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Redactioneeltje

Geachte lezers van dit maandelijks stukje top lectuur,
We zijn intussen al enkele vergaderingen ver en de eerste weekends zijn al in
aantocht. Redenen genoeg dus om verder te lezen tussen al dit nieuws.
Wij wensen jullie alvast veel leesplezier
Groetjes,
Sander Scheers & Tibo Smets
PS Indien u problemen ondervindt met het ontvangen met uw samen, stuur dan
gerust een mailtje naar samen@scoutselewijt.be

Woordje GRL

Dag beste leden en ouders!
De eerste twee maanden vlogen voorbij. We verwelkomden vele nieuwe leden, leerden de
leiding beter kennen, speelden samen leuke dingen en genoten tijdens onze eerste
evenementen van goed gezelschap en lekker eten. We zijn blij dat we jullie steeds zo talrijk
mogen verwelkomen op zondag, dat geeft ons veel zin om er ook de volgende maanden 100%
voor te gaan!
Graag willen we jullie namens onze fouriers en onszelf nog eens bedanken voor jullie massale
aanwezigheid op de spaghettislag. We haalden een mooie winst binnen, hiermee kunnen we
weer nieuw kookmateriaal kopen voor op kamp. Een DIKKE MERCI dus, aan al wie mee
promo maakten of is komen eten!
Het ene eetfestijn is nog maar net achter de rug of het volgende staat al voor de deur. Op 26
en 27 oktober zijn jullie van harte welkom op ons jaarlijks scoutsrestaurant. Op zaterdag
openen we de deuren al om 17 uur. Tot 21 uur kunnen jullie genieten van verse soep,
rivierkreeftencocktails, hoofdgerechten en desserts. Op zondag serveren we dit van 11 tot 20
uur In Den Prins in ons geliefde dorp. Handig om te weten: we kunnen naast cash ook een
betaling via onze payconiq ontvangen. We raden jullie dus aan de app (‘payconiq by
bancontact’) op voorhand te downloaden indien je hier gebruik van wilt maken. Momenteel zijn
we nog volop aan de voorbereiding bezig om er ook dit jaar een topeditie van te maken!
Hopelijk zien we jullie daar!
Voor we ons woordje afsluiten brengen we jullie graag nog op de hoogte van andere
aankomende evenementen. Neem dus zeker de agenda er even bij om deze data in het rood
te markeren:
• 26-27 oktober: Scoutsrestaurant
• 14 december: Kerstmarkt
• 11 januari: Jinfuif
• 16 februari: Ontbijtmanden
• 7 en 8 maart: troebadoeria
• 25 april: Skoette TD
• 27 juni: groepsuitstap
• 5-15 augustus: Kamp!
Check voor meer informatie zeker onze website: scoutselewijt.be. Of zoek ons op Facebook
voor leuke foto’s en nieuwtjes: Skoette Elewijt.

Stevige linker,
De groepsleiding
Emma Rombauts
0491/ 18 64 24
Myrthe Baets
0496/ 75 73 96
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 zeker weten op groepsleiding@scoutselewijt.be!

Kapoenen
Liefste kapoenen, mama’s en papa’s,
Er is alweer een maand voorbij!
Wij (de leiding) hebben weer leuke vergaderingen gepland voor de maand November.

Eerst beginnen we met ons 1

ste

weekend!!

Dit gaat door van zaterdag 2 tot zondag 3 november.
Hoelaat? Van zaterdag 11 uur tot zondag 11 uur.
Wat we gaan doen en eten blijft nog een verrassing voor jullie… maar het thema mogen jullie wel al weten! En
dat is…HET BOS!
Hoe kan je daarin nu verkleden? Hier zijn al een paar ideetjes:
-

Feeën
Kabouters
Trollen
Uilen
Boom
Dieren
…

Eigenlijk kan alles wat, laat je fantasie de vrije loop en verkleed je in iets wat je in een bos kan vinden!
Als wij nog iets willen zeggen/info geven dan sturen we de mama’s en papa’s een mailtje! Niet onbelangrijk,
het weekend kost €5.

10 november
Vandaag gaan we sporten, want sporten is gezond!! Wie sport er allemaal? Haal jullie leukste/mooiste/coolste
sportkledij maar boven en kom zo maar naar de scouts! Van 2 tot 5 aan de lokalen.

Kapoenen
17 november
Vandaag gaan we schatten zoeken, schepen overvallen en naar onbewoonde eilanden reizen. Ja hoor vandaag
zijn we echte piraten, dus trek je stoerste outfit maar aan en dan gaan we op pad! Vandaag ook weer van 2 tot
5 aan de lokalen.

24 november
Vandaag gaan we een hele dag in het bos spelen en elkaars kampen veroveren. Wie heeft het sterkste kamp?
Wie kan er zijn vlag het best verstoppen? Dat gaan we vandaag ontdekken van 2 tot 5 aan de lokalen tijdens
bosstratego

EXTRA!!
Vanaf 14 december beginnen de avondvergaderingen omdat de leiding dan examens heeft, deze gaan door van
19 uur tot 21 uur.
Dit was de samen voor november! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons!!
Veel kusjes van de leiding xoxo

Yannick

Vincent

Robbe
Jolien

Kris

Toon

Kabouters
Heey liefste kabouters!! Hopelijk hebben jullie je al goed geamuseerd in september en
oktober?? Wij vonden het alvast super leuk!! Benieuwd wat we in november gaan doen?
Lees dan zeker verder!!

Zondag 3 november
Vandaag is het boefvergadering!! Neem dus allemaal
maar iets lekkers mee. Benieuwd wat jullie moeten
doen om dit lekkers te verdienen? Kom dan zeker
naar de scouts van 14u tot 17u!

Zondag 10 november
Speel je graag en hou je van water? Dan is deze vergadering zeker iets voor jou!!
Want we gaan namelijk zwemmen!! Verder info over het uur, het adres,... volgt nog
via mail.

Zondag 17 november
Wat zouden we vandaag doen? Benieuwd? Los de rebus op en vindt het antwoord!!

Wil je zeker zijn dat je juist hebt geraden? Kom dan zeker naar de scoutslokalen van
14u tot 17u!

Kabouters
WEEKEND 22-24 NOVEMBER
Jippieeee, tijd voor het eerste weekend van het nieuwe scoutsjaar!! Het weekend zal
doorgaan aan onze scoutslokalen. Het thema, het uur en verdere belangrijke
informatie zal via een mailtje naar de ouders worden gestuurd.
Vele kusjes van jullie leiding xxx

Bloosje

Stoetel

Niezel

Sneeuwwitje

Welpen
Zondag 3 November Vriendjes vergadering van 14:00 - 17:00
Vandaag laten de welpen zien dat hun virtuele vriendjes op Fortnite
niet hun enige vriendjes zijn.
Wij gaan hun laten zien dat de scouts oppermachtig is!
Neem dus allemaal een vriendje mee en laat ze zien dat het leven
zich niet enkel online afspeelt!

Zondag 10 November één tegen allen Vergadering van 14:00 - 17:00
Zijn de welpen je vrienden? Deze dag niet, strijd om de winnaar te worden in deze Battle royal
vergadering!

Zondag 15-16-17 Weekend
WEEKEND MET DE BOYZZZ slapen, drinken, eten, en meer doen
we samen voor een onvergetelijk weekend aan onze lokalen in een
Westerse thema (zie E-mail voor meer info).

Zondag 24 Bosstratego van 14:00 - 17:00
Vandaag gaan we zien wie de echte alfawelp is, wie ten onder gaat
en wie zal heersen over het bos. Wie zijn nu eigenlijk de beste? De
leiding of de welpen.

Groetjes
De welpenleiding

Akela

Baloe

Bagheera

Hathi

Jacala

Jong-gidsen
WHOEP WHOEP, er staat weer een nieuwe maand voor de deur!!
En dat betekent weer 5 nieuwe weekends vol plezier.

Zondag 3 november
Vandaag nemen wij het op tegen de jong verkenners.
Natuurlijk weten we al langer dan vandaag dat wij veel sneller, sterker, knapper, slimmer,…. zijn dan
de jv’s, maar we willen ze toch nog eens een kans geven om zich te bewijzen.

Van 2 tot 5 aan de lokalen

8-10 november
JEEEEEEEEEEJ weekend
Jullie krijgen hiervoor nog een mail met alle informatie!
Maar wat ik je wel al kan vertellen is dat dit een super mega awesome weekend gaat worden dat je
echt niet wilt missen!!!

17november
Vandaag spelen we een spel in het mooiste dorp van Europa, namelijk Elewijt.
Van 2 tot 5 aan de lokalen!

Jong-gidsen
Zondag 24 november
Vandaag is het tijd voor de vergadering waar vele van jullie al lang naar uitkijken
BOEFVERGADERING!!!
Kom van 2 tot 5 naar de lokalen en laat eens zien wat jullie allemaal binnenkrijgen

Vrijdag 29 november
Jammer genoeg is het voor vele van jullie tijd om achter jullie bureau te gaan zitten en al je cursussen
van buiten te leren. Hiervoor kunnen jullie jullie zondag waarschijnlijk wel goed gebruiken. Daarom
hebben we vanaf nu een paar AVONDVERGADERINGEN. Tijdens deze vergadering moeten jullie
proberen ontsnappen uit onze zelfgemaakte escaperoom.
Van 8tot 10 aan de lokalen.

Jong-gidsen
Hopelijk zien we jullie talrijk verschijnen op al deze top vergaderingen xxx jullie leiding

Hier nog even een berichtje voor de ouders.
Wij zouden graag een whatsapp groep maken met de ouders die hier interesse in hebben!
Wil je dat wel? Stuur dan even de nummer(s) die jullie willen toevoegen in de groep naar
jonggidsenleidingelewijt@gmail.com
Willen jullie dit niet ? Dit is zeker niet erg dat blijven we naar jullie mailen. Zouden jullie dan gewoon
de mail adressen willen doorsturen naar jonggidsenleidingelewijt@gmail.com

Jeevee’s

Jow de mannen
November wordt een leuke maand want we gaan met zen alle op weekend!!! Wat we nog allemaal
gaan doen staat hieronder dus lees de samen maar gerust verder in plaats van fortnite te spelen

3 November
vandaag is het een vergadering die jullie nog nooit eerder hebben gedaan (denk ik).
Zie maar dat jullie goed zijn in alles want jullie gaan veel uitdagingen moeten aangaan, niet tegen
elkaar maar tegen het andere geslacht! Vandaag worden jullie van 14u tot 17u verwacht op de
scouts met de JOGI’S, jeeej

8-9-10 November
Jaja het is zover we gaan op “survival weekend”
Alle belangrijke informatie volgt nog via mail maar wat we wel al kunnen zeggen is dat je best dit
allemaal meeneemt: Stapschoenen, trekrugzak, drinkbus, gamel, bestek, knuffel, matje, regenjas,…

17 November
Deze vergadering is jammer genoeg niet meer met de meisjes alle eentje wel nog
Op deze zondag is het iets met drie enveloppes, benieuwd naar wat het is?
Kom er dan achter van 14u tot 17 uur aan de lokalen.

24 November
Voor de echte scoutsers onder ons is het deze vergadering zeker de moeite om te komen!
We gaan met iedereen sjorren, vuur maken, gaten boren, balken dragen en vooral plezier hebben.
Het is namelijk techniek vergadering. Zoals altijd worden jullie van 14 u tot 17u aan de lokalen
verwacht.

1 December
Jullie worden aan de lokalen verwacht van 14u tot 17uur.
Hier is 1 tip om erachter te komen van wat we gaan doen.

Nu kunnen jullie verder fortnite gaan spelen
Tot aan de lokalen
Xoxo

Gidsen

Bonjour mes amis!!
Hela hola liefste gidsen, hier zijn we weer met de tweede editie van ons prachttijdschrift, aka de
Samen! Jullie komen zo dadelijk te weten wat voor leuks we deze winterse novembermaand voor
jullie georganiseerd hebben, en het is niet niks! Dus blijf zeker lezen hihi.
Zondag 3 november
Vandaag trekken we erop uit en verlaten we ons geliefde scoutslokaaltje ommmm… onze
slaapkamers te bezoeken!! We kennen elkaar ondertussen al een beetje, maar door elkaars
kamer te zien leren we elkaar net iets beter kennen. Wie is de grootste sloddervos van ons
allemaal? En wie de ordelijkste? Wie heeft de meeste knuffels, of de leukste foto’s?? we komen
het allemaal te weten 3 november van 14 tot 17u.

Vrijdag-zaterdag-zondag 8/9/10 november
Jhawol dit weekend is het niet gewoon zondag van 14 tot 17u dikke pret maar EEN HEEL
FREAKING WEEKEEEENDDD WOOPWOOP!! En niet zomaar een weekend, maar een fameus
weekend met onze lieftallige boys genaamd de verkenners. De ideale gelegenheid om elkaar wat
beter te leren kennen! (lees:shpelen). We verplaatsen ons naar de lokalen van de woudlopers in
Mechelen, maar concrete info van uren en thema enzo komt zeker nog op een mailtje/facebook.

Ps: waren onze verkenners maar zoals troy bolton

Gidsen
Zondag 17 november
Op deze ongetwijfeld mooie zondag gaan jullie jullie bakskills mogen bovenhalen. Niet zomaar
bakskills maar echte italiaanse pizza bakskilss!! Vandaag dompelen we ons onder in de italiaanse
sferen, vol lekker eten en veel plezier. Natuurlijk gaan we niet zomaar gewoon pizza’s maken en
opeten, er hangt nog meer aan vast

alle knappe italiaanse grietjes van 14-17u aan de lokalen

verwacht!!

ZATERDAG 23 november

Hola chickas, ZATERDAG 23 november gaan we met zen allen naar de ikea! Daar gaan we
undercover een groots spel spelen. Met undercover bedoelen we GEEN scoutskleren, want dan
worden we buitengezet. Zeer belangrijk! Dus onthoud goed: zaterdag en geen scoutskleren! De
uren worden nog gecommuniceerd via facebook/mail!

Dikke smakkerds van ons 3!!! Xoxoxoxo

Verkenners

03/11
14u-17u aan de lokalen

8-9-10/11
Weekend #meer info volgt

17/11
14u-17u aan de lokalen

24/11
14u-17u aan de lokalen

Jin
Geachte jinners,
Zoals jullie al ondervonden hebben is het JIN-jaar een fenomenaal jaar waarin
feesten en vieren sterk op de voorgrond komt te staan. Het is ook een jaar waarin
we van iedere zondag een dikke boite maken en we lol trappen à volonté. Bij
deze willen we jullie dan ook graag uitnodigen voor de komende evenementen
die we organiseren in de maand november.

Zondag 3 november
Vandaag vieren we de verjaardag
van Montana. Deze grote jongen
wordt al 21 jaar en dat verdient een
geweldig verjaardagsfeestje! Ik heb
van horen zeggen dat Montana
graag eitjes als kadootje krijgt, dus
neem allemaal een slechte outfit en
zoveel mogelijk eitjes mee naar de
scouts. Hiernaast zie je ook nog
Montana zijn mooie uitnodiging xx

Zondag 10 november
Vandaag zijn jullie uitgenodigd op jullie eigen feestje! Wat wil dit zeggen? Het is
namelijk aan enkelen onder jullie om voor het eerst een eigen feestvergadering
in elkaar te flansen. Verzin een heerlijke activiteit die gemiddeld drie uurtjes
duurt en bezorg ons een fijne zondagnamiddag! De uitverkorenen worden nog
op de hoogte gebracht.
Klein extraatje: morgen is het feestdag dus vanavond kunnen we onze party
verderzetten op Sinte Mette TD in Weerde, ik heb in de wandelgangen gehoord
dat er wat leiding geïnteresseerd is in deze boite vanavond dus ook jullie kunnen
eventueel jullie dansbeentjes nog eens bovenhalen xoxo

Jin
Zondag 17 november
Vandaag doen we een 4-in-1 feestje!! We gaan 3 ideeën combineren en komen
zo uit tot dit geweldige evenement:

Het grote

spel

Of zoals Sanderke en Timothy zouden zeggen: Het grote snapchat-droppingcentimeterspel-verkleedspel-spel spel.
See you @ the jinbar from 2-5 pm met jouw leukste verkleedoutfit naar keuze
xoxo

Zondag 24 november
Vandaag staat onze grootse langverwachte jinfuif in de
spotlights, we gaan hier en daar wat dingetjes regelen en we
geven jullie een update van de stand van zaken. Naast dit
belangrijke gebeuren, hebben we ook nog een andere
festiviteit voor jullie in petto. Dit zal een mysterieus fuifje zijn dat je pas zal
ontdekken als je er heengaat. Ik kan wel al verklappen dat dit zal doorgaan van
14u tot 17u op het adres: Diependaelstraat 34, 1982 Elewijt.

Lekjes op hete plekjes van jullie favoriete partyanimals xxx
Sanderke – Timothy – Jindi

Jin

Achterflap

