om daarna te vertrekken op ons mega awesome 
te cool niet te overtreffen jinkamp! 
 



Jin 

 

Lot’s of kisses and huggs Jerre Jana Weichie : 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX 
 

 

 

 

 



Achterflap 

 

Deze maand maken we wat reclame  voor onze lieve vrienden van de harmonie 

die iets te vieren hebben! 


