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Redactioneeltje 
	

Dames	en	heren,		

Jongens	en	meisjes,		

Mama’s	en	papa’s,		

	

Eindelijk	is	het	zover,	we	kunnen	er	met	z’n	allen	aan	beginnen!	Het	nieuwe	
scoutsjaar	staat	voor	de	deur	en	daar	hoort	uiteraard	ook	een	samen	bij!	Op	de	
komende	bladzijden	kan	u	alle	informatie	vinden	voor	de	maanden	september	
en	oktober!		

	

Dit	jaar	is	er	ook	opnieuw	een	samenploeg!	Deze	twee	heren	zorgen	ervoor	dat	
de	samen	op	tijd	in	uw	brievenbus	geraakt.	Indien	u	problemen	zou	
ondervinden	mag	u	altijd	een	mailtje	sturen	naar	samen@scoutselewijt.be.		

	

Heel	veel	leesplezier	en	tot	snel!		

Groetjes,		

Sander	Scheers	&	Tibo	Smets				



Woordje GRL 

	

Dag lieve vrienden! 
Het is tijd voor een nieuwe start van wat alweer een schitterend scoutsjaar zal worden! Om te 
beginnen bedanken we jullie graag allemaal nog eens voor het geweldige kamp. Wij hebben er heel 
hard van genoten en hopen voor jullie net hetzelfde. Daarnaast zetten we Wannes en Zoë nog eens 
speciaal in de bloemetjes voor hun engagement als groepsleiding de voorbije twee jaar. Ze zetten een 
punt achter hun mooie scoutscarrière en geven de fakkel van groepsleiding door. Emma Rombauts 
blijft groepsleiding en wordt dit jaar vergezeld door Myrthe Baets. Samen gaan wij voluit voor een 
minstens even goed jaar!  

Tijdens het lezen van deze samen ligt de opening van ons scoutsjaar al even achter de rug. De achtste 
editie van “Den Elewijtse Pijl” was weer een groot succes, en dat hebben we te danken aan een talrijke 
opkomst! Merci aan iedereen die kwam fietsen, wandelen, eten, drinken,… Zonder jullie was het niet 
zo mooi geweest. Ook een extra dikke merci aan alle leiding, ouders en vrijwilligers die mee achter de 
organisatie van dit evenement zaten! Dankzij jullie hebben we weer extra centjes in onze kas. Die 
zullen we goed kunnen gebruiken om ons nieuw sanitair te kunnen afwerken. Merci! Merci! Merci! 
Hopelijk hebben jullie er even hard van genoten als wij. 
 

Algemene informatie 
Iedere zondag is het vergadering. Iedere tak* begint zijn vergadering om 14u en eindigt om 17u, tenzij 
het anders vermeld staat bij de programmatie van je tak. Elke maand zal u ook een nieuwe samen 
ontvangen (in de brievenbus of op onze website). Hierin staat alle info die u nodig hebt, zo ook wat 
uw zoon / dochter allemaal zal doen die maand. Lees dit dus zeker op voorhand eens goed door! 

Wij verwachten dat alle leiding & leden perfect in uniform aanwezig zijn tijdens de vergaderingen. 

●   Kapoenen: speelkledij + scoutsdas 
●  Alle andere takken: korte scoutsbroek of -rok + scoutshemd + scoutsdas. U kunt deze 

scoutskledij vinden op het volgend adres: 
Hopper Leuven: Diestsevest 92A - 3000 Leuven Of online bestellen via de site: 
www.hopper.be 
Scoutsdassen zijn bij ons te verkrijgen aan 10 euro per stuk. Wij zijn iedere zondag van 14-
17u terug te vinden aan het groepsleidinslokaal (middelste deur van de chalet). 
Als uitbreiding op je uniform (dus niet verplicht), kan je bij ons ook reflecterend lint, 
groepslintjes en districtstekens kopen.  

 

* Een tak is hoe wij “een leeftijdsgroep” noemen. De namen verschillen afhankelijk van het 
geboortejaar, dit zijn: 

●  Kapoenen (jongens en meisjes geboren in 2012 en 2013) 
●  Kabouters (meisjes geboren in 2009, 2010 en 2011) 
●  Welpen (jongens geboren in 2009, 2010 en 2011) 
●  Jong-gidsen (meisjes geboren in 2006, 2007 en 2008) 
●  Jong-verkenners (jongens geboren in 2006, 2007 en 2008)  
●  Gidsen (meisjes geboren in 2003, 2004 en 2005) 
●  Verkenners (jongens geboren in 2003, 2004 en 2005)  
●  Jin: jongens en meisjes geboren in 2002 

 



Woordje GRL 

	

Ieder jaar werken we rond een gemeenschappelijk jaarthema dat hetzelfde is voor alle Scouts en 
Gidsen in Vlaanderen. Dit jaar luidt het jaarthema ‘SCOUTMOEDIG’. Voor meer info hierover kan je 
terecht op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen (www.scoutsengidsenvlaanderen.be). 

 

Terugbetaling kamp / scoutsjaar (door mutualiteit) 
Het kamp is al even achter de rug, maar nog niet helemaal afgerond. Zo kan je via de mutualiteit vaak 
een terugbetaling van het kampgeld of een terugbetaling van het scoutsjaar aanvragen. Voor het verder 
aanvullen van deze documenten en een handtekening of stempel, kan je elke zondag (van 14 tot 17 
uur) bij ons terecht. Wij vragen om de papieren zelf af te drukken en al deels in te vullen i.p.v. deze 
door te mailen. Wij kunnen de papieren onmogelijk voor iedereen afdrukken, invullen, inscannen en 
doorsturen. Wij hopen hiervoor op jullie begrip! 
 
 Voorbeeld voor het invullen:  

Naam van de organisatie: Scouts Elewijt  
 Adres: Diependaelstraat 34 1982 Elewijt  
 Telefoonnummer of e-mailadres: groepsleiding@scoutselewijt.be  
 jaar van lidmaatschap of jaar van deelname: 2019-2020 

Fiscale attesten voor aftrek van de belastingen kan je ook bij ons verkrijgen, gelieve hiervoor eerst een 
mailtje te sturen naar groepsleiding@scoutselewijt.be 
 

Belangrijke data 
13 oktober: Spaghettislag van de fouriers. Dit is een gezellige avond waarbij we aan onze eigen 
lokalen kunnen genieten van verse spaghetti gemaakt door onze fouriers. Van 17u tot 20 uur kan je bij 
ons terecht voor een lekker bordje pasta, lees voor meer info het tekstje hieronder. 

 

Hallo, 
   
Vorig scoutsjaar organiseerden wij (Fouriers van Scouts Elewijt) reeds onze negende 
spaghettislag.  
We haalden een opbrengst van 3216€ (eerste editie=948€, tweede editie=1111€, derde 
editie=1262,8€, vierde editie=1345€, vijfde editie=1810€, zesde editie=2235€, zevende 
editie=1317.7€, achtste editie=3630€) binnen. 
Daarmee kochten we materiaal voor de 5 fourages alsook voor de patrouillekoffers van 
Jong-verkenners/Verkenners en Jong-gidsen/gidsen. 

 

 

 

 

 

 



Woordje GRL 

	

 

Het volgende stond op ons boodschappenlijstje: 
 - 10 patrouillekoffers 
 - 2 grote thermossen  
 - 2 grote bakpannen 
 - 1 grote Stamper 
 - 1 visspaan 
 - 1 kooppotset voor de nieuwe patrouillekoffers => 10L , 6.2L en 4.5L 
 - 1 stootkar 

Ook dit jaar willen we verder blijven investeren! Door massaal naar onze tiende 
spaghettislag te komen helpen jullie allemaal mee. 
Dit gaat terug door aan de scoutslokalen en wel op zondag 13 oktober van 17 
tot  20u.  
Inschrijven is niet nodig. Alle details vind je op de flyer die via de gekende kanalen 
wordt verspreid. 
  
Tot dan, 
 Fouriers Scouts Elewijt 

 

 

18 oktober: Dag Van De Jeugdbeweging. Op deze dag is het feest voor alle jeugdbewegingen. We 
moedigen iedereen aan om op deze speciale dag in uniform naar school te gaan om te tonen dat je trots 
bent op onze scouts! 

26-27 oktober: Scoutsrestaurant. Elk jaar organiseren we een restaurant In De Prins waar je kan 
genieten van heerlijke steaks, vol-au-vent, witloof en een vegetarische schotel. Dit is lang niet alles, 
dus kom zeker eens proeven van al onze lekkernijen! Zaterdag zijn jullie welkom van 17u tot en met 
21uur. Zondag zijn jullie al welkom van 11u tot en met 20uur. Meer info hierover volgt nog, maar 
nodig alvast familie, vrienden en kennissen uit! 

 

Kampinfo 
Om het jaar in schoonheid af te sluiten gaan we allemaal samen op tentenkamp in de Ardennen. Elke 
tak zit op dezelfde wei, behalve de jin. Zij trekken uit naar warmere oorden. Hou zeker volgende data 
al vrij: 

● Kapoenen: van 10 tot 15 augustus.  
● Kaboutes en welpen: van 8 tot 15 augustus. 
● Jong-gidsen, jong-verkenners, gidsen en verkenners: van 5 tot 15 augustus.  

Meer info volgt hierover aan het eind van het scoutsjaar. 

Elke tak gaat ook 2 keer per jaar op weekend. Info hierover vind je bij de tak van de zoon / dochter. 

 

Groepsfoto’s van op kamp 
Tijdens de eerste 2 vergaderingen is het mogelijk om nog foto’s van het kamp te bestellen. Deze zullen 
tentoongesteld worden aan het groepsleidingslokaal (middelste van de chalet) en kunnen daar besteld 
worden. Tijdens het Scoutsrestaurant zal je deze kunnen afhalen aan de kassa. Het is 1 euro per foto. 



Woordje GRL 

	

Nog benieuwd of nog vragen? 
Neem dan zeker eens een kijkje op www.scoutselewijt.be of vind ons leuk op facebook: ‘Skoette 
Elewijt’. Hier plaatsen we regelmatig informatie, foto’s, evenementen, ... Het is dus handig als je hier 
af en toe eens gaat kijken. Uiteraard krijgen jullie voor belangrijke evenementen, gebeurtenissen, ... 
een mail van ons of van de takleiding. Krijg je geen mails? Check dan zeker je spam of neem contact 
op met de takleiding. 

Indien jullie nog vragen, opmerkingen, suggesties, ... hebben zijn wij iedere zondag van 14-17 uur 
bereikbaar in het groepsleidingslokaal aan onze lokalen, via groepsleiding@scoutselewijt.be of op 
onze gsmnummers: 

 
Emma Rombauts: 0491/18.64.24 

Myrthe Baets: 0496/75.73.96 

 

 
 

Laten we er weer een schoon jaar van maken! 

Stevige linker 

 



Kapoenen 

	

	

	

	

	

Liefste	kapoenen,	mama’s,	papa’s,…	

Het	nieuwe	scoutsjaar	is	terug	begonnen!		

We	(de	leiding)	hebben	er	heel	veel	zin	in	om	het	een	super	leuk	jaar	van	te	maken!	Hopelijk	jullie	
ook???	

15/09	

Het	is	de	eerste	vergadering	van	het	jaar!	oooo	wat	spannend	maar	ook	super	leuk,	je	vriendjes	en	
vriendinnetjes	terug	zien	op	zondag!	We	gaan	elkaar	beter	leren	kennen	door	heel	veel	leuke	
spelletjes	te	spelen!	Jullie	zijn	allemaal	welkom	van	14	tot	17	uur	aan	de	scoutslokalen.	

22/09	

Vandaag	gaan	we	het	tegen	elkaar	opnemen	in	ons	grote	ladderspel!	Wie	durft	het	tegen	andere	
kapoenen	opnemen?	Kom	dan	zeker	van	14	uur	tot	17	uur	naar	de	scouts!	

29/09	

	

Wat	zouden	we	nu	doen?	Wie	kan	er	goed	puzzelen?		

Als	je	wil	weten	wat	we	vandaag	gaan	doen	kom	dan	zeker	van	14	tot	17	uur	naar	de	scouts!	



Kapoenen 

	

06/10	

	

Wie	weet	er	wat	we	vandaag	gaan	doen?		

Vandaag	gaan	we	een	hele	lange	reis	maken!	We	gaan	de	hele	wereld	verkennen!	Wil	je	weten	wat	
we	vandaag	allemaal	gaan	doen?		

Kom	dan	van	14	tot	17	uur	naar	de	scouts	

13/10	

Geef	acht!	Links-Rechts-links-rechts	Weten	jullie	wat	we	vandaag	gaan	doen?	Als	je	graag	in	het	
kapoenenleger	wil	gaan	kom	dan	zeker	van	14	tot	17	uur	naar	de	scouts	

	

20/10	

Wat	eten	we	vandaag		

Spaghetti	spaghetti	spaghetti		

Wat	eten	we	zo	graag		

Spaghetti	spaghetti	spaghetti	

	Wat	willen	wij	eten	als	ons	buikje	knort		

Wij	willen	spaghetti	op	ons	bord		

Eten	we	vandaag	spaghetti,	koekjes,	fruit	of	snoep?	Dat	kiezen	jullie	helemaal	zelf!	Vandaag	
is	het	namelijk	boefvergadering.	Je	mag	allemaal	iets	meenemen	om	te	smullen	en	te	delen	
met	de	andere	kapoenen.		

We	eten	ons	buikje	rond	van	14	tot	17	uur	aan	de	lokalen.	

	

	

	



Kapoenen 

	

26/10&27/10	

Dit	weekend	is	het	geen	vergadering	maar	je	moet	ons	niet	missen.	De	leiding	kan	je	zien	op	het	
scoutsrestaurant!	Je	kan	met	je	mama,	papa,	oma,	opa,...	komen	eten	op	het	scoutsrestaurant.	
Hopelijk	tot	dan!	

03/11	

Het	wordt	heel	avontuurlijk	vandaag.	We	gaan	vandaag	veel	spelletjes	spelen.	Het	belangrijkste	wat	
we	vandaag	gaan	doen	is	het	bos	verkennen.	We	gaan	spelletjes	spelen	in	het	bos	en	kampen	
bouwen.	Kom	van	14	tot	17	uur	naar	de	scouts.	

					Belangrijke	data	

• Spaghettislag	fouriers:	13	oktober	
• Dag	van	de	jeugdbeweging:	18	oktober	
• Scoutsrestaurant:	26	en	27	oktober	
• Weekend	1:	16	en	17	november	
• Weekend	2:	20	tot	22	maart	
• Kamp:	10	tot	15	augustus	

Dit	was	de	eerste	samen	van	het	jaar!	We	hebben	er	heel	veel	zin	in	en	tot	op	de	vergaderingen!	

Heel	veel	kusjes	van	jullie	leiding!	 	

Robbe															Toon													Vincent:	0483292302												
Yannick							Jolien:	0479193342						Kris	

	

	

	

	

	

	

	

	



Kabouters 

	

Hallo	liefste	Kaboutertjes	

Het	is	weer	zo	ver!	Een	nieuw	scoutsjaar	kan	weer	beginnen!	Wij	kijken	er	superhard	naar	uit	en	we	
hopen	jullie	ook!	Benieuwd	naar	wat	we	de	komende	weken	gaan	doen?	Lees	dan	maar	snel	verder!	

15	september	

Ook	dit	jaar	zijn	we	weer	met	superveel	kabouters.	Waarschijnlijk	kennen	jullie	nog	niet	iedereen.	
Dus	als	je	benieuwd	bent	naar	wie	er	allemaal	dit	jaar	in	de	kabouters	zit,	kom	dan	zeker	vandaag	van	
14	uur	tot	17	uur	naar	de	scouts!		

22	september	

	

Wij	zijn	eens	benieuwd	naar	jullie	kennis	over	de	speeltuinen	in	Elewijt.	Kom	
daarom	vandaag	van	14	uur	tot	17	uur	naar	de	lokalen	en	bewijs	jezelf! 

	

	

	

29	september	

Hou	jullie	klaar	want	vandaag	spelen	we	bosstratego!	Oefen	al	maar	op	het	sluipen	door	de	bossen	
en	lopen	over	de	takken,	want	dat	zullen	jullie	zeker	moeten	doen!	Afspraak	om	14	uur	tot	17	uur	
aan	de	lokalen!	

6	oktober	

Vandaag	is	het	vriendjesvergadering!	Neem	daarom	allemaal	een	vriendinnetje	van	school,	je	
buurjongen,	je	nicht	of	je	liefje	mee!	Dan	spelen	we	samen	spelletjes	aan	de	lokalen	van	14	uur	tot	
17	uur.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Kabouters 

	

13	oktober	

 

1,	2,	3,	4	
hup	naar	achter,	hup	naar	voor	
1,	2,	3,	4	
even	rust	en	dan	weer	door	
1,	2,	3,	4	
links	en	rechts	en	spreid	en	sluit	
1,	2,	3,	4	
adem	in	en	adem	uit	

	

Vandaag	is	het	sportvergadering!	Kom	daarom	allemaal	in	jullie	beste	sportoutfit	naar	de	scouts	om	
samen	de	leuktste	sporten	te	beoefenen!	Wij	zijn	jullie	graag	van	14	uur	tot	17	uur	aan	de	lokalen.	

	

20	oktober	

Jullie	hebben	nu	al	bewezen	dat	jullie	goed	kunnen	sporten	en	spelletjes	
spelen,	maar	zijn	jullie	ook	creatief?	Dit	gaan	we	vandaag	testen!	Zoals	altijd	
weer	van	14	uur	tot	17	uur	aan	de	scouts,	tot	dan! 

	

	

26	-	27	oktober	

Vandaag	is	er	helaas	geen	scouts	L	MAAR	gelukkig	is	het	weer	tijd	voor	het	jaarlijkse	
scoutsrestaurant.	Hier	kunnen	jullie	ons	gelukkig	wel	zien!	Kom	dus	gerust	iets	lekkers	eten	met	jullie	
familie.	Hopelijk	zien	wij	jullie	daar!	

	

	

	

	

	

	

	

	



Kabouters 

	

ENKELE	BELANGRIJKE	DATA	

13	oktober:	spaghettislag	fouriers	

18	oktober:	Dag	van	de	Jeugdbeweging	(vandaag	mogen	jullie	in	uniform	naar	school!)	

26	–	27	oktober:	scoutsrestaurant	

22	–	24	november:	ons	eerste	weekend,	dit	zal	doorgaan	in	onze	eigen	scoutslokalen,	meer	info	volgt	
later	nog	via	mail	

	

DIKKE	KUSSEN	VAN	JULLIE	NIEUWE	LEIDINGTEAM!	

	

Raoul	als	Stoetel		 	 Brikke	als	Niezel	 	

Femke	als	Sneeuwwitje			 Ruby	als	Bloosje 



Welpen 

	

Dag	beste	welpen	en	ouders!	We	vliegen	er	dit	jaar	weer	dubbel	en	dik	in,	we	hebben	voor	
September	en	Oktober	al	een	aantal	kei	toffe	vergaderingen	gepland!!	

Hier	is	dan	de	eerste	samen.	Wij	hebben	er	al	heel	veel	zin	in	hopelijk	jullie	ook!		

Zondag	15	September	Kennismakingsspel	van	14:00	-	17:00	

We	starten	deze	vergadering	met	veel	nieuwe	gezichten,	vandaar	dat	we	dus	het	
KEI	COOLE	Kennismakingsspel	gaan	spelen.	Wat	houdt	dit	in?	Dit	zijn	allemaal	
verschillende	spelletjes	waardoor	we	de	namen	en	leuke	weetjes	van	onze	
medewelpen	en	leiding	beter	leren	kennen.		

	

Zondag	22	September	Sportvergadering	van	14:00	–	17:00	

Na	deze	zomervakantie	vermoeden	we	dat	jullie	veel	te	veel	Fortnite	gespeeld	hebben	en	chips	
hebben	gegeten.	Daarom	moeten	we	weer	in	conditie	geraken,	dit	door	jullie	eens	goed	te	laten	
sporten.	kom	van	14	tot	17	naar	de	Welpolympics.		

MVG	

Het	Welpolympics	comité		

	

P.S.	Doe	je	beste	sportkledij	aan.	

	

Zondag	29	September	bosvergadering	van	14:00	tot	17:00	

Vandaag	gaan	we	als	een	bende	wilden	in	het	bos	wat	goed	ravotten.	Om	te	kunnen	overleven	in	een	
bos	moet	je	een	sterk	kamp	bouwen	en	goed	kunnen	jagen.	Be	prepared.	

	

Zondag	6	Oktober	Maffiavergadering	van	14:00	tot	17:00	

Ciao	membri	

Deze	namiddag	is	het	de	tijd	om	jullie	criminele	kantje	boven	te	halen.	Dus	deze	
vergadering	starten	we	met	een	vendetta,	dit	betekend	dus	dat	de	twee	
welpenfamilies	strijden	voor	leven	en	dood.	Er	kan	maar	één	familie	overblijven.	
Trek	hiervoor	jullie	meest	maffiose	kleren	aan.		

	

	

	



Welpen 

	

Zondag	13	Oktober	Blosovergadering	kom	van	14:00	tot	17:00	

Aangezien	dat	het	vandaag	spaghettislag	van	de	foeriers	is	gaan	we	op	excursie	naar	het	Bloso-
domein	met	de	fiets.	Hier	gaan	we	onszelf	moe	en	hongerig	maken	zodat	we	na	de	vergadering	een	
vol	bord	lekkere	spaghetti	kunnen	eten.		

	

Zondag	20	Oktober	Enveloppenspel	kom	van	14:00	tot	17:00	

Nu	gaan	we	jullie	laten	beslissen	wat	we	gaan	doen	waar	we	het	gaan	doen	en	met	wat	we	het	gaan	
doen.		

	

	

Zondag	27	Oktober	Scoutsrestaurant	Geen	vergadering	

Deze	zondag	geen	vergadering	L		

Hopelijk	zien	we	elkaar	op	het	scoutsrestaurant.	Meer	info	bij	woordje	GRL.	

	

Wij	hebben	er	alvast	veel	zin	in	en	jullie	hopelijk	ook.	We	hopen	jullie	elke	zondag	talrijk	te	zien.	Als	
jullie		nog	met	vragen	zitten	aarzel	dat	niet	om	contact	op	te	nemen	via	mail.	

Veel	groetjes	van	jullie	welpenleiding.	

	

				Akela																																																													Hathi	 	 	
	 	 Baloe	

	 	

	

	

	

Bagheera	 	 	 	 				

Jacala	

	

	

 



Jong-gidsen 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Jong-gidsen 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Jong-gidsen 

 

	



Jeevee’s 

 

	

Samen	September/Oktober	

Beste	Jv’s,		

Het	 kamp	 is	 net	 voorbij	 en	 het	 nieuwe	 scoutsjaar	 staat	 al	 voor	 de	 deur.	Wij	
kijken	er	zelf	heel	hard	naar	uit	en	wij	hopen	jullie	ook	J.		Het	scoutsjaar	werd	
goed	 ingezet	op	de	Elewijtsepijl	en	we	hopen	dat	dit	elke	zondag	zo	goed	zal	
zijn.	 Soit	 genoeg	 gezeverd	 hier	 is	 de	 planning	 voor	 de	maand	 september	 en	
oktober	

	Veel	groeten	van	jullie	leiding	J		

15	September	

Dit	 is	 de	 1ste	 vergadering	 van	 het	 jaar	 en	 zoals	 elke	 jaar	 maken	 we	 er	 een	
kennismakingsvergadering	 van.	 Maar	 hiervan	 maken	 we	 niet	 zo’n	 standaard	
kennismakingspel	maar	e	gaan	is	iets	nieuw	proberen.	Wil	je	weten	wat?	Kom	
dan	zeker	naar	de	lokalen	standaard	van	14u-17u.	

22	September			

Ewa	swakke’s,	nu	dat	het	nog	in	deze	maand	(	hopelijk	)	goed	weer	is	gaan	we	
vandaag	is	op	verplaatsing	gaan.	We	trekken	met	onze	bende	van	ellende	naar	
bloso	om	daar	van	alle	sporten	te	doen.	Bv	crossen	 in	het	bmxparcour,	sjotte	
bij	het	rode	veldje,	in	het	skatepark	bmxe	&	wat	je	maar	wil.	Daarna	kunnen	we		
nog	wat	stalle	op	het	strand	om	te	bekomen	van	al	dat	sporten.	Dus	kom	zeker	
met	de	fiets	en	een	slot	zou	handig	in.	We	spreken	af	zoals	altijd	om	14u	aan	de	
lokalen.	Tot	dan!	

29	september		

Vandaag	gaan	we	gooien	a	neef!	En	in	welke	vergadering	wordt	er	nu	niet	meer	
gegooid	 dan	 in	 een	 jawel	 ‘	 Bandenvergadering’.	 Dus	 als	 je	 is	 alles	 eruit	 wilt	
gooien	 dan	 zou	 ik	 zeker	 afkomen	 als	 ik	 u	 was.	 Het	 is	 zoals	 elke	 standaard	
vergadering	van	14u	tot	17u.	Tot	dan!		

	



Jeevee’s 

 

Oktober	6:	
Vandaag	 gaat	 de	 eerste	 vergadering	 van	 oktober	 doorgaan.	 Deze	
vergadering	 staat	 helemaal	 in	 het	 teken	 van	 eten	 want	 het	 is	 namelijk	
boefvergadering!	Wil	 je	weten	wat	we	allemaal	kunnen	met	eten,	kom	dan	
van	14u	tot	17u	naar	de	scouts!	
Het	 zou	 ook	 fijn	 zijn	 moesten	 jullie	 allemaal	 zelf	 wat	 zaken	 om	 te	 eten	
meenemen!	
	

Oktober	13:	
Het	 is	 van	 dat,	 het	 jachtseizoen	 is	 geopend.	 Tijdens	 de	 vergadering	 van	
vandaag	gaan	we	niet	gaan	jagen	op	wild	en	ook	niet	op	jogi’s	maar	op	elkaar!	
We	spreken	af	om	14u	aan	de	scouts	en	keren	om	17u	terug	naar	huis,	zoals	
alle	andere	zondagen!	

	

Oktober	20:	

Haal	 vandaag	 jullie	 zwembroek	 maar	 uit	 de	 kast	 en	 jullie	 blote	 basten	 van	
onder	jullie	t-shirt	want	wij	gaan	zwemmen!	Over	de	exacte	locatie	en	uren	zal	
er	 nog	 een	mail	 verzonden	worden	met	 verdere	 info.	 Dit	 geldt	 ook	 voor	 de	
kostprijs.	
Ouders	 dat	 zich	 kandidaat	 willen	 stellen	 om	 te	 rijden	 en	 enkele	 jong	
verkenners	(en	leiding)	mee	te	kunnen	nemen,	zijn	altijd	welkom!	

Oktober	26-27:	
Dit	weekend	 staat	er	geen	vergadering	op	het	programma	want	het	 is	
namelijk	 scoutsrestaurant!	 Jullie	 zijn	 hier	 allemaal	 welkom	 om	 samen	
met	jullie	ouders,	mede	
jong-verkenners	of	gewoon	alleen	te	komen	genieten	van	een	heerlijke	steak	
of	iets	anders	dat	we	aanbieden!	
Hopelijk	tot	dan!	
	



Gidsen 

 

 



Gidsen 

 

 



Verkenners 

 

Jow	swakkes,	damherten,	neven	en	fake	broers!!	

Kortom	verkenners,	

Na	zo’n	bangelijk	kamp	hebben	wij	veel	goesting	om	er	opnieuw	in	te	vliegen.	Wij	hopen	jullie	ook!	
Maar	nu	even	wat	praktische	info	zodat	we	dit	jaar	gemakkelijk	kunnen	beginnen.	
We	gaan	dit	jaar	verder	met	het	gebruiken	van	onze	eigen	website	
(verkennerselewijt.wixsite.com/18-19),	maar	we	gaan	vanaf	nu	in	elke	samen	een	overzicht	plaatsen	
van	waar	en	wanneer	jullie	telkens	worden	verwacht.	Ook	zullen	de	facebookpagina	en	de	Instagram	
weer	volop	gebruikt	worden	(LET	OP:	deze	zijn	wel	enkel	voor	de	verkenners!).		

									 	

	

Overzicht:	

• 15/09:	14u-17u	aan	de	lokalen	
• 22/09:	14u-17u	aan	de	lokalen	
• 29/09:	14u-17u	aan	de	lokalen	
• 06/10:	14u-17u	aan	de	lokalen	
• 13/10:	14u-17u	aan	de	lokalen	
• 20/10:	14u-17u	aan	de	lokalen	
• 26/10	–	27/10:	scoutsrestaurant,	meer	info	volgt	

	

Belangrijke	data:	

• Spaghettislag	fouriers	13/10	
• Dag	van	de	jeugdbeweging	18/10	
• Scoutsrestaurant	26/10	–	27/10	
• Eerste	weekend	08/10	–	09/10	-10/10	

	



Verkenners 

 

Veel	liefs,	

Jullie	nieuwe	leiding	xxx	

	

	

	

	

	

					

	

	

	

	

Jos	Vandenberghe																																																																																				Sam	Ghyselinck	
0489416796																																																																																															0499716373	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tibo	Smets																																																																																															Sam	Vermeulen	
0475330976																																																																																													0492051466	

 
	



   Jin 

 

Hey	Hey,	Hoi	Hoi!!!!		

De	start,	het	begin,	de	aftrap,	de	opener,	noem	het	zoals	je	wil!	Wat	wij	weten	is	dat	we	er	nu	
officieel	aan	begonnen	zijn!	Maar	de	vraag	van	vandaag	luidt	als	volgt:	“Wat	gaat	de	Jin	doen	in	de	
maanden	september	&	Oktober	iedere	zondag	tussen	14u-17u?”.		

Het	antwoord	daarop	krijgt	u	hieronder	te	lezen.	3,2,1	YEAH	LET’S	GO!!		

Zondag	15	september:	Kennismaking	met	elkaar	en	de	Jinbar!		

Een	 nieuwe	 tak,	 een	 nieuwe	 leidingsploeg	 en	 een	 nieuw	 lokaal!	 Een	 lokaal	 dat	 een	 hele	 zomer	
onbewoond	was	en	dus	ook	toe	is	aan	een	leuke	kuisbeurt!	Haal	de	kuisvrouw	of	Mr	Proper	in	jezelf	
naar	 boven	 zodat	we	met	 z’n	 allen	 een	 leuke	 plek	 kunnen	maken	 van	 de	 jinbar!	Want	 geloof	 ons	
maar,	de	Jinbar	is	zonder	twijfel	een	plek	die	jullie	nauw	aan	het	hart	gaat	liggen	dit	jaar,	nietwaar?	

PS:	Posters,	decoratie	of	andere	leuke	dingen	zijn	zeker	en	vast	welkom	om	maar	niet	te	zeggen	een	
must!!		

Zondag	22	september:	Slaapkamervergadering	

	

Wie	zijn	ze?	Wat	drijft	hen?	Hoe	zijn	ze	in	het	dagelijks	
leven?	We	kennen	jullie	al	een	beetje	maar	dankzij	een	
leuke	 tocht	 doorheen	 jullie	 slaapkamers	 hopen	 we	
jullie	 nog	 beter	 te	 kennen!	 Voorzie	 iets	 leuks	 in	 je	
slaapkamer	 en	 verras	 ons	met	 een	 leuke	 persoonlijke	
anekdote,	voorwerp	of	wat	dan	ook!	Aan	het	einde	van	
de	 rit	 moeten	 we	 allemaal	 een	 stapje	 dichter	 zijn	 bij	
een	ideale	wereld	vol	vriendschap,	nietwaar?		

	

Zondag	29	september:	Kookvergadering	

	

We	 gaan	 nog	 veel	 tijd	 met	 elkaar	 doorbrengen	 doorheen	 het	 jaar!	 Daarvan	 bijvoorbeeld	 een	
spetterende	midweek	(de	datum	staat	misschien	in	deze	samen	J!!),	een	scoutskamp	etc!	Daarom	
willen	we	jullie	kookkunsten	eens	aan	den	lijve	ondervinden!	Want	zeg	nu	zelf,	iedereen	wordt	toch	
gelukkig	van	eten,	nietwaar?		

	

	

	

	



   Jin 

 

Zondag	6	oktober:	Plaats-voorwerp-spel	spel	+	Eerste	bespreking	jinfuif!		

We	blijven	graag	lekker	vaag	over	deze	vergadering!	Alles	zal	wel	duidelijk	worden	als	jullie	naar	de	
scouts	komen!	We	spelen	nog	eens	een	spel	met	z’n	allen!	Voor,	tijdens	en	nadien	bespreken	we	ook	
al	eens	even	de	eerste	zaken	van	onze	jinfuif.	Want	ons	bomma	zegt	altijd:	Een	goed	voorbereid	man	
is	er	twee	waard,	nietwaar?		

Zondag	6	oktober	tem.	Zondag	13	oktober:	MIDWEEK!!!!!!		

WOEHOEW!!		

Omdat	 wij	 jullie	 zo	 graag	 zien	 en	 jullie	 zo	 hard	 missen	 tijdens	 de	 week	 starten	 we	 na	 onze	
vergadering	op	6	oktober	aan	een	weekje	verbroederen!	En	waar	doen	we	dat	beter	dan	op	de	plek	
die	 ons	 allen	 samen	 verbindt:	 DE	 LOKALEN!	 Uiteraard	 is	 er	 nog	 plaats	 voor	 trainingen,	 bijlessen,	
cursussen,	huiswerk	en	andere	verplichtingen!	Meer	 info	krijgen	 jullie	 spoedig	nog	via	Facebook	&	
Mail!	 In	 alle	 geval	 omcirkel	 deze	week	 in	 driehonderd	 kleuren	want	 deze	wil	 je	 zeker	 en	 vast	 niet	
missen,	nietwaar?		

Zondag	20	oktober:	B-day	Bash	Indi	&	Liftspel:		

Er	is	er	één	jarig,	hoera,	hoera	dat	kan	je	wel	zien	dat	is	zij!	
De	 knapste,	 vriendelijkste,	 joviaalste,	 charmantste	 dame	
van	de	jinleiding	is	jarig!	Dit	vieren	we	met	z’n	allen	tussen	
twee	en	vijf!	Tussen	al	het	feestgedruis	door	spelen	we	een	
liftspel!	Wie	 geraakt	 er	 zo	 snel	mogelijk	 van	 punt	 A	 naar	
punt	B?	Wie	blijft	er	moederziel	achter	met	een	bordje	 in	
zijn/haar	 handen!	 Kom	 dat	 en	 nog	 veel	 meer	 te	 weten	
tussen	14u	en	17u!		

	

Zaterdag	26	en	Zondag	27	oktober:	Scoutsrestaurant	

	

Een	klassieker	in	de	evenementenkalender	van	de	scouts	is	het	jaarlijkse	scoutsrestaurant!	Naast	het	
lekkere	eten	moeten	de	mensen	ook	blijven	hydrateren!	Naar	goede	gewoonte	nemen	wij	als	jinners	
die	 taak	op	onze	 rekening.	We	kruipen	met	een	paar	man	achter	de	 toog	om	de	mensen	 te	 laten	
genieten	van	hun	drankje!	Hou	zeker	en	vast	de	Facebookgroep	 in	de	gaten	om	af	 te	 spreken	wie	
welke	shift	komt	meehelpen!	Want	een	georganiseerd	man	is	er	twee	waard,	nietwaar?		

	

	

	

	

	



   Jin 

 

Ziezo	 dat	 was	 het	 wat	 de	 vergaderingen	 betreft	 in	 de	 eerste	 twee	maanden	 van	 jullie	 jaar	 in	 de	
oudste	tak	van	de	scouts!	Voor	we	hier	afronden	zetten	we	graag	nog	even	wat	belangrijke	data	op	
een	rijtje!		

6/10	tem.	13/10:	Midweek	

18/10:	Dag	Van	De	Jeugdbeweging	

20/10:	Verjaardag	Indi	

26	&	27/10:	Scoutsrestaurant	

3/11:	Verjaardag	Tim	

11/01:	JINFUIF	

27/03	tem	29/03:	WEEKEND	

Nu	jullie	ook	weer	mee	zijn	met	alle	data	voor	de	komende	maanden	rest	er	ons	nog	één	ding!	Weet	
dat	wij	dit	jaar	jullie	steun	en	toeverlaat	zijn!	Vragen,	problemen	of	wat	dan	ook	wij	staan	klaar	voor	
jullie	en	jullie	ouders!	Indien	jullie	ons	willen	contacteren	kan	je	dit	op	3	verschillende	manieren:		

1)	Stuur	ons	een	berichtje	op	Facebook	

2)	Stuur	ons	een	sms	of	bel	ons	op	onderstaande	nummers	

3)	Stuur	ons	een	mail	naar	één	van	onderstaande	mailadressen		

See	you	later	alligator!!		

Kusjes	en	knuffels	van	jullie	favoriete	drietal!		

Tim	Berghs		 	 	 Indi	Matthys		 	 	 							Sander	Scheers	

+32	471	72	01	18	 	 +32	494	66	34	53		 	 							+32	474	07	90	56		

berghstim@gmail.com			 indimatthys@hotmail.com											sanderscheers@live.be	
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