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Redactioneeltje

Beste lezers,

Zo fier als een gieter
en trots als een pauw
komen wij met nieuwjaar
weer eens naar jou.
Wij wensen jullie van harte
een zee van tijd
voor rust en ontspanning
en veel gezelligheid!!

Groetjes!
Sander Scheers & Jos Vandenberghe

Redactioneeltje

Woordje GRL
Liefste leden en ouders
Eerst en vooral wensen wij jullie een fantastisch 2019. Hopelijk heeft
iedereen goede feesten gehad en kunnen jullie er weer tegen! Helaas ook
minder goed nieuws: we zitten al in de helft van het scoutsjaar. Wat ons
dan weer wel dichter brengt bij het kamp waar we allemaal zo naar
uitkijken.
Wist je trouwens dat je om mee te mogen op kamp minimum ⅓ van de
vergaderingen aanwezig moet geweest zijn. Zo verzekeren we er ons van
dat de leiding en de leden elkaar goed genoeg kennen.
Op 12 januari 2019 stelt de jin hun jaarlijkse jinfuif voor! Een feest dat je
niet mag missen. Geen nood, ook de iets oudere onder ons zijn welkom
om iets te komen drinken. De jin zal een van deze dagen wel aan uw deur
staan om steunkaarten te verkopen.
Opgelet! Dit jaar wegens groot succes op nieuwe locatie: ‘De Loods’
(Douaneplein, Mechelen). Meer info op de achterflap of op de
Facebookpagina van ‘Jinfuif Elewijt’.
Ook dit jaar zullen wij jullie verwennen met een heerlijke ontbijtmand op
17 februari. Je kan deze bestellen via het bestelformulier op onze website
(www.scoutselewijt.be) of het bestelformulier op de flyers die we over heel
Elewijt verspreiden (deze zijn ook te vinden op onze site). Inschrijven kan
tot 6 februari.
NIEUW: er zijn vanaf nu ook 1-persoonsmanden te verkrijgen naast onze
gekende 2-persoons-, 4-persoons- en luxemanden.
NIEUW: je kan je mand ook zelf komen afhalen aan de scoutslokalen als
je dit wilt. Wil je liever wat langer blijven liggen? Dan kan je nog altijd je
mand(en) aan huis laten leveren (in Groot-Zemst, buurdorpen van Elewijt
en tussen 10 en 11 uur ook in Mechelen).
Op 23 februari organiseren wij een quiz in ‘De Regenboog’
(gemeentelijke basisschool in Elewijt). Het wordt een uitdagende quiz voor
recreatieve ploegen met maximaal 5 personen per ploeg. Zorg dat jullie er
op
tijd
bij
zijn
want
de
plaatsen
zijn
beperkt.
Inschrijven kan via de website (http://scoutselewijt.be/).

Woordje GRL
Om af te sluiten geven wij jullie nog wat data mee:
12/01: Jinfuif
17/02: Ontbijtmanden
23/02: Scoutsquiz
27/04: Scoutsfuif
29/06: Groepsuitstap
05/08 - 15/08: Kamp
Check voor meer informatie zeker onze website eens: scoutselewijt.be. Of
zoek ons op Facebook voor leuke foto’s en nieuwtjes: Skoette Elewijt.
Stevige linker,
De groepsleiding
Wannes Van Baekel 0498/ 19 74 37
Zoë Clinckspoor 0476/ 08 85 41
Emma Rombauts
0491/ 18 64 24
groepsleiding@scoutselewijt.be
p.s. Heb je wel aangeduid een abonnement te willen op de samen, maar
deze samen niet in de bus gekregen? Laat het ons dan weten op
groepsleiding@scoutselewijt.be!

Kapoenen

Ola Kapoenos!!!
GELUKKIG NIEUWJAAR!!!!!!!
Het jaar 2019 begint weeral zoals altijd met de maand januari. In de maand januari is het ook
altijd heel kou dus trekt ge maar beter uwe warme jas aan als ge naar de scouts komt.
In de maand januari zijn de vegaderingen ook altijd wat specialer als de andere maanden. Als
je dus wilt weten wat we allemaal gaan doen moet je dus aandachtig verder lezen.
Dus bij deze verklaar ik de maand januari tot geopend!

Zaterdag 12/1
De eerste vergadering van het jaar is al direct een heel speciale.
JAJA eet ’s morgens maar niet zo veel want we verwachten jullie van 11 tot
13 uur op de scouts om te breakfasten en te lunchen, beter gezegd om te
BRUNCHEN

Zondag 20/1
Voor de tweede vergadering van het jaar gaan we iets superleuk doen, we
gaan namelijk kennis maken met de oudste tak van de scouts, de JIN.
We gaan samen met hun gaan zwemmen in Lier .
We spreken af om 9 uur aan de lokale en zullen tegen 12 uur terug zijn.
Meer info wordt nog verstuurd per mail.

Kapoenen
Zondag 27/1

Ha eindelijk weer een normale scoutsvergadering. Vandaag gaan
we het echte leven op het platteland is verkennen, JAJA vandaag is
het boerenvergadering.
En nee de vergadering gaat niet over wie het luidst kan boeren, het
gaat om de gezonde dingen in ons leven: de groenten. Als jij dus
meer te weten wilt komen over al die lekkere sappige, gezonde
groenten moet je van 2 tot 5 naar de scoutslokalen komen.

Zondag 3/2
Weet je nog dat we 2 weken geleden gaan zwemmen zijn?
Met die leuke andere tak waarmee we gaan zwemmen zijn gaan we nu allemaal spelletjes
spelen. De JIN komt vandaag jullie allerliefste, tofste, geweldige leiding vervangen, maar
geen getreur het is maar voor 1 keertje, OEF.
We spreken af van 2 tot 5 aan de lokalen.
Dit was het dan voor de eerste maand van het jaar, hopelijk zien we jullie met velen op de
vergadering!!!
Au revoir,
De leiding

Kato

Vincent

Jolien

Maxime

Fien

Raoul

Kabouters
SAMEN JANUARI 2019
Hallo lieve lieve kaboutertjes, het nieuwe jaar is begonnen… spannend! Hopelijk hebben jullie
het nieuwe jaar goed gevierd met de familie en hebben jullie leuke cadeautjes gekregen

Wij

hebben voor jullie weer een hele leuke maand gepland. Goed opletten geblazen want wij
hebben spijtig genoeg examens dus de vergaderingen zijn op vrijdag of zaterdag in de avond.
Goed kijken dus!

VRIJDAG 11 JANUARI:
Vandaag hebben we pyjama/ filmvergadering. Kom in je favoriete pyjama gezellig een
filmpje meepikken! Vergeet zeker niet een matje en dekentje mee te nemen zodat we
gezellig samen een filmpje kunnen kijken. Kom van 19.30 uur tot 21.30 uur naar de
scoutslokalen.

VRIJDAG 18 JANUARI:
Deze avond gaan we samen gezellig gezelschapspelletjes spelen. Neem je favoriete
spel mee en laat ons betoveren door jullie spel. Kom van 19.00 uur tot 21.00 uur naar
de scoutslokalen!

ZATERDAG 26 JANUARI:
Vandaag doen we FREE PODIUM! Zoek een toffe act, maakt helemaal niet uit wat.
Laat ons maar omver blazen met jullie talent. Er komt speciale jury helemaal vanuit
New York om jullie te beoordelen. Er komt zelf een special act! Dus zie dat je er zeker
bent met je voorbereide act (je mag in groep samen iets voorbrengen). Kom van 19.30
uur tot 21.30 uur naar de scoutslokalen.

ZONDAG 3 JANUARI:
Het is weer een zondag vergadering! Jeeeeeeej, dit betekent ook dat de leiding gedaan
heeft met de examens. Eindelijk!! En om dit te vieren gaan we samen koekjes maken.
Neem je schort mee en je beste bakskills (Als je thuis versiering hebt om dit te versieren
mag je het altijd meenemen). Kom van 14.00 uur tot 17.00 uur naar de scoutslokalen.

Zo, dit was het dan voor deze maand. Hopelijk hebben jullie er zin in want wij hebben er al
super veel zin in! Tot dan!
Xoxo de kabouterleiding.
Kaat (Bloosje) Janne (Giechel) Kato (Sneeuwwitje) Michiel (Niezel) Cloë (Dopey

Welpen

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 GELUKKIG NIEUWJAAR!!!!!
Hopelijk hebben jullie een nice vakantie vol fortnite, pakjes en
familiefeesten gehad. De leiding wenst jullie allezins het beste en
hebben er zin in om er weer een topjaar van te maken. De
examenperiode AKA de beste tijd van het jaar zit er weer op en
dit wilt zeggen dat de vergaderingen weer doorgaan op zondag
van 14 tot 17.

Zondag 6 januari
We weten het … het is al een jaar geleden maar toch zullen we elkaar nog een week moeten missen.
L

Zondag 13 januari
Beste welpen, eindelijk terug herenigd. Nieuwjaar is nog maar net
gedaan en er is al iets nieuw, drie koningen. Je mag je verkleden
maar is niet verplicht, we zullen niet gaan zingen van huis tot huis.
Wat we wel gaan doen is een mega cool, neig, ubersuper leuk
DORPSSPEL!!! Wheee.

Zondag 20 januari
Wie heeft er nu geen honger als we op de scouts zijn? Tijd om daar
verandering in te brengen!!! Kom van 2 tot 5 naar de scouts met zo lekker
mogelijk eten het is namelijk boefvergadering! Wie bakt de beste taart, wie
heeft de beste zelfgemaakte ice tea?
zondag 27 januari
Vandaag zeker geen tekort aan adrenaline, kom vandaag (zondag van 2 tot 5) met
de fiets naar de scouts en we trekken er op los naar het grootste stuntpark van
Zemst, het bloso domein.

De welpenleiding
Marala, Jakala, Hathi, Tabaqui en Akel

Jong-gidsen
Jipieeeee, de kerstvakantie is gedaan! E-I-N-D-E-L-I-J-K weer scouts!! J J
Omdat jullie leiding deze maand examens heeft, zijn er ook vergaderingen bij op vrijdag. Kijk
dus goed naar de datums!
VRIJDAG 11 JANUARI

Vraag: Wat zullen we deze vergadering doen?
a) Sluipspel
b) Quiz
c) Singstar
Deze vergadering zal doorgaan vanaf 19.30 tot 21.30.

VRIJDAG 18 JANUARI
Neem voor deze vergadering zeker een warm
dekentje mee en doe een cosy outfit aan! We
brengen vandaag de cinema naar de scouts en
genieten van een mega leuke, bangelijke film J.
De cinema opent zijn deuren van 19.30 tot 21.30.

ZONDAG 27 JANUARI
1-2-3 fotomodeeeeeel!!
Vandaag testen we jullie beauty-gehalte!
Kom naar de scouts van 14.00 tot 17.00 en
laat zien wat je waard bent.

Vele kusjes van jullie jogi-leiding!

Jeevee’s
EDIT: Bent u gehaast, begeeft u zich dan meteen naar de tweede alinea aub. De eerste alinea
bevat namelijk enkel maar lariekoek.
Amai, wat voelt het goed om nog eens langs deze weg aan jullie te mogen schrijven. En dat ik
er zin in heb! Zoveel te vertellen, zoveel te plannen, zoveel te feesten. Moeilijke tijden maar
warme tijden. Binnen dan vooral en een beetje buiten met alle goeie doelen rond ons. En na
al deze organisaties “for life” kom ik hier dan toch nog een beetje vertellen over ons
vrijwilligerswerk op de scouts. Of ja, eigenlijk is het nog altruïstischer… Geloof het of niet maar
ook jullie leiding betaald voor de scouts. Maar ik betaal met alle plezier om aan zulke
schattigaards als jullie leiding te geven #melig. En eigenlijk betalen mijn ouders dat hihi. Oke
ja, geld geef ik niet aan de scouts maar toch wel veel bloed (cfr. Bramen in bos), zweet
(werkdagen) en tranen (#RealMenCry). Na deze melige inkijk straight in the heart zal ik samen
met jullie toch eens rustig stapke per stapke de planning van deze maand overlopen. Of nee!
Ik wil jullie ook nog allemaal vanuit heel de JV-leiding een heel gelukkig nieuwjaar wensen! En
dat uw goeie voornemens (als u deze heeft gedaan) mogen volgehouden worden. Een tip voor
de lopers onder ons: richt u niet op uw aantal kilometers maar richt u eerder op kortere
intensere trainingen. Op deze manier zijn uw voeten minder nat van het slechte weer. Ook
zijn nu de dagen veel te kort om de zon mee te dragen tijdens het lopen. En het is makkelijker
om uw aantal kilometers te verhogen dan de loopsnelheid dus het is een goeie zaak als we
beginnen met wat inspanningstolerantie op te bouwen en daarna pas “up the mileage” gelijk
dat ze zeggen. Oke nu moet ik echt wel gaan beginnen aan de kern van de samen want ik ben
al over mijn geplande tijd dat ik ging spenderen aan deze samen.
Om nog wat praktisch dingen mee te delen via deze weg: De avondvergaderingen zijn
beëindigd en er zullen zich 2 avondvergaderingen nog bevinden met de paasexaampjes op 23
en 30 maart. We hebben deze data beredeneerd dus als deze niet tijdens jullie examens vallen
sturen jullie maar een mailtje.
Dan kunnen we bij deze verder gaan naar mijn schoon overzichtje van deze maand.

Jeevee’s
6 januari: Driekoningen aka JV-fuif
Om in de sfeer te blijven van de feestdagen en de tradities van onze nationale godsdienst gaan
we ons verkleden in de drie wijzen die een cadeau komen brengen aan een kindje dat ze nog
nooit hebben gezien. Het enige verschil is dat wij niet geven maar eerder vragen naar giften.
Tja, het is het gebaar dat telt he. We herdenken die
mensen al heel lang en daar mogen ze al blij mee zijn
zegt ;) En daarbij, eigenlijk is dit een mini-jinfuif maar
dan voor de JV’s. Wacht ik pas die tussentitel ineens
aan se. Zo dat wordt hier een dikke vette party! En ge
gaat dat hier niet geloven maar het zijn als het ware
NORMALE UREN woehoew! Voor degenen die het
vergeten zou zijn wat als normaal wordt beschouwd:
14u tot 17u @Diependaelstraat 34 (Scouts Elewijt).

13 januari: Bucket list
Jongens, deze vergadering vraagt wat voorbereiding langs jullie kant.
Ik ben in jullie ogen al heel oud ik weet het. En als wijze oude man
denk ik al eens na over:”Wat wil ik nog met mijn leven doen?” En weet
ge, niet al die dingen zijn zo ongrijpbaar of onrealistisch. Oké, ik heb
altijd professioneel snowboarder willen worden of dokter willen
worden om dan mijn achternaam te veranderen in Acula ofzo maar
dromen mag ook af en toe he. Maar ik heb bijvoorbeeld ook altijd al
eens citroenen willen uitdelen aan mensen terwijl ik een T-shirt draag
waar “Life” op staat. Zo ongrijpbaar is dat nu toch niet? Dus wat we
van jullie verwachten is dat jullie eens goed nadenken over iets dat ge
ooit eens hebt willen doen. Probeer het wat realistisch te houden
maar desalniettemin zullen we proberen jullie zo goed mogelijk te
vervullen. Ik kijk er al naar uit!

Jeevee’s
20 januari Fietsvergadering
Dit is geen stuntvergadering. Oh nee, dit is een
vergadering waarin jullie fiets onmisbaar is. Zie
het alsof uw broer of zus pattex op uw zadel
heeft gesmeerd en nu geraakt ge nooit meer
van uw fiets zonder zekere delen van uw
lichaam te verliezen. Denk al maar eens goed
na over welke sporten ge allemaal kunt
“verfietsen” zeg maar. Hierbij al een schoon
plaatje van een fietssport cycleball genaamd
xoxo FIETS NIET VERGETEN!!!!

27 januari: Asociale media
In deze vergadering zullen wij ons wagen in jullie wereld.
Likes, hartjes, lachend kakske, kudo’s?, bitcoins en
waarschijnlijk zullen er nog rare namen zijn voor valuta’s
om nog wat dopamine door jullie jonge hersentjes te
schieten wanneer jullie weer een “pling” horen in jullie
broekzak om dan te zien dat jullie een like hebben
gekregen van uw crush die dan achter u blijkt te zitten.
Maar niet omkijken he. Gewoon op chat beginnen
met:”Wa aant doen?” Ge gaat daar toch niet face-to-face
tegen praten? Stel dat die u dan afwijst. En tegenwoordig
hebt ge apps daarvoor he. Facetime dat geen face-time is.
Wat zou een mens van 100 jaar geleden raar opkijken als
hij iedereen in deze wereld tegen zijn telefoon ziet praten.
Wetenschappers zoeken naar een parallel universum
terwijl er zich eigenlijk een nieuwe virtuele wereld zich
vormt voor hun ogen. En wij, wij zijn de spelers in deze virtuele wereld waarin alles kan en enkel
gedeeld wordt wat gedeeld wilt worden. Kom al deze gekheid op een stokje ontdekken op de scouts
(inchecken op foursquare toegestaan).

Jeevee’s
3 februari: 1 VS ALL
Omdat de naam eigenlijk alle uitleg geeft die nodig is hier
een mededeling dat jullie lievelingsleider Mathias op
skivakantie is en niet zal kunnen komen. Maar er zal aan
jullie gedacht worden. Op het moment van schrijven ligt
er al 140 cm sneeuw!!! En ah ja, de volgende vergadering
zal ook zonder hem moeten aangezien hij nog steeds op
diezelfde vakantie is (hihi zin in!!!). Voor diegenen die mij
missen mogen zij altijd een tekening maken van een
olifant op ski’s en afgeven op de vergadering van 17
februari. De mooiste tekening wint een prijs die ik zal
meenemen uit het mooie Frankrijk. #excited
Dan kom ik op het einde van mijn Latijn. Of nee, nog eentje. Tuberositas ossis navicularis. Voilà, dan
hebben jullie ook al ineens een idee over wat mijn thesis gaat. Het was mij weer een genoegen tot jullie
te mogen spreken. Zo’n samen neemt toch altijd meer tijd in beslag dan verwacht. Ach ja, ik had eens
een vrije zondagnamiddag, wat moet ik anders doen?
Lots of love en hopelijk hebben jullie een leuke vakantie achter de rug!
P.S. Hier nog wat sfeerfotowkes van weekendje ardennen samen en een schoon fotowke van jullie
beste leiding om in te kaderen en boven uw bed te plakken (Ik heb die 10x15 gemaakt maar weet niet
hoe dit zich zal transleren naar ons kleiner-formaat-maandblad. En anders moet ge maar zelf een
kadertje knutselen J
Xoxoxoxoxo

Jeevee’s

Jeevee’s

Gidsen
Woehoew de eerste samen van 2019!!!
Eerst en vooral willen wij jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen! Jammer genoeg zijn
de feestdagen nu voorbij, maar met ons is het ook altijd een beetje feest toch? :)
Jullie leiding zit nog volop in de examens… :( Daarom gaan we nog even door met onze
avondvergaderingen.
Vrijdag 18 januari
Vanavond is het beauty-avond! We spreken af van 20.00 tot 22.00 in ons beautysalon.
Wat nemen we mee? Allemaal schoonheidsproducten
voor een heuse beauty-salon: nagellak, crémekes,
voetbadjes, roddelbaadjes,…

Zaterdag 26 januari
Heeft hij bruin haar?
Linkerhand op rood.
UNO!
Het was niet met de revolver.
yahtzee!
Ga niet langs start.
….
Jawel jawel jawel,
We spelen een spel vanavond!
Neem allemaal jullie leukste gezelschapspel mee en kom samen met ons spelletjes spelen.
Afspraak van 20.00 tot 22.00 aan de lokalen!

Gidsen
Zondag 3 februari
Vandaag mogen jullie allemaal jullie muts, sjaal, handschoenen,
dikke sokken,… aantrekken want wij gaan schaatsen!
Meer info en het exacte uur van afspraak zullen wij jullie nog
mededelen via Facebook!

Zo dat was het dan voor de eerste maand van 2019!
Xoxo
De gidsenleiding

Verkenners
31 december, Elewijt

Liefste swakkes,
Hier zit ik dan achter mijn pc
Peinsend over wat ik kan schrijven als entree
Misschien eerst en vooral jullie een gelukkig nieuwjaar wensen?
Want ik show alleen maar liefde aan jullie, mijn teergeliefde medemensen
Hoogstwaarschijnlijk hebben jullie 236567 vuurpijlen afgestoken
En waarschijnlijk ook wel wat liggen uitspoken
Maar bon terug even bij de zaak
Het verkondigen van de activiteiten, als goede leiding is dat onze erezaak
In 2019 blijft het concept nog steeds onveranderd
Iedere week maar 1 druk op de startknop, wat zijn jullie toch gepamperd!
De startknop van een gloednieuwe, superprofesionele en amusante video
In elkaargestoken in het midden van de nacht onder invloed van 23 liter Rodeo
Deze videos zijn nog steeds te vinden op het wereldwijde web
Wie deze nog steeds niet kent is, met alle respect, wel echt een deb
Kijk zeker en vast keer op keer de video tot op de laatste seconde
Want anders vergeten jullie dingen mee te nemen en dat is echt wel zonde!
Tot slot moet er nog iets van ons hart!
Wij willen jullie oprecht even bedanken voor alle leuke momenten
Wij zijn de leiders maar jullie zijn zeker en vast de fundamenten!
Maar nu genoeg, ik heb maar een ding meer te zeggen na al dit melig gedoe
KOM FORTNITE NU !!!!!!!!!
Jullie kapoentjes,
Sanderke, Montana, Dobit, V & Butchi
PS: Kijk zeker en vast eens op de volgende pagina voor de planning van de maand januari!

Verkenners

Jin
Huy hay hiy hoy hey haay hiey heiy hauy houy hoey heey
broeders en zusters

Wat was dat weer voor een maand, die gekke december toch. Eerst die mafkegel met zijn lange witte
baard, staf, mijter en gek rood kleed over de vloer krijgen, dan de dolle examens waar we allemaal dik
van hebben genoten, en dan al dat Lekker drinken en eten op de vele familiefeesten en andere
gelegenheden. Hopelijk heeft iedereen deze maand ook in stijl kunnen afsluiten en alles kunnen geven
op die ene nacht die we wel eens Nieuwjaar durven noemen. De vergaderingen zijn schaars geweest,
maar hopelijk hebben we tegen dat je dit leest al veel reclame kunnen maken en kaarten kunnen
verkopen voor één van de grootste evenementen van ons jaar. Wat zeg ik, dit is HET grootste
evenement, namelijk De Jinfuif!!! Wij branden van verlangen om die fuif op gang te trappen en te laten
zien aan Mechelen (en Zemst natuurlijk) waartoe wij in staat zijn. De rest van de maand gaat wel nog
relatief rustig zijn, want Sammy en Kaspar hebben nog examens.. Maar niet getreurd, weldra komen
de dagvergaderingen en dan is het weer allemaal:

Jin
Om te beginnen gaan we nog eens een lijstje met belangrijke data meegeven. Dit mag zeker aan de
ouders doorgegeven worden, dan hebben zij een idee van wat we wanneer gaan uitsteken:
•
•
•

20 januari: Tickets voor jinreis worden geboekt. Vanaf dan liggen de data dus vast en kunnen
die doorgegeven worden aan de ouders.
5, 6 of 7 maart (dat is tijdens de krokusvakantie): eens gaan feesten in Leuven
22-24 maart: Jintoxicated weekend

6 januari: Werken op aperitiefconcert van de harmonie
Vandaag gingen we normaal 3-koningen zingen om geld in te zamelen, maar aangezien we dat op een
veel leukere manier kunnen doen dan iedereen aan z’n eigen deur te gaan lastigvallen en 3 minuten
lang da awkward lieke te zingen, doen we het dus niet meer! In de plaats daarvan gaan we helpen op
het aperitiefconcert van de harmonie. De uren en de verdeling van de shiften komen nog op FB!

12 – 13 januari: JINFUIF
Het moment is eindelijk aangebroken om alles van onszelf te geven. Uit geode gewoonte gaan we de
zaterdag vroeg aan de opbouw beginnen. Indien alles goed op tijd klaar is, gaan we nog wel effe kunnen
chillen. ‘s Avonds begint de boit en starten we met alles in geode banen te leiden. ‘s Nachts duwen we
iedereen buiten en moeten we sowieso iets van opkuis doen. De zondag dient eventueel nog om wat
kleine zaken op te kuisen of te regelen, maar dat zal niet veel zijn. Alle nodige info voor dit weekend
gaan we jullie nog uitgebreid geven en nog eens op FB zetten. We geven jullie wel één tip: Zie dat ge
ietwat uitgerust en verlost van huiswerk zijt tegen de zaterdagochtend, want het hele weekend is Rock
‘n Roll!
20 januari: Zwemmen met de kapoenen
Om een beetje te bekomen van onze jinfuif gaan we in de voormiddag een zwemmeke plasseren met
de kapoenen in Lier. Alleen gaan we nu nie in een bus vol met kots naar daar, maar met de auto.
Afspraak om 9u aan de lokalen. We zullen er terug staan rond 12u. De auto’s worden nog geregeld.
Zaterdag 26 januari: Filmavond
Aangezien Sammy en Kaspar nog examens hebben, doen we vandaag nog eens een avondvergadering.
En zeg nu zelf, wat is er nu plezanter dan lekker gezellig samen naar de film kijken in ons befaamde
lokaal? Afspraak om 20u aan de lokalen. Polleke komt nog online om de film te kiezen!

Jin
3 februari: Stage bij de kapoenen
Bon dit was het dan voor ons, tijd om de fakkel aan jullie door te geven. Alé, voor een dagske dan toch.
De bedoeling is dat jullie tegen vandaag een vergadering ineen steken en deze ook gaan geven aan de
kapoenen. Ofwel die arme stakker voor jullie op de heel niet wazige foto. Team SBK laat jullie hier
volledig vrij en zelfstandig in. Wij gaan voor die dag effe treug kapoen zijn. Gewoon van 14-17u, bon
chance!

Zut alsors, dit was het dan weer?! Wij willen jullie graag andere keer zien! Link voor wie de mop nie
snapt: https://www.youtube.com/watch?v=Evl4dRvWMA4

Veel vriendelijke groeten enzo van team SBK

Achterflap

