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Redactioneeltje 

 

Beste ouders, 

De eerste vergaderingen zitten er alweer op en de eerste weekends zitten er aan te komen! 

Genoeg redenen om snel door te bladderen naar jullie eigen taknieuws.. met hopelijk een 

zicht op nog meer superawesomevergaderingen! 

Ondertussen hopen we ook dat u genoten hebt van Den Elewijtse Pijl en van het 

Scoutsrestaurant!   

Graag willen we jullie er ook attent op maken dat de samen steeds online te vinden is op 

www.scoutselewijt.be. Ook foto’s van Den Elewijtse Pijl zijn hier terug te vinden! 

Als er nog problemen zijn met het ontvangen van de samen, mag je gerust een mailtje 

sturen naar; grl_elewijt@yahoo.com  

Veel leesplezier 

Savannegele Goedlachse Jacana & Koningspaarse Behulpzame Camelus

http://www.scoutselewijt.be/
mailto:grl_elewijt@yahoo.com


   Woordje GRL 

Hallowkes, 

Hoewel het weer steeds guurder wordt, worden de glimlachen op ons gezicht steeds breder: het 

scoutsjaar draait op volle toeren en onze groep groeit iedere zondag weer een beetje doordat 

nieuwe leden en ouders de weg naar onze lokalen vinden!  

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 26 oktober 

welkom vanaf 17u en zondag 27 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! Kijk goed bij de 

maandschors van je tak, want in november zijn er heel wat takken op weekend! Check dus 

zeker ook je mailbox! Ook belangrijk is je e-mailadres ook aan je takleiding te geven, want 

heel wat communicatie verloopt via e-mails! 

Hieronder volgen nog enkele nuttige info: 

 

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. 

 

Tot slot nog enkele data: 

 Za 26 en zo 27 oktober  Scoutsrestaurant 

 

 Za 11 januari 2014  Jinfuif 

 

 Za 1 en zo 2 maart 2014  Troebadoeria 

 

 Za 19 april 2014  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 13u30 en 17u30u! Of mail ons op grl_elewijt@yahoo.com.  

 

mailto:grl_elewijt@yahoo.com


Kapoenen 

Dag vriendjes en vriendinnetjes, 

Oktober is alweer voorbij, we hebben allemaal onze buikjes volgegeten op het 

scoutsrestaurant en nu beginnen we aan een nieuwe maand NOVEMBER! De leukste 

maand van het jaar. En wat gaan we in de leukste maand van het jaar allemaal doen? 

Feestvieren! 

3 November   

Jullie zijn uitgenodigd om samen met ons Laura haar  19 de verjaardag te vieren. Om 

13u45 worden jullie verwacht aan de hoofdingang van de plage in Hofstade. Het 

feestje gaat namelijk door in de speeltuin! Om 17u mogen de ouders jullie terug komen 

halen.  

 

10 november 

Vandaag gaan we op schattenzoektocht. Kom allemaal van 14 tot 17 naar de lokalen en 

dan gaan we samen op zoek! 

 

 

12 november : vandaag is Lina jarig! Hiep hiep hiep!  

 

17 november 

Als echte scouts kan deze vergadering niet ontbreken: vandaag gaan we kampen bouwen. 

Zoals altijd van 14u tot 17u aan de lokalen! 

 

 



Kapoenen 

24 november 

 kom allemaal verkleed als cowboy of Indiaan en dan maken we er 

een kei coole vergadering van. Afspraak om 14u aan onze mega tipi. 

 

 

30 november – 1 december 

De kapoenen gaan op weekend. Dit weekend gaat door aan onze scoutslokalen. Jullie zijn 

zaterdag welkom om 10u en zondag mogen de mammie of pappie jullie terug komen halen 

om 12u. Hier is al een beetje praktische info. 

Wat nemen we zeker mee: 

Veldbed, slaapzaak, eventueel dekentje, extra (warme) kleren, proper ondergoed, 

toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, beker, kam, washandje,…), bord en bestek, 

pyjama, teddybeer, laarzen, zaklamp, regenjas 

Verder info volgt nog (centjes, verkleedkleren) 

 

 

Vele groetjes van de kei-coole kapoenenleiding 

 



Kapoenen 

 

 

 

 



Kabouters 

 

                      Heeeeeeej lieve kaboutertjes !  
 
Het is alweer oktober en we zijn er helemaal klaar voor! 

        Zijn jullie ook klaar voor nog wat kei toffe nieuwe 
vergaderingen?! 
We gaan deze maand ook ons eerste weekend hebben en dat gaat 
natuurlijk suuuuuuuuuuuuuperleuk worden !         
 Wij kunnen al niet wachten !  
 

Zondag 3 november 

Halloween is men favoriete feest dan ben ik verkleed 
in …   Jippieeeeee vandaag gaan we iets mega leuk 
doen, namelijk het coolste pyjama-Halloween feest!                                           
Zie dat je dus zeker komt en trek je leukste pyjama 
aan. 

Kom van 14u tot 17 u naar de lokalen om het met ons te vieren.         

 

Zondag 10 november    

Vandaag gaan we op tocht voor de 11/11/11 actie. 

Het is de bedoeling dat jullie dan zo veel mogelijk 
spulletjes verkopen en dus zo veel mogelijk centjes inzamelen voor 
het goede doel. 

Daarna hebben we nog een superleuke quiz voor jullie klaar 
staan! We verwachten jullie van 14u tot 17 u aan de 

lokalen.                                              

 

Vrijdag 15 tot zondag 17 november 



Kabouters 

Woehoeeeeeeeeeeeeeeeee het is tijd voor ons eerste weekend!  Dat 
gaat natuurlijk superleuk worden                                                                                      
Dit gaat door in onze eigen supermega-awesome lokalen. Meer info 
krijgen jullie nog via een brief. 

 

Zondag 24november 

Njam njam njam vandaag is het boefvergaderiiiiiiiiiiiiinnnnnngggggg ! 
Jullie mogen zelfgemaakte koekjes ,cake, taart, tiramisu, 
chocolademousse, ….. meebrengen zodat we ons buikje lekker 
kunnen vol smullen met allemaal lekkere dingen. Wees zo origineel 
mogelijk ! Kom van 14 u tot 17 u naar de 
lokalen. 

 

 

 

Zondag 1 december 

Jeeeeeeeej vandaag komt de sint op bezoek! 
 
Misschien kunnen jullie dan al eens met hem 
bespreken welk cadeautje jullie willen ;) Dat 
wordt dus een super vergadering! 
En als jullie heel braaf zijn krijgen jullie misschien 
tijdens de vergadering een beloning van 

sinterklaas. 
De sint en wij verwachten jullie van 14 u tot 17u aan de lokalen. 
 

Zo dit was het voor november ,hopelijk geeft het jullie veel 
kriebeltjes in de buik en willen jullie heel graag komen, dat zouden 
wij heel leuk vinden ! 

Kusjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessss 



Kabouters 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS enkele foto’s van het sportival zijn terug te vinden op de scoutssite  

 



Welpen 

Hallo superneigecoolefantastiche welpen,  

Hopelijk hebben jullie lekker gegeten op het scoutsrestaurant?! Deze maand gaan we weeral eens 

awesome vergadering doen!  

Dus zet jullie maar al schrap, want we gaan een stevige maand tegemoet. 

 

Zondag 3 November: Stunt Vergadering! 

 

Vandaag doen we ne keer zot, pakt allemaal uw scheenlappen en 

kniebeschermers mee, (Ehbo pakket is al aanwezig op de scouts. ;) ) want we 

gaan de zotste halsbrekende toeren uithalen: Looping, jumpings, parashutte 

springen, bungee jumpen uit een boom, over kolen lopen,..  

Neem dus al uw skateboards, steppen, fietsen, éénwielers, botsauto's, 

inlineskates, go-carts, diewielers, rolstoelen,... kortom alles met wielen mee naar 

de scouts. We verwachten jullie van 14u tot 17u aan de lokalen. 

 

Voor welpen die al een voorproevertje willen raden we aan om dit filmpje eens te 

bekijken: http://www.youtube.com/watch?v=5RdnmerqT60 

 

Zondag 8,9,10 November: Weekend 

 

Zet deze datum maar al vast in je agenda, want het wordt een onvergetelijke 

weekend. Maar informatie over het weekend krijgen jullie nog via mail (dus 

ouders houd jullie mail maar in het oog). Alvast tot dan. 

 

Zaterdag 16 November: Halloween vergadering! 

 

Vanavond is de avond dat de doden terug levent 

worden, de spoken wakker worden en de 

vampieren jullie bloed komen drinken. Bereid 

jullie maar voor op een angstaanjagende avond. 

Wie durft mag zich verkleden. Raap jullie moed 

bijeen en kom om 19 uur naar de lokalen. 

Mama’s en Papa’s mogen de bange welpen 

komen halen om 21 uur. 

http://www.youtube.com/watch?v=5RdnmerqT60


Welpen 

 

Zondag 24 November: Verassings vergadering! 

 

Wat er vandaag allemaal te doen is, is nog een 

geheim!  

Kom allemaal met de fiets van 14 uur tot 17 uur, 

naar de lokalen.  

 

Zo dat was het voor deze maand. 

Groetjes van jullie superneige leiding: Chil, Baloe, 

Kaa, Junior, Bagheera en Shere-Khan 

(vergeet niet het wet en gebed van buiten te leren 

moest je het nog niet kennen) 

 

 

 

 

  



Jong-gidsen 

 

Goeieendaaaaaaaaaaaaaggg allerbeste jonggidsen 

 

’t is al zo snel gegaan dat we nu al in de maand NOVEMBER zitten 

 

BELANGRIJKSTE NIEUWS VAN DE MAAND: 

 

 

 

Vergeet dus zeker geen kaartje te sturen, pakjes te kopen, sms’je te sturen,.. op 23 november   

 

 

2e belangrijkste nieuws van de maand: het programma voor de maand november: 

 

3 november: Vandaag sjorren we iets super cool, TECHNIEKENVERGADERING dus! Kom van 2 

tot 5 naar de lokalen en laat mee zien wat de jogi’s in hun mars hebben. 

 



Jong-gidsen 

 

 

 

 

8, 9 & 10 november: Weekend! 

Hopelijk hebben jullie dit weekend allemaal vrijgehouden (of zeg je nu vanalles af om er toch bij te 

kunnen zijn) want wij gaan op weekend naar Sint Katelijne Waver. 

We gaan nog niet alles verklappen, maar wat we jullie wel al kunnen zeggen is dat er OP TIJD MOET 

WORDEN INGESCHREVEN! Ten laatste op dinsdag 5 november, dit door een gesloten omslag met 

jullie naam erop en 17 eurootjes te droppen in de brievenbus op volgend adres: 

 

Arnout Vangrunderbeek 

Driesstraat 72 

1982 Elewijt 

 

 

17 november: kom dat zien, kom dat zien! KRUIWAGENVERGADERING! Breng allemaal een 

kruiwagen mee, als je er zelf geen hebt ga er dan 1 lenen bij je buren, oma en opa, vriendjes en 

vriendinnetjes,…  Maar geen stress, moest je er echt nergens één vinden kom dan toch gewoon naar 

de vergadering hoor! Van 2 tot 5 @ de lokalen 

 

 



Jong-gidsen 

 

24 november: Vandaag spelen we een spel van 2 tot 5, jullie krijgen 1 tip 

 

1 december: Vandaag testen we jullie legercapaciteiten. Hoe stressbestendig, lenig, snel, 

gehoorzaam,… zijn jullie? Dat zullen we maar weten als jullie van 2 tot 5 aanwezig zullen zijn op de 

legerbasis in Elewijt 

 

 

Groetjes van jullie leiding 

 

Ruth, Bolina, Arnoud, Frank en Ielke 

Xxx 

 

Nog enkele sfeerbeelden van op de Go 4 cups vergadering 



Jong-gidsen 

 

 

 

 

 

 

 



Jong-verkenner 

 

Joe de Jeevee’s!!! 

 

De eerste vergaderingen zijn voorbij gevlogen, hopelijk vonden jullie het even bangelijk als ons! 
We zijn niet met superveel dit jaar, dus probeer zoveel mogelijk te komen naar de 
vergaderingen, laat zien aan de rest van de skoette hoe een neige mannen wij wel zijn ;-) 
 
Nog iets: vroeger (‘in onzen tijd’) werden er verslagen van de vergaderingen geschreven door 
de JV’s, dus als er iemand eens punten wil scoren bij de leiding  schrijf maar eens een 
verslagske van de vergaderingen van september-oktober of november en stuur deze door naar 
jvelewijt@gmail.com. Dan zorgen wij ervoor dat deze verslagen in de volgende samen terecht 
komen. Eeuwige roem wenkt!  
 
 
 
Dan volgt nu de maandschors van november!!  
 
 
Vrijdag 1 t/m zondag 3 november 
 
SURVIVALWEEKEND IN DE DARDENNEN! 
Zet jullie bottinnekes en trekrugzakken al maar klaar want wij gaan 
een weekend rondhossen in de Ardense bossen!!  
Meer info volgt per mail, maar het vertrekuur zal zowizo tussen 18u en 
20u vrijdagavond zijn, zondag zullen we rond de middag terug zijn.  
 
 
 
 
 
Zondag 10 november 
 
Kilometers, meters? 
Nee nee, vandaag spelen we het CENTIMETERspel! Geen idee wat dit is? Kom dan van 2 tot 5 
naar de lokalen.  
Dit was trouwens 1 van de favoriete spellekes van de leiding toen zei zo oud als jullie waren! 
 
 
 
 
Zondag 17 november 
 
Trek die nylonkousen, rokskes en topjes van jullie 
zussen of mama’s al maar aan, het is namelijk 
jeanettenvergadering vandaag!  
Kom als vrouw verkleed naar de lokalen van 2 tot 5! 
Tijd om ons van onzen beste kant te laten zien ;-) 
 
 
 
 
 
 

mailto:jvelewijt@gmail.com


Jong-verkenner 

 

 
 
Zondag 24 november 
 
Vandaag STUNTVERGADERING! Ne keer ne namiddag goed zot doen en de zotste tricks 
bovenhalen! Neem alvast wa bescherming mee zoals nen helm, scheenlappen, 
elleboogbeschermers en alles wa voor bescherming kan doorgaan zodat we de megabangelijkste 
stunts kunnen uitvoeren… 
 
 
 
Zondag 1 december 
 
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 ;-)  
 
 
 
Voila, da was het voor november, moesten er nog vragen zijn: jvelewijt@gmail.com 
 
Adios amigos en tot op de vergaderingen!!! 

 
Cheesy, Dhoore, Kleine Vc, Koning Joren, Pumba en Bernard de Camionard! 

                 
 

 
 
 

mailto:jvelewijt@gmail.com


Gidsen 

 

HEY GIRLZZZZZZZ 

 

November staat voor de deur en daar hoort natuurlijk een nieuwe samen 

bij vol leuke en spannende vergaderingen. 

Om het deze keer iets makkelijker te maken zal de samen niet meer in 

codetaal worden geschreven :) 

 

zondag 03/11 

kom van 2 tot 5 naar de lokalen om een supercool spel te spelen. Veel 

gaan we er verder niet over zeggen want dan is de fun er af. TIP: Het is 

een spel waarin vrienden moeten samenwerken en vijanden moeten 

tegenwerken, maarja dat is bij veel spelletjes zo... 

MOEHAHAHAHAAAAAAAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gidsen 

 

 

zondag 10/11 

vriendjesvergadering!! Neem allemaal een vriendje of vriendinnetje mee 

om ons te pletter te amuseren. Van 2 tot 5 aan de lokalen om armen, 

benen en misschien zelfs een hoofd te verliezen... aiaiai  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Gidsen 

 

zaterdag 16/11 

OPGELET!!!! Dit is een zaterdag!!!!! 

We gaan samen met onze Gouw (= Gouw Webra) Brussel onveilig maken. 

Een excuus als 'ik wil niet komen want ik ken niemand van die andere 

scouts' willen wij niet horen. Dit is een leuke gelegenheid om elkaar op een 

toffe manier te leren kennen. Zeker komen dus als je Scouts Elewijt wilt 

vertegenwoordigen en die andere scouts een poepie wilt laten ruiken :D ! 

Kom om 13.30u naar het station van Vilvoorde want we vertrekken van 

daaruit met de trein naar Brussel (trein vertrekt om 13.45u dus wees 

niet te laat!). Neem ook 4 eurokes mee voor je treinticket. Wij zullen 

terug aankomen in Vilvoorde om 17.45u. 



Gidsen 

 

 

Zondag 24/11 

  

Maak de tekening af en dan weet je waar we naar toe gaan... 

Kom om 12.45u naar de lokalen want om 13u stipt vertrekken we 

richting onze locatie. 

Hierbij een oproep aan de ouders om te rijden. Om 17u zouden wij graag 

opgepikt worden om weer naar huis te gaan. Alvast bedankt!  

 

 

 



Gidsen 

 

Zondag 01/12 

Het is weer kouder aan het worden en omdat we niet graag in de kou 

zitten gaan we zwemmen in Lier. Hier zijn sauna's, stoombaden, een 

bubbelbad, een golfbad en nog veel meer... Perfect om even te ontsnappen 

een de koude buiten en even te ontspannen :D  

Om 13u vertrekken we aan de lokalen richting Lier. We zullen om 17u 

terug zijn. Ook hiervoor zouden we de lieftallige ouders inroepen om te 

rijden. De leiding zal ook rijden, maar het is niet zo legaal om 20 gidsen 

in 2 auto's te proppen :). 

Meer info over de kostprijs en dergelijke zullen jullie nog krijgen. 

 

Dikke zoensels en tot in november 

XOXO  

Dorien, Lise, Emilie en Linde 

 



Gidsen 

 

 

 

  

 

 

 



Verkenners 

 

 

Voila se! De kop is eraf de eerste jaars zijn gedoopt! 

We vliegen er weer tegenaan! 

 

 

3 november. 

 

Dag Verkennertjes.  

Doe vandaag allemaal maar  ulle goeie stapschoenen maar aan en kleed ulle goe warm aan.  

En zie dat ge perfect in uniform zijt.   

Het is centimeter spelen dus van 14u tot 17 uur  aan de lokalen. 

 

 

8 en 9 en 10 november. 

 

Gaan we op survival weekend  

 

Meer info volgt nog via mail en gezichtsboek. 

 

 

17 november, 

 

Vandaag is het stunt vergadering. 

 

Dus bedenkt allemaal goeie stunts en voor zie iet van bescherming. 

 

Dus ook van 14uur tot 17uur. Mss kan het voor sommige langer duren in het ziekenhuis.  

Of in de verkenner bar.  



Verkenners 

 

 

 

24 november, 

 

vandaag gaan we wat me banden smijten.  

Ook van 14uur tot 17 uur 

 

 

30 november, 

 

Dat is een zaterdag we gaan dan al beginnen met avond vergaderingen. 

Omdat er al veel van jullie goed willen studeren.  

 Dus kom allemaal in jullie propere kleren. Want het is casino avond. 

 En het casino gaat open vanaf 20 uur en sluit om 22 uur 

 

Voila se mannen! 

Dit was het weer voor deze maand! 

 

Tot op de vergaderingen! 

Opti, Smurf, Poedel en Brampon! 



Jin 

 

Beste jinners, 
Er is weer een nieuwe maand aangekomen waar wij met de ganse bende gaan invliegen. 
Dit is een primitieve sameneditie aangezien deze op onze midweek zonder internet is geschreven. De 
inhoud is hetzelfde, er zijn enkel geen sexy prentjes in verwerkt waar jullie naar kunnen kijken. Maar 
dit zal met de volgende editie wel weer goedgemaakt worden, dus geen traantjes  
 

03/11 - Party Party 
Vandaag is het de eerste aflevering uit de serie jinfuif. 
Deze bestaat uit de algemene afspraken i.v.m. de jinfuif en de voorbereidingen. 
Wat moet er allemaal gebeuren en wie gaat dit allemaal doen komen jullie in deze episode van de 
serie te weten.  2 tot 5 @ the jinbar. 
 

10/11 – Hoe? Zo! 
Vandaag gaat een deel van jullie mede-jinners leiding geven aan de rest van de bende. 
Ook de leiding wordt hierbij terug lid en de geselecteerde groep jinners mag onze taak vandaag 
overnemen. Geen nood, iedereen gaat dit jaar mogen leiding geven aan de jinners dus gene stress. 
Ne deze spetterende aflevering van de medejinners wordt er nog gevierd op de scouts met een hapje 
en een drankje. Daarna is het afterparty in Weerde op Sinte-Mette TD. Deze aflevering start om 2u 
aan de jinlocals en eindigt ergens in weerde. Dus je kan ook best met de fiets komen.  
 

17/10 – Underground 
Deze game aflevering zal in de drukke centrum van Brussel doorgaan en wel-is-waar onder de grond.  
Hoe kan je gans Brussel rondreizen en er toch niets van zien? Kom voor meer van deze crazy 
toestanden al om 11u naar de lokalen in een volledig uniform (zoals altijd) en avec votre vélo. De 
tarieven voor deze opnames zullen later pas bekend gemaakt worden. 
 

24/11 – Buddy For A Day 
Vandaag gaan wij jullie overhoren over jullie taken i.v.m. de jinfuif die we eerder in de serie hebben 
besproken. Iedereen licht de rest van de groep in over hoe zijn taak is verlopen en hoe vlot dit ging. 
Na deze evaluatie hebben jullie allemaal voor 1 dag een vriendje meegenomen naar onze epic 
jinbase en gaan wij de meest waanzinnige shit doen met deze nieuwe buddy’s. Jullie worden allemaal 
van 2 tot 5 verwacht aan onze base, maar het kan wel eens zijn dat onze buddy’s na deze aflevering 
grote dorst hebben gekregen en maar 1 uitweg vinden in onze jinbar.  
 

01/12 – The big Lebowsk 
Deze keer gaan we bowlen avec le group. Dit zal doorgaan te Wemmel, hier gaan wij naartoe me de 
voiture. Dus als er schatjes van patatjes zijn die ons willen transporteren naar ginder zou dit mooi 
meegenomen zijn. Ook hiervan volgen de tarieven later nog.  
1 ding is wel zeker: Lange broek verplicht ! 
Dit bowlen zal doorgaan van x tot x. 
 
 
 
Dit was het weer voor deze maand, allemaal bedankt vo’t komme en tot de volgende ! 
Jullie neige jin-leiding Geile mama Jana, papa JerrekePunk en Wacko Tante Weichie xxx 
 



Achterflap 

 

 

Deze maand op de achterflap, een leuke sfeerfoto van onze levende brug! 


