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Redactioneeltje 

Beste lezer, 

Hier is hij weer, de Samen. Intussen heeft u allemaal kunnen 

genieten van een geslaagde Elewijtse Pijl, een heerlijk 

scoutsrestaurant en uiteraard allerlei topvergaderingen. Maar 

geen vrees, het wordt er alleen maar beter op, verwacht u aan 

de eerste weekends en de nog leukere vergaderingen.  

 

Tot volgende maand!  

Een stevige linker, 

 

Tom en Joren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRL 

 

Dag beste leden, ouders en sympathisanten! 

 

Als jullie deze samen lezen vóór het scoutsrestaurant: kom allemaal op zaterdag 25 (van 17-

21u) en zondag 26 oktober (van 11-20u) smullen op ons jaarlijks scoutsrestaurant in den 

Prins!  

Als jullie deze samen lezen tijdens het scoutsrestaurant: Smakelijk!! 

Als jullie deze samen lezen na het scoutsrestaurant: wij willen graag iedereen bedanken om 

ons te komen steunen op (een van) onze belangrijkste activiteit(en). Wij bedanken ook alle 

leiding, oudscouts, jin, verkenners en gidsen om een heel weekend lang zich 100% te geven 

om ook het komende jaar de scouts een topwerking te bezorgen!  

 

De maand november komt eraan, waarin onze leiders en leidsters weer elke zondag klaar 

zullen staan om er elke keer een topdag van te maken.  Deze maand is het wat rustiger qua 

groepsactiviteiten, er gaan wel veel takken op weekend. Check dus goed de samen en/of 

jullie mailbox! Als je geen mails ontvangt, geef je mailadres dan even door aan de takleiding 

of aan ons via grl_elewijt@yahoo.com 

 

Ook volgt er deze maand onze jaarlijkse marsepein-en truffelverkoop (of wordt er 

misschien dit jaar iets anders verkocht? Spannend!). Het lid dat het meeste verkoopt wint 

wederom een mooie prijs!  

 

Nuttige info: 

 

Wij verkopen groepslintjes aan 50 cent/stuk. Op dat groepslintje staat de naam en nummer 

van onze scouts: ‘Scouts Sint-Joris Elewijt, B1405G’. Dit is niet verplicht aan te kopen, maar 

wel leuk om op je hemd te naaien. Zo kunnen andere scoutsgroepen zien dat je in de 

allertofste scoutsgroep van de wereld zit! 

 

mailto:grl_elewijt@yahoo.com


GRL 

Er kunnen ook nog steeds dassen met of zonder fluoriscerend lint aangekocht worden, een 

das kost 10 euro, het lint is 1 euro/meter. Meer info over dit alles bij ons elke zondag van 

13u30 tot 17u30 in de keuken! 

 

Nog enkele belangrijke en nuttige data: 

 

Zaterdag 20 december 2014: Kerstmarkt 

 

Zaterdag 10 januari 2015: Jinfuif 

 

27/28 februari-1maart 2015: Alternatoeria 

 

Zaterdag 25 april 2015: Funky on the Rocks (Scoutsfuif) + BODEGA! 

 

 

 

Dat was het voor deze maand!  

Een stevige wolvenpoot van de GRL: 

Toon     Jeroen     Berwout 



Kapoenen 

 

 

 

Dag kapoentjes! Hier zijn we weer met een nieuwe maand! Een 

maand vol leuke spelletjes op zondag! Neem hier een kijkje van 

wat we deze maand allemaal gaan uitsteken!  

 

9 november 

Haal je beste technieken en je fantasie maar boven want vandaag gaan we 

knutselen! Kom van 2 tot 5 naar de lokalen en kom ontdekken wat voor leuke 

dingen je allemaal kan maken. 

 

15 en 16 november 

Joepie! Ons eerste weekend! Spannend!! Het kapoenenweekend gaat van start op zaterdagavond, 

jullie mogen terug naar huis gaan zondagmiddag. Het thema van dit weekend is 

bomma’s en bompa’s. Neem dus allemaal eens een kijkje in de kleerkast van je 

grootouders en verkleed je in een oma of een opa. De exacte uren en het 

prijskaartje van dit weekend zullen we jullie nog via mail melden. 

 

 

 

23 november 

Vandaag gaan we op wereldreis, maak alvast je koffer, want we gaan vertrekken! Heb je alles mee 

voor een avontuur naar verschillende landen? Kom van 2 uur naar de lokalen zodat we op tijd 

kunnen vertrekken op wereldreis. Tegen 5 uur landen we terug en kunnen jullie terug naar huis. 

 

30 november 

Jongens en meisjes vandaag gaan we de rollen eens omdraaien. De jongens doen spelletjes die enkel 

voor meisjes zijn en de meisjes doen enkel dingen die jongens doen. Kom van 2 uur tot 5 uur naar de 

lokalen en ontdek mee hoe fijn het is om eens iets nieuws te proberen!  

Zo dit was het voor deze maand! Vele groetjes van jullie leiding!  

 



Kapoenen 

 

 

 

 

 

 

Fien  Heike                          Luna   Laura 

 

 

 

 

 

 

Toon  Kasper   Arno   Egon 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Kabouters 

 

Allerliefste kabouters,  

De tweede samen van het nieuwe jaar!  

15 november 

Joepieee, vandaag gaan we overheerlijke zelfgebakken dessertjes eten op de scouts! Maaaaaar... het 

is niet zomaar een boef-vergadering, nee vandaag is het de enige echte proef-quiz-boef vergadering! 

Daar zullen jullie wel nog niet van gehoord hebben? Wel, als jullie meer willen weten, kom dan zeker 

naar de scouts!  

 

 

23 november 

Vandaag gaan we samen een kijkje in de toekomst nemen! Met een glazen bol, denken jullie dan? 

Nee, hoor! Wij gaan het spelletje levensweg spelen! :) We ontdekken welk beroep we later 

uitoefenen, hoeveel kindjes krijgen, in wat voor een huis we wonen, in wat voor auto we rijden, en 

nog zo veel meer! :) klinkt best spannend! 

 

30 november 

Warm jullie stemmetjes al maar op, want vandaag is het muziekvergadering! We gaan samen muziek 

maken, dansen, zingen, ... En vergeet zeker jullie schoen voor Sinterklaas niet mee te nemen, want 

volgende week komt Sinterklaas langs op de scouts! :) 

 

 

 

 



Kabouters 

zondag 7 december 

Vandaag is het zover, Sinterklaas komt langs op de scouts! Hopelijk zijn jullie allemaal heel braaf 

geweest dit jaar en krijgen we veel lekkers!  

 

zaterdag 13 december 

Vanavond mogen jullie je mooiste jurkje aandoen, want wij gaan een kerstfeestje op de scouts 

vieren! :) Veel gaan we hier nog niet over verklappen, want dat is een verrassing! We kunnen wel als 

zeggen dat het een geweldig-leuke-mega-fantastische-super-coole-heel-gezellige avond gaat zijn die 

je zeker niet mag missen!  

Tot op de socuts!  

Neuzen, neuzen, neuzen (want zo geven kabouters elkaar kusjes!)  

Sneeuwwitje, Stoetel niezel, grumpie, bloosje, Dommel, Giechel en Dopie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welpen 

Dag stoere welpen! 

Hopelijk hebben jullie al genoten van de eerste maand van het nieuwe scoutsjaar. Bij deze 

presenteren wij dan ook de samen voor de maand november! 

31/10/2014 tot 02/11/2014  weekend 

Het eerste weekend van de maand vliegen we er meteen in met een mega bangelijk weekend op 

verplaatsing! Voor de eerstejaartjes wordt het dan ook de eerste keer dat ze twee nachten blijven 

overnachten in plaats van één. De praktische info van het weekend volgt nog per mail. 

09/11/2014  groot spel 

Vandaag werken we samen om de strijd aan te gaan in een mega groot spel met de leiding als jullie 

meest gevreesde tegenstanders! Van 2 tot 5 aan de lokalen als je het op wil nemen tegen de leiding. 

16/11/2014  beestenbos-is-boos 

Het is weer eens tijd voor een leuke verkleedpartij! Iedereen mag 

verkleed komen in zijn lievelingsdiertje zodat we kunnen beslissen 

welk dier het meest aandurft. Voor de welp die het best verkleed is, is 

er nog een kleine verassing van de leiding. Dus laat maar zien hoe het 

moet! We spreken af van 2 tot 5 aan de lokalen om het beest in ons 

los te laten. 

 

23/11/2014 

Deze vergadering gaan we naar de speelbol te Elewijt! Een super dagje waar we van 2 tot 5 gaan 

blijven. We spreken eerst samen af aan de lokalen om 2 uur. Gelieve voor 31 oktober te laten weten 

of je meegaat. Het hele uitstapje zal per persoon neerkomen op 4 euro met drankje inbegrepen. Dit 

mag je met je zoon meegeven op de dag van de vergadering zelf. 

 

Dit was het weer voor de samen van deze maand! Wij hopen natuurlijk dat je naar elke vergadering 

kan komen! Groetjes van je allercoolstesupermegadurvendeleiding!!!! 

Akela, Chikai, Chill, Kaa, Kigo, Mowgli, Raksha en Shere-Khan 

 



Welpen 



Welpen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jogi’s 

Liefste ladies,  

Na al een aantal super leuke vergaderingen komen er nog meer leuke vergaderingen!!  

Vrijdag 31 oktober  

Vandaag gaan we griezeleeeen! Jullie worden om 19u 

verwacht aan de lokalen op ons halloweenfeestje in 

bijpassende halloween outfit. En om 21u30 mogen 

jullie dan terug huiswaards keren... Voor wie nog 

durft alleen, anders misschien best met de 

mama/papa   

 Zondag 9 november  

Vandaag is een belangrijke dag voor de eerstejaars jonggidsen. Zij krijgen 

vandaag namelijk de kans om zich te bewijzen als volwaardig lid van onze groep. 

Vandaag is het dus DOOP. We verwachten de eerstejaars om 14u aan de lokalen 

in kledij die vuil mag worden. Neem zeker ook reservekledij mee! De tweede- en 

derdejaars verwachten we een uurtje vroeger aan de lokalen, om 13 uur dus. Wij 

hopen op de massale aanwezigheid van de eerstejaars! 

Zondag 16 november 

Maak de keukenprinsessen maar in jullie wakker want vandaag houden we een heuse 

kookwedstrijd! De wedstrijd start om 14u aan de lokalen en vanaf dan hebben jullie 

per team 3 uur de tijd om de lekkerste, orgineelste en mooiste maaltijd te bereiden. 

Jullie mogen ook al allemaal een ingrediënt meenemen zodat jullie per team al een basis 

hebben om van te vertrekken...  

Alvast veel succes gewenst van de kritische jury ( aka de jogi-leiding + verrassingsgast) 

 

 

 

 

 



Jogi’s 

Vrijdag – zaterdag – zondag 21/22/23 november 

Binnenkort een mailtje met extra informatie! 

 

Zondag 30 oktober 

Als jullie denken dat er in thuis en familie al veel intriges zijn dan heb je nog niet van scouts elewijt 

gehoord! Zijn jullie benieuwd? Kom dan van 14u tot 17u naar de lokalen en kom te weten hoe het allemaal in 

elkaar zit.  

          

 

Stay strong!  

Jogi-weekend is 

coming soon  

Scouts Elewijt 



Jogi’s 

 

Vrijdag 5 december 

Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn 

laarsje, danku Sinterklaasje! 

Omdat voor de tweede en derde jaars de examens al in aantocht zijn doen 

we vergadering op vrijdagavond 5 december van 19u30 tot 21u30. En 

jaja wie weet als jullie braaf zijn geweest komt de Sint wel langs vannacht met wat lekkers voor tijdens het 

studeren...  

 

Voor die lieve ladies nog een fotootje van hun liefste leiding om boven jullie bed te hangen! xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Silke Bram Fien 

Jozefien  Enya  Jozefien  



Jeevees 

 

Samen Jong- Verkenners November 

 

Zondag 2 november word een 

uitmuntend fijne dag op de scouts, 

vandaag  mogen de eerstejaars  bewijzen 

wat ze waard zijn. Een ding is alvast zeker: 

het word een dag die voor eeuwig in het 

collectieve geheugen gegrift zal staan. 

Wrijf jullie borst dus al maar in en schrijf 

jullie testamenten, want is het Doop.  

 

(Disclaimer: Scouts Elewijt is niet verantwoordelijk voor 

gebeurlijke ongevallen, onthoofdingen, ebola 

besmettigen,... maar effe serieus, doop is super zalig en 

plezant dus allen aanwezig!) 

 

 

Weekend van 7-8-9 november 

Nu kan November al niet meer stuk, jullie mogen een heel weekend met elkaar, maar vooral met de 

leiding doorbrengen. Wat er je allemaal te wachten staat, waar we naartoe gaan, het blijft allemaal 

een groot misterie. 1 Ding is zeker, je zal niet meer als dezelfde jv terug keren. 

Met een rugzak vol ervaring, kennis en zelfstandigheid zullen we terug komen. 

Niet te missen dus, want zotter als dees gaat het toch niet worden! 

 



Jeevees 

 

 

Op Zondag 16 November spelen we een aloude klassieker: Het wereldbefaamde Centimeter Spel. De 

JV’s mogen zich verwachten aan crazy parkour, sluiptochten en hink-stap-sprongen door de straten, 

velden, borsalino’s en bossen van ons prachtige, teerbeminde dorpke Elewijt. Dit alles op de hielen 

gezeten door de allesziende en tevens zeer knappe leiding. Van 2 tot 5 @ the locals, want zotter dan 

dees zal het toch niet worden.  

 

 

Zondag 23 november/ 

Liefste Meisjes, 

Vandaag is het weer tijd om aan ons uiterlijk te denken, cupcakes te maken en over onze gevoelens 

te praten. Want nu jullie wat ouder worden komen er heel wat problemen op de baan.  

Wanner dit allemaal uitgeklaard is zullen we een vriendschapsbandjes maken, elkaars facebook en 

twitter acount bespreken. Als dit nog niet genoeg is lezen we nog de joepie om de mooiste jongens 

uit te checken. 

Tot dan girls! 

 Ps: vergeet jullie BMX, step, verbanddoos, brandende hoepel en 

ander stunt gerief niet want zotter als dees zal het toch niet worden 

 

 



Jeevees 

 

 

Zondag 30 november: Paintball 

Als we aan de wijze Confucius zouden vragen om in 

één woord de volgende vergandering te beschrijven 

zou hij zeggen: “目瞪口呆” 

(Mùdèngkǒudāi fonetisch). Maar aangezien wij geen 

oud Mandarijns praten zijn we daar ook niet veel mee. 

We kunnen jullie avast wel verzekeren dat het weeral 

een legendarische vergadering wordt, want zotter dan 

dees zal het toch niet worden. 

2 to 5 @ the locals.  

Ps: Zeker niet vergeten: Paintball (elektriciteit buis)  

buis en honderd milioen voorgerolde pijltjes. (en/of 

tijdschriften, kranten, en plakband om pijltjes te maken) 

 

(spijtig dat de samen niet in kleur is) 

 

 

 

 

 

Zondag 7 december 

Ja hoor, hij is er weer! Ook wij kunnen er niet langs. Zijn de jong-

verkenners wel braaf geweest dit jaar? Dit zullen we vandaag pas 

echt ontdekken. Wie stout is krijgt lekkers wie braaf is de roe, of was 

het nu toch omgekeerd? Ik vergist mij er altijd mee. 

We zien jullie van 2 tot 5 aan de lokalen. Want volgens sinterklaas 

zal het zotter als dees toch niet worden. 

 

 

 



Jeevees 

 

 

 

 

Groetjes van jullie zotte leiding!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gidsen 

Dag liefste gidsen! De eerste maand zit er op en wij vonden het alvast 
fantastisch! We kennen elkaars facebookprofiel, hebben al een eerste sportdag 
gehouden in de aanloop naar het kamp en we hebben het lokaal al omgetoverd 
tot een heus, spetterend galaxipark. We hebben ook al bewezen dat we al 
liftend onze bestemming kunnen bereiken en dat we kunnen opdienen en 
afwassen als de beste. 

Maar er zijn nog enkele dingen die jullie te wachten staan. Laten we beginnen 
met de maand november! 

 

Zondag 2 november 

 

 

 

 

 

 

Neem vandaag allemaal een echt-niet denkbeeldig vriendje mee ! Twee tot vijf 
aan de lokalen!  

Zondag 9 november 

Zet jullie koffer al maar klaar, want vandaag checken we in op Zaventem. De 
eindbestemming is nog onbekend, dus zorg ervoor dat je voor elke 



Gidsen 

weersomstandigheid iets bij hebt! Vandaag doe je GEEN uniform aan! Zo 
gewoon mogelijke kleren, we mogen niet opvallen ;)  

We spreken rond 13u af aan de lokalen en proberen rond 17u terug te zijn. 
Meer details, ook over de exacte uren + vervoer volgen nog via facebook! 

14-15-16 november Megabangelijkzotgestoord WEEKEND!  

Voor diegene die het nog niet wisten: het gaat een megabangelijkzotgestoord 
weekend worden  !  

We kunnen jullie enkele, hele korte tips 
geven.  

- Thema: aliens 
- Vertrek vrijdag om 18.30u aan het 

gidsenlokaal in UNIFORM. 
- Wat nemen we mee: FIETS, FIETSSLOT, FIETSLICHTEN EN 

FLUOHESJE(!!!!!) en UNIFORM. Kleren die in een trekrugzak passen 
(schoenen, kleren voor overdag, warme kleren, toiletgerief, slaapzak, 
matje, kussen, … + Verkleedkledij!) 

- We zullen rond 12u terug zijn in Elewijt. 
- Waar gaan we naartoe? Verrassing !!! 
- Moeten de mama’s en papa’s rijden? Neen hoor, wij gaan met de fiets  

Graag een mailtje VOOR 1 november om te 
bevestigen dat je meegaat, zo kunnen wij 
optijd alle inkopen doen! 

 

 

 



Gidsen 

Zondag 23 november Bommaeettheekransjesvergadering. 

Kom verkleed als bomma en neem wat lekkers mee! Vandaag doen we alles 
op’t gemak! 

14-17u op de petanquebaan! 

 

 

Zaterdag 29 november Fireball 

Hier is hij dan, de eerste avondvergadering. We spelen 
fireball! Doe schoenen aan die niet in brand kunnen vliegen 
en zorg ervoor dat je armen of benen niet bloot zijn. 20 tot 
22u aan de lokalen. 

 Zaterdag 6 december Wellness 

Vanavond gaan we eens goed relaxen. Wat hebben we hiervoor nodig? 
Relaxerende muziek, maskertjes, komkommers, crèmekes, matjes, kussens, 
comfortabele kledij, … 

20 tot 22u aan de lokalen! 

 

 

 

 

 

 



Gidsen 

 

 

 

Heel veel liefs van de liefste !  

Katoke, Eleni, Joren & Lina 

 



Verkenners 

Zijt allemaal maar kchelm gasten en zeker gene stress! November wordt 

weer #casual as #usual. 

 

Zondag 2 november 
#Casual van 14u tot 17u op de scouts in uniform as #usual voor het centimeter_spel!  

Voor de rest hebde vandaag niks nodig want we gaan wa in de Elewijtse Hood rondhangen. 

De vijandelijke_gangs mogen ons wel niet zien, dus we gaan #kchelm moeten blijven. 

Zondag 9 november  
Dit keer moet ge u ni verkleden, vermommen, inhouden, verstoppen, veranderen! Ge moogt 

is in u natuurlijke vorm buitenkomen. Het is dus #gekaptenlympics vergadering. Wel liefst 

een #uniform aandoen voor het zicht.  

 

 

14 - 16 november 
Deze periode is het tijd voor ons #casual survival_weekend, 1 dikke woehoew! 

Als ge wilt weten hoe kchelm het weekend gaat zijn, waar het is, wanneer we gaan vertrekken, wa ge 

moet meenemen, wa ge moet thuislaten, wie ge moet missen,... hebde dikke pech want da komt 

later via mail/#facebook as #usual. 

 



Verkenners 

Maandag 24 november 
Als ge de samen nu ni #casual deftig hebt gelezen hebde gistere de bandenvergadering van u leven 

gemist! DUS op ZONDAG 23 NOVEMBER is het de #meest neige #banden_vergadering uit u leven!  

 

Zaterdag 29 november 
Dit keer moogde nog is allemaal #casual in uw kostuum komen. We gaan vanavond weer rijk worden 

in het casino! Dit kan van 20u tot 22u @#locals 

 

 

 

 

 

#KCHELM 



Jin 

Beste Jincredibes, 

 

Na de opkuis- en overgangsdagen zijn jullie vanaf nu volledig geïnstalleerd in jullie thuisbasis 

genaamd ‘jinbar’. Deze maand is jullie belangrijkste opdracht om een week met elkaar samen te 

leven. Verder zullen jullie ook moeten beginnen met het opstellen van de campagne rond de jinfuif. 

 

Zaterdag 25 & zondag 26 oktober 

We zijn gevraagd voor een missie buitenshuis. We worden verwacht in zaal ‘in den prins’ om den 

toog te coördineren van een restaurant. Dit is ook de dag waarop onze gloednieuwe uitrusting moet 

arriveren. We kunnen daar dus direct gaan laten zien wat voor een awsome superhelden wij zijn. We 

worden zaterdagavond en zondagmiddag en avond verwacht. Exacte uren volgen nog. 

 

 

Zondag 2 november 

Dit is een zeer belangrijke dag. Binnen 2 maanden is het de jincredible jinfuif. Hiervoor moeten we 

nog veel regelen. Sponsores, brouwer, affiches, kaarten,… Veel werk nog voor de boeg dus zorg 

ervoor dat je er bent. We willen ten slotte een jincredible jinkamp beleven. Van 2 tot 5 aan de jinbar. 

 

Maandag 3 tot zaterdag 8 november 

Het is tijd om jullie veilige huisjes voor een week te verlaten. We 

nemen onze intrek in de jinbar en gaan een intensieve maar ook 

superneige week beleven. Wij zullen de taken van jullie mamies en 

papies overnemen en zorgen dat jullie bokes ’s ochtends klaarstaan. 

Naast huiswerk maken is er natuurlijk ook tijd voor ontspanning We 



Jin 

gaan samen leuke dingen doen en vrijdag sluiten we af met een knallend eerste jinfeestje. 

 

 

Zondag 9 november 

Na de midweek zijn we elkaar een beetje beu gezien en dus zal er vandaag geen meeting 

plaatsvinden. See you next week! 

 

Zondag 16 november 

Vandaag gaan we een hele leuke dag beleven. Jullie mogen allemaal een/jullie vriendje (Merel) of 

vriendinnetje (Ben) meenemen. We gaan ze laten kennis maken met de jincredibles. Na de 

vergadering mogen ze uiteraard ook is kennis maken met de jinbar. Extra pintjes = extra centjes 

joepiieee! Van 2u tot …  

 

Zondag 23 november 

Het is alweer de laatste vergadering op zondag van het eerste semester. En wat voor een. We gaan 

op tocht in Zemst en passeren alle jeugdbewegingen. We zetten een hele  promotietour op poten 

voor onze jinfuif. Iedereen in Zemst zal het geweten hebben wat er 10 januari te doen is in Elewijt. 

 

Vrijdag 28 november 

Jullie exaampjes beginnen bijna dus onze vergaderingen zullen doorgaan 

op vrijdag of zaterdag. Vandaag gaan we schaatsen. Natuurlijk begeven 

we ons niet op andermans terrein als we niet verkleed zijn. Het thema van 

de dag: Disco, oow jeeeij!!  

 

 

Vrijdag 5 december 

Vanavond gebeurt er iets heel speciaals. Voor jullie naar de vergadering mogen komen moeten jullie 

eerst nog een schoen zetten. Breng het tweede exemplaar van het paar mee naar de jinbar en wie 

weet laat de goed heilig man ook wel iets achter    

Maar goed, terug naar de essentie van onze opdracht van vandaag. We gaan op bezoek naar het 

casino. Trek dus gepaste kledij aan en zorg dat je de spelregels van poker onder de knie hebt. Van 

20u tot 22u in de jinbar. 



Jin 

 

Gegroet, 

Jullie jincredible (bege)leiding 

Bram, Nick & Emilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Achterflap 

 


