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Redactioneeltje 

 

Beste vrienden van de Samen! 

 

 

Ja hoor we zijn er weer! Klaar om u weer een jaar vol fijne schrijfsels van de leiding te bezorgen. 

Laten we ons ook al even voorstellen: 

 

Inne Loncke en Jan De Laet 

Of meer scoutesk: Goedlachse Jacana en Behulpzame Camelus 

 

Indien u de samen hebt besteld maar niet gekregen laat ons zeker iets weten op jandelaet@live.be of 

inne_loncke@hotmail.com dat we dit zo snel mogelijk kunnen nakijken en in orde brengen voor de 

volgende editie. 

 

Wij zien u graag volgende maand terug bij leven en welzijn. 

Tot volgende maand! 

 

Jacana en Camelus 

 

 

mailto:jandelaet@live.be
mailto:inne_loncke@hotmail.com


Woordje GRL 

Beste scouts, gidsen en ouders 

Een nieuwe start van alweer een schitterend scoutsjaar en tegelijk de start van een nieuwe 

groepsleiding ploeg. Graag stellen wij onszelf even kort voor: 

Tom Develter   Paulien De Broeck  Stijn Bolyn 

 

Vooraleer we beginnen met het overlopen van de verschillende activiteiten die op de 

agenda staan, willen we onze voorgangers, Stijn De Leener, Wouter De Clercq en Karen De 

Weerdt bedanken voor hun geweldige inzet van de afgelopen 2 jaar! DANKJULLIEWEL!  

Tijdens het lezen van deze samen ligt de opening van ons scoutsjaar al even achter de rug.  

Bij deze willen wij nog even alle leiding, ouders, leden, vrijwilligers, sympathisanten 

bedanken voor de hulp en de talrijke opkomst op de eerste editie van ‘den Elewijste Pijl’! En 

in het bijzonder willen wij de Elewijtse Scouts Vrienden bedanken voor het organiseren en 

coördineren van dit nieuwe evenement! Dankzij jullie hebben we weer wat extra geld op 

onze spaarrekening voor het bouwen onze nieuwe chalet! Bedankt! Hopelijk hebben jullie er 

even hard van genoten als wij. 

Iedere zondag is er vergadering. Iedere tak* begint om 14u en eindigt om 17u, tenzij het 
anders vermeldt staat bij de programmatie van je tak.  
Wij verwachten hiervoor dat alle leiding & leden perfect in uniform aanwezig zijn. 
Kapoenen: speelkledij + scoutsdas 
Alle andere: Scoutsbroek/scoutsrok + scoutshemd + scoutsdas 
U kunt deze scoutskledij vinden op volgende adressen: 

 Hopper Leuven: Diestsevest 92A - 3000 Leuven 

 Son Mechelen: Adegemstraat 102 - 2800 Mechelen 



Woordje GRL 

* Een tak is de naam voor je leeftijdsgroep. Dit zijn:  

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

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

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

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

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

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

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

 Jin: meisjes en jongens uit het 6de middelbaar 

Ieder jaar werken we rond een gemeenschappelijk jaarthema dat hetzelfde is voor alle 
scouts en gidsen in Vlaanderen. Dit jaar is dit ‘Scouting? Gewoon doen!’. Voor meer info 
over dit jaarthema en waar je de kentekens op het uniform juist moet bevestigen kan je 
nagaan op de website van scouts en gidsen vlaanderen (www.scoutsengidsenvlaanderen.be) 
of bij de groepsleiding.  
Scoutsdassen zijn bij ons ook te verkrijgen aan 10 euro per stuk. Wij zijn iedere zondag van 
14-17u terug te vinden in de keuken.  
 
Elk jaar organiseren wij met de scouts een aantal activiteiten om geld in het laadje te  
brengen. In oktober zullen er twee activiteiten plaatsvinden. 
 

Op zondag 14 oktober 2012 zullen onze foeriers voor de derde keer een spaghettislag  

organiseren. Deze zal doorgaan vanaf 17u-21u. De opbrengst van dit Italiaans eetfestijn zal 
net zoals de vorige twee jaar integraal naar kook materiaal voor het kamp gaan. Meer info 
over de aankopen die onze foeriers hebben gedaan met de opbrengst van vorig jaar kan je 
vinden bij het Redactioneeltje, vooraan in deze Samen.   
 

We laten jullie in oktober ook nog genieten van ons jaarlijks Scoutsrestaurant dat op  

zaterdag 27 en zondag 28 oktober 2012 plaatsvindt. Zaterdag zijn jullie welkom 
vanaf 17u tot en met 21u. En zondag zijn jullie al welkom vanaf 11u tot en met 20u. 
Meer info hierover volgt nog, maar nodig alvast familie, vrienden en kennissen uit om samen 
te komen smullen van de lekkernijen die wij aanbieden! 
 
Jullie zijn allemaal van harte welkom op beide activiteiten en we wensen jullie en jullie  
kinderen een geweldig scoutsjaar toe! 
 
Indien jullie nog vragen, opmerkingen, suggesties hebben,… wij zijn bereikbaar iedere 
zondag van 14-17u in de keuken van de scoutslokalen of op grl_elewijt@yahoo.com of op 
onze gsm-nummers: 
 
Paulien De Broeck: 0498/ 37 49 39 
Tom Develter: 0499/ 37 64 65 
Stijn Bolyn: 0497/ 22 54 34 
 
 
--> check ook onze scoutssite op www.scoutselewijt.be <-- 

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


Kapoenen 

 

 
 

Kapoenen 
 
 
 
 

 
 



Kapoenen 

 
Dag liefste kapoentjes! :D 

Het nieuwe schooljaar is reeds begonnen, maar het nieuwe scoutsjaar moet 
nog van start gaan! Wij zijn allemaal al klaar voor het nieuwe jaar en wij hopen 
jullie ook natuurlijk! We gaan er weer een spetterend feest van maken elke 
vergadering. Wie nieuwsgierig is over wat er de komende maand op het 
programma staat, moet zeker verder lezen! 
 
16 september 2012 
Zoals jullie allemaal weten organiseren wij dit jaar met de 
opening van ons scoutsjaar een evenement! Namelijk De 
Elewijtse Pijl. Voor wie niet mee kan/wil fietsen begint de dag 
gewoon om 14u. Vanaf dan is er randanimatie voorzien voor jong 
en oud. De leden worden dan ook verwacht voor de opening van 
het scoutsjaar en de levende brug! Die dag is er ook de kans voor 
nieuwe leden om zich in te schrijven en al eens van de scoutssfeer 
te proeven! 

23 september 2012  
De eerste echte vergadering, hier kijken we al naar uit sinds 16 augustus. De meesten van 
jullie kennen al wel iemand in onze groep, maar er zijn natuurlijk ook nog kapoenen waarvan 
jullie helemaal niets weten. Het is dus de hoogste tijd om daar iets aan te veranderen! Om 
elkaar beter te leren kennen gaan we vandaag van 14-17uur kennismakingsspelletjes spelen.  

30 september 2012 

Vandaag mogen jullie al jullie vriendjes meenemen vanaf 
14uur tot 17uur, maar er is wel één voorwaarde! Alle 
vriendjes die jullie meebrengen, moeten in het eerste of 
tweede leerjaar zitten. We gaan aan al jullie vriendjes laten 
zien wat wij allemaal doen op de scouts. We zullen dus al 
onze scoutkwaliteiten eens bovenhalen en showen. 
Hopelijk vinden jullie vriendjes het dan even leuk als jullie.  

7 oktober 2012 

Nu dat we met 10x zoveel kapoenen zijn na vorige week is het tijd om ons tegenover elkaar 
te bewijzen! Voetbal, Chinese voetbal, trefbal, estafette, dansen, … alle sporten zullen aan 
de beurt komen op deze sportdag. We willen dan ook vragen of er zoveel mogelijk van jullie 
met de fiets willen komen. Trek jullie meest sportieve outfit aan en zorg ervoor dat jullie om 
14uur aan de lokalen staan! 

14 oktober 2012 
We spelen een spel vanmiddag! We gaan een gezelschapspel spelen, 
maar in het groot en met levende pionnen! Trek allemaal een lange jas 
aan, breng allemaal jullie vergrootglas mee, zet een hoed op en normaal 
zijn jullie dan goed voorbereid! Jullie raden het goed, vandaag zijn jullie 



Kapoenen 

3uur lang de detective!  

 

21 oktober 2012 

School is zo vermoeiend, we worden er allemaal zo moe van! Vandaag hebben we dus een 
echte boefvergadering ingevoerd! Wat gaan we doen? We zullen eerst een goed 
nestje/kamp bouwen in ons lokaal, waarin we kunnen chillen. Daarna installeren we ons en 
zetten we al het eten binnen handbereik, opdat we zo weinig mogelijk moeten bewegen 
vanaf dan. We verwachten jullie van 14uur aan de lokalen om te boeffen en hopelijk is al het 
eten op om 17uur. 

28 oktober 2012 
Het is geen vergadering op zondag, maar jullie mogen wel iets komen eten in ons eigen 
scoutsrestaurant dit weekend!  

24-25 november 

Iedereen die mee wilt op weekend moet deze data vrijhouden! Verdere en exactere 
informatie zal nog gegeven worden. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Kabouters 

 

Hoi hoi, allerliefste kaboutertjes, 

Het nieuwe jaar staat voor de deur!!!! Joepie! Nu de oudste kapoenen over de 

levende brug zijn gegaan en kabouters zijn geworden, kunnen we beginnen aan 

een super leuk jaar met super leuke activiteiten!  

23 september: 

Er zijn tien nieuwe kabouters bijgekomen en een paar weggegaan, hoogste tijd 

om aan team building te doen! Dat wil zeggen dat we vandaag elkaar beter 

gaan leren kennen met allerlei kennismakingsspelletjes. Van 2-5 aan de scouts!  

30 september: 

Weet jij wanneer Sinterklaas op bezoek komt, wanneer de mega toffe scoutsfuif 

is of wanneer je kaboutervriendjes jarig zijn? Kom het ontdekken aan de 

scoutslokalen en speel mee met het mega toffe kalenderspel. Ben je benieuwd 

wat het wordt, één adres: van 2-5 @ lokalen.  

 (ps: je mag versiering meenemen voor het lokaal) 

7 oktober: 

Een nieuwe maand, tijd om eens iets aan onze conditie te doen. We houden 

vandaag de geweldige gigantische coole sportmarathon!  

Woeeeeeeeehoeeeeeeee Toevallig is het vandaag ook SPORTFESTIVAL, komt 

dat mooi uit, kunnen we daar uitgebreid aan alle sporten doen! We spreken af 

aan frituur Lucienne om 10.00 uur, daar worden jullie ook terug opgehaald om 

17.00 uur.  Wat is belangrijk? Jullie op voorhand inschrijven en een lunchpakket 

meenbrengen. Tot dan! Wie zich niet heeft ingeschreven kan nog steeds mee, 

maar betaald aan de kassa een prijs van 7 euro. Inschrijven via mail. 

14 oktober: 

Vandaag kan je doen wat je altijd al wou doen! Je mag voor één keer niet 

alleen, maar met twee naar de scouts komen! Want vandaag is het 

VRIENDJESVERGADERING! Joepie! Neem allemaal je vriendje of 

vriendinnetje mee naar de scouts. Daarna kunnen jullie samen smullen van 

overheerlijke spaghetti, want de fourage kookt voor iedereen die wil mee-eten.  

Het is spaghettislag!  Van 2-5 aan de lokalen. 

 



Kabouters 

 

21 oktober: 

De allernieuwste kabouters worden vandaag op de proef gesteld, want vandaag 

is het DOOP!! Ben je je eerste jaar in de scouts of eerste jaar kabouter kom dan 

met kleren die vuil mogen worden naar de scouts. Breng in een zak droge kleren 

en een handdoek mee. Van 2-5 aan de lokalen. 

27/28oktober: 

Dit weekend kunnen jullie allemaal lekker komen smullen in de Prins, want het 

is SCOUTS RESTAURANT! Het is zondag dan ook geen scouts. Wij zien jullie 

allemaal daar!  

4 november:   

Wat vonden jullie van al die dingen die gesjord waren op de Elewijtse pijl? Het 

podium, de lange tafels of de kookpotten boven het vuur? Vandaag gaan we een 

heuse techniekenvergadering houden. Benieuwd wat we gaan bouwen? Haal 

dan je powergirls-krachten boven en kom het ontdekken van 2 – 5 @ lokalen  

 

Voilà, een hele boterham! Wij kijken er al ontzettend naar uit! 

Tot snel!  

Dikke kussen van de leiding! 

Jozefien – Liese –Silke -  Enya -  Nathalie 

(Nog een laatste terugblik op het kamp) 

 



Welpen 

 

Dag supermegatoffe welpen! 

Spijtig genoeg weer naar school, maar wat veel leuker is: weer naar de 

scouts! ;-) 

Na een supercool kamp is het weer tijd voor een nieuw scoutsjaar dat minstens zo tof zal worden als 

het vorige!  De meesten weten natuurlijk al wie de welpenleiding zal zijn dit scoutsjaar, maar toch 

nog even kort jullie  "nieuwe"  leiding voorstellen: 

  

 

 

  Tabaqui  

 

 

  

 

 

 

 

 

Shere-Khan 

 

 

 

 

 

    Bagheera  

 

 



Welpen 

 

 

 

chil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hathi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welpen 

 

Hier is de maandschors van september/oktober: 

 

Zondag 23 september  

Kennismakingsvergadering! Omdat er een paar welpen naar de jv's zijn en er een paar bij komen van 

bij de kapoenen, gaan we vandaag kennismaken met elkaar! We spelen leuke spellekes en  we zullen 

natuurlijk ook veel ravotten! 

Van 2 tot 5 aan de lokalen! 

 

Zondag 30 september 

Vandaag is het vriendjesvergadering! Neem allemaal een vriendje mee dat nog niet in de scouts zit, 

zodat zij eens kunnen meemaken hoe leuk het wel is bij de welpen ;)  

We zullen typische scoutsspelletjes spelen, van 2 tot 5 ad lokalen! 

 

Zondag 7 oktober 

We gaan vandaag met zen allen naar het sportival in hofstade plage! Een hele dag supercoole 

sporten doen! Meer info is er te vinden op www.jeugdsportival.be  

Voor de ouders:  graag voor 30september een mailtje sturen naar welpenelewijt@hotmail.com of 

jullie meegaan of niet. We spreken af om 11u aan de lokalen en zullen om 16u30 terug zijn.  HEEL 

belangrijk: kom allemaal met de FIETS en vergeet zeker geen SLOT! (De prijs laten we nog weten via 

mail) 

Dus, wat moeten jullie meenemen: 

- fiets 

- slot 

-lunchpakket 

-voldoende drinken (vooral als het een warme dag is) 

-regenjas (als het een regenachtige dag is ;) ) 

 

We sturen over dit alles nog een mailtje! 

 



Welpen 

 

Zondag 14 oktober 

Kom allemaal verkleed als bomma of bompa naar de scouts, want vandaag is het bomma-en 

bompavergadering!!!  

Kom met jullie wandelstokken, geruite vesten, bretellen, ...  van 2 tot 5 naar de lokalen. 

 

Zondag 21 oktober 

De langverwachte (en gevreesde?) DOOP.  Dit is natuurlijk supertof, ook voor de eerstejaars! 

Van 2 tot 5 aan de lokalen. De tweede-en derde jaars worden een half uurtje vroeger verwacht 

(half2).  

voor de eerstejaars: GEEN UNIFORM aandoen, doe kleren en schoenen aan die vuil mogen worden + 

breng reservekleren en een handdoek mee! 

 

27-28 oktober 

SCOUTSRESTAURANT (allemaal komen eten =D)! GEEN VERGADERING (zie woordje GRL vooraan in 

de samen voor meer info) 

 

Zondag 4 november  

Bandenvergadering!  

Kom van 2 tot 5 naar de vergadering voor een namiddagje zot doen met 

auto-en fietsbanden ;) 

Het wordt geweldig ;) 

 

 

Zo welpjes, dit was het voor deze eerste samen, 

TOT OP DE VERGADERINGEN!! 

Vele groeten  van de welpenleiding: 

 

Hathi, Bagheera, Tabaqui, Shere-Khan en chil 



Jong-gidsen 

 

 

 

Liefste jonggidsen, 
Na een geweldig kamp nemen we enerzijds met spijt in ons hart afscheid van de 
derdejaars jonggidsen die nu echte gidsen zijn maar anderzijds verwelkomen we 
onze allernieuwste eerstejaars! Niet alleen de jonggidsen zijn veranderd maar er is 
ook een kersverse leidingsploeg (met uitzondering van de twee ‘oudjes’ in het 

leidingsteam) Zoals de meesten ondertussen al weten bestaat het nieuwe 
jonggidsenleidingsteam uit Lina, Laura, Emilie, Eva, Dorien en Lise. Wij hebben er 
alvast zin in! Hou alvast het weekend van 16-17-18 november vrij want dan is het 
ons eerste echte weekend! ( Samen met de boys, love love ❤! ) 

 
Zondag 23 september Kennismakingsvergadering: 
Vandaag is het onze eerste echte vergadering samen dus naar al oude gewoonte 
gaan we elkaar een beetje beter leren kennen. Nu denken jullie waarschijnlijk: ijkes 
weer die saaie kennismakingsvergadering. Maar jullie hebben het mis want het wordt 
geen traditionele: ik-ben-Lise-en-ik-ben-21-jaar-vergadering, nee hoor! Het wordt een 

bangelijke, actieve en originele kennismakingsvergadering! We verwachten jullie van 
14u tot 17u aan onze mooie lokalen! 

 
Zondag 30 september Vriendjesvergadering:  

Oh jawel jullie lezen het goed vandaag moeten jullie allemaal een vriendinnetje 
meenemen. Wij hebben alvast al allemaal een vriendinnetje gevonden dat mee wil 
gaan. Dus dat kunnen jullie zeker ook! Het leuke hierin is dat wij (en jullie uiteraard) 
jullie vriendinnetjes ervan overtuigen hoe leuk dat de scouts eigenlijk wel is, want we 
kunnen hen wel verhalen vertellen maar als ze het echt eens kunnen meemaken zijn 
ze zeker overtuigd! Dus allemaal zoveel mogelijk vriendinnetjes meenemen en we 
zien jullie van 14u tot 17u aan de lokalen!  
 
Geheime tip: onthou de volgende woorden, kan van toepassing zijn.. 
1. Sternocleidomastoideus 2. Grasmachine 3. Dromenvanger 4. Nagellak 5. Hendricks 
 

Zondag 7 oktober Sportival: 
Vandaag gaan we lekker sporten en onze conditie een beetje bijschaven op het 
sportival! Dit gaat door in het Bloso Domein van Hofstade dus vergeet zeker jullie 
fiets en fietsslot niet. Wat je ook moet meenemen is een lunchpakket, drankje, 
sportschoenen, eventueel regenjas en een paar centjes. We spreken om  10u af aan 
de lokalen in uniform en we zullen tegen 17u terug zijn aan de lokalen.  
 
Al wie graag wilt meedoen moet zich inschrijven voor 20 september door een mailtje 
te sturen naar het jonggidsenemailadres (jonggidsen.elewijt@hotmail.com). Als jullie 
op tijd inschrijven kost het 5€ en anders 7€. Deze centjes nemen jullie mee op de 
dag zelf.  
 
Zondag 14 oktober Doop: 
Vandaag worden de jongsten onder ons ingeleid in het echte jonggidsenleven. De 
tweede- en derdejaars worden verwacht vanaf 13u en de eerstejaars van 14u tot 
17u. Iedereen komt perfect in uniform maar de eerstejaars moeten zeker ook slechte 
kleren en een handdoek meenemen.  



Jong-gidsen 

 

 
Zondag 21 oktober Designersvergadering: 
Wil jij net zoals Nicky Vankets je modedroom realiseren? Droom je ervan om je eigen 
collectie in de winkelrekken te zien hangen? Is kleren maken je passie en ontwerpen 
je leven? Of kom je gewoon graag naar de scouts? Kom dan van 14u tot 17u naar de 
lokalen en neem vooral mee: een kledingstuk dat een makeover kan gebruiken, 
naald en draad, knopen, lintjes, allerlei accessoires om jouw kledingstuk te versieren 
of de finishing touch te geven aan jouw model! 
 
26-27-28 oktober Scoutsrestaurant: 
Meer info vooraan in de samen. Maar gewoon allemaal komen eten!! ;) 
 
Dit was het voor september en oktober, 
Toedels!  
 
Tip: er zit iets verstopt in de tekst.. hihi! 
 

Jullie nieuwe of oude leiding, 
 
Dorien:  0472/41.39.92 
Eva:   0499/26.13.92 
Emilie:  0479/60.74.71 
Laura:   0496/39.78.46 
Lina:   0498/81.86.71 
Lise:   0472/66.34.28 



Jong-verkenner 

 

 
 

Yo yo yo, 

 

Na ons mega awesome kamp beginnen we al weer aan ons nieuw scoutsjaar om ons 

voor te bereiden op een nog mega awesomer kamp volgende zomer. 

Vanaf nu weer elke zondag stoom afblazen @ onze vertrouwde lokalen (of zaterdag als 

we dan een vergadering plannen, alhoewel zou dat ook wel eens vrijdag kunnen zijn als we dat beter 

vinden, om niet te vergeten dat het ook vrijdag, zaterdag en zondag vergadering tegelijk kan zijn 

moesten we nu eens op weekend gaan, niet te vergeten natuurlijk dat dit ook op weekdagen kan 

vallen tijdens feestdagen en... Oké genoeg gezeverd, wa gaan we nu allemaal doen in oktober (en 

eind-september). 

 

zondag 23 september 

 

Om onze nieuwe leiding en jong-verkenners te leren kennen en vice versa voor de 

rest, gaan we vandaag een kennismakingsvergadering doen.  

 

Wij verwachten jullie van 2h tot 5h aan de lokalen. 

  

zondag 30 september 

 

Omdat wij bangelijk zijn, vinden we dat ons lokaal er ook bangelijk moet uitzien, 

daarom is het lokaal-pimp-dag. We zullen ons kunstzinnige talent boven halen om 

van ons nogal vuile  (maar toch charmante) lokaal een een goede opknap beurt te 

geven, 

Wat nemen we mee: verf, posters, stickers, gadgets dat we in ons lokaal zouden 

kunnen gebruiken, etc..... 

2h-5h @ de lokalen 

 



Jong-verkenner 

 

zondag 7 oktober 

 

Vandaag is het naar jaarlijkse gewoonte Sportival, we zullen ons een hele dag gaan 

amuseren in het gekende Bloso Domein van Hofstade, onze sportieve dag gaan we 

afsluiten met een klein concert aan het strand. Meer hierover laten we zo snel 

mogelijk weten via mail en op de vergadering. 

We spreken af om 10h aan de lokalen en we verwachten dat we rond 5h-6h terug 

zullen zijn. 

zondag 14 oktober 

 

Vandaag gaan de eerste jaars en de nieuwelingen bij de Jong verkenners hun 

bewijzen. Het is namelijk doop, we doen dit vroeg op het jaar 

 

Van 2h tot 5h aan de lokalen 

extra: eerste jaars en nieuwelingen, doe kleren/schoenen aan die vuil mogen worden. 

 

zondag 21 oktober 

 

Wat is rond en kan mee gegooid worden?... Een band! 

Jaja maak je al maar klaar want vandaag is het dus bandenvergadering!  

As usual van 2h tot 5h aan de lokalen. 

 

zaterdag 27 en zondag 28 oktober 

 

Hoera! Scouts Restaura...nt, dit weekend mogen jullie met de familie en/of vrienden, 

kenissen,... komen eten in ons Scouts restaurant. Voor meer info: check de samen 

vooraan. 



Jong-verkenner 

 

 

 

Greetz, 

 

Jana, Jelle, Bernard, Linde, Pumba, Opti 

 



Gidsen 

 

 

Aloha, 

Ziet is hier, de eerste samen van het nieuwe scoutsjaar se. We hopen dat iedereen er veel zin in heeft 

en dat het een awesome jaar gaat worden. Al valt daar niet echt aan te twijfelen!  

Zondag 07/10 

Vandaag is het sportival! Jeeeuj! We spreken af aan de lokalen en gaan dan samen MET DE FIETS 

naar het blosodomein. Het exacte uur zal via facebook of mail gemeld worden. Zorg er dus voor dat 

je een fiets hebt, dat je je uniform aanhebt en dat je goed bent uitgeslapen, want het gaat een 

sportieve, maar ook zalige dag worden. 

Zondag 14/10 

Buiten een goede conditie moet je natuurlijk ook sociale vaardigheden hebben. Om deze te testen 

doen we naar aloude gewoonte een vriendjesvergadering. Neem je beste vriend, lief, nicht, neef,  

vriend, klasgenoot, buur,… meer naar de scouts. Extra bonuspunten als je iemand van de chiro kan 

meepakken. Dan kunnen ze eens meemaken hoe het echt moet ;). Deze vergadering gaat door van 2 

tot 5 aan de lokalen. Be there! 

Zondag 21/10 

Vandaag worden de eerstejaars en de eventuele nieuwe gidse (na vriendjesvergadering) getest. Het 

is natuurlijk DOOP! Aan de gedoopten, neem slechte kleren mee! Meer willen wij hier niet over kwijt. 

2 tot 5 aan the locals zoals altijd! 

Zaterdag 27/10 en zondag 28/10 

Scoutsrestaurant! Meer info volgt later 

 

Zondag 4/11 

Geeeeeeeef ACHT! Trek u neigste militaire kledij maar aan, want het is AMERICAN MILITARY 

VERGADERING. We gaan echter geen land veroveren of oorlog voeren met de rest van de 

jeugdbewegingen. We gaan wel wargames, drills and other nice shizzle doen. Geweren, granaten en 

andere wapens zijn niet toegelaten! Daar zorgen wij wel voor! Wij zien jullie om zero twohundred 

hours (2 uur) aan de lokalen voor de briefing! Verkleden is niet verplicht maar maakt het wel een pak 

neiger. 

En voila dat is het voor de maand oktober. November wordt nog zaliger, maar daar gaan we nog 

niets van verklappen. Nadenkpuntje van de week: 

Als een boom valt op een plaats er niemand is, maakt dit dan geluid.  

Een discussie zal tijdens een van de vergaderingen gevoerd worden. 

Greeeeeeeetz van jullie legend-wait for it- dary leiding 

Fran, Fubu, Fruth, Fielke en Fofie



Verkenners 

 

 

JA MAN! 

 

We zijn der terug mee sie :D 

 

 

Met de leiding hebben we alvast een hoop voorbereiding achter de rug voor het nieuwe jaar. 

Zonder verdere inleiding de maandschors: 

 

 

23 september 14u – 17u @ the locals 

 

We leren elkaar wat beter kennen om dan ineens in crazy Vk-stijl het lokaal te pimpen en te 

stylen. 

Zotte games, neige gasten, pimped out lokaal. Wat wilt ne mens nog meer? 

 

30 september 14u – 17u ad lokalen 

 

Brengt ulle toffe vriendjes/vriendinnekes mee! We gaan die gasten overtuigen da Scouts tof 

is om zo ne nog veel toffere groep te maken. (Als dat al mogelijk is)  

 

OKTOBER 

 

7 oktober  

 

Woepa! Sportival babes! 

We gaan weer vanalle sporten doen om af te sluiten met een neig optreden. 



Verkenners 

 

De juiste uren mailen we jullie nog/zetten we op de verkenenr facebook. 

 

14 oktober 14u-17u (2de en 3dejaars om 13u15 

ad lokalen) 

 

It's gonna be legen wait for it dairy! 

Maar de eerste jaars zullen het misschien iets minder leuk vinden.(Nee super neig!) 

Vandaag onzen doop! 

1stejaars doe zeker kleren aan die heel vuil mogen worden. 

 

21 oktober 14u-17u aan de lokalen 

 

Breng maar nen hoop eitjes mee want we gaan met die eitjes dingen doen! 

Vergeet zeker ook gene slechte panty van de mama/vriendin mee te pakken die ze niet meer 

wil aandoen. 

 



Verkenners 

 

 

27 + 28 oktober 

 

Scoutsrestaurant! 

We wassen naar goede jaarlijkse gewoonte weer af samen met de toffe gidsen. 

De juiste uren mailen we jullie door. (Je moet geen heel weekend komen afwassen/afdrogen 

maar dat zou wel super tof zijn!) 

Zeker een paar vaatdoeken/keukenhanddoeken meebrengen aub! 

 

NOVEMBER 

 

4 november 

 

Zend al ulle neige liedjes (die tekst hebben) al maar in want dees is te cool voor woorden ;-) 

(Resultaat komt zeker op de site/youtube) 

 

 

Leuke weetjes: 

 

Iemand van de leiding verjaart de dag na het sportival 

We 11ste jaars hebben 

We 22 Verkenners hebben 

De helft van de verkenners dus uit 1stejaars bestaat! 

Er 2 leiding met de moto rijdt 

Er 2 leiding samen in de klas zit 

 

 



Verkenners 

 

Veel liefs en super awesomeness van de leiding 

 

Bob, Niels, Jan en Jeroen 

Weichie, Smurf, Poedel en Jerre 

 



Jin 

 

 

Liefste LovahLovaahhJinnaahhz, <3 xxxx 

Hier is ie dan, onze eerste mega super coole samen van het jaar!  

Jullie weten al dan het een bangelijk jaar wordt, deuuh! 

23 SEPTEMBER: 

Wij kennen elkaar eigenlijk nog niet echt, dus het wordt ne keer dringend tijd da we elkaar 

wa leren kennen. Wie zijn wij eigenlijk allemaal? Wat doen we? Wat drijft ons? Wat zal het 

worden? Wie zal het worden? Hoe zal het zijn? Hoe zullen we zijn? Hoe gaat het in zijn 

werk? Wie doet wat? Wat doet wie? Wat mag wel? Wat mag niet? Wat doen we aan? Naar 

waar trekken we? Waarom doen we dit? Genoeg gezeverd , kom gewoon van 14 uur naar 

de lokalen, ne fiets zou handig zijn!  

30 SEPTEMBER: 

De hete mossels van de Jin gaan helpen op de minder hete mosselfeesten! Ondertussen 

doen we nog wa grave dingen, zoals we gewoon zijn éh! The usual shit! ;) Kom maar naar 

de lokalen om 13u15 met de fiets deze maal! We spreken nog af op facenbook of we zelf 

mosselkes gaan binnensteken of niet! 

7 OKTOBER: 

SPOOOOOOOOOOOOOOOORTIVAAAAAAAAAAAAL!  En de jin gaat verkleed als het 

thema: SPORTY! De juiste uren volgen nog maar pakt da we gaan rond 11uur met de velo! 

 Achteraf pikken we een klein optreden mee van ‘SCHOOL IS COOL’.  Neem allemaal 5 

euro mee voor inschrijving ! 

14 OKTOBER: 

Vandaag gaan we echt iets cool doen. We hebben eigenlijk nog ni veel zin om te verklappen 

wat we gaan doen. We zijn nogal mysterieuze mensen. Maar oké oké, jullie krijgen één typ: 

Smeer jullie duim maar in! Kom om 14 uur naar de lokalen!  

16-21 OKTOBER: 

MIDWEEK!  

Jullie hebben hier al een coole brief over ontvangen;  Gelieve zo snel mogelijk 42 euro te 

storten op het rekening nummer: BE93 0016 7885 3667 of cash te geven tijdens de 

vergadering. Indien jullie nog vragen hebben gelieve dit te laten weten, ook bij speciale 

hobby’s, diëten, enzoverder. We maken er een bangelyke week van! 

27-28 OKTOBER: 

SCOUTSRESTAURANT!  Naar jaarlijkse gewoonte verzorgt de jin den drank op het 

scoutsrestaurant. Wie wanneer moet werken spreken we nog af, maar hou zeker 

zaterdagavond, zondagmiddag en avond vrij!  



Jin 

 

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. 

 

Ziezo, nu hebben jullie een beter idee hoe neig het wel wordt dit jaar. Crazy in the coconut 

dus!  

 

Sexy! 

Bolina – Nieuwe – Inne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



Achterflap 

 

 

 

 

 

 


