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Lieve lezers,
De maand december komt er opnieuw weer aan.
Wij hebben alvast onze kerstmuts aangedaan.
Nu nog ontdekken wat we op de scouts gaan doen.
Alvast heel veel plezier en een dikke zoen!

Jullie kapoen,
De samenploeg

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 1 december bij ons aan de
lokalen. En hij heeft ons beloofd dat er voor alle flinke kindjes iets lekker zal zijn.
Kerstmarkt in Elewijt
Op zaterdag 21 december staat de scouts met een standje op de kerstmarkt aan de kerk in Elewijt. Net
zoals vorige jaren zullen wij een deel van de winst samen met de andere verenigingen schenken aan
Zemst For Life. De goede doelen die ze dit jaar steunen zijn: FantASStisch, Dierenopvangcentrum Zemst
en Bednet.
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 emailadres 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

Woordje GRL
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.

Stevige linker,

De groepsleiding
Myrthe Baets
Emma Rombauts

0496/ 75 73 96
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
Heeeeeeeey allerleukste, liefste en beste kapoenen van heel het land!
De maand november is weeral voorbij gevlogen, en wij hopen dat december net zo leuk kan worden!
Daarom hebben wij voor jullie de volgende vergaderingen voorzien!
Zondag (1 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
Zwarte Piet? Jaja, wij hebben vernomen dat de Sint vandaag misschien wel eens langs durft komen!
Dus zeker komen, van 2 tot 5 aan de lokalen.
Zondag (8 december)
1 tegen allen! Vandaag gaan alle kapoenen het tegen de leiding opnemen, in allerlei soorten kleine
spelletjes. Van 2 tot 5 aan de lokalen.
Vrijdag (13 december)
Vanaf nu zijn het voor even avond vergaderingen omdat de leiding grote toetsen op school heeft. En
we gaan deze avond vergaderingen direct goed inzetten! Vanavond gaan we met zen alle gezellig
samen naar een film kijken. We gaan dit doen van 7 uur ’s avonds tot 9 uur ’s avonds! En dit dus op
vrijdag (!).
Vrijdag (20 december)
Vandaag is het voor de 2e keer deze maand feest bij de kapoenen! Want vandaag vindt ons
kerstfeestje plaats! We gaan er een gezellige bedoeling van maken, en dit van 19 tot 21 uur ’s avonds.
Meer info hierover gaan jullie nog ontvangen!
Zaterdag (21 december)
Zoals jullie weten is het vandaag geen vergadering, maar er is wel iets anders zeer leuk! Zoals weten is
er dit jaar ook weer de kerstmarkt, waar iedereen op welkom is. Dus kom zeker met de mama, papa,
broertjes & zusjes eens langs om een warme chocomelk te drinken en misschien zelfs iemand van de
leiding tegen het lijf te lopen!
Vrijdag (10 januari)
Na al onze feestelijkheden, geven we jullie 3 weekjes rust om te bekomen. Zodat jullie volledig uitgerust
naar de gezelschapspelletjes avond tussen 19 – 21 uur ’s avonds kunnen komen!

Kapoenen
Zo allerliefste kapoenen, dit was het dan voor de maand december (en al een klein stukje januari). Wij
hopen jullie allemaal heel veel te zien, en willen jullie en heel jullie familieook al heeeel toffe feestdagen
toe wensen. Tot op de vergaderingen!

Kris

Vincent

Jolien

Toon

Yannick

Robbe

Kabouters
Oké beste Kaboutertjes! Hopelijk hebben jullie genoten van het weekend en de
leuke dingen die we in november allemaal hebben gedaan. Ik, de heer Stoetel
zelve ben namelijk heel slim en weet natuurlijk dat jullie héééél benieuwd zijn naar
de vergaderingen van december. Dus jullie weten wat dat betekent :
AVONDVERGADERINGEN!!!

Zondag 1 December
Wij, (de beste kabouterleiding) hebben gehoord dat de sint graag nog eens wilt
langskomen naar onze scouts! Hij zegt dat de kindjes in Elewijt altijd zo braaf en
beleefd zijn tegen hem. Ik ga zeker komen dus doen jullie dat dan ook maar! Wees
daar van 14u tot 17u aan de lokalen!

Zondag 8 Decemeber
Oké, keukenprincessen! Vandaag gaan jullie ervoor zorgen dat ik koekjes eet!
Natuurlijk mag ik ze niet allemaal opeten van sneeuwwitje dus waarschijnlijk
mogen jullie ook wel wat ;-) daarom zal het dus ook van pas komen als jullie
allemaal wat ingrediënten meenemen om de koekjes wat te versieren. Het wordt
een kruimelige vergadering! Komen dus van 14u tot 17u aan de lokalen!

Kabouters
Vrijdag 13 Decemeber
Jaja onze eerste avondvergadering! Kom vanavond maar van half 19 tot half 21
naar de scoutslokalen want we gaan een FILM zien! Dat betekent snacks, popcorn,
een lekker warm dekentje en een geweldige film ik kan al niet wachten ! Ik zie
jullie daar!

Woensdag 20 December
Vandaag is het fissa fissa fissa!!! En niet zomaar één nee, een echt kerstfeestje!
Met de welpen! Zij zullen hun strikjes allemaal aanhebben dus jullie mogen gerust
een kleedje aandoen. Het diner begint om half 19 en zal afgerond worden rond
half 21. Wij zullen jullie vriendelijk moeten vragen om een cadeautje van 5EUR
mee te nemen. Ook zal de entree van het diner 3EUR zijn. De welpenleiding en wij
zullen ervoor zorgen dat het een echte knaller wordt om 2019 af te sluiten ( als
het op vergaderingen aankomt ). Ja dat klopt! Dit is dus de laatste vergadering
voor 2019. Hierbij wensen
Ik, Stoetel

De Megacoole Niezel

Ons schattige Bloosje

En het beeldschone Sneeuwwitje

Jullie een magische Kerst en een gelukkig Nieuwjaar toegewenst!!!

Welpen
De laatste samen van het jaar 2019 is hier! En speciaal daarvoor hebben wij nog een paar knallende
vergaderingen voor de boeg voor we samen 2020 ingaan naar nog meer super leuke vergaderingen
met de welpen!
Zondag 1 december: sinterklaas van 14-17 uur
Hij komt hij komt, die lieve goede Sint…
Jeej de Sint is in het land en hij komt naar de scouts! Hopelijk zijn jullie allemaal
braaf geweest dit jaar en krijgen jullie veel snoepjes van de Sint. Kom dus zeker
van 14 tot 17 naar de scouts.
Zondag 8 december: boefvergadering van 14-17 uur
Taart, koekjes, snoepjes, cake en veel meer gaan we vandaag allemaal eten,
want het is boefvergadering! Neem dus allemaal zeker iets mee om te
smullen zodat iedereen van alles eens kan proeven.
Vrijdag 13 december: sluipspel van 18:30-20:30
Opgelet!! Vanaf nu beginnen de avondvergaderingen en zijn het dus even geen vergaderingen meer
op zondag.
Wie van jullie welpen kan het stilst voorbij de leiding glippen zonder opgemerkt te worden? Laat het
ons zien vrijdagavond aan de lokalen!
Vrijdag 20 december: kerstfeestje
Vanavond gaan we samen met de kabouters al een beetje kerst vieren.
Meer info volgt nog via mail.
Zaterdag 21 december: kerstmarkt
Vanavond is het geen vergadering, maar kerstmarkt in Elewijt, jeej! Dus zeker naar daar gaan voor
lekkere warme chocomelk en veel meer!

Welpen
Alvast een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar en tot volgend jaar!

Kusjes de welpenleiding.
XOXO

Jacala

Akela

Baloe

Bagheera

Hathi

Marala

Jong-gidsen
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Jow jow jowgi’s, het is alweer december!
Dat wil zeggen: een nieuwe maand vol met gezellige avondvergaderingen en een onvergetelijk
kerstfeestje.

Zaterdag 7 december (avond)
Whoop vandaag lekker ontspannen en chillen in een warm lokaal. Gezellig de dag eindigen met een
leuke film op het programma. Deze avondvergadering gaat van start om 19.30u en eindigt om 21.30
(tenzij de film langer duurt).
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Zaterdag 14 december (avond)
Vandaag kunnen jullie je zangtalent nog eens benadrukken en mogen jullie je hoogste noten uit de
kast halen van 19.30 – 21.30 voor een avondkaraoke.
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Vrijdag 20 december
Hoohoohooow let it snoooow
Vandaag op de planning: een kerstfeestje dat je zeker niet wilt missen. Er zullen echte elven, levende
rendieren en wel zeker 101 kerstbomen aanwezig zijn, nu jij nog! Verdere informatie over het
kerstfeestje wordt nog meegedeeld via mail/Whatsapp
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Vrijdag 27 december (avond)
Voor deze vergadering laten we jullie nog in het donker tasten. Deze vergadering gaat door van
19.30 – 21.30. Vergeet niet dat het al winter is, dus kleed je warm genoeg aan!
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Jeevee’s
Hola chicos
De maand december is al aangebroken en dat wilt zeggen dat wij jullie alleen nog maar in de avond
gaan zien dus lees de datums goed door want de vergaderingen gaan niet meer door op
zondagnamiddag.

Vrijdag 6 december
We gaan met zen alle gezellig een film kijken, jullie worden verwacht aan de lokalen van 19u30 tot
21u. Jullie mogen ook altijd chips en frisdrank meenemen!
Vrijdag 13 december
Op deze avond gaan we van alles doen met vuur, benieuwd naar wat allemaal? Dan moet je zeker
komen van 19u30 tot 21u.
Vrijdag 2O december
Deze avond gaan we iets tofs doen, we gaan een gezellig kerstfeestje houden met eten dus zie dat
jullie buik nog niet gevuld zijn. Meer informatie volgt nog via een mailtje.
Zondag 29 december
Deze week is er geen vergadering maar als jullie toch perse jullie leukste leiding willen zien dan kan
dat! 26, 27 en 28 december is het Zemst for life in zemst, daar kunnen we elkaar misschien tegen het
lijf lopen.

Ziezo dat was de samen voor december, hopelijk zien we jullie elke week!
Vele kusjes van jullie allerleukste leiding
XXX

Gidsen
Hey daar!
JA JA het is zover, jullie examens beginnen en dat betekent natuurlijk
avondvergaderingen! Niets zo gezellig als uw vrijdag of zaterdagavond doorbrengen
met ons, toch?
Zaterdag 30/11 van 20:00-22:00
Na dat zwemmen van vorige week gaan we vandaag uitvissen wat ge nog allemaal
kunt doen met water. See you there!
Zaterdag 7/12 van 20:00-22:00
Het weekend heeft aangetoond dat al uw geld inzetten op rood bij gokken geen al te
slim plan is. Daarom krijgen jullie tijdens deze 2 uurtjes de kans om jullie
gokvermogen bij te schaven. Daarnaast zal het ook testen hoe goed jullie elkaar na
die paar maanden nu eigenlijk kennen. Jullie zullen dingen te weten komen over
elkaar die cruciaal zijn in jullie verdere vriendschappen, zoals wie er het langst op
zijn hoofd kan staan of wie het langste K kan zeggen. Niet te missen!

Vrijdag 13/12 van 20:00-22:00
Dit is wat we vandaag gaan doen, want
er is toch niets beters dan uw stress
voor de examens er af te zingen?
Opgelet, dit is een vrijdag!

Zondag 22/12 meer info over het uur volgt
Met een beetje pech hebben jullie de verkenners op dit moment al exact 41 dagen
moeten missen. Het kerstfeestje brengt hier verandering in! Het zal in goede banen
geleid worden door deze toffe bende:

Gidsen

Meer info over vragen zoals ‘Is dat met eten?’, ‘Wat gaan we dan net eten?’, ‘ Moet ik
al gegeten hebben op voorhand of gaat er écht genoeg zijn?’, zullen beantwoord
worden via sociale media en mail.

À la prochaine!
Merel Tim Kaat

Verkenners
Hela dreiries! Hiere onze vage planning voor December. Binnenkort weer leuke
geluidsfragmenten op de site waar jullie lekker op kunnen rugzakken. Bijkomende informatie
volgt in de facebookgroep en op de instagram.
Begin avondvergaderingen
December da zijn examens. We willen da jullie allemaal me dikke punte naar huis gaan, dus
vanaf hier starten we me de avondvergaderingen. Doe allemaal jullie best op school, want
gebuisd is buiten. Nene mopke, dan pakken we de draad weer op en knallen we gewoon de
rest van het jaar, fni.
Vrijdagavond 29/11
Gewoon verzamelen aan de lokalen. Uniform ni nodig. Uur wordt meegedeeld.
Zondagochtend 8/12
Pas op dit is een ochtendvergadering. Kom maar lekker vroeg naar de scouts. Uniform ni
nodig. Uur wordt meegedeeld
Zaterdagavond 14/12
Gewoon verzamelen aan de lokalen. Uniform ni nodig. Uur wordt meegedeeld.
Zondagavond 22/12
Verzamelen aan de lokalen. Kgeef 1 tip, er ga gespeeld worden, gij weet nog niks maat.
Wederom uur wordt meegedeeld.
In de kerstvakantie zijn het geen vergaderingen. Op deze moment moeten jullie tijd vrij
maken voor jullie familie en vrienden. Kruip lekker dicht tegen elkaar onder een warm
suzzeke aan het haardvuur. En vergeet niet: “One for the VK’s and all the VK’s for one!”
Hier nog een foto van het leuke weekend voor over jullie bed te hangen! Of als jullie liever de
rechtse boven jullie bed hangen, evengoe

Jin
Beste jinners,
Zoals jullie wel weten is het binnen iets meer dan een maand ons grootste evenement van
het jaar: De jinfuif, daarom beginnen we vanaf nu met kaarten te verkopen en sociale media
vol te spammen. Maar eerst is er nog een maand lang elk weekend een bangelijke
vergadering.

Zondag 1 december
Vandaag komt de Sint naar de scouts en om te zien of jullie wel braaf geweest zijn dit jaar en
een cadeautje of wat snoep verdienen doen we een groot Sinterklaas en Zwarte Pieten spel.
Kom dus zeker van 14u tot 17u (blijven hangen in de jinbar mag natuurlijk ook) naar de
scouts en wie weet mogen jullie op de schoot van de Sint gaan zitten.

Zaterdag 7 december
Vanavond is het playstation en singstar avond dus haal jullie getrainde duimspieren en
opgewarmde stembanden al maar boven. Laat jullie boeken maar voor avond liggen en kom
van 19u30 tot 22u (kan altijd wel een beetje uitlopen) naar de jinbar
voor een rustige zang- en gamenight.

Zaterdag 14 december
We spelen een spel vanavond, breng dus jullie
favoriete gezelschapsspel mee van 19u30 tot 22u
in de jinbar.

Zondag 22 December
Vandaag vieren we een feestje en niet zomaar een feestje, een kerstfeestje. Kom dus zeker
om 18u naar de jinbar en dan vieren we feest tot … . wij voorzien hapjes, drankjes, een
spelletje en muziek dus jullie moeten enkel jullie goed humeur meenemen.
Dit waren dan de vergaderingen voor december.

Jin
Nog enkele belangrijke data:
Kerstmarkt (21/12)
Kerstavond in de jinbar (24/12)

Dit was het dan voor de vergaderingen van 2019 en hopelijk zien wij jullie evenveel of zelfs
meer in 2020 en bij deze alvast een gelukkig nieuwjaar van jullie favoriete leiding!

Sander,

Indi

en

Tim

Jin

Achterflap

