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Geniet van deze voorlaatste samen!! 
Groetjes van jullie favoriete samenploeg, 

Sander Scheers 
& 

Jos Vandenberghe 



Woordje GRL 

	

Hallo	allerliefste	leden,	

Beste	ouders,	

Met	een	beetje	pijn	in	het	hart	kondigen	we	hierbij	de	laatste	‘normale’	samen	voor	dit	scoutsjaar	aan.	
In	 mei	 vinden	 namelijk	 de	 laatste	 vergaderingen	 plaats	 (in	 juni	 moet	 er	 immers	 hard	 gestudeerd	
worden	zodat	hopelijk	iedereen	mee	kan	op	kamp).	Bij	deze	willen	we	jullie	ook	bedanken	voor	jullie	
aanwezigheid	op	Skoette	TD.	Het	was	weer	plezant!	

Mei	beginnen	we	met	een	leidingswissel:	op	5	mei	kan	je	je	dus	laten	verrassen	door	een	heel	nieuw	
leidingsteam	voor	1	dag,	die	een	ongetwijfeld	super	toffe	vergadering	hebben	voorbereid.		

Het	scoutsjaar	afsluiten	doen	de	meeste	takken	met	een	barbecue.	Lees	dus	goed	de	samen	om	te	
weten	te	komen	wanneer	deze	zal	plaatsvinden.	

Hiermee	 zit	 het	 scoutsjaar	 er	 alweer	 op!	 Wij	 willen	 iedereen,	 de	 leden,	 ouders,	 sympathisanten,	
helpende	handen	dan	ook	nog	eens	bedanken	voor	een	alweer	fantastisch	scoutsjaar.	

Niet	getreurd:	dit	wil	natuurlijk	ook	zeggen	dat	het	kamp	-	het	hoogtepunt	van	een	scoutsjaar	-	ook	
wel	heel	dichtbij	komt!	Wij	zijn	met	de	groepsleiding	al	even	bezig	met	de	voorbereidingen,	en	samen	
met	de	takleiding	trokken	we	in	april	alvast	naar	Eprave	om	ons	kampterrein	te	verkennen.	We	mogen	
nog	niet	te	veel	verklappen,	maar	we	kunnen	wel	al	zeggen	dat	de	thema’s	en	de	planning	vast	staan!	

Voor	 de	 inschrijvingen	 van	 het	 kamp	 organiseert	 de	 leiding	 van	 de	 jongste	 takken	 (kapoenen,	
kabouters,	 welpen,	 jong-gidsen	 en	 jong-verkenners)	 een	 aantal	 inschrijvingsmomenten	 aan	 de	
lokalen.	 Zo	 proberen	 we	 te	 vermijden	 dat	 de	 leiding	 tijdens	 de	 examens	 bij	 meer	 dan	 30	 (bij	 de	
kapoenen	zelfs	meer	dan	50)	huizen	moet	langsgaan	om	iedereen	te	kunnen	inschrijven.	Hieronder	
een	overzicht	van	wanneer	welke	tak	zo’n	moment	houdt:	

Vrijdag	21	juni	 Woensdag	26	juni		 Zaterdag	29	juni		 Maandag	1	juli	

Kapoenen	 Kabouters		

Jong-gidsen		

Jong-verkenners		

Welpen	 Kapoenen		

Kabouters		

Welpen		

Jong-gidsen		

Jong-verkenners	

	

De	inschrijvingen	starten	om	19.30	uur.	Bij	de	kapoenen	zal	er	een	uitgebreid	infomoment	zijn	om	20	
uur,	hier	geven	ze	de	belangrijkste	zaken	in	verband	met	het	kamp	al	mee.	Zorg	dus	zeker	dat	je	op	
tijd	bent!	Bij	de	andere	takken	zal	er	geen	‘formeel’	infomoment	zijn,	maar	als	je	vragen	hebt,	kan	je	
dan	zeker	bij	de	leiding	terecht.	

	



Woordje GRL 

	

Kan	je	er	niet	bij	zijn?	Contacteer	dan	de	takleiding	om	samen	af	te	spreken	hoe	er	wel	nog	
ingeschreven	kan	worden.	

Bij	de	leden	van	de	overige	takken	(gidsen,	verkenners	en	jin),	komt	de	leiding	aan	huis	langs	om	in	te	
schrijven.		

We	zouden	bij	deze	ook	willen	vragen	om	zeker	bij	de	inschrijving	duidelijk	te	melden	aan	de	leiding	
en	ons	(de	grl)	of	je	kind	voedselallergieën	heeft,	waar	we	rekening	mee	moeten	houden.	Wij	
bepalen	voordat	het	kamp	begint	exact	hoeveel	en	welk	eten	we	zullen	aankopen.	We	moeten	dus	
op	voorhand	weten	of	we	aangepaste	voeding	moeten	voorzien.	

Tussen	mei	en	augustus	zit	natuurlijk	wel	veel	tijd	en	we	kunnen	jullie	echt	niet	zo	lang	missen!	
Daarom	gaan	we	op	6	juli	op	groepsuitstap	naar	Toverland.	Toverland	is	een	themapretpark	in	
Nederland,	niet	ver	van	Eindhoven.	In	de	zes	werelden	zijn	er	voldoende	attracties	voor	jong	en	oud	
om	zich	goed	te	amuseren.	Hieronder	vinden	jullie	alle	informatie!		

	

Groepsuitstap	6	juli	2019	

		

Beste	leden,	beste	ouders,	

Het	is	weer	zover!	Zaterdag	6	juli	2019	is	het	naar	jaarlijkse	traditie	weer	groepsuitstap!	

Dit	jaar	trekken	we	met	z’n	allen	naar	Toverland	met	de	bus.	

·    Wat	moet	je	zeker		aandoen/meenemen?	

·       Volledig	in	scoutsuniform	(Hemd	&	short/rok	&	das)	

·       Gemakkelijke	schoenen	

·       Lunchpakket	

·       Extra	drankje/koekje/fruitje/kleren/…	

·       Regenjas	(indien	nodig)	

·       Zakgeld	is	niet	nodig	

  

·    Timing?	

·       Verzamelen	doen	we	om	7u30	aan	de	scouts.	Ten	laatste	om	8u	vertrekken	de	
bussen.	Wie	te	laat	is,	kan	niet	mee.	

·       We	zullen	terug	zijn	rond	18u30	als	het	verkeer	mee	zit	(grote	vertragingen	
zullen	op	Facebook	aangekondigd	worden)	

  



Woordje GRL 

	

·    Inschrijven?	

·    Inschrijvingen	gebeuren	dit	jaar	online.	Ga	naar	www.scoutselewijt.be	voor	
het	inschrijvingsformulier.	Deadline	om	in	te	schrijven	is	2	juni.	

·    Prijs:	1	lid	=	€30,	elk	extra	lid	van	hetzelfde	gezin	€25.	

·    	Gelieve	dit	bedrag	over	te	schrijven	naar	BE85	0014	0139	8406,	met	
‘Groepsuitstap’	+	de	naam/namen	van	uw	kind(eren)	in	de	mededeling	voor	
9	juni.	De	inschrijving	is	pas	definitief	na	ontvangst	van	de	betaling!	

·    Heeft	u	het	financieel	moeilijk	om	uw	kinderen	mee	te	laten	genieten	van	deze	
groepsuitstap,	dan	kan	je	dit	melden	aan	de	groepsleiding	en	dan	zoeken	we	
samen	naar	een	oplossing.	

Toverland	bevindt	zich	in	Nederland,	door	uw	kind(eren)	in	te	schrijven,	geeft	u	automatisch	
toestemming	dat	we	met	uw	kind	naar	het	buitenland	gaan.	

Nog	vragen?	Je	kan	ons	steeds	bereiken	op	groepsleiding@scoutselewijt.be	

Groetjes,	

De	groepsleiding,	
Emma,	Wannes	en	Zoë	

	

Kort	samengevat:		

- 6	juli	groepsuitstap	naar	Toverland	
- Online	inschrijven	
- Deadline	2	juni	
- 	

We	willen	nog	even	een	warme	oproep	doen	naar	mensen	(ouders,	oud-scout,	sympathisanten…)	die	
het	zien	zitten	om	mee	hun	schouders	te	zetten	onder	Den	Elewijtse	Pijl.	Dit	is	het	startevenement	
van	ons	scoutsjaar.	Vroeger	is	dit	door	enkele	ouders	opgestart	om	de	nieuwe	chalet	te	financieren	
en	momenteel	uitgegroeid	tot	een	vaste	activiteit.	Door	de	jaren	heen	zijn	er	verschillende	mensen	
van	het	team	afgevallen	door	verschillende	redenen,	maar	vooral	omdat	hun	kinderen	al	uit	de	
scouts	zijn..	We	zijn	momenteel	dus	op	zoek	naar	helpende	handen	voor	de	dag	zelf	of	voor	de	
voorbereidingen.	Als	je	geïnteresseerd	bent	of	graag	wat	meer	info	krijgt	over	de	verschillende	taken	
of	wat	er	allemaal	moet	gebeuren	kan	je	altijd	een	mailtje	sturen	naar	ons:	
groepsleiding@scoutselewijt.be,		ons	bereiken	via	de	telefoon		of	spreek	ons	gerust	eens	aan	op	
zondag.	Vele	handen	maken	het	werk	licht!	

	

	

	



Woordje GRL 

	

Goed,	lang	genoeg	praktische	info	gegeven!	Blader	maar	snel	door	naar	jouw	tak	om	te	weten	te	
komen	wat	er	deze	laatste	maand	nog	op	het	programma	staat.	

Nog	vragen?	

Je	kan	ons	bereiken	op	groepsleiding@scoutselewijt.be	

Stevige	linker,	

Emma,	Wannes	en	Zoë	

	

	

	

	

	



Kapoenen 

	

Dag	lieve	kapoentjes,		de	leiding	heeft	slecht	maar	ook	heel	goed	nieuws.	

Het	slechte	nieuws	is	dat	we	zijn	aangekomen	aan	de	laatste	vergaderingen	van	het	jaar	maar	het	
goed	nieuws	is	dat	het	kamp	dichterbij	komt	jeeeej	J		

Lees	maar	vlug	verder	want	we	hebben	veel	in	petto	voor	jullie	in	de	maand	mei!!!	

	

Zondag	5/05	

Voor	deze	zondag	zullen	we	voor	een	keertje	afscheid	moeten	nemen	van	
elkaar	want	het	is	leidingwissel.	Dat	wilt	zeggen	dat	jullie	alleen	deze	zondag	
een	andere	leidingsploeg	hebben	dus	jullie	moeten	ons	niet	te	hard	missen	;)		

Jullie	spreken	af	met	jullie	nieuwe	leiding	aan	de	lokalen	van	14	tot	17uur.			

	

Zondag	12/05	

Bij	de	tweede	vergadering	van	de	maand	mei	gaan	we	iets	
superdeleuxemegatofs	doen!	Eerst	en	vooral	mogen	jullie	je	thuis	al	
verkleden	(dit	is	natuurlijk	vrijblijvend)	in	een	indiaan	of	een	cowboy		
om	daarna	naar	de	scouts	te	komen	om	14	uur	en	dan	gaan	we	een	
super	tof	spel	spelen.	Om	17	uur	mogen	jullie	terug	naar	huis	gaan.		

	

Zondag	19/05	

Dit	is	een	heel	spannende	maar	ook	een	heel	stressvolle	vergadering.	
Warm	jullie	thuis	al	maar	goed	op	want	we	gaan	alles	binnen	de	minuut	
doen,	wil	je	hierover	meer	te	weten	komen	dan	verwachten	we	jullie	
allemaal	aan	de	scoutslokalen	van	14	tot	17	uur.	Tot	dan	J		

	

	

Zondag	26/5	

Jammer	maar	helaas,	pindakaas	zitten	onze	leuke	vergaderingen	er	bijna	op.	Vandaag	kan	je	nog	een	
laatste	keer	van	2	tot	5	naar	de	lokalen	komen	om	je	te	amuseren	met	jullie	leiding	en	
medekapoenen.	Wat	we	gaan	doen	is	nog	een	verrassing.	Zeker	komen	dus!	 		

	

	

	



Kapoenen 

	

	

Zaterdag	1/6	

Opgelet	dit	is	op	een	zaterdag!!!	

Jammer	genoeg	is	dit	onze	allerlaatste	vergadering	van	het	jaar	maar	geen	
getreur	dit	wordt	dan	ook	een	heel	speciale	vergadering.	Want	we	gaan	lekker	
met	zen	alle	BBQ	’en	hmm	lekker!!	De	uren,	inschrijvingen	en	nog	andere	info	

volgt	nog	dus	mama	of	papa	hou	jullie	mail	al	maar	goed	in	de	gaten	;)		

	

	

Maandag	10/06	

Deze	maandag	hebben	jullie	geen	school	en	is	het	in	Elewijt	de	jaarlijkse	
processie.	Jullie	zijn	altijd	welkom	om	met	ons	mee	te	lopen	in	jullie	
uniform	uiteraard	dit	zal	doorgaan	in	de	ochtend	voor	de	verdere	uren	en	
afspraken	volgt	er	nog	een	mail.					

(Dit	is	een	foto	van	de	processie	enkele	jaren	geleden,	kunnen	jullie	raden	
welke	leiding	dit	is?)	

	

	

Zaterdag	6/07		

Na	de	jaarlijkse	processie	volgt	er	ook	nog	onze	jaarlijkse	groepsuitstap	met	de	scouts	J					

Dit	jaar	zal	onze	uitstap	doorgaan	in	TOVERLAND!!!	Voor	diegene	die	er	nog	nooit	zijn	geweest	is	het	
nu	jullie	ideale	kans	om	het	park	te	gaan	ontdekken	met	ons.	Dit	zal	de	hele	dag	duren,	de	uren	en	
nog	andere	belangrijke	afspraken	volgen	nog	in	via	mail	en/of	via	brief.		

	

	

	



Kapoenen 

	

Nog	een	beetje	praktische	informatie	over	de	inschrijvingen	voor	het	scoutskamp	in	de	
zomervakantie:	

§ Kamp	gaat	door	van	10/8	t.e.m.	15/8	
§ Inschrijven	kan	via	de	inschrijvingsmomenten.	
§ Tijdens	deze	inschrijfmomenten	zijn	er	ook	infomomenten	i.v.m.	het	kamp.	
§ De	data	van	deze	momenten	zullen	binnenkort	via	mail	bekend	gemaakt	worden.	

	

Zo	lieve	kapoentjes	deze	samen	zit	er	weeral	op	jammer	genoeg	maar	de	volgende	samen	is	er	eentje	
voor	op	het	kamp	J		

Veel	zonnige	groetjes	van	jullie	allerliefste	leiding	XXXXXX	

	

Maxime																																																	Kato																														Vincent																																				Jolien		

																																																																																																																																																																																						

Raoul		

																																								 Fien	

      



Kabouters 

	

Dag	liefste	kabouters!	Hier	is	de	planning	van	de	maand	mei,	een	maand	vol	
plezier!		

Hopelijk	zijn	jullie	even	enthousiast	als	wij	 	

	Zondag	5	mei	

De	eerste	vergadering	van	de	maand	doen	we	eens	iets	anders,	het	is		

namelijk	leidingsswissel	!!!	Dus	dan	krijgen	jullie	geen	leiding	van	jullie	lieve	
leiding	maar	van	andere	leiding	

@scouts	elewijt	van	14:00-17:00	

			

Zondag	12	mei	

Hopelijk	wordt	het	deze	dag	goed	weer	want	we	gaan	het	bloso	domein		

Van	hofstade	op	stelten	zetten,	omdat	jullie	allemaal	zo	sportief	zijn	

Gaan	we	daarom	met	de	fiets,	neem	dus	allemaal	je	fiets,helm,	fietsslot	en	een	
fluohesje	mee,	wat	ook	van	pas	kan	komen	is	zonnecrème			

verzamelen	aan	de	lokalen	om	14:00	we	zijn	terug	om	17:00	

	

Zondag	19	mei	

Hou	je	maar	klaar	voor	deze	vergadering!!	

Want	we	gaan	een	eiervergadering	doen,	dat	betekent	dus	lekker	vies	

Worden	en	niet	al	te	best	ruiken	 		voor	deze	vergadering	hoef	je	niet	in	

uniform	te	komen,	neem	dus	beste	slechte	kleren	mee	

	@	lokalen	scouts	elewijt	van	14:00-17:00	

	

	



Kabouters 

	

Vrijdag	24	mei	

Liefste	kaboutertjes	helaas	zijn		

De	vergaderingen	gedaan,	MAAAR!	

Wees	niet	getreurd	we	sluiten	het	af	met	een	kei	coole	megatoffe	en	super	
gezellige	bbq	

@lokalen	scouts	elewijt		van	18:00-20:00	

	

	

	

	

	

	

Maandag	10	juni		

Beste	kaboutertjes,	vandaag	is	het	pinkstermaandag,	dit	betekent	ook	
processie.	Zoals	elk	jaar	lopen	wij	mee	met	de	wereldberoemde	Sint	
Hubertusprocessie.	Dit	betekent	dat	wij	in	kleren	van	vroeger	gaan	rondlopen	
in	een	katholieke	stoet	door	de	straten	van	elewijt.	Geen	zorgen,	voor	die	
kleren	moet	je	niet	zelf	zorgen,	die	hebben	wij	voor	jullie	klaarliggen!	Hopelijk	
zijn	jullie	massaal	aanwezig	op	deze	leuke	voormiddag.	Meer	info	rond	plaats	
en	uur	komt	via	de	mail,	hou	deze	dus	zeker	in	het	oog!					

	

Groetjes	van	jullie	allerliefste	leiding:	sneeuwwitje(Kato),bloosje(Kaat),	

Giechel(Janne),dopey(Cloe),niezel(Michiel)																																																																																						

	

	



Welpen 

	

Dag	lieve	welpen,	

Helaas	 is	 dit	 de	 laatste	 samen	 van	 het	 jaar	 (uitgezonderd	 de	 kampsamen	
uiteraard	J).	We	hebben	er	een	heel	leuk	en	leerrijk	scoutsjaar	opzitten.	Dus	we	
gaan	er	voor	de	allerlaatste	keer	een	goei	lap	op	geven!	

Zondag	5	mei	(14u	–	17u):	leidingswissel!	

Joepie,	jullie	worden	vandaag	geëntertaind	door	een	hele	nieuwe	leidingsploeg.	
Hou	jullie	maar	vast,	jullie	worden	om	14u	verwacht	aan	onze	lokalen	om	meer	
te	weten	te	komen!	

Zondag	12	mei	(14u	–	17u):	speeltuinvergadering	MET	FIETS!!!!	

We	trekken	er	vandaag	op	uit	naar	Sport	&	Vlaanderen	in	Hofstade	om	ons	uit	
te	leven	in	de	speeltuin!	Vergeet	jullie	fiets	niet!		

Zondag	19	mei	(14u	–	17u):	maffiavergadering	

BE	PREPARED…	vandaag	gaan	we	ons	inleven	in	de	maffiawereld.	Wie	wint	dit	
grote	 maffiaspel?	 Kom	 van	 14u	 tot	 17u	 naar	 de	 lokalen	 om	 jouw	 plek	 als	
maffiabaas	op	te	eisen.	

Zaterdag	25	mei	(18u	–	20u):	BBQ	

Joepie,	om	het	scoutsjaar	af	 te	sluiten	houden	we	een	heuse	BBQ!	Meer	 info	
volgt	via	mail!	

	

Praktische	informatie	over	de	groepsuitstap:	

- Dit	jaar	gaan	we	op	zaterdag	6	juli	2019	naar	TOVERLAND	met	de	bus.		
- Inschrijven	is	verplicht	via	de	website	van	scouts	Elewijt.		
- DEADLINE	ZONDAG	2	JUNI!!!	

	

	

	

	



Welpen 

	

We	willen	graag	ook	iedereen	bedanken	voor	het	voorbije	weekend!	We	hebben	
nog	 steeds	wat	 verloren	 voorwerpen,	 iedereen	 is	 altijd	welkom	om	voor	 een	
vergadering	eens	een	kijkje	te	komen	nemen.	

Veeel	groetjes	van	jullie	leiding!	

	

	

	

	

Hier	wat	leuke	foto’s	van	ons	weekend:		

	

(Tijdens	het	bouwen)	 	 	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Welpen 

	

(Aanschuiven	voor	een	lekkere	hotdog	&	smullen)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

(Veel	kampen	bouwen	in	het	bos)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Welpen 

	

	

(Voetballen	tegen	de	leiding)	



Welpen 

	

Dag	Jong-Gidsen!	

De	laatste	maand	van	het	scoutsjaar	gaat	in.	Maar	niet	getreurd,	deze	
maand	wordt	écht	zot!	

Korte	samenvatting	van	de	komende	maand:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Welpen 

	

	

Voor	de	simpelen	onder	ons:	

5	mei	Position	switch	

Van	2	tot	5	zullen	jullie	het	met	drie	van	deze	vreemde	snuiters	moeten	doen	

	

12	mei	Zonnebaden,	plonsje	maken,	zand	in	de	schoenen,	balletje	schoppen	

Van	2	tot	5.	Wat	neem	je	mee:	

-fiets	

-fietsslot	

-bikini	

-handdoek	

-zonnebril	

-zonnecrème	

-teenslippers	

-extra	kousen	

-zandspeeltjes	

-strandbal	

-zo’n	worst	om	op	te	zitten,	zo	één:		

	

-maar	zo	één	mag	ook:		

	

	

	

-of	een	flamingo:		

-uw	hoogste	swaggehalte	

-een	puppy	als	ge	dat	hebt,	pleasssee	

-vergeet	al	de	rest,	breng	gewoon	een	puppy	
mee	(en	een	fiets	+	slot,	das	heel	belangrijk



Jong-gidsen 

 

Wie	dit	allemaal	mee	heeft	krijgt	maar	liefst	1000	respectpunten!!!	

19	mei	Ik	kan	nog	niet	zeggen	wat	we	vandaag	gaan	doen,	we	weten	het	wel	al	maar	willen	
het	nog	niet	zeggen	aangezien	het	echt	cool	is	en	het	zou	het	minder	cool	maken	om	het	nu	
al	te	zeggen,	snapte?	

Kleine	tip:	(van	2	tot	5	+	als	je	een	gsm	hebt,	neem	die	dan	mee)	

			+	

	

Zondag	26	mei	Een	groepje	jongens	heeft	ons	uitgenodigd	voor	een	dinertje	

Hun	profiel:		

Leeftijd:	6e	leerjaar-2e	middelbaar	

Hobby’s:	van	2	tot	5	de	padvinder	uithangen	en	voor	de	rest	fortnite	spelen	

	

Maar	ervaring	met	eten	maken	hebben	ze	precies	wel,	dus	dat	komt	goed!	

Uur	van	de	date:	18:30	–	21:00	

Locatie:	Diependaalstraat	34,	1982	Elewijt	

Niet	vergeten:	Bord,	bestek	&	beker,	5	eurotjes	(de	rest	trakteert	hij	sowieso,	daar	gaan	we	
van	uit!)	

Laat	weten	via	email	of	je	komt	of	niet	ten	laatste	23	mei!		

	



Jong-gidsen 

 

Zaterdag	6	juli	Keilang	op	een	bus	zitten,	zotte	attracties	doen,	iemand	kwijspelen	en	dan	
terug	kei	lang	op	een	bus	zitten	

	

	

Ge	zult	het	niet	geloven,	maar	wij	gaan	dit	jaar	naar	toverland!	Op	onze	website	vind	je	al	de	
informatie.	Dit	jaar	is	het	met	online	inschrijvingen.	Je	kan	ten	laatste	inschrijven	op	2	juni.		

	

Veel	groetjes	van:	

Achillea	oranje	kwieke	Irrawaddy	

Robijn	rode	pittige	oeistiti	

Gentiaanblauwe	fonkelende	pestjora	

Koraalpaarse	wilskrachtige	koelan	

	

	

(het	kampterrein	is	trouwens	dik	in	orde!)	

	

	

	

	



Jeevee’s 

 

Allerliefste	jong	verkenners.	
Jammer	genoeg	is	dit	de	laatste	keer	dat	ik	een	samen	schrijf	want	mei	is	
zoals	 de	 meeste	 wel	 weten	 ook	 de	 laatste	 maand	 van	 het	 scoutsjaar.	
Daarom	 heeft	 jullie	 leiding	 nog	 wat	 bangelijke	 vergaderingen	 in	 elkaar	
gestoken	om	het	jaar	goed	af	te	sluiten	J		

Zondag	5	mei	14-17u	
Vandaag	zullen	jullie	het	jammer	genoeg	zonder	ons	moeten	doen,	want	
het	 is	naar	goede	gewoonte	 leidingswissel.	Een	ander	 leidingsteam	komt	
jullie	deze	middag	entertainen.		

Zondag	12	mei	13u30	–	17u30.	
Vandaag	 is	 geen	 gewone	 vergadering	 aan	 de	 lokalen,	 vandaag	 is	 het	
disctrictsdag.	Wat	 dit	 inhoud?	Dat	weten	we	 zelf	 niet	 het	 enige	 dat	we	
weten	 is	dat	we	 zoals	alle	andere	 jv’s	 van	ons	district	om	14	u	 in	Hever	
verwacht	worden	om	te	laten	zien	dat	wij	de	graafste	jv’s	van	ons	district	
zijn.	
Zorg	er	daarom	voor	dat	je	om	13u30	met	de	fiets	aan	de	scouts	bent	dat	
we	daar	zeker	op	tijd	zijn.	

Zondag	19mei	14-17u	
Vandaag	nog	is	een	vergadering	gewoon	van	2	tot	5	met	jullie	eigen	leiding.	
J		

Nu	ja	gewoon…	vandaag	staat	paintball	op	het	programma	!	dus	zoek	die	
klakkebuizen	(ook	wel	pvc	buizen	genoemd)	al	maar	en	begin	heel	de	week	
te	trainen	op	pijltjes	rollen	want	dit	jaar	is	het	geen	klassieke	paintball,	dit	
jaar	zullen	we	paintballen	terwijl	we	een	maffia	spel	spelen	dus	verkleed	
jullie	allemaal	maar	in	de	zwaarste	maffia	van	heel	Elewijt-City	

	



Jeevee’s 

 

Zondag	26	mei	half	18u30	-21u	
En	 helaas…	 de	 laatste	 vergadering	 van	 het	 jaar…	L	 maar	 niet	 zo	maar	
eentje	hoor,	 jullie	krijgen	nog	 is	de	kans	om	zwaar	 te	 spheeleee	met	de	
poulekes	 op	 onze	 bbq	 !	 daarom	 verwachten	 we	 jullie	 om	 18u30	 op	 de	
scouts	 om	 dan	 door	 te	 gaan	 naar	 een	 geheime	 locatie	 om	 ongestoord	
verder	te	kunnen	sphelen.	De	kostprijs	hiervan	zal	5euro	bedragen.	

Wij	hopen	jullie	nog	een	laatste	maand	voltallig	aanwezig	te	zien	

Groetjes	jullie	leiding	xoxoxo	

Mathias	bewaker	en	jos.	

	
	

	

	



Gidsen 

 

Met dit mooie stukje poëzie beginnen we de maand mei, want het jaar is al bijna voorbij.  

We genieten van een bbq en spelen met een ei, want het jaar is bijna voorbij.  

We gaan nog een paar vergaderingen schitteren in onze scoutskledij, want het jaar is bijna voorbij. Maar 
ook al is het einde nabij en het jaar bijna voorbij, onze vriendschap is voor altijd roestvrij. <3  

 	

Zondag	12	mei:	Bob	De	Bouwer-vergadering	

Kunnen	wij	het	maken?	Nou	en	of!	

Het	kamp	is	in	zicht!	En	wat	doen	we	op	kamp?	Sjorren!!	Vandaag	gaan	
we	kijken	of	we	de	technieken	nog	steeds	onder	de	knie	hebben.		

We	gaan	iets	bouwen	en	we	doen	het	in	stijl!		

Van	14	uur	tot	17	uur	aan	de	lokalen!	

	

Zondag	19	mei:	eiervergadering	

Wat	was	er	eerst,	de	kip	of	het	ei?		

Vandaag	maken	we	omeletten,	spiegeleitjes,	zachtgekookte-	én	
hardgekookte	eitjes!	Hiervoor	hebben	we	nodig:	MASSA’S	
EITJES!	mee	te	nemen	door	ons	allen!	:)	
#overschottenschocoladeeitjesmogen	ookmeegenomenworden	
#wiehetorigineelsteeimee	
heeftkrijgtalvasteenpaarpuntenvoorspong	
#ikdenknubijvoorbeeldaaneenstruisvogelei	#hetismaareentip.	
En	oh	ja,	we	zouden	wel	eens	kunnen	morsen	op	elkaar	dus	doe	
niet	jouw	mooiste	kleren	aan	XX		
Van	14u	-	17u	@locals		

Zaterdag	25	mei:	DATENIGHT	

Denk:	kaarsen,	rode	loper,	heerlijk	eten,	obers	in	pak,	romantisch	
muziekje	op	de	achtegrond	en	vooral…	KNAPPE	MANNEN	VAN	
VERKENNERS!	Hmm!		

Leg	nog	snel	uw	coupeke	hair	goed	en	trekt	een	proper	bloes	aan	
want	vanavond	is	het	datenight!	Meer	details	over	de	menu	en	de	
kostprijs	worden	later	nog	meegedeeld	via	ons	favo	
communicatiekanaal!	Zorg	gewoon	dat	je	aan	ons	favo	stekje	bent	
om	18.30	uur!	Ben	jij	er	al	klaar	voor?		

1 juni: Groepsuitstap 



Gidsen 

 

                                https://youtu.be/zisfXICyaac 

 

                               BELEEF DE MAGIE VAN TOVERLAND 

We	verzamelen	om	7.30	uur	aan	de	scouts,	waar	we	om	ten	laatste	8	uur	met	de	bus	vertrekken	naar	
Toverland.	Wees	ajb	op	tijd	m’n	girls!	Kom	in	volledig	uniform	en	neem	een	lekker	lunchpakketje	
mee	:)		

We	zullen	rond	18.30	uur	terug	zijn!		

	

Inschrijven	kan	(moet)	voor	2	juni	via	onze	website	www.scoutselewijt.be.	Zet	alvast	ons	
nummerpjes	in	jouw	GSM!	

Kobe:	0497/88.85.56		

Myrthe:	0496/75.73.96	

Robbe:	0494/44.43.91	

Saar:	0479/02.54.11	

Meer	info	vinden	jullie	in	de	brief	en	vooraan	bij	woordje	GRL.		

	

Zo	m’n	allerliefste	schatjes	van	patatjes,	
dat	was	het	al	weer	voor	dit	jaar…	De	
dikste	smakkerds	ooit	op	ulle	kaakskes,	
heel	veel	succes	voor	jullie	examens	en	
dan	meeten	we	weer	om	jullie	in	te	
schrijven	voor	ons	kamp!	Wij	kijken	er	
alvast	naar	uit!	Om	het	thema	te	weten	
te	komen…	Hou	je	maar	beter	uw	
postbus	in	de	gaten	XXX	

Hier	een	groepsfoto	van	toen	jullie	
leiding	nog	ukkies	waren:		

	



Verkenners 

 

Beste	leden/jongens/vrienden	of	betergezegd	swakkes,		

Deze	bladzijde	is	de	voorlaatste	keer	dat	het	heilige	vijftal	(beterbekend	als	de	verkennerleiding)	zich	
tot	jullie	richt!	Met	jullie	bedoelen	we	een	zootje	ongeregeld	dat	wij	doorheen	dit	jaar	beter	hebben	
leren	kennen.	Deze	voorlaatste	samen	willen	wij	graag	aanhalen	om	eens	een	jaaroverzicht	te	maken.		

Ons	verhaal	startte	in	september,	9	september	om	precies	te	zijn.	We	reden	toen	mee	met	De	Elewijtse	
Pijl.	Al	snel	kwam	aan	het	licht	dat	jullie	van	het	principe	“voor	wat,	hoort	wat”	zijn!	Jullie	hadden	de	
20	kilometer	 in	gedachten	maar	 toen	we	 jullie	vertelden	dat	bij	de	40	kilometer	een	bevoorrading	
klaarstond	keerden	jullie	al	snel	van	koers	en	was	de	40	kilometer	plots	geen	probleem.	Achteraf	bleek	
dat	we	zo	vroeg	vertrokken	waren	dat	de	bevoorrading	er	nog	niet	stond.	Het	zij	zo	maar	desondanks	
was	het	zeker	en	vast	een	leuke	kennismaking!		

Nadien	volgde	een	make-over	van	ons	lokaal	waar	we	in	première	ons	logo	aan	iedereen	konden	laten	
zien.	Vanaf	nu	is	het	kleinste	lokaal	van	de	scouts	wel	datgene	met	de	mooiste	muur,	Verkenners	18-
19	represent!		

Datzelfde	logo	werd	symbool	voor	een	gloednieuwe	manier	van	communicatie!	Anno	2019	kunnen	wij	
jullie	sneller	bereiken	via	het	internet	dan	dit	papieren	boekje.	Zo	geschiedde	en	in	één	slag	werd	er	
een	Facebookgroep,	Snapchataccount,	Instagramaccount	en	een	heuse	website	ontworpen!	Via	deze	
website	werd	er	iedere	week	een	video	gepost!	Een	belofte	die	tot	de	dag	van	vandaag	nog	steeds	niet	
verbroken	is.		

De	weken	gingen	voorbij	alsook	de	keer	op	keer	toffe	zondagen!	Bompavergadering,	centimeterspel,	
bandenvergadering,	snapchatspel,	 liftspel	en	wat	avondvergaderingen.	De	tijd	vloog	gigantisch	snel	
voorbij!	Net	zo	snel	als	dat	er	enkelen	onder	ons	de	Barebeek	overvlogen!	Of	moet	ik	zeggen	invlogen?	
Dit	 gezegende	moment	was	 een	 resultaat	 van	 een	 zondag	 die	wij	 volledig	 in	 jullie	 handen	 legden	
dankzij	 de	 derdejaarsvergadering.	 Eerlijk	 toegegeven,	 wij	 krijgen	 nog	 steeds	 een	 glimlach	 op	 ons	
gezicht	bij	het	denken	aan	dit	moment!		

Naast	het	maken	van	een	heuse	website	hebben	we	onlangs	nog	iets	nieuw	uitgetest!	De	24	uur	van	
de	verkennerbar!	Een	nieuw	concept	dat	wat	ons	betreft	de	komende	jaren	vaker	mag	wederkeren!		

Nu	resten	er	ons	nog	enkele	vergadering	en	uiteraard	de	kers	op	de	taart:	HET	KAMP!	De	locatie,	het	
thema	en	de	planning	liggen	vast!	Nu	is	er	nog	één	belangrijke	factor:	DE	LEDEN!		

Hopelijk	mogen	wij	eind	juni	(als	we	bij	jullie	langskomen	voor	de	inschrijving)	horen:	“Ik	ga	met	veel	
plezier	mee	op	scoutskamp!”		

Swakkes!	Het	was	ons	een	eer	om	dit	jaar	met	jullie	door	te	brengen!	We	vlammen	nog	een	laatste	
maand	en	dan	gaan	we	10	dagen	lang	alles	geven	in	de	Walen!!		

Kijk	zeker	en	vast	eens	op	de	volgende	pagina	want	daar	staan	nog	enkele	belangrijke	data!		

	

	

	



Verkenners 

 

BELANGRIJKE	DATA:		

Zaterdag	25	mei,	18u30:	Laatste	vergadering,	BBQ	met	de	gidsen!		

Zaterdag	29	juni:	Groepsuitstap!	(Meer	info	check	woordje	GRL)		

Maandag	05	augustus	tem.	Donderdag	15	augustus:	SCOUTSKAMP	<3		

	

Groetjes	jullie	favoriete	leiding,		

Dobit,	Montana,	Butchi,	Sanderke	&	V		

	

VERKENNERS	18-19		

	



   Jin 

 

Geachte Jinners, 
Dit schrijven treft u omwille van de maandactiviteiten van den maand Mei. 
Uwen begeleiding zijn uiterst verheugd om u deze informatie toe te delen aan 
den hand van het geschreven woord. Hieropvolgende zal u de gegevens 
verkrijgen der opvulling van opeenvolgende zondagen van de vijfde maand 
van heden jaar. 
 
Op den vijfden dag van den vijfden maand, hetgeen uiterst toevallig een 
zondag zal zijn, zullen jullie teergeliefde leidinggevenden niet aanwezig zijn 
om jullie van activiteit te voorzien. Wij zullen onzen handen zelf gevuld 
hebben met onder andere het geven van groepsbegeleiding en het geven van 
kapoenenbegeleiding. Jullie zelf zullen het zondagvullend materiaal krijgen 
van twee jongens wien gezicht jullie misschien wel zullen kunnen ophalen uit 
het kortetermijngeheugen.U wordt aanwezig geacht van het veertiende 
dagsuur tot het zeventiende dagsuur aan den herberg der jinners. 
 
Op den tweelfden dag van den vijfden maand, ook wel den maand Mei 
geheten, derwelke den maand is waarin alle gevleugelden hun jongen ter 
wereld zetten in een omhulling van calciumcarbonaat, ook wel den eierschaal 
genoemd, zal den dagactiviteit wederom doorgaan van het veertienden 
dagsuur tot het zeventienden dagsuur, waarbij wij zullen tesamenkomen aan 
den jinnersherberg. Tesamen zullen wij aan het jachtseizoen beginnen. 
 
Den negentienden dag van diezelfde maand zullen wij ons buiten den 
grenzen van ons teergeliefde dorpsomwalling begeven, om een nieuwe vorm 
van spel te beleven. Dit zullen wij samen met een jeugbeweging doen die ons 



   Jin 

 

maar zelden nauw aan het hart ligt. Desalniettemin zullen wij ons dezen 
dage tot het uiterste amuseren en alle verschillen des mensen aan de kant 
zetten om samen met deze Chiroïden den dag aangenaam te volbrengen. 
 
Op den hoogdag van den midlentemaand, namelijk het zesentwintigste 
etmaal van den maand Mei, zullen jullie uitgenodig worden om te dineren 
bij den leuksten der leidinggevenden. Hier zullen wij ons toeleggen op het  
grilleren van viandes op zachthete kolen, terwijl wij bij den ondergaande zon 
nog onszelven zullen onderdompelen in het gezalfde water van dezen leider's 
zwembassin. Er zal menig frisse drank kunnen genuttigd worden, evenals 
enkele alcoholische brouwsels. Verdere gegevens omtrent dit samenzijn zullen 
medegedeeld worden via het wereldwijd netwerk der computermachines, meer 
specifiek het sociale netwerk van den Heer Suikerberg. 
 
Deze bijeenkomst zal eveneens den laatsten officiëlen bijeenkomst zijn in 
scoutsverband van heden schooljaar. Den enigste moment dat wij nog in 
dezen groep zullen samenzijn zal van den eenenderstigste juli tot den elfden 
augustus zijn, waar wij ons zullen voortbewegen in het land der Bulgaren. 
 
Zo beste lezers, na het lezen van dit schrijven zal u weer ten volste op de hoogte 
zijn van den bezigheden van deze maand.Wij hopen jullie te zien op elken 
zondag van den vijfden maand van heden jaar tweeduizendnegentien. 
 
Met velen lieflijken groeten, 
Den heer Kaspaar     Den heer Samuel 

Den heer Benedictus 
	



   Achterflap 

 

	


