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Dag allemaal! Wij zijn Raoul en Manon. 

Wij gaan er dit jaar voor zorgen dat je de samen elke maand 

tiptop in orde krijgt! 

We doen dit met veel plezier speciaal voor jullie en we vinden 

dat het eerste exemplaar van het jaar er al mega leuk uitziet! 

 
 

Groetjes 

De samenploeg ☺ 
 

 

 

 
 

 

  



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 Emma Rombauts nog eens 
speciaal in de bloemetjes voor haar engagement als groepsleiding de voorbije jaren. Ze zette een 
punt achter haar mooie scoutscarrière en geeft de fakkel van groepsleiding door. Myrthe Baets blijft 
groepsleiding en wordt dit jaar vergezeld door Maxime Lescrauwaet en Brikke Merckx. 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 
negende 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 in deze coronatijden. 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 via de Hopperwinkels in Leuven en Antwerpen 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 groepsleidingslokaal (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 2013 en 2014) 

- Kabouters (meisjes geboren in 2010, 2011 en 2012) 

- Welpen (jongens geboren in 2010, 2011 en 2012) 

- Jong-gidsen (meisjes geboren in 2007, 2008 en 2009) 

- Jong-verkenners (jongens geboren in 2007, 2008 en 2009) 

- Gidsen (meisjes geboren in 2004, 2005 en 2006) 

- Verkenners (jongens geboren in 2004, 2005 en 2006) 

- Jin: jongens en meisjes geboren in 2003 
 

Ieder jaar werken we rond een gemeenschappelijk jaarthema dat hetzelfde is voor alle Scouts en 
Gidsen in Vlaanderen. Dit jaar luidt het jaarthema ‘’t Zal wel zijn’. Voor meer info hierover kan je 
terecht op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen (www.scoutsengidsenvlaanderen.be). 

 
 
 
 
 

http://www.hopper.be/


Woordje GRL 
 

 
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 

- Zondag 11 oktober: Spaghettislag van de fouriers.  
Dit is normaal een gezellige avond waarbij we aan onze eigen lokalen kunnen genieten van verse 
spaghetti gemaakt door onze fouriers. Dit jaar zal het er echter een beetje anders uitzien, lees voor 
meer info het tekstje hieronder. 

 
Hallo,  
Vorig scoutsjaar organiseerden wij (Fouriers van Scouts Elewijt) reeds onze tiende spaghettislag. 
We haalden een opbrengst van 2500€ (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€, negende editie=3216€). We kochten er materiaal mee 
voor de 5 fourages alsook voor de patrouillekoffers van Jong verkenner/Verkenners en Jong 
gidsen/gidsen. 

 
Het volgende stond op ons boodschappenlijstje:  

- 6 grote afwasbakken  

- 26L 7 Waterkannen 1L voor op tafel  

- 7 snijplankjes en snijmesjes voor 
oudste takken  

- 1 X Thermos klein 3L  

- 1 X Soeplepel groot  

- 1 X Kurkentrekker  

- 1 X Ovenwanten  

- 1 X Visspaan  

- 4 X blikopeners  

- 24 messen  

- 12 lepels  

- 9 jerrycans 30L met kraantjes  

- 30 jerrycandoppen  

- 2 Thermo frigoboxen Metro 

- 9 nieuwe pattrouillekoffers 

- Curver plastiek bakken 24L  

- 4 Kookpottenset voor patrouillekoffers 
 

Ook dit jaar willen we verder blijven investeren en door massaal naar onze elfde spaghettislag 
te komen, weliswaar in “Take Away” vorm, helpen jullie allemaal mee. Dit gaat terug door aan 
de scoutslokalen en wel op zondag 11 oktober, meer info volgt nog.  
 
Tot dan, Fouriers Scouts Elewijt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vrijdag 23 oktober: Dag Van De Jeugdbeweging. 

mailto:groepsleiding@scoutselewijt.be
mailto:groepsleiding@scoutselewijt.be


Woordje GRL 
 

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! 

 

- Zaterdag 31 oktober: Scoutsrestaurant.  
Elk jaar organiseren we een restaurant In De Prins. Dit jaar zal het er een beetje anders uitzien. Door 
de corona maatregelen zijn we genoodzaakt om er een afhaalrestaurant van te maken. Je zal je 
eten op voorhand kunnen bestellen en dan kan je het 31 oktober komen afhalen of thuis laten 
bezorgen. Meer info over de menu etc. volgt nog op de website en de Facebookpagina. 

 
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. Opgelet, dit jaar 
proberen we het kamp te vervroegen, hou zeker volgende data al vrij: 

- Kapoenen: van 7 tot 12 augustus. 

- Kaboutes en welpen: van 5 tot 12 augustus. 

- (Jong-)givers: van 2 tot 12 augustus. 
 

Aangezien een groot deel van onze leiding aan het studeren is zijn er ook elk jaar verschillende 
mensen met herexamens. Voor hen en hun leidingsteams is het heel vervelend als zij door die 
herexamens niet mee kunnen op kamp. Daarom gaan we dit jaar proberen om het kamp te 
vervroegen. Dit staat nog niet 100% zeker vast, dus hou er rekening mee dat de data nog kunnen 
veranderen.  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 3 vergaderingen en 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. 

 
Nog benieuwd of nog vragen? Neem dan zeker eens een kijkje op www.scoutselewijt.be, vind ons 
leuk op Facebook: ‘Skoette Elewijt’ of volg ons op Instagram ‘scoutselewijt’. 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: 

- Myrthe Baets: 0496/75.73.96  

- Maxime Lescrauwaet: 0470/49.92.89  

- Brikke Merckx: 0477/35.64.92 
 

 
 

 

http://www.scoutselewijt.be/
mailto:groepsleiding@scoutselewijt.be


Kapoenen 
 

 
 

 

 

Kapoenen 

 
Allerliefste kapoenen, mama’s, papa’s, …. 

 
 

Het nieuwe scoutsjaar is terug begonnen! Joepie!! 

Er staat dit jaar een mega leuk nieuwe leidingsteam klaar voor! Wij zorgen elke zondag voor super 

leuke vergaderingen!! 

Wij hebben er al heel veel zin in!! Hopelijk jullie ook?? 
 

 

 
 
 
 
 

Zondag 20/09 
 

Het is de eerste vergadering van het jaar! OOOO wat is dit spannend! Ook super leuk, samen met je 

vriendjes en vriendinnetjes terug samen spelen op zondag. De eerste vergadering wordt een feestje! 

We gaan elkaar ook beter leren kennen. 

Jullie zijn allemaal uitgenodigd op ons feestje van 14u-17u aan de scoutslokalen. 



Kapoenen 
 

 

Zondag 27/09 
 

Vandaag gaan we allemaal speciale spelletjes spelen. 

We gaan spelletjes spelen in een cirkel/kring. 

We gaan spelletjes spelen waar we veel moeten voor lopen. 

We gaan spelletjes spelen waar we andere kapoenen voor moeten aantikken. 

Ben je benieuwd wat we allemaal gaan doen, kom dan van 14u-17u naar de scoutslokalen. 
 

 
Zondag 04/10 

 

Boe, miauw, woef, blub,meeee, 

Kunnen jullie al raden wat we vandaag gaan doen? Wie weet er welke dag het vandaag is? 

We gaan allemaal dieren spelletjes spelen want het is vandaag werelddierendag. 

 

Wie wil mag verkleed als een dier naar de scouts komen. 

We gaan ook feest vieren voor Roe (Cyriaque) want die is vandaag ook jarig!! 

We zien jullie van 14u-17u aan de scoutslokalen. 

 

Zondag 11/10 
 

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. 
 

 
Zondag 18/10 

Vandaag gaan we heel creatief moeten zijn. We gaan veel knippen, plakken, 

kleuren,… 

Wie weet al wat we gaan doen? 

We gaan knutselen!! 

Wil je weten wat we allemaal gaan knutselen, kom dan van 14u-17u naar de 

scoutslokalen. 



Kapoenen 
 

 

Zondag 25/10 
 

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. 
 
 

Zaterdag en zondag 31/10 – 01/11 
 

Dit weekend is het geen vergadering want het is ons scoutsrestaurant. Hoe het er dit jaar gaat uitzien 

is nog een verrassing. We houden jullie zeker nog op de hoogte! Hopelijk tot dan! 

 

 

Zondag 08/11 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data 

• 11 /10:Spaghettislag 

• 31/10 – 01/11: scoutsrestaurant 

• 14-15/11: weekend 1 

• 05-07/03: weekend 2 

• 07/08-12/08: kapoenenkamp 



Kapoenen 
 

 
 
 
 

Dit was de samen van september en oktober. Wij hebben er heel veel zin in! 

Tijgertje Knorretje (Jolien) Winnie de Poeh 

Yenthe 0479193342 Simon 
 

 
 
 

Roe Iejoor Kanga 

Cyriaque Nathan Sam 



Kapoenen 
 

 

 

 
 



Kabouters 
 

 

Liefste Kabouters, 

 
Eindelijk is het langverwachte moment daar, het 

nieuwe scoutsjaar kan EIN-DE-LIJK beginnen!! 

JOEPIEEE! 🎉 🎉 🎉 
Wij kunnen niet meer wachten, hopelijk jullie ook,  want 

het belooft een MEGA SPETTEREND jaar te worden. 

Benieuwd naar wat jullie te wachten  staat? Lees dan 

maar snel verder! 

 

20 september 
Vandaag is het toch net iets spannender om naar de 

scouts te komen: nieuwe leiding, de 2e jaars worden 3e 

jaars, de 1e jaars worden 2e jaars EN de oudste 

kapoenen worden kabouters. Dat betekent een nieuwe 

en toffe groep! Hoogtijd om elkaar beter te leren 

kennen. Benieuwd naar hoe we dit gaan doen? Kom dan 

zeker van 2 tot 5 naar de lokalen! 

 

27 september 
Vandaag beslist het lot hoe we de komende 3 uur gaan 

besteden. Potteke stamp met een tennisraket aan de kerk, 

trefbal met een das aan de school of misschien zelfs 

pangpang met een ei aan de hondenschool? Maar 1 iets is 

wel zeker; wij zien jullie graag allemaal van 2   tot 5 aan 

de lokalen! Tot dan! 

 

4 oktober 
De olympische spelen gaan blijkbaar toch door dit jaar én 

bovendien vinden deze plaats in Elewijt op 4  oktober van 

2 tot 5, toevallig he?! Het is tijd om jullie 



Kabouters 
 

 

sporttalenten mee te brengen, want vandaag gaan we 

zwoegen en zweten! 

🏃🏼♀ 🏼♀ 🏋🏼♀ 

11 oktober 
Het is tijd om ons scoutsbos te gaan verkennen! Ben jij 

goed in snel lopen, kampen bouwen of eerder in je 

camoufleren tussen de takken? Dat kan al eens  goed van 

pas komen vandaag! Zoals altijd van 2 tot 5 aan de 

lokalen! 

18 oktober 
Hoe heet die ene app 

waarmee je foto’s naar elkaar 

kan sturen en ze daarna 

verdwijnen? En wie zijn deze 

2 zussen? Als je het antwoord 

op deze vragen weet kan jij 

misschien al raden wat we gaan doen vandaag. 

Van 2 tot 5 aan de lokalen, tot dan! 💃 

23-24-25 oktober – Weekend 
JOEPIEEEE, het is zover! We gaan op ons eerste 

kabouterweekend van dit jaar!! Het belooft weer een 

knaller van een weekend te worden! Het zal 

plaatsvinden aan onze eigen lokalen. Alle info over het 

thema, de exacte uren… volgen nog via mail. In de 

tussentijd hou je best deze data al vrij! 



Kabouters 
 

 

Nog enkele belangrijke data 
• 23 oktober: Dag van de jeugdbeweging 

Op deze dag mag je in je uniform naar school! 

• 11 oktober: Spaghettislag van de fouriers 

 

• 1 november: scoutsrestaurant 

 
!BELANGRIJK!: Zoals jullie weten is er ieder jaar in 

augustus een MEGA-FANTASTISCH-SPETTEREND- 

GIGALEUK KAMP, daar hebben we jullie allemaal graag 

bij. Maar om mee te mogen is het de bedoeling dat  jullie 

minstens 1/3 van de  vergaderingen  aanwezig zijn. 

Ziezo, dit was alweer onze eerste samen van het jaar! 

Volgende maand zijn we er weer met enkele toppers 

van activiteiten! Tot dan! 

Dikke 😘 😘 😘 van de Kabouterleiding 

Paulien, Martje, Ruby, Femke en Dries 



Kabouters 
 

 
 

 



Welpen 
 

 

Hela hola welpjes, na lang wachten mogen we eindelijk terug naar de scouts. Hip hoi. Wij 

hebben er alvast super veel zin in. Wij hopen jullie ook! Daarom dat we er graag zo snel 

mogelijk invliegen. De vergadering zullen zoals altijd doorgaan van 2 tot 5 op zondag (tenzij 

anders vermeld). 

 
SEPTEMBER 

 
Zondag 20/9 Kennismakingsvergadering 

JOEPIE… eindelijk terug scouts op zondag! Omdat het ondertussen al 

een tijdje geleden is dat jullie elkaar zagen en er een aantal nieuwe 

welpiez onze bende komen vergezellen beginnen we met een 

kennismakingsvergadering. Uiteraard maken jullie vandaag ook voor de 

eerste keer kennis met jullie spik-splinter-nieuwe leidingsteam. :-) 

 
 
 
 

 
Zondag 27/9 Bosspel 

Terug scouts betekent ook => eindelijk terug in het bos kunnen spelen! 

We weten dat jullie ons geliefde bos de voorbije maanden hard 

hebben moeten missen dus vandaag spelen we BOSSTRATEGO. Het 

belooft een dolle namiddag tussen de bomen te worden. 

 
Zondag 4/10 Sportvergadering 

Niks beter dan ons uitleven tijdens een potteke trefbal of elkaar verslaan tijdens een 

voetbalmatchke… jullie horen het goed: vandaag gaan we eens lekker zweten! We 

beoefenen allerlei sporten en gaan sterk en fit terug naar huis. Trek maar sportieve kleren 

aan, maar vergeet je das niet! 

 
 



Welpen 
 

 

Zondag 11/10 Bompavergadering 

Vandaag doen we allemaal onze leeftijd +60 jaar. Trek de kleerkast van uw grootouders is 

open en zoek naar verkleedkleren zoals een bompaklak, een vest, wandelstok,... Hoe ouder 

je eruit ziet, hoe beter! Tot dan! ps: vergeet je gebit niet! 

 

 

Zondag 18/10 Laddercompetitie 

Wie eindigt er vanboven aan de ladder en wie bengelt er vanonder?! 

Komen we allemaal te weten deze zondag. Daag elkaar uit met 

superbangelijke spelletjes en strijd voor eeuwige roem! 

 
Zondag 25/10 Plaats Voorwerp Spel Spel 

We laten het lot bepalen, hoe onze zondag er gaat uitzien. Spelen we 

trefbal met een bowlingbal in het scoutsbos?!!! Wie weet! Spannend, 

kom maar allemaal af! 

 

 
Groetjes jullie super gemotiveerde leidingsteam!!!!!                          

Van links naar rechts (Chill, Raksha, Hathi, Bagheera, Akela) 



Jong-gidsen 
 

Heeykes, hooikes! 

 
Alles nog oké met jullie? Of missen jullie de scouts ook al zo hard? Wij, ja ja jullie 

nieuwe leiding, hebben alvast mega veel zin in het nieuwe jaar. We vliegen er dan 

ook meteen in! 

 
 

20 september 
 

Vandaag leren we elkaar allemaal een beetje beter kennen. Hiervoor zou het wel 

tof zijn als iedereen iets meeneemt dat iets over jou vertelt of dat iets te maken 

heeft met jezelf. Je kan zelf kiezen wat, misschien een foto, een beeldje of een 

sleutelhanger. We dachten ook om direct van ons JOGI lokaal een tweede thuis te 

maken dus alle versiering, posters etc die ons lokaal NOG leuker kunnen maken is 

welkom. Tot zondag van 14 tot 17      

 

 

27 september 
 

Bereid je al maar voor want vandaag gaan we geen tijd verspillen. Alles begint in 

snel tempo binnen de minuut. We verwachten jullie stipt om 14 uur. See you later 

alligator! 
 

 

4 oktober 
 

Trek vandaag jullie stevige schoenen aan want elewijt staat in rep en roer, wat is 

er gebeurt? Wij zoeken het uit! Afspraak 14 uur aan ons lokaal! 

 

 

11 oktober 
 

Dit is een van onze favoriete vergadering, want vandaag gaan wij ons buikje goed 

rond eten. Plan geen familie brunch of een stevig ontbijt, maar kom best wel stipt 

op tijd. Iets met lekker veel suiker of iets gezond, neem het maar mee dan eten 

wij samen ons buikje rond. 



Jong-gidsen 
 

 

 
 

 
 

18 oktober 
 

Geef me een plaats! Geef me een voorwerp! Geef me nog een spel en we spelen 

vandaag het plaats-voorwerp-spel spel. 

 

Het eerste spel: 

 
Plaats: jogi lokaal (om 14u) 

voorwerp: tennisracket 

spel: tik tak boem. 

 

25 oktober 
 

De waarzegster was de duur, dus wij kruipen in die rol 

want jullie toekomst staat geschreven in onze glazen bol. 

Veel kinderen en een kasteel of toch niet zoveel. 

Een knappe prins of een boerenzoon of wordt het 

allemaal maar gewoon. 

 

Dit zal je pas weten als je aanwezig bent ;) 



Jong-gidsen 
 

See you soon! 

 
Jullie nieuwe leiding! 

xoxo 

Bente, Evita, Yanne en Kris 
 

 

 

 

 

 

 



Jeevee’s 
 

 

 Jow JV’s 
 

Het scholeke is weer bezig dus dat betekend dat de scouts ook weer begint!! Dus voor de nodige 

ontspanning komde gewoon de zondag tussen 14 en 17 naar de scouts. We hebben een half jaar in 

te halen dus gaan we der een lijp jaarke van maken! 

 
 

20-09: Kenningsmakingsvergadering 
 
 
 

De eerste vergadering van het jaar, een bekke shtallen in het lokaal, elkaar leren kennen met een 

therapiecirkel en oept gemakske een shpelleke shpheelen. We gaan de eerstejaars ook een beetje 

uitleg geven over wat het betekent om in de JV’s te zitten. 

 
 
 

27-09: Eiervegadering 
 
 
 

Vandaag gaan de we goe vuil worden, opdrachten doen om 

kogels ( eieren ) te verzamelen om te smijten en uiteraard ook 

incasseren. Pakt allemaal wat (rotte) eieren mee zodat we 

genoeg munitie hebben voor een gooike te leggen. 
 

Ps. Een slechte t-shirt ofzo kan ook handig zijn xx 
 

04-10: centimeterspel 
 
 
 

Vandaag gaan we een gezellig stapke doen in het mooie Elewijt, 

centimeter per centimeter… Pas op, niet te onderschatten!! Naar 

het schijnt kan ne Verkenner maar een drietal van die centimeters 

wandelen voordat hij neervalt, wij doen er dus vier! 

 
 
 
 

11-10: Verjaardag Raoul 
 

Vandaag is het de verjaardag van de door iedereen geliefde 
Raoul. Om er zeker van te zijn da het een dag gaat zijn dat hij 
niet snel gaat vergeten moeten jullie allemaal wa chap 
meenemen, een goei humeur en dan kan de fissa beginnen. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qzSZxQ8hR8Y&ab_channel=DutchNostalgia 

https://www.youtube.com/watch?v=qzSZxQ8hR8Y&ab_channel=DutchNostalgia


Jeevee’s 
 

 

18-10: Ladderspel 
 

Vandaag draait het om grenzen te verleggen, angsten te overkomen 
en wa harder te worden. We gaan natuurlijk ni overdrijven maar ook 
ni TE WAAIINIIG doen. De vraag is dus: wa hebben jullie er voor over 
om uwe naam van boven te zien staan en de titel “Maffia” te 
verdienen voor de rest van het jaar? 

 
23,24,25-10: Survivalweekend 

 

Dit weekend draait om uithoudingsvermogen en survivalskills te kweken. 

Dus begin u al maar mentaal voor te bereiden en kijk ter voobereiding 

misschien naar Discovery Channel, misschien kunne jullie daar al wat 

dingen van oppikken. (AANRADER: Bear Grills) 

 
 

31-10, 01-11: Scoutsrestaurant 
 
 
 

Dit weekend is het dus geen vergadering, maar wel een weekend da uw 

ouders is ne keer ni moete koken. Waarschijnlijk gaat het geen echt 

restaurant worden, maar we zijn volop bezig met een even goed 

alternatief op te komen. Maar 1 ding is zeker, LIJPE CHAP!!! 
 

TOT DAN NEVEN!!! 

Van jullie kapoentjes 
 

Jan, Raoul, Vincent & Korneel 
 
 
 

 



Gidsen 
 

 

20 september 14u-17u @lokalen 

Yaassss het scoutsjaar is weer begonnen!! Maar om er weer een leuk jaar van te maken 

moeten we natuurlijk weten met wie we te maken krijgen en wat jullie graag zouden zien 

gebeuren dit jaar! De eerste dag gaat er dus een ideeënbus staan zodat we een grote 

bucketlist kunnen maken om dit jaar geweldig te maken. Denk al eens na wat jij zo al zou 

willen doen dit jaar en steek het zondag in de bus! Daarna kunnen we elkaar beter leren 

kennen! Ofni?! 

 

27 september1 4u-17u @lokalen 

Laat het lot maar bepalen of jullie onschuldige hand eigenlijk. We laten het scoutsterrein 

achter ons en gaan via de kaarten onze wegvervolgen afgewisseld met spannende spelletjes. 

See you om 1400. 

 

4 oktober 14u-17u @lokalen 

Foto: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0! Te laat? FIETS MEENEMEN!!! 
 
 

 
11 oktober 14u-17u @lokalen 
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--- ..-. / -... .-.. .. .--- ...- . -. / 

.--- ..- .-.. .-.. .. . / ...- --- --- .-./ 
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18 oktober 14u-17u @lokalen 

Kunnen we die twee macho’s aan? Nu of nooit, voor eens en altijd! 

*Eye of the tiger sountrack* 
 

 
25 oktober 14u-17u @lokalen 

Wat is één ding dat elke mens gemeen heeft? WE ETEN GRAAG!! En wat is iets dat we 

eigenlijk al lang willen maar niet mogen? MET ETEN SPELEN?! Yaass!! Pak dus zeker iets mee 

van eten en/of drinken. 



Gidsen 
 

 

Dit was het dan weer voor de eerste 2maanden van het nieuwe scoutsjaar! We hopen dat 

jullie er al evenveel zin in hebben als ons. 

Groetjes van jullie gidsenleiding, 

V, Kato, Manon en Tim 

 
 

 



Verkenners 
 

 

Joww neven, broeders, broers allemaal welgekomen in het nieuwe verkenner jaar!  

  

Desondanks de corona hebben we er weer veel goesting in om er een topjaar 

van te maken. Daarom gaat jullie nieuwe verkenner leiding er weer alles aan 

doen om geweldige vergaderingen in elkaar te steken. Hieronder alvast wat 

informatie over de vergaderingen en wie jullie nieuwe leiding is.  

 

Zondag 20 september 
Het is weer heel lang geleden/ de eerste keer dat we terugkeren naar ons 

geliefde lokaal. Dit betekent dat er dus wel wat opruim werk zal zijn, maar we 

zijn er zeker van dat dit in no-time geregeld zal zijn. Dit betekent dan weer dat 

er nog genoeg tijd zal over zijn om elkaar beter te leren kennen en enkele 

zaken te bespreken. Iedereen wordt verwacht om 14 uur aan de lokalen.  

 

Zondag 27 september 
Nu dat we elkaar beter kennen gaan we is zien wie onder ons de echte 

sportfanaat is. Alle sportieve verkenners worden aan de lokalen verwacht om 

14 uur.  

  

Zondag 4 oktober 
We hebben gehoord dat het jachtseizoen weer geopend is, of we op dieren, 

gidsen of elkaar gaan jagen kunnen we nog niet vrijgeven (kan niet te veel 

praten je weet toch), maar iedereen wordt dus wel om 14 uur verwacht aan 

de lokalen.  

  

Zondag 11 oktober  

Aangezien we het tot nu toe nog allemaal relatief rustig hebben gehouden 

gaan we er vandaag is wat extremer invliegen. Ook deze keer om 14 uur aan 

de lokalen.  

 

Zondag 18 oktober 
Patat patat patat. Patat majonijs, patat kechup, vliegende patat met pvc buizen.  

Iedereen wordt aan de lokalen verwacht om 14 uur. het zou tof zijn moesten er enkele patatten 

worden meegebracht naar de vergadering. 

Zondag 25 oktober 
 

Kom met een winnaarsmentaliteit naar de lokalen om 14 uur. Kom alleen en bereid u voor 

op alles want 3 uur lang is alles en iedereen (behalve de leiding) uw vijand. Probeer maar zo 

hoog mogelijk op de ladder te eindigen. 



Verkenners 
 

 
 
 

 

Met heel veel liefde van de nieuwf verkenner leiding xxx  

  

Tim Ghyselinck, Robbe Meul, Jelle Scheers, Michiel Langermans  



Jin 
 

 

Liefste jinners 

Nu we de volledige winst van de jinfuif van vorig jaar hebben kunnen evenaren met onze 

pizzaverkoop op de Elewijtse pijl, hoeven we ons daar al geen zorgen meer over te maken. Gelukkig! 

Daarom beginnen we zorgenloos aan ons jinjaar met een toffe teambuilding. Iets met croques, 

onderbroeken, gekke memory of wie weet iets compleet anders? Kom dat zien op de eerste 

vergadering van jullie jinjaar, zondag 20 september. 

 

 
27 September is het tijd om dat ranzige kot dat weleens de jinbar genoemd wordt een make-over te 

geven. Tijdens het schrobben, plamuren, afstoffen, bricoleren, stofzuigen, schilderen, uitbreken, 

opbouwen, zagen, opvouwen, inpakken, lakken, allesreinigen, ontschimmelen, ontvetten, 

herbehangen en betegelen kunnen we dan ook eens nadenken over dingen als voor welke slogan jin 

2003 wilt gaan en welke kleur/met of zonder kap/ voor of achterkant tekst/ voor en achterkant 

tekst/ vanvoor enkel uw naam en vanachter een tekening/vanvoor een tekening en vanachter de 

namen/ binnenzakken of niet/binnenzakken langs de zijkant of zo één zak vanvoor/wat voor soort 

touwtjes/of zonder touwtjes?/welke kleur letters!/… van trui. 

 

 
Zondag 4 oktober zal een hele belangrijke dag zijn voor jullie. Maar! We willen graag op voorhand 

duidelijke afspraken maken: het is niet zo omdat we het één keer toelaten, dat jullie dat nu elke 

zondag moeten doen. Maar vandaag mogen jullie eindelijk TIJDENS DE VERGADERING zorgen dat 

jullie snapchat streaks op pijl blijven. Sommigen onder jullie zullen opgelucht ademhalen. Das geire 

gedoan! 

 

 
De week erna start het een-week-met-elkaar-en-met-ons-opgescheept-zitten. Jawel, van zondag 

11 oktober t.e.m zondag 18 oktober. Dat hoort nu eenmaal bij het jin-zijn, gelukkig zijn er genoeg 

lokalen op de scouts voor als ge even alleen wilt zijn. We starten de week met een goede vettige 

spaghetti op de spaghettislag van de foeriers. Daarna veranderen we onze geliefde scoutslokalen een 

weekje tot warm nest/studeerplek/sportveld/jeugdhuis/ kaarthuis/koffiebar/bibliotheek/restaurant/ 

living… Kortom, alles wat ge nodig hebt       

 

 
25 oktober 

 

 

31-1 scoutsrestaurant 

Door deze jongens hier weten we nog niet in welke vorm dit eetfestijn zal 

doorgaan en of jullie daar verwacht zullen worden of niet. We’ll keep you 

posted. 



Jin 
 

 

Hier nog een kruiswoordraadsel en tot snellllllll, 

JOS KATO MEREL 

 
 
 



Jin 
 

 

 

 

 



Achterflap 
 

 

 

 

Hallo, 
 

Vorig scoutsjaar organiseerden wij (Fouriers van Scouts Elewijt) reeds onze 
tiende spaghettislag. 
We haalden een opbrengst van 2500€ (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€, negende 

editie=3216€). 

We kochten we er materiaal mee voor de 5 fourages alsook voor de 
patrouillekoffers van Jong verkenner/Verkenners en Jong gidsen/gidsen. 

 
 

Het volgende stond op ons boodschappenlijstje: 
 

6 grote afwasbakken 26L 

7 Waterkannen 1L voor op tafel 
7 snijplankjes en snijmesjes voor oudste takken 
1 X Thermos klein 3L 
1 X Soeplepel groot 
1 X Kurkentrekker 
1 X Ovenwanten 
1 X Visspaan 
4 X blikopeners 
24 messen 
12 lepels 
9 jerrycans 30L met kraantjes 
30 jerrycandoppen 
2 Thermo frigoboxen Metro 
9 nieuwe pattrouillekoffers 
Curver plastiek bakken 24L 
4 Kookpottenset voor patrouillekoffers => 10L , 6.2L en 4.5L 

 
 

Ook dit jaar willen we verder blijven investeren en door massaal naar onze 
elfde spaghettislag te komen, weliswaar in “Take Away” vorm, helpen jullie 

allemaal mee. 
Dit gaat terug door aan de scoutslokalen en wel op zondag 11 oktober, meer 
info volgt nog. 

 

Tot dan, 
Fouriers Scouts Elewijt 


