
 België – Belgique 
	   P.B.	  
	   1980	  Zemst	  
	   2/3595	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  
 

 

	  

	  

	  

 

 

 

 
December 2014 

	  

V.U.: Tom Develter, Waversebaan 24a, 1982 Elewijt 
P3A9105 
Verschijnt maandelijks behalve in juni en augustus 

Afgiftekantoor: 1980 Zemst



Redactioneeltje 

	  
De	  nachten	  worden	  korter,	  buiten	  zal	  het	  stilaan	  donker	  worden.	  
En	  weten	  jullie	  waarom	  je	  daar	  niets	  van	  zal	  merken?	  
Deze	  maand	  worden	  jullie	  langs	  alle	  kanten	  verwend,	  Sinterklaas	  komt	  langs,	  de	  kerstman	  
zorgt	  voor	  een	  cadeau	  onder	  de	  kerstboom.	  Maar	  wij	  bieden	  jullie	  iets	  beter	  aan	  dan	  een	  
vuurwerkpijl	  met	  nieuwjaar!	  Namelijk:	  een	  boekje	  vol	  plezier!	  
En	  omdat	  jullie	  zo	  braaf	  zijn	  krijgen	  jullie	  dit	  niet	  alleen	  in	  December	  maar	  elke	  maand	  van	  
het	  scouts	  jaar.	  En	  als	  dit	  nog	  niet	  genoeg	  is	  doen	  we	  er	  nog	  een	  leuke	  wedstrijd	  bovenop.	  
Wie	  in	  voor	  het	  einde	  van	  December	  de	  kerstboom	  op	  volgende	  pagina	  het	  mooiste	  
uitgeknipt	  en	  versierd	  heeft	  en	  aan	  1	  van	  ons	  2	  geeft,	  wint	  van	  ons	  een	  leuke	  verrassing.	  

	  

	  

	  

	  
Veel	  leesplezier	  en	  tot	  op	  de	  scouts!	  
Ne	  stevige	  linker,	  
De	  Samenploeg	  
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Beste	  ouders	  en	  leden,	  

De	  maand	  november	  is	  alweer	  voorbij	  en	  de	  alle	  takken	  hebben	  ook	  hun	  eerste	  
weekend	  achter	  de	  rug.	  Zo	  zijn	  we	  alweer	  aangekomen	  aan	  de	  maand	  
december.	  De	  dagen	  zijn	  aanzienlijk	  korter	  aan	  het	  worden	  maar	  gelukkig	  zal	  
het	  zonnetje	  nog	  altijd	  schijnen	  op	  zondag	  tussen	  14u	  en	  17u.	  

Naar	  jaarlijkse	  gewoonte	  werden	  er	  in	  november	  en	  december	  marsepein	  en	  
truffels	  verkocht.	  Omdat	  dit	  niet	  zoveel	  geld	  meer	  in	  het	  laadje	  bracht	  hebben	  
wij	  besloten	  om	  van	  deze	  traditie	  af	  te	  stappen.	  Onze	  excuses	  aan	  iedereen	  die	  
in	  deze	  maand	  had	  gehoopt	  op	  een	  paar	  truffels	  of	  marsepein.	  Jullie	  kinderen	  
zullen	  dus	  niet	  thuiskomen	  met	  papieren	  om	  aan	  heel	  de	  familie	  truffels	  en	  
marsepein	  te	  verkopen.	  Wij	  hebben	  echter	  wel	  een	  nieuw	  alternatief	  bedacht.	  
Dit	  jaar	  gaan	  we	  ontbijtmanden	  aan	  huis	  brengen	  op	  zondag	  15	  februari.	  Je	  zal	  
kunnen	  inschrijven	  tot	  1	  februari,	  maar	  zal	  dus	  nog	  een	  paar	  maanden	  moeten	  
wachten	  voor	  dit	  lekkere	  ontbijt.	  Meer	  info	  volgt	  zeker!	  

De	  maand	  december	  staat	  natuurlijk	  garant	  
voor	  vele	  cadeautjes	  van	  de	  Sint	  tot	  Kerstmis	  
tot	  Nieuwjaar.	  Ook	  dit	  jaar	  zal	  de	  Sint	  een	  
bezoekje	  brengen	  aan	  de	  scouts	  voor	  de	  
kleinste	  takken	  op	  7	  december.	  Nadat	  de	  Sint	  is	  
langsgeweest	  volgt	  er	  voor	  de	  meeste	  leden	  
een	  mindere	  periode,	  namelijk	  examens.	  
Hierdoor	  kan	  het	  zijn	  dat	  je	  tak	  eens	  op	  een	  
vrijdag	  of	  zaterdagavond	  vergadering	  heeft	  dus	  
hou	  zeker	  de	  samen	  in	  het	  oog!	  Gelukkig	  duren	  
de	  examens	  niet	  zo	  lang	  en	  hebben	  jullie	  nadien	  een	  welverdiende	  vakantie	  
verdient.	  Elke	  tak	  zal	  in	  deze	  periode	  ook	  een	  kerstfeestje	  voorzien	  waar	  jullie	  
alle	  info	  over	  vinden	  bij	  jullie	  tak.	  	  

Verder	  hopen	  we	  jullie	  allen	  te	  verwelkomen	  op	  de	  jaarlijkse	  kerstmarkt	  die	  dit	  
jaar	  zal	  doorgaan	  aan	  de	  kerk	  op	  zaterdag	  20	  december.	  Hier	  voorzien	  
verschillende	  verenigingen	  eten	  en	  drank	  voor	  iedereen.	  En	  dit	  allemaal	  voor	  
het	  goede	  doel	  ‘eyes	  for	  the	  world’!	  Ook	  zal	  toneelgroep	  Labyrinth	  dit	  jaar	  hun	  
fakkeltocht	  en	  kerstwagenspel	  in	  samenwerking	  met	  de	  kerstmarkt	  
organiseren.	  



Woordje GRL 

	  

	  

Wij	  willen	  jullie	  alvast	  prettige	  feestdagen	  en	  een	  goede	  start	  van	  het	  nieuwe	  
jaar	  wensen!!!	  	  

	  

Indien	  er	  nog	  vragen	  zijn	  aarzel	  dan	  niet	  om	  ons	  te	  contacteren	  en	  check	  zeker	  
af	  en	  toe	  onze	  site	  www.scoutselewijt.be	  

Jeroen	  De	  Leener	   	   	   Berwout	  Matthys	   	   	   Toon	  D’Hoore	  

0479/32.94.90	   	   	   0495/47.75.57	   	   	   0486/51.32.39	  

Of	  grl_elewijt@gmail.com	  

	  

	  



Kapoenen 

	  

Dag lieve kapoenen! Dit zijn de vergaderingen van de maand december.. 

Zondag 7 december  

Hij komt! Hij komt! Vandaag komt de Sint naar de scouts, en hopelijk jullie 
ook. Van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 13 december  

Ja ja beste kapoenen jullie lezen het goed, deze vergadering is een 
zaterdag  en zal doorgaan  van 18.30u tot 20.30u. Trek maar warme en 

zwarte kleren aan want we gaan SLUIPEN  yeeeeeeeeeeey 

!!!!!!!!!!!!! Pak ook allemaal één zaklamp en één goed humeur mee of 
meerderen. Hopelijk tot dan !! ☺  

 

 



Kapoenen 

	  

 

 

 
Zaterdag 20 december  

Jullie zijn van 18u30 tot 20u30 welkom aan de 
lokalen voor een superleuk kerstfeestje! Maak je 
maar op, want er gaat gedanst worden!  
Let op: dit is een zaterdag.  

 

Zondag 28 december  

Blauw klein blauw klein blauw klein blauw klein…. Kunnen 
jullie het al raden ?? ja hoor, het is SMURFEN 
VERGADERING !!! dus kom allemaal verkleed als smurf naar 
de lokalen van 2u tot 5u.  

	  
	  
	  
	  

Groetjes	  van	  jullie	  leiding!	  

Fien	   	  	  	  	  Heike	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Luna	   	   	   Laura	  

	  

	  

	  

	  

	  

Toon	   	   	   Kasper	   	   	   Arno	   	   	   	   Egon	  

	  

	  

	  



Kabouters 

	  

Hallo	  allerliefste	  kabouters!	  

Wat	  vliegt	  de	  tijd	  snel,	  dit	  is	  al	  de	  derde	  samen	  van	  het	  jaar!	  
Zijn	  jullie	  klaar	  voor	  alweer	  een	  spetterende	  maand?	  

Let	  wel	  op:	  soms	  gaan	  de	  vergaderingen	  niet	  op	  zondag	  door,	  maar	  op	  
vrijdag-‐	  of	  zaterdagavond,	  omdat	  de	  leiding	  examens	  heeft.	  

Zondag	  7	  december	  

De	  Sint	  is	  gisteren	  misschien	  al	  bij	  jullie	  op	  bezoek	  gekomen,	  
maar	  vandaag	  komt	  hij	  ook	  naar	  de	  scouts!	  Alleen	  als	  jullie	  braaf	  
geweest	  zijn	  natuurlijk.	  	  	  	  
We	  zullen	  hem	  en	  zijn	  zwarte	  pieten	  hopelijk	  kunnen	  verrassen	  
met	  onze	  kunstwerken	  van	  vorige	  week.	  De	  Sint	  komt	  tussen	  2	  
en	  5	  uur,	  dus	  zorg	  dat	  je	  er	  bent!	  

Zaterdag	  13	  december	  

Vandaag	  vieren	  we	  Kerstmis	  samen	  met	  de	  boys	  van	  de	  welpen!	  Het	  thema	  voor	  
deze	  avond	  is	  Kerst,	  dus	  je	  mag	  je	  verkleden	  in	  alles	  wat	  met	  Kerst	  te	  maken	  heeft	  
(kerstvrouw,	  kerstelf,	  kerstboom,	  kerstbal,	  kerstmarkt,	  kerstkind,	  kerstkaart…	  
maar	  je	  kan	  ook	  als	  Jezus,	  Maria,	  Jozef,	  ezel,	  kribbe,	  stro…	  verkleden	  natuurlijk!)	  
We	  verwachten	  jullie	  van	  6	  tot	  8	  aan	  de	  lokalen.	  

Zaterdag	  20	  december	  

Vandaag	  is	  het	  geen	  vergadering,	  maar	  je	  kan	  wel	  naar	  de	  Kerstmarkt	  gaan	  met	  je	  
mama	  en	  papa,	  en	  daar	  wat	  lekkers	  drinken	  en	  eten.	  Ook	  zondag	  is	  het	  geen	  
vergadering.	  

Zondag	  28	  december	  

Ook	  vandaag	  geen	  vergadering,	  omdat	  de	  leiding	  examens	  heeft	  ",	  en	  we	  tussen	  
Kerst	  en	  Nieuwjaar	  zitten.	  

Zondag	  4	  januari	  

Drie	  Koningen,	  Drie	  Koningen,	  

Geef	  mij	  een	  nieuwe	  hoed.	  

Mijn	  ouwe	  is	  versleten,	  	  



Kabouters 

	  

mijn	  moeder	  mag	  't	  niet	  weten	  

mijn	  vader	  heeft	  het	  geld	  

al	  op	  de	  rooster	  geteld.	  

Jullie	  raden	  het	  misschien	  al:	  vandaag	  gaan	  we	  Driekoningen	  zingen!	  Verkleed	  jullie	  
dus	  goed,	  en	  smeer	  jullie	  stemmetjes	  al	  maar,	  dan	  krijgen	  jullie	  extra	  veel	  snoepjes!	  
En	  als	  kers	  op	  de	  taart	  mogen	  we	  pannenkoeken	  eten	  bij	  de	  Gezinsbond!	  
Afspraak	  van	  2	  tot	  5	  aan	  de	  lokalen.	  

Vrijdag	  9	  januari	  

Vandaag	  kijken	  we	  lekker	  gezellig	  een	  film	  in	  onze	  lokalen.	  Breng	  dus	  een	  dekentje	  
en	  kussentje	  mee,	  zodat	  je	  het	  zeker	  niet	  te	  koud	  hebt.	  Van	  zeven	  uur	  tot	  half	  tien	  
aan	  de	  lokalen!	  

	  

Als	  laatste	  nog	  een	  foto	  van	  ons	  supercool	  legerweekend.	  

	  

 

Kusjes	  van	  jullie	  allerleukste	  leiding	  
Dopey,	  Stoetel,	  Sneeuwwitje,	  Dommel,	  Giechel,	  Bloosje,	  Grumpy	  en	  Niezel	  



Welpen 

	  

Dag	  liefste	  welpen	  en	  ouders.	  Zoals	   jullie	  zullen	  zien	  zullen	  er	  enkele	  vergaderingen	  doorgaan	  op	  
zaterdag	  van	  18u	  tot	  20u.	  Dit	  omdat	  de	   leiding	   in	  de	  examenperiode	  zit	  dan.	   In	  de	  kerstvakantie	  
zullen	   er	   ook	   geen	   vergaderingen	   doorgaan.	   De	   laatste	   vergadering	   van	   2014	   zal	   doorgaan	   op	  
zaterdag	   20	   december,	   de	   eerste	   vergadering	   van	   het	   nieuwe	   jaar	   zal	   doorgaan	   op	   vrijdag	   9	  
januari.	  Verdere	  info	  in	  de	  Samen	  van	  januari	  2015.	  Wij	  wensen	  jullie	  zeer	  prettige	  kerstdagen	  en	  
een	  gelukkig	  nieuwjaar!!!	  

	  

ZONDAG	  30	  november	  

Vandaag	  gaan	  we	  60	  jaar	  verder	  in	  de	  tijd	  en	  verkleden	  we	  ons	  als	  bomma’s	  en	  bompa’s.	  Attributen	  
als	   een	  wandelstok	   en	   een	   hoed	   zijn	   niet	   te	  missen	   verkleedkledij.	  Wij	   verwachten	   jullie	   allemaal	  
verkleed	  van	  2	  tot	  5	  aan	  de	  lokalen.	  	  

	  

	  

ZONDAG	  7	  december	  

Sinterklaas Kapoentje, 
gooi wat in m’n schoentje, 
gooi wat in m’n laarsje. 
Dank u, Sinterklaasje.  

Jawel liefste welpen, vandaag komt Sinterklaas langs op de scouts. Wij hopen dat jullie een heel 
jaar braaf zijn geweest, want voor stoute kinderen brengt de Sint geen cadeautjes en snoep. 
Jullie mogen altijd tekeningen of een gedichtje voor Sinterklaas meenemen. Wij verwachten jullie 
van 2 tot 5 aan de lokalen. 
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ZATERDAG	  13	  december	  

Boys,	  voor	  deze	  vergadering	  moet	  je	  wat	  voorbereiden.	  Deze	  checklist	  kan	  een	  handje	  helpen:	  

# Douche	  nemen	  
# Gel	  in	  de	  haren	  
# Tanden	  poetsen	  
# Deze	  openingszinnen	  voor	  de	  spiegel	  oefenen:	  	  

$ Hoe	  voelt	  het	  nou	  het	  mooiste	  meisje	  in	  deze	  ruimte	  te	  zijn?	  
$ Ik	  ben	  niet	  gelovig.	  Maar	  ik	  geloof	  in	  jou	  en	  mij	  
$ Je	  zal	  wel	  moe	  zijn,	  nadat	  je	  al	  die	  tijd	  in	  mijn	  dromen	  hebt	  rondgelopen	  

Jullie	   zullen	   het	   misschien	   al	   door	   hebben	   of	   niet,	   maar	   vanavond	   is	   het	   kerstfeesje	   met	   de	  
Kabouters.	  Zie	  maar	  dat	   jullie	  er	  tip	  top	  uitzien	  en	  voor	  één	  keer	  mag	  het	  scoutsuniform	  in	  de	  kast	  
blijven	  hangen.	  Het	  onthaal	  voor	  dit	   feest	   zal	   jullie	  verwelkomen	  vanaf	  18u	  en	  de	   laatste	  plaat	   zal	  
gedraaid	  zijn	  om	  20u.	  

ZATERDAG	  20	  december	  

Vandaag	  zullen	  de	  ervaren	  sluipers	  in	  het	  voordeel	  zijn.	  Het	  is	  namelijk	  sluipspel.	  Donkere	  kleren	  die	  
vuil	  mogen	  worden	  zullen	  hierbij	  een	  voordeel	  opleveren.	  Ook	  bottines	  kunnen	  voor	  droge	  voeten	  
zorgen.	  Wij	  verwachten	  jullie	  van	  18u	  tot	  20u	  aan	  de	  lokalen.	  

Groetjes	  van	  de	  welpenleiding:	  Chikai,	  Kaa,	  Kigo,	  Raksha,	  Mowgli,	  Akela,	  Shere-‐Khan	  &	  Chill	  	  

	   	  



Jong-gidsen 

 

Hey	  allerliefste	  ladies,	  

En	  hier	  is	  hij	  dan:	  de	  langverwachte	  samen	  van	  DECEMBER!!	  

*tromgeroffel*	  

	  

	  

	  

	  

	  

Zaterdag	  13	  december	  

Haal	  alvast	  jullie	  dekentjes,	  slaapzakken	  en	  kussentjes	  

	  uit	  de	  kast	  want	  vanavond	  gaan	  we	  lekker	  knus	  

	  een	  geweldige	  film	  kijken!	  	  

Jullie	  worden	  van	  half	  acht	  tot	  tien	  uur	  aan	  de	  	  

lokalen	  verwacht!	  

	  
Zondag	  21	  december	  

Vandaag	  is	  het	  geen	  vergadering…	  	  

Maar	  niet	  getreurd!	  Dinsdag	  is	  het	  
alweer	  vergadering,	  en	  dan	  nog	  wel	  
het	  SPETTERENDE	  kerstfeestje!	  

	  

	  



Jong-gidsen 

 

Dinsdag	  23	  december	  

Wat	  is	  er	  leuker	  dan	  kerstmis	  vieren	  met	  je	  vrienden?	  En	  dan	  nog	  wel	  
samen	  met	  supercute	  boys!	  Jawel,	  we	  hebben	  het	  wel	  degelijk	  over	  
de	  jeevees…	  We	  verwachten	  jullie	  aan	  de	  lokalen	  om	  eens	  goed	  het	  
beest	  uit	  te	  hangen	  samen	  met	  jullie	  ultramannelijke	  tegenhangers.	  
Er	  volgt	  binnenkort	  een	  mailtje	  met	  extra	  
info!	  

	  

	  

	  

	  

	  

Zaterdag	  3	  januari	  

Begin	  maar	  jullie	  pokerface	  te	  oefenen	  voor	  de	  spiegel	  en	  vergeet	  
jullie	  glamoureuze	  casino-‐oufit	  niet	  uit	  te	  zoeken,	  want	  vanavond	  is	  
het	  

	  

	  

	  

	  

Night!	  
Hoe	  goed	  zijn	  jullie	  in	  bluffen?	  Toon	  je	  skills	  van	  half	  acht	  tot	  half	  tien	  
@	  the	  lokalen!	  



Jong-gidsen 

 

	  

Voila,	  dat	  was	  het	  weer	  voor	  deze	  maand!	  En	  omdat	  wij	  jullie	  zo	  
graag	  zien,	  wensen	  we	  jullie	  ook	  allemaal	  een	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Met	  héééél	  veel	  kerstballen,	  kerstbomen,	  cadeautjes	  en	  lekker	  
eten!!!	  

Jullie	  awesome	  leiding,	  

Enya,	  Silke,	  Bram,	  Jozefien,	  Fien	  en	  Jozefien	  

	  

	  



Jeevee’s 

 

Samen	  Jong-‐verkenners	  

Zondag	  7	  december:	  	  

De	  Sint	  is	  net	  geweest	  en	  vond	  dat	  jullie	  braaf	  zijn	  
geweest.	  Maar	  wij	  vinden	  van	  niet,	  daarom	  sturen	  
we	  jullie	  op	  dropping.	  Dus	  zorg	  er	  maar	  voor	  dat	  je	  
je	  stapschoenen	  aandoet	  en	  je	  beste	  
coördinatievermogen	  bovenhaalt.	  Vandaag	  zullen	  
dus	  leren	  hoe	  we	  onze	  weg	  kunnen	  terug	  vinden	  in	  
een	  totaal	  onbekende	  plaats	  zoals:	  kaartlezen,	  
coördinaten	  lezen,	  visgraten,	  bollekepijl,…	  
U	  wordt	  verwacht	  aan	  de	  lokalen	  van	  2	  tot	  5	  
(ps.:	  goed	  opletten	  dus,	  kan	  altijd	  handig	  zijn	  tijdens	  survivalweekend	  en	  het	  kamp)	  

Zaterdag	  13	  december:	  

Movie	  night,	  vandaag	  gaan	  we	  op	  het	  gemak	  een	  goeie	  
film	  zien	  op	  de	  scouts.	  
Voor	  degene	  die	  dan	  al	  bezig	  zijn	  met	  de	  examens	  de	  
ideale	  ontspanning.	  
Act/komedie/Drama/romcom/thriller/horror/…	  laat	  
maar	  weten	  welk	  genre	  jullie	  het	  liefst	  zien	  en	  wij	  
zullen	  zien	  dat	  er	  een	  paar	  films	  zijn	  waaruit	  jullie	  
kunnen	  kiezen.	  
Jullie	  zijn	  dan	  allemaal	  welkom	  op	  de	  scouts	  vanaf	  
19uur	  en	  mogen	  terug	  weggaan	  om	  21uur.	  
(ps.:	  heb	  je	  zelf	  een	  film	  mag	  deze	  altijd	  zelf	  meenemen.)	  

	  

	  

Dinsdag	  23	  December:	  

Hohohoo,	  Merry	  Christmas	  	  ,	  het	  is	  bijna	  Kerstmis	  hoog	  
tijd	  dus	  om	  dit	  te	  vieren	  met	  ons	  allen.	  Maar	  opdat	  we	  
niet	  altijd	  op	  dezelfde	  lelijke	  smoelen	  moeten	  kijken,	  
hebben	  we	  onze	  mooie	  wederhelft	  ook	  uitgenodigd.	  
Dus	  doe	  u	  beste	  kleren	  maar	  aan,	  gel	  in	  het	  haar,	  vraag	  
aan	  de	  papa	  voor	  nog	  wat	  versiertrucs	  en	  je	  bent	  
gereed	  voor	  het	  kerstfeestje.	  
De	  uren	  en	  wat	  je	  moet	  meenemen	  zal	  je	  nog	  
ontvangen	  via	  mail.	  



Jeevee’s 

 

	  

	  

	  

Zondag	  4	  januari:	  

Eerst	  en	  vooral	  een	  gelukkig	  Nieuwjaar	  en	  de	  beste	  
wensen.	  	  
Na	  deze	  feest	  maand	  zullen	  jullie	  wel	  allemaal	  kapot	  
gefeest	  zijn	  dus	  gaan	  we	  het	  eens	  rustig	  aan	  doen.	  We	  
gaan	  vandaag	  op	  het	  gemakske	  brunchen.	  Een	  hapke	  
hier	  een	  hapke	  daar,	  wat	  zot	  doen.	  Gewoon	  ons	  buikske	  
eens	  goed	  rond	  eten.	  Jullie	  worden	  allemaal	  verwacht	  
aan	  de	  lokalen	  vanaf	  10	  uur	  tot	  13	  uur.	  

	  

	  

	  Dat	  was	  het	  weer	  voor	  deze	  maand,	  tot	  in	  januari	  

Geachte	  jong-‐verkenner	  leiding	  	  

	  



Gidsen 

 

	  

Het	  is	  alweer	  december,	  een	  periode	  van	  familiefeestjes,	  kadootjes,	  lekker	  en	  vooral	  veeeel	  eten!	  
Maar	  eerst…examens!	  Daarom	  doen	  we	  veel	  avondvergaderingen.	  Vergeet	  zeker	  niet	  te	  checken	  
of	  we	  zaterdag-‐	  of	  vrijdagavond	  samenkomen.	  

	  

	  

Vrijdag	  	  5	  december	  
	  

Eerst	  even	  iets	  rechtzetten:	  in	  de	  vorige	  samen	  staat	  zaterdag	  6	  december,	  maar	  dat	  is	  dus	  
veranderd!	  Vanavond	  gaan	  we	  onszelf	  eens	  goed	  verwennen	  met	  een	  overdosis	  crèmekes,	  
maskertjes	  en	  meer	  van	  dat.	  Een	  matje	  en	  kussen	  zijn	  geen	  overbodige	  luxe!	  	  

Van	  20u	  tot	  22u	  aan	  de	  lokalen	  in	  gemakkelijk	  kledij,	  dus	  geen	  skinny	  jeans	  ;)	  

	  

	  

Zaterdag	  	  13	  december	  
	  

Voor	  sommigen	  zitten	  de	  examens	  erop,	  voor	  anderen	  zijn	  het	  de	  laatste	  
loodjes.	  Vanavond	  gaan	  we	  ons	  ontdoen	  van	  al	  die	  stress	  en	  ons	  eens	  

lekker	  afreageren.	  Van	  20	  u	  tot	  22u	  aan	  de	  lokalen.	  

	  

	  

	  

Zaterdag	  20	  december	  %	  Kerstmarkt	  

Naar	  goede	  gewoonte	  zal	  de	  scouts	  hier	  ook	  staan	  met	  
Glühwein	  en	  ander	  lekkers.	  

	  

	  



Gidsen 

 

	  

Zondag	  21	  december	  	  
	  

Vandaag	  spelen	  we	  een	  spel,	  of	  spelletjes,	  of	  een	  quiz,	  of	  iets	  helemaal	  anders.	  Kom	  van	  2	  tot	  5	  naar	  
de	  lokalen	  en	  ontdek!	  

	  

	  

Zaterdag	  27	  december	  
	  

Kerstfeestje	  samen	  met	  de	  verkenners,	  jippiiee!	  De	  derdejaars	  steken	  dit	  eigenhandig	  in	  elkaar,	  dus	  
verdere	  info	  volgt	  nog	  (thema,	  uren,	  eventueel	  kadootje,…).	  

Lots	  of	  Love,	  



Verkenners 

 

DECEMBER	  
	  

Dag	  Yolo	  Gasten,	  houdt	  allemaal	  ulle	  bakkes	  en	  doe	  kchelm.	  

Lezen	  en	  zwijgen	  vanaf	  nu!	  #corned_beef!	  

	  

VRIJDAG	  5	  DECEMBER	  

CASINO!	  Zie	  vorige	  samen	  

	  

ZATERDAG	  13	  DECEMBER	  

Om	  19.30	  is	  het	  mode-‐facking-‐FILM	  vergadering!	  Wij	  voorzien	  de	  snack	  #corned_beef!	  3de	  jaar,	  voorzie	  
genoeg	  verkennerbar	  tegen	  deze	  avond,	  anders	  wordt	  het	  maar	  droog.	  Tegen	  22u30	  kunnen	  we	  
ongeveer	  naar	  huis.	  Daarna	  is	  het	  nog	  jeugdhuis	  voor	  diegenen	  dat	  willen..	  

	  

ZATERDAG	  20	  DECEMBER	  

Tijd	  om	  de	  lokale	  economie	  eens	  te	  steunen	  gelijk	  #bazen.	  Allemaal	  massaal	  aanwezig	  op	  de	  scouts	  
tegen	  19u	  (in	  uniform	  en	  wa	  warme	  extra’s	  +	  ne	  vlo).	  Aangezien	  wij	  de	  economie	  gaan	  steunen,	  best	  ook	  
ne	  #cent	  meenemen.	  Het	  eind	  uur	  van	  deze	  beursvergadering	  is	  nogal	  onbekend,	  maar	  laten	  we	  zeggen	  
dat	  dit	  rond	  21u	  zal	  zijn.	  U	  mag	  nog	  steeds	  langer	  blijven	  om	  uw	  geld	  weg	  te	  smijten	  of	  sneller	  naar	  huis	  
gaan	  als	  ge	  #blut	  bent.	  (Het	  einde	  van	  deze	  vergadering	  is	  aan	  de	  kerk	  van	  elewijt	  en	  niet	  chez	  les	  
#scouts!)	  

Als	  ge	  blut	  bent	  kunde	  ook	  nog	  steeds	  gans	  de	  nacht	  blijven	  en	  wa	  #corned_beef	  fretten	  all	  night	  long!	  

	  

ZATERDAG	  27	  DECEMBER	  

Tijd	  om	  die	  tijgers	  van	  gidsen	  te	  #scoren!	  Meer	  info	  bij	  de	  derde	  jaars	  #regel_hét	  en	  hout	  u	  bakken,	  zijt	  
stil,	  zwijgt,	  #zij_blij_da_ge_al_uw_tanden_nog_hebt!	  

	  

	  

	  

	  



Verkenners 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ZONDAG	  4	  JANUARI	  

#jezus	  #hippie	  #guérin	  #pumba	  #circus	  #fiets	  #akke	  #circus_fiets	  #dotje	  #handstand	  #sjaaltje	  #camper	  
#holland	  #tilly_for_life	  #lol	  #lel	  #lul	  #lal	  

vergadering..	  YOLO	  



Verkenners 

 

	  

	  

	  

	  

	  



   Jin 

 

Zaterdag	  13	  december	  

Vandaag	  gaan	  we	  zien	  wat	  jullie	  allemaal	  kunnen	  met	  het	  element	  vuur!	  Wij	  jullie	  leiding	  en	  
ervaren	  vuurmeesters	  gaan	  jullie	  leren	  vuursturen!	  Jullie	  gaan	  dit	  onder	  de	  knie	  proberen	  te	  
krijgen	  door	  middel	  van	  fireballs!	  Na	  dit	  element	  te	  kunnen	  sturen	  gaan	  nog	  afsluiten	  met	  
een	  jinbar!	  Van	  19u	  tot	  ...	  

	  

Zondag	  21	  december	  

Cadeautjes,	  een	  kerstboom,	  sneeuw,	  dikke	  Kerstman,	  kerstmuziek,	  kerstdranken,	  
sneeuwmannen,	  rendieren,	  koude,	  jinbar,	  versiering,	  kerstlichtjes,....	  Jajaja,	  een	  kestfeestje!	  
Jullie	  mogen	  allemaal	  op	  en	  top	  in	  het	  thema	  kestmis	  verkleed	  naar	  de	  scouts	  komen	  met	  1	  
cadeautje	  van	  max	  €5!	  Hohoho,	  van	  20u-‐...	  

	  

Vanaf	  19	  december	  tot	  9	  januari	  

Iedereen	  moet	  hier	  zijn	  best	  doen	  om	  zoveel	  mogelijk	  kaarten	  te	  verkopen!!	  Hup	  hup	  hup,	  je	  
moest	  al	  weg	  zijn!	  

	  

Zondag	  4	  januari	  

Vandaag	  gaan	  we	  kaarten	  verkopen	  op	  een	  originele	  manier!	  Als	  drie	  koningen	  gaan	  we	  de	  
huizen	  rond	  en	  vragen	  we	  ipv	  snoep,	  geld	  voor	  een	  kaart!	  Tot	  dan!	  Van	  2u	  tot	  5u	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



   Jin 

 

	  



   Achterflap 

 

	  


