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Woordje GRL 

 

 

Hallo iedereen 

 

Wij willen jullie graag heel hard bedanken voor de grote opkomst naar ons scoutsrestaurant! 

We appreciëren dit enorm!  

 

Opgepast, avondvergaderingen! 

In december en januari moeten velen onder ons studeren voor de examens, daarom zullen 

het vaak avondvergaderingen zijn. Kijk dus zeker goed in de Samen op welke dag en om 

hoelaat het vergadering is. Tijdens de avondvergaderingen is het ook niet verplicht om in 

uniform te komen. Jullie kunnen dus warme kleren aantrekken voor de koude dagen.  

In de kerstvakantie zullen alle takken maar één keer samenkomen, dit voor hun kerstfeestje, 

meer info te vinden bij elke tak.   

 

Sinterklaas  

Sinterklaas heeft ons al even een mailtje gestuurd (ja, ook de sint gaat mee met zijn tijd) om 

ons te waarschuwen dat de pieten nog zotter gaan doen dan anders op zondag 5 december 

bij ons aan de lokalen. En hij heeft ons beloofd dat er voor alle flinke kindjes iets lekker zal 

zijn.  

 

Weetje van de maand 

Scouts en gidsen Vlaanderen heeft sinds kort een vernieuwde versie van de 

groepsadministratie (online platform met gegevens van de leden). Het is de bedoeling dat 

jullie als ouders deze site en gegevens zelf aanvullen en aanpassen. Je kan een account 

aanmaken met het lidnummer van je kind (te vinden op de lidkaarten die bijna aankomen, 

leiding kan de lidnummers al online vinden).  

De mails die wij als leiding sturen naar al onze leden worden via deze site verstuurd, het is 

dus belangrijk dat je e-mailadres juist geschreven is. Kijk het gerust eens na.   

Opgelet: zet het e-mailadres van de ouder in het vakje voor de ouders en niet van het lid zelf. 

Het gebeurt ook vaak dat de mails verstuurd met de GA in de spambox terecht komen, 

check deze dus zeker ook als je het gevoel hebt dat je onze mails niet ontvangt. 

Als je wilt antwoorden op een mail die verstuurd is via de GA moet je er goed op letten dat 

het e-mailadres van de ontvanger juist is. Antwoord niet zomaar op het adres waarmee deze 

mails verstuurd worden, want zo komt jouw mail niet bij ons terecht. Je kan al onze 

mailadressen (per tak) terug vinden op onze website.   

Onduidelijk? Aarzel niet om ons aan te spreken! 

 

Fiscale en andere attesten 

Attesten voor de mutualiteit kan je nog zeker bij ons binnen brengen, zowel voor kamp als 

inschrijvingsgeld. Fiscaal attesten kan je bij ons verkrijgen maar gelieve dan eerst een mailtje 

te sturen.  

 

Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen. 

 

Check voor meer informatie zeker onze website eens: scoutselewijt.be. Of zoek ons op 

Facebook voor leuke foto’s en nieuwtjes: Skoette Elewijt. 



Woordje GRL 

 

 

 

 

Stevige linker, 

 

De groepsleiding 

Maxime Lescrauwaet: 0470 49 92 89 

Brikke Merckx: 0477 35 64 92 

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 

 

Lieve kapoenen, mama’s en papa’s, 

De maand november is voorbij gevlogen, maar niet getreurd want we hebben al heel wat nieuwe 

vergaderingen voor jullie in petto! We hopen dat het even leuk zal worden en hebben er alvast heel 

veel zin in! 

Zondag 5 december 

Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint, mijn beste vriend, mijn beste vriend, de 

vriend van ieder kind… Wie is er dit jaar allemaal heel flink geweest op de 

scouts? Of vliegt er misschien iemand in de zak van roetpiet? Jaja, wij hebben 

vernomen dat de Sint vandaag misschien wel eens langs durft komen!  

Dus zeker komen, van 14u tot 17u aan de lokalen! 

 

Zondag 12 december 

Vandaag gaan we lopen, springen, dansen, voetballen, 

springtouwen, basketten, volleyballen, turnen, tennissen 

en nog veel meer. Het is namelijk sportvergadering!  

Van 14u tot 17u ontdekken we samen wie de sportiefste 

kapoen van het land is!  

 

Zondag 19 december 

Joepieee, vandaag is het feest! We vieren de verjaardag 

van niet één, maar twee van jullie leiding!  

Als jullie graag willen ontdekken wie van jullie leiding een 

jaartje ouder wordt en hoe we dat samen gaan vieren,  

kom dan zeker van 14u tot 17u naar onze lokalen!  

 

Maandag 27 december 

Vandaag is het voor de tweede keer deze maand feest bij de kapoenen! 

Want vandaag vindt ons kerstfeestje plaats! Van 19u tot 21u maken we 

het ons gezellig aan de lokalen. 

Meer info hierover volgt nog!  

 



Kapoenen 

 

Vrijdag 7 januari 

Omdat jullie leiding rond deze periode heel veel grote toetsen op school 

heeft, is het ook vandaag een avondvergadering. Van 19u tot 21u kijken 

we samen een leuke film in onze kapoenencinema! Neem gerust een 

dekentje mee dan kunnen we het extra gezellig maken!  

 

Dit was het alweer voor de maand december (en een klein stukje januari). We hopen jullie allemaal 

veel te zien en wensen jullie en heel jullie familie alvast toffe feestdagen! 

Kusjes jullie kapoenenleiding   

Robbe – Fiebe – Merel – Cyriaque – Tine – Lobke  

 

 



Kabouters 

 

Samen Kabouters December 

Hey kabouters! Na een spetterende maand november staat december al voor de deur met een 

heleboel leuke vergaderingen. Hopelijk hebben jullie er kei veel zin in want wij alvast wel!! 

12 december 

Ben jij een goede speurder, ken je Elewijt als je broekzak en is een gezellige wandeling ook iets voor 

jou? Dan is de vergadering van vandaag perfect voor jou want we doen vandaag een fotozoektocht in 

Elewijt! Trek jullie beste stapschoenen aan en we zien jullie om 14u aan de lokalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 december 

Vandaag testen we jullie algemene kennis. Ligt muziek je het best, of sport? Of is eerder 

aardrijkskunde iets voor jou? We gaan het allemaal vandaag te weten komen in onze kabouter-quiz. 

Het wordt niet zomaar een quiz waar je gewoon vragen moet beantwoorden. Benieuwd naar de 

quiz? Kom dan zeker van 14u tot 17u naar de lokalen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kabouters 

 

28 december 

Het is weer tijd voor onze tofste vergadering van het jaar! Jullie hebben kerstmis al kunnen vieren 

met familie en vrienden, maar nu is het tijd voor het kerstfeestje van de kabouters wat dubbel zo 

leuk is!! We kunnen al zeggen dat iedereen een klein cadeautje krijgt van een andere kabouter, het is 

dus ook de bedoeling dat je zelf een klein cadeautje meeneemt. We spreken af van 19u tot 21u aan 

de lokalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 januari 

Hebben jullie zin in het nieuwe jaar? De leiding alvast wel! Bij een knallende start van het jaar hoort 

ook een knal-vergadering bij. Neem jullie cluedo- en monopoly skills mee naar de vergadering want 

het is gezelschapspelletjes avond!! We verwachten jullie van 19u-21u aan de lokalen. 

 

Zo, dit was het alweer voor de maand december, wij kijken al zeker uit naar de volgende 

vergaderingen! 

Tot dan! 

Groetjes van de leukste kabouterleiding 

 

 



Welpen 

 

Yessss DE BESTE MAAND is er eindelijk! Het is december! Dat wil dus wel zeggen sinterklaas, 

kerstmis, vakantie, veel eten en cadeautjes! En ook, ook is Marala jarig in deze maand! Whoop 

whoop (totaal niet marala die dit schreef… o_0) Maar dus, jullie ook benieuwd naar de 

vergaderingen deze maand? Hier zijn ze!!! 

 

Zondag 5/12 Sinterklaas + groepspelletjes 

Zie ginds komt de auto met de sint al aan,  

Hij zwaait naar de welpen en kent hun bij naam. 

Oh hopelijk krijgt de leiding ook snoepjes, want zij 

durven ook wel eens stout en ongehoorzaam te zijn…  

(Dat is echt niet waar, wij zijn kei braaf!!)  

Zondag 12/12 1 tegen allen 

 

Oké nu we al een paar maanden de welpen zijn is het hoogtijd om te 

weten te komen of we die leiding EINDELIJK kunnen verslaan! Kom naar 

de scouts en help je medewelpen jullie geweldige leiding te verslaan bij 

allemaal kleine uitdagingen! 

 

Zaterdag 18/12     Kerstfeestje 

Jep, het eerste kerstfeestje van dit jaar vind plaats op de scouts. En dat 

zonder een dikke natte zoen te moeten geven aan oma en opa maar wel 

lekker eten te krijgen. Meer info hierover volgt in de whatsapp en via 

mail!  

Zondag 20/12 VAKANTIE (geen scouts) 

Jupla 2021 is al gedaan… snik snik…  

Wij wensen jullie een heel fijne kerstvakantie toe en zien jullie graag terug in januari!  

 

 

 

 

 

 

 

Kusjes van jullie allerliefste leiding, 

Akela, Bagheera, Marala, Baloe, Raksha, Jacala & Hathi xxxxxx 



Jong-gidsen 

 

Ewa matsko’s  
Nieuwe maand, nieuwe vergaderingen. Hebben jullie er ook zoveel zin in? Lees rap verder hieronder 

      PS: het zijn voornamelijk avondvergaderingen       

3/12  
Vandaag kijken we gesjellig met ons alleen een lekker filmpie. Welk film we kijken we? Doornroosje, 

assepoester, patser, IT, … Kom erachter aan de lokalen van 19:30-22:00! 

PS: pak zeker iets mee om van te snoepen voor tijdens de film        

10/12 
Vanavond gaan we een spelletje spelen in het bos, wie weet schrikspel? Of toch liever sluipspel?  

 

 

 

 

 

Van 19:30-21:30 aan de lokalen 

 

17/12  
Vandaag is de lang verwachte OOOO zo leuke, fantastische, hilarische maar niet te vergeten 

onvergetelijke avond!! Vanavond is het FEESTJE voor KERST dus KERSTFEESTJE. 

Jullie worden verwacht van 19:30 tot 21:30 

 

24/12 
Deze speciale dag is er geen vergadering. Geniet van deze leuke kerstavond door thuis te zijn met je 

gezinnetje       

 

31/12  
Vandaag jammer genoeg weer geen vergadering. Het is oudejaarsavond dus geniet van de 

jaarovergang!!! 



Jeevee’s 

 

Daaamn December,  

Kerst, examens (bah), koud en euh wacht AVONDVERGADERINGENNNNN! We beginnen al vroeg met 

de avondvergaderingen zodat ook jullie genoeg tijd hebben om voor te bereiden voor de examens. 

Alle tijdstippen en data van de vergaderingen vind je hier. Let deze maand zeker goed op want hier 

zit wat speling op.  

PS: tijdsstippen komen via WhatsApp! 

Boys here he comes, de nieuwe SAMENNNN 

 

Zaterdag 4 December 2021 

Sinterklaas (ook Sint-Nicolaas, Sint of de Goedheiligman) is de hoofdpersoon van het sinterklaasfeest, 

dat op 5 december in Nederland (en in enkele voormalige Nederlandse koloniën) wordt gevierd, en 

op 6 december in België. Sinterklaas is gebaseerd op de bisschop Nicolaas van Myra, 

een Griekse heilige die in de derde eeuw na Christus in Lycië in Klein-Azië leefde.  

Sinterklaas wordt standaard voorgesteld als een statige 

oude man met witte baard en haren, rode mijter en 

mantel. Hij rijdt op een schimmel (Paard van 

Sinterklaas), en heeft een of meer helpers.  

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaas  

 

Aaaaah nee sorry, daar zijn jullie net iets te oud voor 

geworden. Wij gaan vandaag Jachtseizoen spelennnnn.  

Wat steek ik zeker in mijn rugzakje? Je smartphone met 

de app jachtseizoen!  

(Enkel als je een smartphone hebt natuurlijk, niet 

verplicht) 

 

Vrijdag 10 December 2021 

vuur 

zjarr 

እሳት 

 نار 

կրակ 

atəş 
sute 

агонь 

আগুন 

FIREEEEEE 

 

Vrijdag 17 December 2021 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaasfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/5_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_koloniën
https://nl.wikipedia.org/wiki/6_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/België
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_van_Myra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grieken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lycië
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anatolië
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schimmel_(paard)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paard_van_Sinterklaas_(paard)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paard_van_Sinterklaas_(paard)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaas


Jeevee’s 

 

I don't want a lot for Christmas 

There is just one thing I need 

I don't care about the presents 

Underneath the Christmas tree 

I just want you for my own 

More than you could ever know 

Make my wish come true 

All I want for Christmas is you, yeah 

I don't want a lot for Christmas 

There is just one thing I need (and I) 

Don't care about the presents 

Underneath the Christmas tree 

 

Party, party kerst staat bijna voor de deur. Het is tijd voor het Kerstfeestje!  

 

Bedankt voor het komen naar deze TED-talk! 

Peace-out,  

Je leiding: Jan, Kobe, Yenna, Michiel en Yanne 

 

 



Gidsen 

 

Dag dames 

Het is alweer december en dat betekent een nieuwe scoutsmaand vol leuke vergaderingen.           

Deze maand zullen alle vergaderingen ’s avonds doorgaan zodat jullie genoeg tijd hebben om te 

studeren voor de examens. Maar studeren is ook niet alles natuurlijk, daarom gaan wij jullie maand 

iets dragelijker proberen maken. Voor het ideale ontspanmoment en om je gedachten even volledig 

te verzetten moet je deze maand dus op de scouts zijn!! 

 

Vrijdag 3 december 

De examens gaan stilaan van start. Geen beter moment voor een spelletjesavond.                              

Enerzijds is dit mega chill. Anderzijds kan je hierbij valsspelen, en waarbij kan dat nog?                                            

Inderdaad: bij examens (adhv spieken, vervalsing,…)                                                                                                    

Zijn deze skills bij jou nog niet on-point? Kom dan zeker gezellig meetrainen        

20-22u @locals 

 

Vrijdag 10 december 

De examens zijn bij de meeste begonnen. De hoofden zitten vol en staan op ontploffen.         

Misschien dan best een vergadering waarbij je niet moet nadenken?  Geen probleem!!                                     

Vanavond is het filmvergadering  

20-22u @locals 

 

Zaterdag 18 december 

Het einde is in zicht!! Maar de laatste loodjes wegen wel het zwaarst                                           

Vanavond verlichten we de pijn met lekker eten, want laten we eerlijk zijn: dat werkt altijd.                                 

Vanavond eten we gezellig samen. 

18-20u @locals 

 

Zo, dat was het alweer voor 

december!!  

Tot op de skoet 

xxx jullie favoriete leiding 

 

 

 



Verkenners 

 

Samen December  
 

Ewa swakkes,  

Hieronder vinden jullie wat we voor de maand december in petto hebben. Wij kijken er 

alvast naar uit, jullie ook? Tot dan niffauws 

3 December van 20h tot ...  

Filmpke checken. We doen nog een polleke op FB of insta voor een film te kiezen. 

Chap en drank kunde meepakken of kopen in de VK bar. Ook een dekentje kan wel 

is van pas komen want dat gaat daar weer tantoe koud zijn. Tot dan  

10 december 20u tot 23u  

Bij deze gaan we jullie kennis is testen. In plaats van zoals op school het te doen aan 

de hand van toetsen en examens en al die zever gaan we dit doen door middel van 

iets ziek nice. Namelijk deeeee “Pisquz”!!!. Denk je nu ‘wa is da nu weer?’ Dan zou ik 

zeker komen is de boodschap. Tot dan niffauw 

 

Bij deze maand kunnen we de feestdagen niet vergeten. Ook zal hierbij het jaarlijkse 

kerstfeestje bij horen. Wanneer dit zal plaatsvinden geven we nog door aan jullie door 

een mail of via facebook of Instagram.  

 

Zo dit is de maand december weer. Danke wel voor jullie aandacht en tot weer een 

volgende samen.  

 

Groetjes,  

 

 

 

 

 

 



   Jin 

 

December: 
December (ook wel: wintermaand, kerstmaand, donkeremaand) is de twaalfde en laatste maand van 

het jaar op de gregoriaanse kalender en telt 31 dagen. Vanwege de vele feestdagen wordt deze 

maand in Nederland en België informeel ook wel de feestmaand genoemd. De naam komt van het 

Latijnse woord voor 'tien', decem. December was oorspronkelijk namelijk de tiende maand van het 

jaar, omdat tot 153 v. Chr. het Romeinse kalenderjaar op 1 maart begon. 

 

Aangezien jullie toch zoveel studeren kunnen jullie dit allemaal perfect begrijpen. Fni? 

Het enige wat voor ons belangrijk is in deze maand, op 5 december, de verjaardag van ons 

Marieke                

Een hele gelukkige verjaardag Marie!! Hier wat leuke foto’s 

 

Allee we zullen er eens aan beginnen! Wat gaan we doen de komende avonden? 

Vrijdag 3/12 of zaterdag 4/12  
Cinema 

Cinema (m) 

Bioscoop, gebouw waarin mensen in stoelen naar een film 

geprojecteerd op een groot scherm kunnen kijken (Van Daele). 

Zo simpel als deze uitleg is, gaan we onze film ook kunnen 

kiezen toch? HAHAHA 

 

Vrijdag 10/12 of zaterdag 11/12 
Gezelschap spellekes 

Een gezelschapsspel is een spel dat wordt gespeeld voor de 

gezelligheid, om met bekenden en familie de tijd te verdrijven. 

Vaak zijn dit bordspellen (zoals Monopoly), maar ook sjoelen en 

sommige kaartspellen worden als gezelschapsspel aangemerkt. 

Omdat het bij een gezelschapsspel om de gezelligheid gaat, wordt 

er niet om een prijs of inzet gespeeld (Wikipedia). 

Tijdens de opgang van de computer werden gezelschapsspelletjes steeds minder uit de kast gehaald, en 

werden zelfs klassieke spellen in digitale vorm uitgebracht. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_kalender
https://nl.wiktionary.org/wiki/film
https://nl.wiktionary.org/wiki/projecteren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gezelligheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bordspel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monopoly
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjoelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaartspel


   Jin 

 

Vrijdag 17/12 
Vuurvergadering ofwel la guerre du feu (Google translate) 

Vandaag gaan we een gezelligkampvuurtje doen met marshmellows en 

zangboekjes! 

Geprankt!  

we gaan een beetje experimenteren met vuur (liefste mama’s en papa’s wij 

gaan dit voorzichtig doen      ). 

De ex-verkenners weten hoe we dit gaan doen. Iets met een vuur zo snel 

mogelijk aankrijgen met beperkte middelen, fireball en daarna toch gezellig 

afsluiten met een kampvuurtje. Doei druif! 

 

Vrijdag 24/12  

Kerstavond 

Als jaarlijkse traditie smijten we de jinbar weer open op deze speciale avond, 

om gezellig wat na te praten over onze gourmetdinertjes, wie er weer teveel 

vleesjes heeft gegeten, hoe lekker de wijn was en vooral ook dat we allemaal al 

genoeg hadden met het voorgerecht hahahaha 

Kom gezellig af na de chocomousse, Crème brûlée of de tiramisu om samen me 

de andere jin en leiding de avond rustig(?) af te sluiten. 

 

 

Dikke smakkerds van jullie leiding, 

Tim, V en Polle 

Xoxo 

 

https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R424716/creme-brulee


   Achterflap 

 

 


