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Redactioneeltje 

Beste ouders, 

Het is alweer november en dus ook tijd voor samen nummer 2. Voor deze maand willen we 

jullie kennis over de leidingsploegen testen… Vul maar in! 

 

1. Wat is de naam van de grootste GRL. 
2. Wat is de echte naam van Fubu, gidsenleiding. 
3. Welke naam die uit drie letters bestaat komt er meermaals voor in de 
scouts? Hij is ook steeds aanwezig op elk feestje! 
4.Welke jonggidsenleiding woont er naast den ‘Burn Out’? 
5. Wie van de welpenleiding is Hathi? 
6. Wie is de nieuwe welpenleiding? 
7. Wie van de vrouwelijke kapoenenleiding heeft bruin haar en staat al voor de 
2de maal in deze leidingsploeg? 
8. Wie is de beste tuinman van onze scouts? (hint, welpenleiding) 
9. Welke achternaam delen Lise en Stijn? (jong-gidsen en jong-
verkennerleiding) 
10. Wie is de zus van de enige vrouwelijke groepsleiding? 
11. Welke mannelijke leiding is nu Jongverkennerleiding en zat vorig jaar bij de 
kapoenenleiding? 
12. Welke broer van de enige vrouw uit de vorige groepsleiding, zit bij de 
welpenleiding? 
13. Welke twee vrouwelijke leidingen, hebben dezelfde naam en beide een 
broer in de leidingsploeg? 
14. Welke jongverkennerleidster zat een paar jaar geleden voor een jaar in 
Peru en kon daardoor een jaar geen leiding geven? 
15. Wat is de achternaam van Tom? 
16. Wie is de broer van DL1NR? 
17. Wie van de leiding vliegt er vaak op uit, maar ziet ervoor dat ze toch elke 
zondag aanwezig kan zijn? 
18. Welke blondine geeft er leiding aan de jongverkenners? 
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Veel succes! 

Goedlachse Jacana en behulpzame Camelus 

 



Woordje GRL 

Beste ouders, scouts en gidsen 

Het scoutsjaar is al eventjes bezig en hoewel de zon het steeds meer en meer laat afweten 

en de regen en koude wind de kop op steken, blijven wij er nog altijd volledig voor gaan!  

Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen van ons jaarlijks en overheerlijk 

scoutsrestaurant. Wanneer u deze samen in handen heeft is dit waarschijnlijk al gepasseerd. 

Wij danken u voor uw komst en hopen dat u het lekker en gezellig vond! Moest het 

restaurant nog niet voorbij zijn, maken wij graag nog even reclame. Zaterdag 27 oktober 

welkom vanaf 17u en zondag 28 oktober welkom vanaf 11u! In zaal ‘In den Prins’, aan de 

kerk van Elewijt! 

In de maand november doen we het een beetje rustiger aan, toch wat groepsactiviteiten 

betreft. Maar dat wil niet zeggen dat er stil zal gezeten worden! Zo zijn we bezig met het 

her-opwaarderen van de lokalen. Met momenteel in het bijzonder de chalet en de jinbar. Dit 

kost heel wat geld, daarom dat we ook zoveel activiteiten organiseren om geld in te zamelen 

zoals de Elewijtse pijl, het scoutsrestaurant, marsepein en truffel verkoop, kerstmarkt, 

alternatoeria,… Wij willen alvast een bijzonder bedankje uiten aan Ronny Segers voor het 

plaatsen van nieuwe ramen in onze chalet en Wouter Peetermans van Go 4 colour voor het 

schilderen van de buitenkant van onze lokalen en nu ook de binnenkant van onze WC’s!  

En niet alleen onze lokalen kosten geld, maar wij geven ook aan elke tak ‘takgeld’ zodat de 

leiding dingen kan aankopen voor de leden zoals bijvoorbeeld knutsel- of spelmateriaal. Ook 

moeten een groot deel van ons inschrijvingsgeld aan scouts en gidsen Vlaanderen worden 

afgeven om de leden en leiding te verzekeren.  

 

Hieronder volgen nog enkele nuttige info en een oproep: 

 

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 2 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.. 

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

te sturen of ons te bellen. Bedankt! 



Woordje GRL 

Midden november starten we ook met onze jaarlijkse marsepein- en truffelactie. U krijgt 

hier nog een brief voor via uw zoon of dochter. Bestellen kan tot en met zondag 9 december. 

Uw bestelling afhalen kan op de kerstmarkt aan de kerk van Elewijt op zaterdag 22 

december vanaf 17u.  

 

Tot slot nog enkele data: 

 Za 27 en zo 28 oktober  Scoutsrestaurant 

 

 Za 22 december  Kerstmarkt 

 

 Za 12 januari  Jinfuif 

 

 Vrij 1, za 2 en zo 3 maart  Alternatoeria 

 

 Za 13 april  Scoutsfuif 

 

Dat was het voor de maand november, maar geen nood in december zijn we er weer! En als 

u ons in de tussentijd niet kan missen: wij zijn steeds terug te vinden in de keuken op zondag 

tussen 14 en 17u! Of mail ons op grl_elewijt@yahoo.com.  

 

Tom Develter       Stijn Bolyn 

    
Mondige Panda     Rosérode Bereidwillige Jakhals 

 

    Paulien De Broeck 

    
    Limoengroene Frivole Calidris 

 

mailto:grl_elewijt@yahoo.com


Kapoenen 

Dag lieve kapoenen, de eerste weekjes zitten er alweer op. Wij vonden het 
alleszins al super, en we hopen jullie ook. Hier volgt weer een maand vol met 

plezier. 

 

Zondag 4/11 

GEEF ACHT!! Vandaag doen we een heuse leger 
vergadering! Haal jullie camouflage kledij boven en 
zet jullie beste beentje voor! Bereid jullie maar 
voor want vandaag worden jullie echte legermannen 
en vrouwen. ORDE, TUCHT en DISCIPLINE zijn de 
kernwoorden van deze vergadering. Afspraak om 
1400 uur aan de kazerne van Elewijt (de lokalen). 
Om 1700 uur gaat het evacuatie plan van start en 
mogen de ouders de geharde soldaatjes komen 
ophalen voor een deugddoend warm bad. 
  

 
 

Zaterdag 10/11 
Bereid jullie maar voor, want deze 
vergadering is niet voor doetjes. Aangezien 
het onlangs Halloween was doen we vanavond 
een griezel fakkel tocht. Zaklampen zijn niet 

toegelaten! De dappersten onder jullie 
worden zaterdag 10/11 van 18 tot 20 uur 
aan de lokalen verwacht. Neem allemaal een 
glazen potje mee waar een teelichtje inpast. 

Bij regenweer neem je best laarzen en een goede regenjas mee. 
 
 

Zondag 18/11 
Vandaag spelen we een klassieker: één tegen allen! De kapoenen nemen het 
vandaag op tegen de onklopbare kapoenenleiding. Maak jullie borst dus maar nat! 
Als jullie alle opdrachten op tijd kunnen volbrengen, verdienen jullie ons eeuwig 
respect. We verwachten jullie van 14 tot 17 uur aan de lokalen. 
 

 
Zaterdag 24 en Zondag 25 november 
 
Wij hebben een tijdje geleden een bijzondere mail ontvangen van een heel 

bijzonder iemand. Willy Wonka en zijn oempa loempa's verwachten ons en 
natuurlijk ook jullie in hun chocoladefabriek, om er een onvergetelijke rondleiding 
te krijgen. Lik jullie vingers dus al maar af. 
 
Wat hebben we allemaal nodig op een SJAKIE EN DE CHOCOLADEFABRIEK-
kapoenenweekend? 
 
- Slechte kleren, aangepast aan het weer 
- Regenkleren 



Kapoenen 

- 2 Onderbroeken 
- Warme sokken 

- Stevige schoenen 
- Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, borstel) 
- Pyjama 
- Veldbed 
- Warme Slaapzak 
- Kussen 
- Knuffel 
- Zaklamp 
 
Waar: 
De Scoutslokalen te Elewijt 
 
Wanneer: 
Zaterdag 24 november om 14 uur 
Tot Zondag 25 november om 10 uur 
 
Indien je kapoen medicatie neemt, gelieve dit te melden aan de leiding. 
 

Voor meer info of vragen: kapoenenelewijt@hotmail.com   
  

 
groetjes van de kapoenenleiding en tot snel ! 
Lise, Bob, Nele, Leander, Maarten, Caro, Katoke en Nick 
 

 

 



Kabouters 

 

Hey Girls ! 

We zijn weer schitterend gestart dit jaar en zo komen we weer terug bij een nieuwe maand vol 

fantastische activiteiten. Wij kijken er alvast naar uit ! 

 

27 & 28 oktober 

Zoals jullie allemaal wel weten staat de leiding volledig ter uwe beschikking 

om je een heerlijke maaltijd te bezorgen tijdens het scoutsrestaurant. Geen 

vergadering dit weekend wel lekker eten in Den Prins. Allen daarheen !  

 

 

31 oktober: let op datum kan veranderen ! 

Vandaag is het HALLOWEEN, een dag vol griezeldingen. We zijn aan het rond 

kijken of we geen Halloween tocht kunnen meepikken. Meer info over de dag, 

uur,… volgt nog via mail. Zeker checken dus. 

 

 

4 november 

Herinneren jullie de boot nog tijdens het scoutskamp? Wel vandaag gaan we zelf iets fantastische 

leren maken met hout en sjorkoord. Wij moeten zeker niet onderdoen voor de jongens en kunnen 

ons mannetje zeker staan in het bouwen van zo’n kunstwerk. Van 14u tot 17u aan onze geliefde 

lokalen. Komaan powergirls ! 

 

11 november 

Omdat het stilaan al wat kouder begint te worden buiten zorgen we voor wat 

activiteiten binnen. Hier hoort zeker een quiz bij. Weten jullie wat echte piraten eten? 

Wat hun trucjes zijn om een schat te vinden? Kom het allemaal te weten tijdens onze 

piratenquiz van 14u tot 17u. 

 

18 november 

So you think you can dance, de voice van Vlaanderen, Belgium’s got talent, … Die zullen jullie wel 

bekent in de oren klinken. Vandaag doen we net als zij en houden we een playbackshow. Maak 

allemaal thuis in groepjes een dansje, toneeltje, … en laat je kunsten zien van 14u tot 17u aan de 

lokalen. Neem zeker ook wat attributen, schmink mee want we moeten ons natuurlijk ook eerst 

mooi maken. 

 

25 november 

Haal je kookkunsten maar boven want vandaag is het BOEF-vergadering. Neem 

allemaal iets lekkers mee dat je zelf hebt gemaakt, wees creatief en verras ons 

met cake, chocomouse, zelfgemaakte chips, panna cotta, brownies, 

pannenkoeken, … Vergeet je ook zeker niet als boef te verkleden want anders 

zou het geen boef-vergadering zijn natuurlijk ;) 

 

 



Kabouters 

 

 

30 november, 1 & 2 december 

Hou dit weekend al zeker vrij want dit is ons eerste kabouterweekend ! Wat, hoe, hoelaat horen jullie 

nog via mail. We kunnen wel al verklappen dat we heel het weekend in Elewijt zullen vertoeven. Je 

zal je ook nog moeten inschrijven hiervoor, meer info via mail . 

 

We kunnen jullie ook al vertellen dat ons 2de weekend op verplaatsing zal zijn en zal vallen tijdens het 

middelste weekend van de paasvakantie: 5, 6 en 7 april. Schrijf dit ook alvast in jullie agenda. 

 

Veel kusjes en knuffels van jullie leiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ENYA                                                        LIESE   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             SILKE                             JOZEFIEN                                                             NATHALIE 



Welpen 

Dag welpen! 

 

 

Eerst en vooral hebben we een verrassing voor jullie, er is iemand 

bijgekomen in onze leidingsploeg!! Kom allemaal naar de vergaderingen 

deze maand om te kijken wie dat is ;) (hint: degenen die in oktober zijn 

geweest weten waarschijnlijk al wie het is!) 

 

Hier volgt de tweede samen van dit scoutsjaar: 

 

11/11/2012: 

Vandaag gaan we ons nog eens goed vuil maken en ons nog eens goed 

amuseren. 

We gaan wat kampen en een hindernissenparcours bouwen en  ons een beetje 

camoufleren. 

En ons dan verstoppen in het bos dat onze vijanden ons niet zouden betrappen. 

Kolonel Hathi zal de drilling geven als er stoute soldaten zijn. Dus welpen als jullie 

goed nadenken hebben we vandaag legervergadering!  Maar  voor de sluiting 

gaan we eerst  1 minuut stilte houden en terug vrede sluiten, want het is vandaag 

natuurlijk  wapenstilstand.  

Van 14-17u ad lokalen. 

 

 

 

18/11/2012: 

 

Vandaag gaan we de eerstejaars en de rest van de welpen het sjorren eens terug 

laten opfrissen en als het bij iedereen wat lukt kunnen we een grote constructie 

maken. Dus denk al eens na in jullie bedje in stilte wat jullie zouden willen maken 

en laat het ons weten.  Bv een grote glijbaan of een grote tafel. Kom maar met de 

zotste ideeën eerst af.  

Van 14 uur tot 17 uur aan de lokalen  

 

 



Welpen 

 

23-24-25/11/2012: 

 

Jaja als jullie al goed naar de datum hebben gekeken zullen jullie al wel weten 

wat er staat te gebeuren.  

Een kei cool en te tof weekend. Maar meer info gaan we jullie ouders nog 

doormailen. Maar bereid jullie maar voor op een super tof weekend. 

 

2/12/2012: 

Vandaag  zouden wij, de welpenleiding, graag hebben dat iedereen goed in 

uniform is en stevige stapschoenen aanheeft want er staat een verrassing te 

wachten voor onze lieve welpjes. Er is wel al 1 ding dat we kunnen verklappen: 

het is van 2 tot 5u aan de lokalen ;) 

 

Hieronder volgen nog de wet en het gebed, dat jullie allemaal VAN BUITEN 

moeten kennen, begin alvast te oefenen ;-). Elke week moet dit door een welp 

opgezegd worden tijdens onze opening! 

 

De Wet: 

 

De welp volgt de oude wolf, 

De welp is moedig en houdt vol. 

 

 

Het Gebed: 

 

Heer Jezus, 

Help ons flinke welpen worden, 

Leer ons luisteren, helpen en blij zijn. 

Dit vragen wij aan onze Heer Jezus,  

En samen zullen wij ons best doen. 



Welpen 

Sint-Fransiscus, scoutspatroon van de welpen, 

Bidt voor ons! 

 

 

 

 

 

Vele groetjes van julie liefste leiding: 

 

Bagheera, Hathi, Tabaqui, Shere Khan en Chill 

 

 

 

 

  



Jong-gidsen 

 

Liefste jonggidsen, 

Na een zeer geslaagde eerste maand belooft ook november zeker de moeite te worden! Vooral met 

ons eerste scoutsweekend in aantocht gaat er weer veel te beleven vallen. 

Zondag 4 november: Techniekenvergadering 

We beginnen onze eerste vergadering van de maand met de traditionele techniekenvergadering. De 

eerste jaars zijn nu wel al gedoopt maar moeten ook nog leren hoe het er bij de jonggidsen aan toe 

zal gaan op kamp. Deze vergadering mogen jullie dus zeker niet missen want is een goede 

voorbereiding voor het kamp. Ook de tweede en derde jaars kunnen hier bewijzen wat ze er nog van 

kunnen. Jullie worden van 2 tot 5u aan de lokalen verwacht! 

Zondag 11 november: dorpsspel 

Vandaag gaan we ons goed hart tonen en gaan we 11 11 11 verkoop doen, maar dat zeker niet alleen 

want jullie gaan heel Elewijt onveilig maken. Als jullie dit super leuke dorpsspel niet willen missen 

moeten jullie zoals gewoonlijk van 2 tot 5u aan de lokalen zijn!  

16,17 en 18 november: SCOUTSWEEKEND 

Eindelijk ons langverwachte weekend!!! Meer info volgt zeker nog via mail. Zoals jullie al weten gaat 

dit samen met de jong-verkenners zijn. Zeker de moeite om te komen dus;) Wat we wel al kunnen 

verklappen is dat het in Sint-Genesius Rode zal doorgaan..voor het thema en verdere details gaan we 

jullie nog wat in spanning houden, hou dus zeker jullie mail in de gaten! 

Zondag 25 november: Training chirobattle 

Zoals de tweede en derde jaars al weten hadden we vorig jaar een battle tegen de chiro van 

Eppegem. Na onze overwinning kregen we een overnachting bij hun cadeau, en mochten we ook 

Manon verwelkomen! Doordat dit zo goed was meegevallen gaan we ook dit jaar terug alles van 

onszelf geven! Deze keer tegen de chiro van Zemst..Omdat we ons hier goed willen op voorbereiden 

gaan we terug eerst oefenen zodat we ook deze keer kunnen tonen wat we waard zijn! Deze week is 

het dus eerst ‘training’ om dan de week erna te tonen wat we ervan kunnen..van 2 tot 5u aan de 

lokalen! 

Dit was het weer voor deze maand, wij kijken er alvast naar uit!! 

 

En voor al diegene die al in spanning aan het wachten waren……inderdaad, vanaf nu wordt in de 

samen ook bekendgemaakt wie de maandwinnaar van ‘cake van de week’ is!! Aangezien er al een 

maand voorbij is hebben wij dus al een keuze moeten maken! Het was een zeer moeilijke keuze 

aangezien ze allemaal heel lekker en mooi waren applaus dus voor iedereen die al een cake 

gemaakt heeft! En we zijn zeer benieuwd naar wat we nog gaan mogen verwachten. 

Voor de maand oktober zijn de winnaars Kato Van Baekel, Kato Beulens en Femke geworden met 

hun ‘barbietaart’..al diegene die er toen niet waren kunnen op de foto zien wat ze gemist hebben;) 



Jong-gidsen 

 

 

Groetjes, 

De jogi-leiding! 

 

 

 

 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

JOOW KEI NEIGE JEEVEES!!! 

Jullie hebben weer veel chance dees maand, want er staan weer ongelooflijk 

veel leuke vergaderingen op het programma. 

Zondag 4/11/2012 

Om te beginnen is er de VRIENDJES vergadering. Zoals altijd van 14u tot 17u. 

De bedoeling is dat je minstens 1 vriendje of vriendinnetje meeneemt. Maar 

wat heel erg leuk zou zijn is dat jullie allemaal veel meer vriendjes meepakken, 

zodat we allemaal gezellig samen kunnen spelen. 

 

Zondag 11/11/2012 

Vandaag gaan we vuur leren maken. Jaja, dat zullen jullie al wel kunnen. Maar 

niet op onze kei coole scouts manier! Dus deze zondag gaan we 1st vuur leren 

maken en vervolgens spelen we een spel in kampen waarbij de winnaar iets 

lekkers krijgt. Allemaal komen dus! 

 

WEEKEND van vrijdag 16 tot zondag 18/11/2012 

Ik weet wat jullie denken. “Laten ze ons dat nu weer zo laat weten?!” 

En ja het spijt ons en elk jaar opnieuw zeggen we dat we het wel meer dan op 

tijd zullen laten weten… En dan doen we dat toch weer niet… 

Wat het weekend zelf betreft: 

We gaan samen met de jogi’s weg naar sint-genius-rode tegen brussel. 

Verdere info volgt zoals altijd via mail. Indien u nog GEEN MAILS ONTVANGEN 

HEEFT. Stuur dan met haast en spoed naar jvelewijt@gmail.com, met een 

berichtje van wie je de ouders bent. Dan kunnen we jullie bij in de mailinglijst 

zetten.  

mailto:jvelewijt@gmail.com


Jong-verkenner 

 

Zondag 2/12/2012 

Vandaag trekt ge uw beste stapschoenen aan en uw dikste sokken. Misschien 

steekt ge best nog diepvrieszakjes rond u sokken, want we gaan wandelen. En 

niet via de gewone bospaadjes, maar dwars overal door. Trek uw warmste 

kleren aan en ne regenfrak erover want vandaag spelen we het EXTREME 

MILLIMETER SPEL. 

 

Zaterdag 8/12/2012 

Vanaf nu beginnen ze: da avond vergaderingen! 

De eerste is de FILM vergadering van 19u tot 22u. Zonder de jogi’s want die 

houden niet van onze films en sinds wij geen romantici zijn houden zij ook niet 

van onze films. 

 

 

Verder willen we jullie nog wat interessante datum’s meegeven: 

Vrijdag 19 april tot zondag 21 april is het 2e weekend. Nogmaals met de jong-

gidsen, maar ook met alle jong-givers van het district. Dit is een super leuk 

weekend waar we in totaal met zeker 100 van ons gaan zijn. Dus noteer dit in 

jullie agenda en verzet al de rest! :D 

Ergens in mei: SURVIVAL weekend. 

 

ZO, DAT WAS HET WEER. TOT DE VOLGENDE KEER! 

Jullie ultieme leidingsteam: 

BERNARD 

OPTI 

AKKE 

JELLE 

LINDE 

JANA 



Gidsen 

 

 

We zijn ondertussen al een maandje bezig en het was al een groot 

succes (voor ons toch alleszins, hopelijk voor jullie ook  )!!! 

In November is er buiten Allerheiligen, Allerzielen, Koningsfeest en 

Feestdag van de Duitstalige Gemeenschap ook nog ECHT feest en dat 

is uiteraard de SCOUTS!  

9, 10 en 11 November: 

We beginnen het tweede weekend van November meteen met een 

supervet  

 weekend! 

Jullie zullen een mailtje krijgen (+ op facebookpagina) met alle info… 

Ziedagederbijkuntzijn!!! 

18 November 



Gidsen 

 

Vandaag spelen we scottish highland games, verkleed je dus gepast 

(liefst WEL met ondergoed) en vergeet zeker je accentje niet te 

oefenen  Youtube: Fake a Scottish accent- Lesson 1 

 

 

 

25 November 

 

 

 

 

(Ps: aan alle cake van de week’ers vergeet zeker jullie lekkere 

versnaperingen niet; het mag trouwens altijd een kaastaart zijn)  

Ingrediënten voor 8 personen 

 2 eieren 

 500 g kaas, verse, volle 
 2 el suiker, fijne 

 1 zakje vanillesuiker 
 1 plak kruimeldeeg 
 2 el patisseriebloem 

Benodigdheden 

http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/56/ei
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/230/verse-kaas
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/215/suiker
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/215/suiker
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/461/kruimeldeeg
http://www.libelle-lekker.be/ingredienten/producten/255/bloem


Gidsen 

 

 springvorm 24 cm diameter 

Bereidingswijze 

1 

Voorbereiding: 

Verwarm de oven voor op 225°C. 

2 

Splits de eieren. Klop de eierdooiers los 

met de bloem en de fijne suiker. Klop de 

eiwitten stijf met de vanillesuiker. 

3 

Vermeng de kaas met de eierdooiers. 

Roer goed glad, tot de eieren volledig 

opgenomen zijn. Spatel de eiwitsneeuw 

luchtig door het mengsel. 

4 

Leg het deeg - op bakpapier- in een diepe 

springvorm van 24 cm diameter. Schep er 

de kaasvulling in. Strijk de bovenkant glad 

met een spatel. 

5 

Bak de taart 30 minuten in het midden van 

de oven. De kaasvulling moet onder een 

zachte vingerdruk een beetje meeveren, 

dan is de taart klaar. De boven kant zal 

dan ook mooi goudblond zijn. Indien niet, 

zet dan een paar minuten de grill aan. Als 

ze te snel zou kleuren, verlaag je na een 

kwartier baktijd de oventemperatuur tot 

200°C. 

6 

Laat de taart een paar minuten afkoelen. 

Haal ze voorzichtig uit de vorm en laat ze 

afkoelen op een rooster. 



Gidsen 

 

 

Groetjes van jullie leiding!! 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

Samen november 

Liefste verkennertjes, 

 

De eerste jaars onder ons hebbe voorbije maand laten zien dat ze volwaardige verkenners zijn door 

den doop te overleve zonder veel trauma’s te hebben overgehouden  

Scoutsrestaurant was waarschijnlijk weer een groot succes met dank aan alle hulp da we van ulle 

hebbe gekrege voor den afwas. 

 

 

Zondag 4 november 
Voor vandaag moogt ge u neigste dansmoves bovehale want we gaan ne libdub doen. Voor de 

verkenners da da ni kenne volge er een paar links van youtube. Laat de verzoeknummertjes maar 

komen zoda we daar een mooi resultaat van kunnen zien achteraf. 

http://www.youtube.com/watch?v=-zcOFN_VBVo 

http://www.youtube.com/watch?v=NY6tRFaQKt4 

En zoek zelf nog maar wa verder op youtube.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=-zcOFN_VBVo
http://www.youtube.com/watch?v=NY6tRFaQKt4


Verkenners 

 

Zondag 11 november 
Vrouwen, kinderen, drugs, wapens. Deze 4 dingen hebben allemaal iets gemeen. Ze worden namelijk 

allemaal door criminelen gesmokkeld en doorverkocht. 

Dit wordt dus het megabangelijke grote smokkelspel! Van 2 tot 5 aan de lokalen. 

Vrijdag, zaterdag en zondag 16, 17 en 18 november 
Bear Grylls is terug met een nieuwe aflevering van Ultimate Survival: “How to survive the great, dark 

woods of Dardennen!” met andere woorden: survivalweekend in de Ardennen. Meer info volgt nog! 

 

 



Verkenners 

 

Zondag 25 november 
Vandaag gaan we met zen allen nen BAND scheppe. Hoe doen we da? Naar jaarlijkse gewoonte doen 

we onzelf en de andere verkenners pijn door same met bande te spele. Bowling, Petanque, Rugby en 

nog veel andere spelletjes komen allemaal aan bod. Van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

 

 

Zaterdag 1 december 
Opgelet! Dit is een zaterdag. Omdat de exames in aantocht zijn voor jullie en 2 van ons, laten we 

jullie even op zondag gerust zodat jullie kunnen leren. Daarom doen we een reeks 

avondvergaderingen waarvan deze de eerste is. Fotozoektocht! 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. 

 

 

Da wast voor de maand november! 

 

De neigste leiding van het land: Poedel, Jerre, Smurf en Weichie! 

 



Jin 

 

 

Lieve Jinners! 

 

Als jullie de samen lezen zit de midweek er net 

op.. OOooh  maar we hebben ons wrs SUPER 

HARD geamuseerd!  Hoera.. Nu nog meer leuk 

nieuws, in november gaan we ons nog meer 

amuseren! Wat gaan we zoal doen; 

4 november zoals het stond in de vorige samen:   

4 NOVEMBER: 

Vandaag mogen jullie jezelf kanariegeel kleden. 

Volgende kleuren zijn ook toegelaten: fluogeel, 

winniedepoohgeel, boterbloemgeel, kaasgeel, 

badeendgeel, tennisbalgeel, zonnebloemgeel, 

ambulancegeel, kleurpotloodgeel, reggea geel 

(hihihi). KLEED U GEWOON GEEL en kom om 

14 uur naar de lokalen.  deze vergadering wilt 

ge echt niet missen!  Dus allemaal komeeen! 

 

11 november: 

Het is groot, blauw en heeft gele letters… Vandaag spelen we het grote … Spel !  Hoera, 

deze vergadering begint al veel vroeger, rond 12u! Meer info volgt nog, dus hou jullie 

GSMetjes en Faceboekjes in het oog ;-) … 

 

18 november 

Vandaag houden we een heuse Teatime of Teaparty.. (dit is een mooier woord voor.. 

boefvergadering) De bedoeling kennen jullie allemaal denk ik, neem iets (liefst zelfgemaakt, 

ja dit geld ook voor de boys  !) lekkers mee naar de lokalen en dan maken we er een zeer 

lekker jummyjummyinthetummy-zondag van! Uiteraard van 2 tot 5 aan de lokalen! 

 



Jin 

 

Zaterdag 24 november 

Vandaag of beter, vanavond! Gaan we samen erop uit om op prijzenjacht te gaan!  Hihi, 

rarara… meer info volgt nog!  

Zaterdag 1 december 

Amai, de maand is alweer om! Onze jinfuif komt er echt bijna aan.. terwijl we deze 

voorbereiden, jullie examens leren en de leiding druk aan het werken is. Gaan we is 

ontspannen en dit met een leuk filmpje! Suggesties zijn altijd welkom..  Uren volgen nog! 

 

 

Nog een leuke picture; 



 

 



 

 

 


