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Redactioneeltje 

Wellaan damens en heren! 

 

We beginnen er weer eens aan! Wij (Goedlachse Jacana en Behulpzame Camelus) brengen jullie 

weer een jaar lang het beste maandblad ter wereld! 

 

Wat u mag verwachten zegt u? De gekke hersenspinsels van de leiding maar ook nuttige informatie! 

Check zeker ook eens de achterflap, het water loopt ons alvast in de mond. 

Nog even over die gekke hersenspinsels, lees zeker ook eens de Gidsensamen, het zet je wel aan het 

denken. Indien je de immer zwoele Opti wil zien neem dan alvast een kijkje bij de Verkenners, zijn 

foto doet meerdere harten smelten! (Al kan dat laatste natuurlijk ook een hersenspinsel zijn) 

Voor de nieuwe lezers, de Samen komt elke maand uit behalve in juni en augustus. Het 

september/oktober nummer is dan weer een dubbel editie. Natuurlijk zij we naast de papieren versie 

ook online te bewonderen: www.scoutselewijt.be En door klikken naar “Samen” Daar vindt u alvast 

ook de edities van het scoutsjaar 2012 – 2013. 

Lees zeker ook het “Woordje GRL” hierin staat een berichtje met wat er precies gebeurt met de 

opbrengst van de Spaghettislag., een foto van onze symphatieke/mooie/geweldige (streept u zelf 

maar door wat niet van toepassing is) Groepsleiding. 

Zonder veel gedoe laten we u verder graag genieten van deze Samen! 

 

 

 

Veel leesplezier, 

Goedlachse Jacana en Behulpzame Camelus 

 

http://www.scoutselewijt.be/


 



   Woordje GRL 

Beste scouts, gidsen en ouders 

De eerste samen van het nieuwe jaar is alweer een feit! Na onze batterijen opgeladen te hebben op 

kamp, is het nu tijd voor een nieuw scoutsjaar! Dit wordt ons 2e jaar als groepsleiding, maar graag 

stellen wij ons nog even voor: 

 

 Tom Develter  Stijn Bolyn  Paulien De Broeck 

Tom is 22 jaar en zit al 17 jaar in de scouts van Elewijt.  Zijn totem is Mondige Panda en zijn 

lievelingseten is spaghetti carbonara. (Meer weten over waar Tom het liefste spaghetti eet? Lees 

verder!) 

Stijn is 25 jaar en zit al 14 jaar in de scouts van Elewijt. Zijn totem is Roserode Opaaloranje 

Bereidwillige Jakhals en hij heeft geen lievelingseten. 

Paulien is 23 jaar en zit al 17 jaar in de scouts van Elewijt. Haar totem is Limoengroene Satijnrode 

Frivole Calidris en haar lievelingseten is spaghetti bolognaise. (Meer weten over waar Paulien het 

liefste spaghetti eet? Lees verder!) 

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 renoveren van onze huidige lokalen en het bouwen van een 

nieuwe chalet! Bedankt! Hopelijk hebben jullie er even hard van genoten als wij. 



   Woordje GRL 

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 

* 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 ‘Spelen! Bovenal, Overal’. 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 6 oktober 2013 zullen onze foeriers voor de vierde keer een spaghettislag 

organiseren (Hier eten Tom en Paulien dus het liefste spaghetti!!!!!). Deze zal doorgaan 
vanaf 17u-21u. De opbrengst van dit Italiaans eetfestijn zal net zoals de drie jaar integraal 
naar kook materiaal voor het kamp gaan. Wat hebben ze vorig jaar met het geld gedaan? 
Dat lees je hieronder: 
 
Hallo, 
   
Vorig scoutsjaar organiseerden wij (Fouriers van Scouts Elewijt) reeds onze derde 
spaghettislag.  
Het bracht iets meer op dan de eerste(948€) en tweede(1111€) editie namelijk 1262,8€.  
Weerom kochten we er materiaal mee om onze 5 fourages op kamp te versterken.  
 
Het volgende stond op ons boodschappenlijstje: 
12 Curver boxen 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/


   Woordje GRL 

24 drinkbekers (Rood) 
48 borden (Rood) 
3  Paella pannen (diameter 55cm) 
3  gasvuren (rond diameter 40cm) 
1  shelter  
Ook dit jaar willen we verder blijven investeren en door massaal naar onze vierde 
spaghettislag te komen helpen jullie allemaal mee. 
Dit gaat terug door aan de scoutslokalen en wel op zondag 6 oktober van 17 tot  21u.  
Inschrijven is niet nodig. Alle details vind je op de flyer die via de gekende kanalen wordt 
verspreid. 
  
Tot dan, 
  
Fouriers Scouts Elewijt 
 

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: 
 

Tom: 0499/ 37 64 65 
Stijn: 0497/ 22 54 34 
Paulien: 0498/ 37 49 39 
 
Stevige linker! 
 
Panda, Jakhals en Calidris 
 
--> check ook onze scoutssite op www.scoutselewijt.be <-- 

mailto:grl_elewijt@yahoo.com


Kapoenen 

Dag Kapoenen ! 

Klaar voor een nieuw scoutjaar lieve kapoentjes? Wij wel  De meeste van jullie hebben 15 

september op de elewijtse pijl al kunnen zien wie jullie nieuwe leiding wordt, sommigen weten het 

nog niet. Daarom is het heel belangrijk om snel snel snel naar de scouts te spurten!                            

3,2,1…. HIER GAAN WE DAAAAAAAN ! 

22 september 

Omdat het vandaag de eerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar is, gaan we elkaar wat beter 

leren kennen. Dat gaan we doen op een kei-coole-mega-gekke-kapoenen-manier. 14 – 17u aan de 

lokalen ! 

29 september 

Vandaag gaan we knutselen. Maar niet zomaar knutselen natuurlijk, of wat hadden jullie gedacht? 

Wij kapoenen doen niets gewoon, maar alles speciaal en gek en dolletjes  Belangrijk: neem 

allemaal een petfles, drankkarton, wc-rolletje(s), rol van de keukenrol, … mee. ( of andere gekke 

gerecycleerde spulletjes). Je moet NIETS kopen, je neemt enkel mee wat je thuis hebt liggen. 14-17u 

aan de lokalen! 

6 oktober 

Vandaag gaan we sporten sporten sporten en sporten. Doe allemaal jullie sportoutfit maar aan en 

kom van 14 tot 17u naar de lokalen! 

13 oktober 

Vandaag is het vriendjesvergadering, dat wil zeggen: neem ALLEMAAL een vriendje of vriendinnetje 

mee naar de scouts, en toon hen hoe leuk het wel niet is bij ons! Van 14-17 aan de lokalen. 

20 oktober 

Vandaag is het Halloweenvergadering. We gaan griezelen!!! Kom allemaal verkleed als spook, heks, 

pompoen, skelet, vampier, spin, …naar de scouts. Van 14-17 aan de lokalen. 

26 en 27 oktober 

Dit weekend is het scoutsrestaurant. Kom allemaal met jullie mama, papa, oma, opa, tante, nonkel, 

liefje, broertje en zusje lekker smullen in de Prins in Elewijt. De leiding zal heel het weekend helpen, 

dus zondag GEEN vergadering. 

En dan nog een extra belangrijk puntje!!!! 

Het eerste weekend van het jaar zal voor de kapoenen doorgaan van zaterdag 23(vanaf 10u) tem 

zondag 24 november (tot 12u) ! 

Groetjes Mathilde, Marit, Laura, Katoke, Lina, Ruben & Bram 

 



Kapoenen 

 



Kabouters 

Hier zijn we weer allerliefste kaboutertjes!     

We starten met een nieuw en spetterend scoutsjaar en kijken er naar uit 

om dat met jullie te beleven! We vliegen er meteen goed in met de 

maanden september en oktober  :D  

Dit staat er op ons programma :  

 

Zondag 15 september  

Een dag vol fietsplezier en natuurlijk niet te vergeten de overgang. De 

nieuwe kabouters die van de kapoenen komen mogen zich wagen over de 

levende brug vanaf 15u.  ’s Avonds kan je ook nog een hapje eten, maar 

voor meer info verwijzen we jullie door naar de website . 

www.denelewijtsepijl.be  

Zondag 22 september 

Vandaag gaan we een beetje kennismaken met de nieuwe leiding en de 

nieuwe kabouters. We spreken af van 14u tot 17u aan de lokalen om 

een reuze ganzenbordspel te spelen. We voeren opdrachten uit en 

spelen spelletjes om elkaar beter te leren kennen.  

 

Zondag 29 september 

Nu dat we allemaal al goede vriendjes zijn gaan we ons 

kabouterlokaal eens een grondige beurt geven. Heel 

belangrijk is natuurlijk de nieuwe verjaardagskalender 

zodat we zeker geen enkele verjaardag zomaar laten 

voorbij gaan.  Maar ook de muren mogen wat 

opgefleurd worden.  Als je dus een leuke poster hebt of 

andere decoratie mag je deze altijd meenemen!   We 

spreken hiervoor af van 14u tot 17u aan de lokalen.  

 

Zondag 6 oktober  

Vandaag laten we ons van onze sportiefste kant zien want we gaan naar het 

sportival in het Blosodomein! Je moet je hiervoor inschrijven door een 

mailtje te sturen naar : kabouterleidingelewijt@hotmail.com  en liefst voor 

22 september. Wij kunnen tot 24 september online kaarten bestellen en 

dan is de inkomprijs €5 , kabouters die later nog inschrijven kunnen nog mee 

 

 

 

http://www.denelewijtsepijl.be/
mailto:kabouterleidingelewijt@hotmail.com
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=scouts+en+gidsen+kabouters&source=images&cd=&cad=rja&docid=CCNicFWuuO6GEM&tbnid=o8CQZ4-tXXrgcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gidsenboom.scoutnet.be/tak-kabouters.htm&ei=psItUrDuJfK10QXsoIFQ&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNH4zwxggJwiReMfbdXsH5gRhU0JvQ&ust=1378817030377852
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=scouts+en+gidsen+kabouters&source=images&cd=&cad=rja&docid=3-heY76y6lvUYM&tbnid=PBNWgkkGSZFrBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.scoutswvb.be/fotos&ei=_MQtUr3aE8rB0gWPtYH4Cg&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNH4zwxggJwiReMfbdXsH5gRhU0JvQ&ust=1378817030377852


Kabouters 

maar zullen  €7 inkom betalen.  We spreken voor deze dag af om 11u aan de scoutslokalen met 

de fiets. We fietsen dan met iedereen samen naar het blosodomein en zullen terug aan de lokalen 

staan om 17u. Na deze leuke dag kunnen jullie met de mama en papa (en broers of zussen) nog 

blijven eten op de spaghettislag van de fouriers.  

 

Zondag 13 oktober  

Vandaag worden de eerstejaars kabouters een beetje op 

de proef gesteld. Het is namelijk van 14u tot 17u  doop aan 

de lokalen. De tweede en derde jaars mogen al vanaf 

13u30 naar de lokalen komen om samen met de leiding al 

eens na te denken over opdrachten en uitdagingen voor onze nieuwe kaboutertjes. Aan de 

eerstejaars willen we vragen om slechte kleren aan te doen en ook nog reserve kleren mee te 

nemen.  

 

Zondag 20 oktober  

Joepieeeeee vandaag breiden de kabouters zich uit! Iedereen van de 

kabouters mag een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de 

vergadering van 14u tot 17u.  We gaan dan een hele namiddag 

super toffe spelletjes spelen aan de lokalen en hopelijk krijgen jullie 

vriendjes dan allemaal een beetje kriebels om ook bij de kabouters 

te komen, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd !  

 

 

Zaterdag en zondag  26 – 27  oktober  

MMMMMMM  dit weekend mogen jullie allemaal komen smullen op het scoutsrestaurant !  

Jullie lieftallige leiding zal daar druk aan het werken zijn en wie weet als we aan jou tafel komen 

opdienen krijg je wat extra slagroom bij je ijsje  . 

 

 

Eerste weekend  :  15-16 & 17  november  

Ons eerste weekend zal doorgaan aan de lokalen van vrijdag avond tot zondag voormiddag. Verder 

informatie zal je nog meekrijgen in een brief  en in de samen van november.  
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=scouts+kabouters&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z7c4sYCIM17t0M&tbnid=PBswONDHAB3d-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.scouts-sintantonius-meulestede.webs.com/&ei=1wAvUvKNK4LQ0QWl8YHIBw&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNFTeEtfFmZX2SChH3eQ-_zYlkU4FA&ust=1378898440996183
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=vrienden&source=images&cd=&cad=rja&docid=d3FufvAWExb7DM&tbnid=SO26_OrZF9YOHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://users.telenet.be/vanhovesiemons/kleurplaten/K Pooh vrienden.htm&ei=awIvUuTkPKq40QWZ2IH4Cw&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNHOBSJ4vzKNOMe5TlGSoU9w-SHD1A&ust=1378898895712857


Kabouters 

 

Zo, dit wordt onze start van ons geweldig kabouterjaar. Hopelijk hebben jullie er zin in, wij 

kunnen al niet wachten om eraan te beginnen !   

Een dikke        

          Anke                   Eleni                      Ans                      Inne     

 

 

 

 

 

 

 

                      Silke                     Enya                      Jozefien  

                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                    

      

 

  

 
 

 
 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=zoen&source=images&cd=&cad=rja&docid=VqrEnkUSVjuAHM&tbnid=w0QxUDuRcHO49M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ijbrug.nl/ijburg/tiki-read_article.php?articleId=592&comments_threshold=0&comments_reply_threadId=70823&comments_offset=0&comments_sort_mode=commentDate_desc&comments_maxComments=10&comments_parentId=70823&post_reply=1&ei=UAQvUoLPEeip0QW47YHoDQ&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNEWG6-0y0n183w28ELHcg9IvwiauQ&ust=1378899377878887


Welpen 

Beste welpen, 

Zijn jullie klaar voor het nieuwe jaar?! Wij alvast wel, dees jaar word weer fameus. Net als het kamp 

wordt het nieuwe jaar weer mega awesome super deluxe. We vallen meteen me de deur in huis. 

Zondag 15 september: Elewijtse pijl en overgang: 

Smeer jullie kuiten maar in en stap met je beste been uit bed, want vandaag wordt er een stevig 

toerke gefietst op den Elewijtse pijl. Iedereen aanwezig! Jong en Oud, Knap en Lelijk, Tof of Dwaas, 

Dik en Dun, Oma’s en Opa’s, Neven en Nichten, … Huisdieren thuis laten want het is met de fiets te 

doen. Na de fietstocht is het levende brug voor de nieuwelingen en leidingsvoorstelling voor zij die 

ons nog niet kennen.  

Zondag 22 september: Kennismakings vergadering 

Omdat er weer wat nieuwe welpen bijgekomen zijn, en het leidingsteam wat ververst is, ist vandaag 

kennismakingsvergadering. Tegen het einde van deze vergadering kent iedereen allemans naam en 

kunnen alle welpen hun veters knopen. Dus iedereen aanwezig! Tot dan!  

2 tot 5 @ the locals 

Zondag 29 september: Maffia Spel 

Vandaag komt de Elewijtse maffia weer eens uit hunnen Ghetto. We hebben jullie nodig om enkele 

louche zaakjes af te handelen. De Elewijtse douane hoopt ons te dwarsbomen, maar jullie zullen er 

wel in slagen om ze om de tuin te leiden. Opgepast deze vergadering is niet voor watjes. 

2 tot 5 @ the locals. 

Zondag 6 oktober: Sportival 

Vandaag gaan we naar het sportival in het Bloso domein. Hier gaan we ons amuseren met allerhande 

spellekes en sporten. Kom allemaal met de fiets! Dit grapke kost 5 euro, maar het is de prijs zeker 

waard. Meer informatie in verband met inschrijvingen vernemen jullie ouders via mail. 

Zondag 13 oktober: Vriendjes vergadering 

Vandaag is het de bedoeling dat jullie allemaal jullie beste vriendje mee nemen die niet in de scouts 

zit. Zodat we kunnen laten zien hoe mega cool, geweldig, fantastisch (de leiding wel niet is) de scouts 

wel niet is. Wij verwachten iedereen met zijn wederhelft van 2 tot 5 aan de lokalen. 

(als je geen vrienden hebt mag je ook komen, maar doe wel je best!) 

 

 

 

 



Welpen 

Zondag 20 oktober: Leger vergaderig 

Aandacht!! De minister van Defentie heeft ons opgedragen om nieuwe rekruten op te leiden. 

Vandaag is het daarom onze taak om   tot volwaardige soldaat op te leiden. Wat gaan we vandaag 

allemaal uitvoeren: Pompen , Sluipen, Schieten, Granaat werpen, Marcheren, … m.a.w. leger. 

Van 1400 uur tot 1700 uur in leger outfit aan onze kazerne in Elewijt! (de lokalen) 

Zaterdag 26 en zondag 27 oktober: Scoutsrestaurant 

Dit weekend is er geen vergadering, want het is weeral tijd voor het uitmuntende scoutsrestaurant. 

Voor de gastronomische beleving van het jaar slechts één adres: De Prins. Iedereen welkom! 

 

 

P.s.  

Nog enkele afspraken: 

Het is de bedoeling dat alle welpen zo snel mogelijk in perfect uniform zijn: Hemd, Broek, Das.  

Een echte welp kent natuurlijk de wet en het gebed vanbuiten, zie hier: 

Wet: 

De welp volgt de oude wolf,  

de welp is moedig en houdt vol. 

 

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. 

Sint Franciscus scouts patroon van de welpen bid voor ons! 

 

Groetjes het nieuwe leidings team: 

         Chil  



Welpen 

Junior 

  

Kaa  

   

Bagheera  

 



Welpen 

Baloe 

 

Shere-Khan 

 

 

 

 

 



 



 

Kapoenenleiding 

- Katoke Coomans  0497/10.67.68 

- Lina Matthys   0498/81.86.71 

- Laura Winnepenninckx 0496/39.78.46 

- Mathilde De Broeck  0493/70.60.93 

- Marit Jaspers   0472/75.02.33 

- Bram Scheers   0478/80.64.86 

- Ruben Buls   0498/72.54.45 

Kabouterleiding 

- Inne Loncke   0476/62.52.01 

- Jozefien De Broeck  0499/10.76.50 

- Silke Bautmans   0478/22.68.89 

- Enya Quintelier   0499/51.74.00 

- Anke De Rycke   0495/78.88.27 

- Ans Vangrunderbeek  0495/85.81.99 

- Eleni Schoelynck  0487/47.97.11 

Welpenleiding 

- Gijs Parmentier   0470/59.70.23 

- Nick Guérin   0474/52.23.63 

- Maarten Rombouts  0471/96.18.81 

- Leander Mancel     0487/49.33.11 

- Stan Rombauts   0496/30.84.03 

- Sam D’Hoore   0484/79.08.35 

Jogileiding 

- Fran Van Dam   0474/44.28.34 

- Ruth De Keyser   0472/85.04.41 



 

- Dorien Bolyn    0498/70.03.52 

- Ielke Van Autenboer   0475/29.76.19 

- Arnoud Vangrunderbeek  0471/47.04.97 

Jeeveeleiding 

- Axel Guérin    0484/26.94.49 

- Bob Maes     0472/94.25.00 

- Berwout Matthys   0495/47.75.57 

- Toon D’hoore    0486/51.32.39 

- Joren De Weerdt   0476/52.88.03 

- Wannes Van Cutsem   0483/50.46.06 

Gidsenleiding 

- Lise Bogaerts    0472/66.34.28 

- Dorien Weichler   0472/41.39.92 

- Linde De Weerdt   0496/35.53.58 

- Emilie Lesage    0479/60.74.71 

Verkennerleiding 

- Jan De Laet    0496/88.14.33 

- Niels Van Autenboer   0472/29.64.01 

- Stijn Bogaerts    0494/90.62.88 

- Bram Smets    0495/35.48.96 

Jinleiding 

- Jeroen De Leener   0479/32.94.90 

- Jana Floridor    0499/25.93.35 

- Bob Weichler    0499/45.85.23 



 

 

 

  



Jong-gidsen 

 

Hey Girls, 

We gaan weer starten, na een bangelijk kamp, het is weer zover! Met een volledig nieuw leiding 

team staan wij gereed om jullie elke zondag te entertainen, wij hopen dat jullie even enthousiast zijn 

als ons om er een bangelijk jaar van te maken!!  

Zondag 22 september: 

Aangezien we elkaar nog niet kennen beginnen wij met een heus kennismakingsspel. Wie is wie? 
Wat doen we? Waar wonen we? Wat drijft ons? En nog veel meer zullen we vandaag van elkaar te 
weten komen ;) 
Waar? Lokalen 
Hoe laat? Van 14-17u 
 
Zondag 29 september: 
 
Vandaag allemaal een vriendje met jullie meenemen want we spelen vriendjesvergadering! 
Een schoolmaatje, dansmaatje, tennismaatje, voetbalmaatje, volleybalmaatje, muziekschoolmaatje, 
buurvrouwmaatje,…. 
Waar? Lokalen 
Hoe laat? Van 14-17h 
 
 
Zondag 6 oktober: 
 
Naar jaarlijkse gewoonte gaan we naar het SPORTIVAL te Hofstade, waar we allerlei coole activiteiten 
kunnen doen. Sporten, dansen, deathride’s, hindernissenparcours…. En nog veel meer! 
Waar? We spreken af aan de lokalen 
Hoe laat? 10u30 MET FIETS EN FIETSSLOT 
Wat nemen we mee? Uniform, lunchpakket, kw,…. 
 
GELIEVE VOOR 27 SEPTEMBER IN TE SCHRIJVEN DOOR EEN MAILTJE TE STUREN NAAR 

jonggidsenleidingelewijt@gmail.com 
 
Zondag 13 oktober: 
 
We geven één tip: 

  
Waar? Lokalen 
Hoe laat? Van 14-17h 

mailto:jonggidsenleidingelewijt@gmail.com
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Jong-gidsen 

 

Zondag 20 oktober: 
 
Vandaag gaan onze eerste jaars een beetje afzien, in aanloop voor het krijgen van het spannendste 
moment in hun scoutscarriëre: DE TOTEM! 
De 2e en de 3e jaars zullen enkele leuke , hoe vettiger hoe prettiger, spannende en avontuurlijke 
activiteiten voorzien! 
Waar? Lokalen 
Hoe laat? 2e en 3e jaars om 13uur, 1e jaars om 14u! 
Wat meenemen? Vuile kleren en propere kleren en een handdoek voor de eerstejaars!!! 
 
Zaterdag + zondag 26-27 oktober: 
 
Ons jaarlijkse scoutsrestaurant! 
Voor meer info zie vooraan in de samen! 
 
 
 
Nog enkele belangrijke weetjes: 
 
 Ons eerste weekend zal doorgaan op : 

               8-9-10 NOVEMBER, gelieve dit vrij te houden! 
 

Indien je vragen hebt of er zich problemen voordoen gedurende het jaar:  
jonggidsenleidingelewijt@gmail.com 

 

 
Fran Van Dam: 0474/44.28.34 
Dorien Bolyn: 0498/70.03.52 
Arnoud Vangrunderbeeck: 0471/47.04.97 
Ielke Van Autenboer: 0475/29.76.19 
Ruth De Keyser: 0472/85.04.41 

 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:jonggidsenleidingelewijt@gmail.com


Jong-verkenner 

 

Yow neige menne,  

We hebben allemaal den overgang overleefd en hebben ook allemaal goe gefietst, dus kunnen we 

der nu echt deftig in vliege. HOERA!!!  

 

22 september :  

Vandaag is onze eerste vergadering, dus gaan we elkaar een bekke beter leren kennen.  

Me de typische games. bereid jullie benen al maar voor vo billeklets. Leer jullie iepel stiepel  

zin maar weer vanbuiten, ... 

Jullie worden verwacht aan de lokalen van 2 tot 5.   

 

29 september :  

DOOOOOOOOOP!!!! 

Vandaag mogen onze 2de en 3de jaars al een half uurtje vroeger komen. Jullie kunnen op da half 

uurtje den doop voor onze nieuwelingen al een bekke voorbereiden.  

Eerstejaars : Het is nu jullie moment om ulle te bewijzen , Neem slechte kleren mee die zeer vuil 

mogen worden. Neem ook al jullie moed mee want jullie gaan het nodig hebben. Jullie worden 

verwacht van 2 tot 5 aan de lokalen. Be there! 

 

 

 

6 oktober :  

Welle zen allemaal sportieve gaste en vandaag gaan we da bewijzen op het befaamde Sportival.  

kom allemaal met de fiets, neem zeker een fietsslot mee. Den inkom bedraagt €5, 

Ge moogt ook wa zakgeld meenemen . Neemt ook ne picnic mee , want da is daar pokkeduur! 

We zouden ook graag op voorhand van iedereen  willen weten of jullie meekomen (zeker meegaan -> 

kei cool) , dan kunnen wij de kaarten bestellen. 



Jong-verkenner 

 

De ouders zijn welkom op de spaghettislag ten voordele van onze fourage vanaf 17 uur . De JV's 

zullen terug zijn rond  18 uur.   

 

13 oktober :  

Wij hebben allemaal vriende en vandaag gaan we da ook is laten zien. 

Neem allemaal een vriendje mee (als je geen vriendjes hebt mag je ook komen hoor  =D).  

Diegene die et neigste vriendje vriendje meeneemt krijgt op de volgende vergadering een  

bonuske 

 

20 oktober :  

Vandaag gaan we een deel van België verkennen. Hoe, wat, waarom komen jullie ter plekke wel te 

weten…  

dit allemaal van 2 tot 5 aan de lokalen. 

tip :  Leer onderstaand voorwerp al maar gebruiken… 

 

26-27 oktober :  

Dit weekend is het scoutsrestaurant, jullie zijn allemaal welkom om iets 

te komen eten. Het belooft weer delicieus te worden van ’t jaar en ook 

de cuisson zal dik in orde zijn, of zoals Sergio Herman zou zeggen: 

“Topgerechje , het ‘Wow-effect’ is zeker van de partij.” 

 

1-2-3 november : 

Hier is het dan !!! Ons eerste weekend is een feit !!!! 

Waar, wat en hoe komen jullie allemaal nog te weten via mail of via briefje in de bus.  



Jong-verkenner 

 

 

 

Zozo, da was et weer voor deze maand. Welle zien et al zitten, nu gelle nog! Wij hebben alvast 

grootse verwachtingen! 

Arrividerci en dikke groeten van ulle mega neige leiding: 

Kaes, D’Hoore, Cavia, JoJo, Bernard, Hippiecunt 

 

 

 
 
 



Gidsen 

 

Dag lieve gidsen! 

 

Een nieuw jaar, een nieuwe leiding en een nieuwe samen. En om er gemotiveerd aan te beginnen is 

er een speciale samen. Ontcijfer de raadsels en codes en kom te weten wat we in september en 

oktober gaan doen. Veel plezier meiden! 

 

 

Zondag 15 september 

 

Den  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 22 september: 2u tot 5u 

 

Volg het doolhof (begin is links bij de opening) en kom te weten wat we gaan doen vandaag. 

 



Gidsen 

 

 

 

Zondag 29 september: 9u tot 18u 

Hou dit tekstje voor de spiegel en ontdek wat we gaan doen. 

 

 



Gidsen 

 

 

 

 

 

Zondag 6 oktober: 2u tot 5u 

 

 

 

Vrijdag 11 tot Zondag 13 oktober: eerste weekend, jeeeuj! 

 

Ontcijfer de morsecode en kom te weten wat voor soort weekend we gaan doen. Een schuine streep 

is een scheiding van twee letters en twee schuine strepen is een spatie. Ken je geen morsecode? 

Zoek dan eens op wikipedia ;) 

 



Gidsen 

 

.--/.// --./.-/.-/-.// -../../-//.---/.-/.-/.-.//.././-/…//-../---/-.//.--/.-/-//.---/..--/.-../.-../.././/-./---/--.//-

./---/---/../-//--././-../.-/.-/-.//…././-…/-…/./-.//.--/.//--./.-/.-/-.//---/.--.//…/..--/.-./…-/../…-/.-/.-../.--

/././-.-/./-./-..//…././-…//--.././-.-/./.-.//--./././-.//…/-.-./…./.-./../-.-//…././-//.--/---/.-./-../-//././-

.//.-.././..-/-.-//.--/././-.-/./-./-..//.--/.-/.-/.-./.--/.//./.-../-.-/.-/.-/.-.//-…/./-/./.-.//--./.-/.-/-.//.-.././.-

././-.//-.-/./-./-././-.//--/././.-.//../-./..-./---/.-./--/.-/-/.././/…-/---/.-../--./-//-…/../-./-././-./-.-/---/.-

./-// 

 

 

Zondag 20 oktober: 2u tot 5u 

 

Ok, geen zin meer in raadsels, sorry. Het is doop voor de eerste jaars. De 2de en de 3de jaars komen 

een half uurtje vroeger om het een en ander al voor te bereiden. Voor de 1ste jaars is het van 2u tot 

5u. 

 

 

Zaterdag 26 en Zondag 27 oktober: Scoutsrestaurant 

 

Scoutsrestaurant dit weekend. Naar aloude gewoonte mogen de gidsen en de verkenners verkenners 

de afwas doen. We stellen nog een werklijst op zodat niet iedereen tegelijkertijd opduikt. Meer 

hiervan later! 

 

 

Zo dit was het dan, tot op een van de veragderingen! 

 

Lise, drie, Linde & Emilie 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

Dag grave mannen!!!!! 

 

Wij presenteren u met trots de nieuwe VK-leiding!! 

 

 

Niels Van Autenboer aka Smurf  

 

Bram Smets aka Brampon aka Probiljaar 

 

Stijn Bogaerts aka Opti aka Ace 

  



Verkenners 

 

 

Jan De Laet aka Poedel aka Voldemort 

 

Voor jullie de maandschors te lezen krijgen eerst nog een paar BELANGRIJKE DATA! 

Zondag 6 oktober: Na het sportival kunnen jullie nog lekkere spaghetti eten bij de foeriers op het 

terrein! 

Vrijdag 18 oktober: Dag Van de jeugdbeweging = ontbijten in Mechelen 

Zaterdag 26 en zondag 27 oktober: Scoutsrestaurant 

8,9 en 10 november is het Survival weekend! Zo kunnen jullie de 11de nog even uitslapen!  

Zaterdag 11 januari: Jinfuif 

Zaterdag 1 en zondag 2 maart: Troebadoeria! 

14, 15 en 16 Maart: Giverweekend! 

Zaterdag 19 april: Scoutsfuif 

Voila nu de verplichte data achter de rug zijn: 

 

Zondag 22 september 14u – 17u ad lokalen: We gaan bij de mannen van de Heirweg ons sjor talent 

laten zien en daar een geweldige constructie sjorren! 

Zondag 29 september 13u30 – 17u ad PRINS: Mosselfeesten Sint –Augustinus! We gaan de mensen 

een handje helpen, wij mogen van die mensen het terrein gebruiken en dat verdiend natuurlijk een 

bedankje! 

Zondag 6 oktober: Sportival! We gaan nog eens ne sportieve gang. Verdere informatie volgt nog via 

mail/ facebook. Vergeet zeker geen drinken! 



Verkenners 

 

Zondag 13 oktober: Onze eerste jaars worden vandaag een echte verkenner! 

2de en 3de jaars jullie komen om 13u15 in uniform, de 1ste jaars zoals gewoonlijk om 14u  maar wel 

met slechte kleren. Neem zeker ook reserve kleren mee voor na de doop. 

Zondag 20 oktober 14u – 17u Ad lokalen: Vriendjesvergaderig! Neem allemaal een vriendje mee en 

we laten hen ook proeven van Scouting! 

27 en 28 Oktober: Scoutsrestaurant: afwassen en afdrogen geblazen. Altijd een super sfeer, meer 

info ivm uren volgt nog via mail/Facebook! 

3 november 14u-17u lokalen: Cm spel!!!! Voor zij die het niet kennen: Zeker afkomen super mega 

neig spel! Voor zij die het wel kennen: ook zeker komen! ;-) 

 

Verder nog voor de eerste jaars (en hun ouders) Na de vergadering is er nog verkennersbar. Hier 

mogen jullie nog iets drinken (GEEN ALCOHOL!!!), een hapje eten en gezellig napraten. 

 

Zo neige mannen van het eerste uur. Dit was het voor september en oktober. 

We zien jullie graag terug op zondag! Tot dan! 

 



Jin 

 

Allerliefste, allerbangelijkste, allerneigste en aller voeg zelf maar iets toe JINNERS, 

Hier is ulle eerste samen ooit als jinner! 

Zondag 15 september 
DEN ELEWIJTSE PIJL + OVERGANG 

Vandaag moeten jullie buiten fietsen en een beetje werken op den elewijtse pijl ook voor de laatste 

keer over de Levende brug. Spreek me de Gidsen en Verkenners van vorig jaar af om een toerke te 

gaan fietse en daarna kunne we same werke en de overgaande lede wa in de lucht smijte waarna ge 

zelf nog is in de lucht wordt gesmete. 

Zondag 22 september 
PILOT 

Een pilot, pilotaflevering of in België ook wel pilootaflevering is een proefaflevering voor een nieuwe 

televisieserie. (bron: wikipedia) 

Vandaag gaan we kennismaken. Kom allemaal met de fiets naar de scouts en dan wacht er jullie een 

neige pilotaflevering. Van 2 tot 5 aan de lokalen. 

Zondag 29 september 
TESTING 

Tijdens deze aflevering worden jullie grenzen al een eerste keer getest op basis van hindernissen in 

Rijmenam. We spreken af om 11u aan de lokalen met fiets en slot en zullen rond 17u terug zijn zodat 

we kunnen uitrusten in de jinbar. Vergeet zeker geen lunchpakket mee te pakken en 7 euro die nodig 

zijn voor deze onvergetelijke hindernissenparcours. Wie al een voorsmaakje wilt zien van de 

hindernissen kan al eens rondneuzen op www.hindernissenparcours.be 

Zondag 6 oktober 
SPORTFUN 

De eerste zondag van oktober is het naar jaarlijkse traditie jeugdsportival in het blosodomein van 

Hofstade. Als jinners gaan we eens goed laten gaan in het thema MARGISPORT! Kom dus allemaal in 

marginale sportoutfit. We spreken af om 12u aan de lokalen met fiets en slot. Vergeet zeker geen 7 

euro mee te pakken. Na heel het sportgebeuren kunne we ons nog eens laten gaan met een muzikale 

afsluiter waarna we nog verder kunnen uitblazen met een spaghetti op de spaghettislag van de 

foeriers. 

Zondag 13 oktober 
FRIENDS 

http://www.hindernissenparcours.be/


Jin 

 

Friends is een sitcom over een groep van 6 vrienden die werken en wonen in Manhattan, New York. 

Wie het nog niet zou doorhebben, jullie moeten vandaag allemaal een vriendje meepakken naar de 

scouts waarmee we dan superneige spelletjes mee gaan spelen. 

Maandag 14 tot zondag 20 oktober 
LIVING TOGHETER 

Deze week zullen jullie even verlost worden van jullie ouders en nemen wij deze taak voor een week 

op ons. Slapen, eten, leren, huiswerk maken en ontspanning horen allemaal tot deze week. 

Meer info over tijd van aankomst en vertrek en afspraken volgt nog via mail. 

Zaterdag 26 en zondag 27 oktober 
TAP, TAP, TAP 

Naar jaarlijkse traditie is het ook dit jaar scoutsrestaurant. Onze taak met de jin is het voorzien van 

drank aan onze klanten. Er mag natuurlijk gegeten worden met jullie ouders zolang niet al jullie 

ouders tegelijk komt eten ;) shiften zullen we bespreken tijdens de leefweek. 

Zondag 3 november 
MEETING 

Vandaag zullen we onze eerste stappen van de jinfuif plannen en een takenverdeling maken. Er zal 

ook tijd zijn voor ontspanning. Van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

Da was het voor de eerste samen van het jaar. 

Groetjes van de LedJINdary leiding 

Jerre, Jana en Weichie

 



 

 



Achterflap 

 

 


