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Redactioneeltje

Hier is ie weer! Onze geliefde samen!!
Check vooral de P.S. bij woordje GRL!!

Groetjes
Manon en Mathieu
Aka
De samenploeg

Woordje GRL
Dag beste leden en ouders,
De eerste twee maanden zijn al voorbij gevlogen. We hebben al veel nieuwe leden mogen
verwelkomen, wat we natuurlijk als een groot compliment zien. We zijn blij dat ook de andere
leden zo talrijk aanwezig zijn tijdens de vergaderingen op zondag. Wij appreciëren dit zeker.
Door de verschillende Corona besmettingen en hoogrisico contacten die aanwezig waren in
onze leidingsploeg is de scouts in oktober een keer niet kunnen doorgaan. Dit vonden wij
enorm spijtig, wat niet wegneemt dat we er nu weer dubbel zo hard in zijn gevlogen!
Een ander gevolg van de positieve testresultaten en de hoogrisico contacten was het uitstellen
van de spaghettislag van de fouriers. We vonden het heel erg spijtig dat dit niet is kunnen
doorgaan, maar het was op die moment niet verantwoord. De nieuwe datum van de
Spaghettislag zal nog verschijnen op facebook. Hou dit dus zeker goed in het oog.

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 aanvragen of een terugbetaling van van
het scoutsjaar. 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: 2020-2021
Voor we ons woordje afsluiten, neem je best je agenda er even bij om deze data in het groot
te markeren:
● 13 februari: Ontbijtmanden
● 25 juni: groepsuitstap
● 2-12 augustus: Kamp!
Check voor meer informatie zeker onze website eens: scoutselewijt.be. Of zoek ons op
Facebook of instagram voor leuke foto’s en nieuwtjes: Skoette Elewijt.
Stevige linker,
De groepsleiding
Maxime Lescrauwaet: 0470 49 92 89
Brikke Merckx: 0477 35 64 92
groepsleiding@scoutselewijt.be

Woordje GRL
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
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.
Joepieee!!!

07/11:
Na ons een weekje te moeten missen door het scoutsrestaurant (30/10-31/10), zijn we er terug
helemaal klaar voor. Vandaag gaan we een hele dag in het bos spelen, kampen bouwen en elkaars
kampen veroveren. Wie kan het beste kamp bouwen? Wie kan het best zijn vlag verstoppen? Dat
gaan we vandaag ontdekken van 14-17 uur op de scouts.

14/11:
Spijtig genoeg hebben we vorige maand de boefvergadering moeten
overslaan, maar wees niet getreurd dat halen we vandaag in. 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.

21/11:
Vandaag spelen we allemaal spelletjes en nemen we het tegen elkaar op. We spelen namelijk het
ladderspel! Wie wint het kapoenenkampioenschap? Kom het te weten van 14u tot 17u aan de
scoutslokalen.

27/11-28/11:
Dit weekend is het ons eerste kapoenenweekend! Woehoeee! Wij hebben er al super veel zin in,
jullie toch ook?
Hoelaat? Van zaterdag 11 uur tot zondag 11 uur.
Hoeveel kost het weekend? 5 euro
Wat we gaan doen en eten blijft nog een verrassing voor
jullie… maar het thema mogen jullie wel al weten! En dat
is…BOERDERIJ! Neem jullie beste boeren- of
boerinnenoutfit uit de kast en kom ontdekken wat voor
leuke activiteiten we voor jullie in petto hebben.

Kapoenen
05/12:
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.

Dit was de samen voor november! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons!! Veel kusjes van
de leiding xoxo
Lobke – Cyriaque – Tine – Robbe – Fiebe - Merel

Kabouters
Liefste kabouters,
Na deze eerste maand vol plezier hebben we weer veel superleuke vergaderingen voor jullie
klaarstaan. Hebben jullie er ook zoveel zin in?? Ontdek wat we gaan doen hieronder!

5 tot 7 november: Weekend!!!
Verzamel jullie slaapzak en pyjama want wij houden ons eerste kabouterweekend van het jaar! Dit
wordt een weekend vol spelletjes en plezier!! Check voor meer informatie zeker jullie e-mails

14 november
Vandaag is het tijd om eens uitgebreid te genieten. We
hebben zin om ons buikje rond te eten!! Jullie ook?? Breng
dan zeker allemaal jullie favoriete snack mee en kom van 14u
tot 17u naar de lokalen!

21 november
Rarara…
Het heeft meestal 4 poten…
Het leeft niet…
Het staat vaak rond een tafel…
Het kan van hout of kunststof zijn…
en wij kunnen er heel veel spelletjes mee spelen!!
Weet jij welke vergadering vandaag is?? We zien jullie graag van
14u tot 17u aan de lokalen!

28 november
Vandaag verlaten we ons geliefde scoutsterrein om het zwembad
van Lier onveilig te maken.
Over deze activiteit zullen jullie nog een mailtje met meer
informatie ontvangen. Hou die mailbox dus zeker goed in de
gaten!

Kabouters
05 december
Zie ginds komt de stoomboot, uit Spanje weer aan…
Zijn alle kabouters braaf geweest dit jaar?? Hopelijk wel want vandaag
ontvangen we hoog bezoek!!
Benieuwd wie langskomt?
Ontdek het van 14u tot 17u aan de lokalen

Ziezo dat is alweer een nieuwe maand vol plezier!!
Tot binnenkort!!
Knuffels
De kabouterleiding!

Welpen
Beste Welpennnnn,
Zijn jullie klaar voor een onvergetelijke maand November? Wij alvast wel en
hebben supertoffe vergaderingen in elkaar gestoken voor jullie!
Een paar belangrijke data:
-

22 oktober → Dag van de jeugdbeweging
30/31 oktober → Scoutsrestaurant
13 februari → Valentijnsontbijtmanden
5-12 augustus → Welpenkamp
07/11
We beginnen de maand november met een
maffiavergadering. Welke welp is de beste
maffialeider? Laat jullie skills deze
vergadering maar eens zien! Laat die
Italiaanse crimineeltjes in jullie los en kom
van 2 tot 5 aan de lokalen ontdekken wat we
deze vergadering gaan uitspoken.

12-13-14/11
Eindelijk!!! Ons eerste welpenweekend is een feit!
Ons weekend gaat door
van vrijdag 12 tot zondag 14 november aan de lokalen. Uren en het thema
volgt nog via de Whatsapp groep. Wij hebben hier zot veel zin in, jullie ook???
21/11
Joepie! Het is vandaag een mega zotte leuke knotsgekke fantastisch coole
uitermate zalige kampenbouwenvergadering!! Hoe maak je nu eigenlijk het
beste kamp? Wat heb je daarvoor nodig? Wat doe je tegen indringers? Wij
geven jullie de antwoorden van 2 tot 5 op de scouts!

28/11
Vandaag gaan we stunten, héél véél stunten! Meer zeggen we nog niet. Oke,
misschien moet je ook uw fiets meepakken. En misschien is het ook wel op
verplaatsing. Maar meer verklappen we echt niet! Om 2 @the locals! (We zijn
zeker op tijd terug aan de lokalen)

Welpen

P.S. En als jullie braaf zijn geweest en goed gestunt hebben, trakteert Akela iets
lekkers voor haar verjaardag

Kusjes van jullie allerliefste leiding,
Akela, Bagheera, Marala, Baloe, Raksha, Jacala & Hathi xxxxxx

Welpen

Jong-gidsen
Hola chicas
Lees snel verder om te zien wat we deze maand in petto hebben voor jullie ;)

Vrijdag- zaterdag- zondag 5-6-7/11
Jaja jullie lezen het goed eindelijk kunnen we nog is op weekend gaan!!!
Meer info voor het weekend volgt nog via mail ☺

Zondag 14/11
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Zondag 21/10
https://www.youtube.com/watch?v=nD7c8JhKLco

Zondag 28/10 binnen de minuut
Tik, tak, tik, tak, tik, tak…….

Zondag 4/12
Neem je favoriete naald en draad mee want we gaan onze hemd, rok, een
kledingstuk, een zak,… pimpen!!! Neem dus iets mee wat jij wilt pimpen en
vergeet daarom zeker geen naald, draad, leuke stofjes, … of knoopjes ;) neem
alles maar mee waarvan jij denkt dat we kunnen gebruiken.
Veeele groetjes van jullie leuke leiding XOXO

Jeevee’s
EWA DREIRIESSS
Normaal zou hier komen hoe leuk ons weekend was enzo…maar helaas kwam miss Rona weer
opdagen
*traantjes van de leiding* Maar niet getreurd er komt een super episch uitgesteld
weekend aan! (De datum wordt nog gecommuniceerd)
7 november
Takjes, twijgjes en bladeren: vandaag is het tijd om nog is int bos
te vergaderen. Dus eigenlijk gaan we gewoon van 14u tot 17u int
bos schimmelen.
14 november
Voetballen, tennissen, baseballen, poolstokspringen, snelwandelen, fietsen,
rugby, pingpongen, synchroon zwemmen. Alst nog ni duidelijk was, we gaan
dus deze vergadering sporten. Dus trek je sportschoenen maar aan of zet je
crocs in sportmodus van 14u tot 17u.

21 november
Aangezien we jullie ondertussen al beu gezien zijn (graptje graptje) (of toch niet)
(of wel) (of misschien), willen wij toch wel is nieuw bloed zien DUSSS bij deze ist
vriendjesvergadering!!! Daarom vragen wij jullie vriendelijk om een vriendje (of
vriendinnetje
)mee te nemen. Voor degene die geen vriendje hebben, mogen
hun knuffel meenemen van 14u tot 17u.
28 november
Dokken, dokken, dokken vandaag ist tijd om te gokken.
Wie krijgt het meeste hotdogs in zijn mond? Wie kan er
het beste slakken? Wie wordt het eerst omvergeduwd
tijdens hanengevecht? Eigenlijk: Wie kent zijn mede-jvs het
best? Van 14u tot 17u, be there or be square!

Kusjes van jullie kapoenen,
Michiel, Kobe, Jan, Yanne en Yenna

Gidsen
Dag liefste gidsen <3
Hopelijk hebben jullie zich de eerste scoutsvergaderingen al goed
kunnen amuseren. Wij vonden het alvast een geslaagde start! Jullie
mogen zeker zijn dat ook november een topmaand wordt, want…we
gaan op WEEKEND!

7 november
Vandaag komen we te weten hoe pittig jullie zijn en welke talenten jullie in huis hebben. Wie
durft de strijd op te nemen tegen de coolste en sterkste leiding van het land? Kom dan zeker
van 14u tot 17u naar de scoutslokalen.

12-13-14 november
Whoehoeee het eerste weekend komt er eindelijk aan!! Zet deze data maar snel in jullie
agenda als je dit TOPweekend niet wil missen!
Meer info volgt nog via onze facebookpagina, dus hou deze goed in de gaten.

21 november
Weten jullie nog hoe het was om kapoen of kabouter te zijn? Deze vergadering krijgen jullie
de kans om deze momenten opnieuw te beleven en jullie terug kapoen of kabouter te
voelen. Heb je zin om nog eens Dikke Bertha of pang-pang te spelen? Wees er dan zeker bij
van 14u tot 17u aan de scoutslokalen!

Gidsen
28 november
Vandaag is het tijd voor de leukste vergadering van het jaar!! Kunnen jullie het al raden??
Het is iets met veeeeeel eten en nog is eten, want we gaan BOEEFEEEEEN!!! Hopelijk hebben
jullie hier net zoveel zin in als wij en zien we jullie van 14u tot 17u aan de scouts!
WAT NEEM JE MEE? Hééééééél veel lekker eten! Bonuspunten voor diegene die zelf iets
maken
. Ook lekkere drankjes zijn welkom!

Veeel kusjes van jullie leiding xxx

Verkenners
Samen Verkenners November
Ewa nighfauws, nieuwe maand nieuwe samen. Na jullie vol te hebben gestoken op het
scoutsrestaurant is de scouts weer back. Het zijn barre tijden dus pakt u nen trui mee.

Zondag 7 November
Ladderspel. Ge weet hoe het zit. Twee tot vijf aan de lokalen en
derna uw overwinning vieren in de VK bar.
Vrijdag - Zondag 12-14 November
Survival weekend neven. Trekt uw stoute schoenen al maar aan
want het gaat ne goeie worden. Verdere info via mail, Facebook
en Insta.
Zondag 21 November
Boef vergadering
Nee, geen boef vergadering chappie maar boef vergadering. Chappen. Hatsen. Schrokken.
Pakt u allemaal wa fret en wa zup mee en dan zulde wel goe vol zitten achteraf. Pakt nu ni
allemaal die paprika nootjes van de colly mee e. Wees origineel en bakt u nen brownie ofzo.
14 aan de lokals.
Zondag 28 November
Plaats voorwerp spel spel.
Das simpel. Ge pakt een plaats. Ge pakt een voorwerp en jazeker ge had het geraden, dan
pakt ge een spel. En dan speelde dat spelleke met dat voorwerp op die plaats. Als ge het
echt ni snapt moogt ge ni komen. Tot dan. 14h aan de lokalen.

VRIJDAG 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.

Zo neef-broers, maandje November staat erop. Volgend objectief zijn de examens ma we
komen der samen wel door.
Liefst, jullie leiding xx

Jin
Helleuw Kiddo’s!! Het is november en dat wilt dus zeggen dat we weer een maand vol top
dates hebben gepland voor jullie! Willen jullie weten welke date we wanneer hebben? Lees
dan zeker verder xx.

Zondag 7 november
Vandaag hebben we een dubbel/trippel date op
verplaatsing. Omdat we ons moeten
verplaatsen spreken we eerder af. Meer info
over het uur volgt nog via FB.

Zondag 14 november
Vandaag gaan we 1 tegen allen spelen. Saaie date zullen jullie misschien wel denken, maar
nee hoor! Er staat namelijk een prijs op het spel. Deze kunnen jullie winnen als jullie al de
onmogelijke opdrachten kunnen voltooien. Doen jullie dit niet, wel dan mogen jullie de prijs
aan ons geven
. Winnen is dus de boodschap!
We zien jullie graag op ons afspreekpunt, aka de jinbar, van 14 tot 17 x.

Zondag 21 november
Onze date van vandaag heeft iets te maken met verschillende plaatsen, voorwerpen en
spelletjes. Benieuwd wat onze top date deze zondag inhoudt? Kom dan zeker naar ons vast
stalplekje van 14 tot 17!

Zondag 28 november
Na al onze super actieve en vermoeiende
dates, houden we het vandaag graag
eens rustig. Jullie zullen misschien niet
veel moeten bewegen, maar ik zou jullie
hersenen al vast wat opwarmen
(moeilijk, maar het zal toch moeten).
Zonder die hersenen zal het misschien
wel wat moeilijk worden om te
ontsnappen. Benieuwd wat deze, iets
wat chillere, date inhoudt? Meet ons dan
om 14 in de jinbar x.

Boodschap van algemeen nut:

Jin
Zodat we niemand vergeten deze maand zetten we even alle verjaardag op een rijtje. Noteer
ze al maar vast in jullie agenda zodat jullie niemand vergeten een verjaardagskusje te geven!
-

5 november: niemand minder dan onze Taco Tim
25 november: Lijpe Sens wordt eindelijk 17! (of was het 16??)

Dit was het dan voor deze maand. Wij zien jullie graag elke zondag voor onze dates.
Tot dan! Kusjes,
Tim, Polle en V
XOXO

Achterflap

