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Woordje GRL 

	  

Dag	  beste	  leden,	  ouders,	  sympathisanten,	  ...	  

	  

Eerst	  en	  vooral	  willen	  we	  iedereen	  bedanken	  voor	  de	  talrijke	  opkomst	  op	  Den	  Elewijtse	  Pijl	  
en	  op	  de	  Spaghettislag!!!	  Dankzij	  jullie	  waren	  deze	  evenementen	  een	  schot	  in	  de	  roos,	  alle	  
records	  werden	  gebroken!	  	  

	  

24	  &	  25	  oktober	  was	  het	  natuurlijk	  tijd	  voor	  ons	  jaarlijkse	  SCOUTSRESTAURANT:	  

Als	  jullie	  deze	  samen	  lezen	  vóór	  het	  scoutsrestaurant:	  kom	  allemaal	  op	  zaterdag	  24	  (van	  17-‐	  
21u)	  en	  zondag	  25	  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	  activiteiten.	  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	  

Nog	  enkele	  belangrijke	  en	  nuttige	  data:	  

24-‐25	  oktober:	  Scoutsrestaurant	  

6	  december:	  De	  sint	  komt	  naar	  de	  scouts	  

19	  december:	  kerstmarkt	  

16	  januari:	  jinfuif	  

14	  februari:	  ontbijtmanden	  

5-‐6	  maart:	  troebadoeria	  

16	  april:	  Funky	  on	  the	  rocks	  +	  bodega	  

Bezoek	  zeker	  onze	  vernieuwde	  site:	  www.scoutselewijt.be	  

	  



Woordje GRL 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dat	  was	  het	  dan	  voor	  deze	  maand,	  tot	  aan	  de	  scouts	  

Groetjes	  van	  de	  GRL	  

	  

 
 
	  
 



Kapoenen 

	  

Dag allerliefste kapoenen van de hele wereld!!!  

Het is ondertussen november. Dat wil zeggen dat de scouts 
echt van start is gegaan en dat we weer heel wat nieuwe 
kapoenen hebben. Hebben jullie ook al gezien dat we op 
zondag altijd met zoveel zijn? Leuk he! Hopelijk blijven jullie 
allemaal massaal komen, want wij vinden jullie geweldig 
lieve, toffe, grappige … kapoenen! 

 

Wat gaan we in november allemaal doen? 

*trommelgeroffel* 

 

7 en 8 november gaan we op weekend. 

Het thema van dit weekend is 
matrozen!!!! Kom dus allemaal 
verkleed als een echte matroos! Meer 
info over het weekend volgt zeker en vast nog via een briefje of 
een mail. We kunnen jullie al verklappen dat het weekend 
doorgaat aan de scoutslokalen.	   



Kapoenen 

	  

 

15 november (14-17u) 

Zijn jullie ook zo’n lekkerbekken als 
ons? Dan is vandaag zeker en vast de 
leukste dag van het jaar! Vandaag 

hebben we boefvergadering! Jullie mogen allemaal iets lekkers 
meenemen naar de scouts (iets gezonds of iets ongezonds, een 
drankje of een hapje, dat kies je zelf ;) ). Ook de leiding zal iets 
lekkers maken om mee te nemen! We maken er van 2 tot 5 een 
echt feestje van! 
 

22 november (14-17u) 

Binnen twee weken komt Sinterklaas 
naar de scouts… Om ons goed voor 
te bereiden gaan we vandaag alvast 
allerlei dingen knutselen om de Sint 
te verrassen… 

We gaan ook allerlei andere dingen knutselen. Zijn jullie 
benieuwd wat we vandaag voor jullie in petto hebben? Twijfel 
niet en rep je naar de scouts!  



Kapoenen 

	  

 

29 november (14-17u) 

Vandaag gaan we zwemmen in Londerzeel! Graag hebben we 
enkele ouders die ons vervoeren naar het zwembad en ons ook 
weer komen ophalen. Verdere info over exacte vertrekuur en 
prijs volgen nog via mail! 

 

6 december (14-17u) 

Het is zover, de Sint is weer in het 
land! En omdat we dat niet 
onopgemerkt voorbij kunnen laten 
gaan, vieren we vandaag een hele 

dag feest!  
 



Kapoenen 

	  

Nog een foto van de kapoenen, als herinnering aan een hele 
fijne scoutsnamiddag! 

Liefs van jullie leiding,  

Enya, Fien, Rani, Merel, Emilie, Mathias & Katoke 
	  



Kabouters 

	  

Hey	  beste	  kaboutertjes,	  

Na	  de	  eerste	  superduper	  scoutsmaand	  hebben	  jullie	  hopelijk	  zin	  in	  november!	  Ik	  alleszins	  wel!	  

Zeker	  als	  ik	  bedenk	  dat	  het	  31	  oktober	  HALLOWEEN	  is!	  Jawel	  jawel	  kinderkens,	  dan	  kunnen	  we	  ons	  
weer	  lekker	  verkleden	  in	  spoken,	  skeletten,	  zombies	  en	  nog	  enger	  zelfs,	  Prins	  (moehahaha).	  

	  

Zaterdag	  31	  oktober	  
!!!opgelet,	  dit	  is	  een	  ZATERDAG!!!	  

Vandaag	  is	  het	  halloween,	  en	  gaan	  we	  een	  
supertoffe	  HALLOWEENTOCHT	  doen.	  We	  
gaan	  zelfs	  helemaal	  naar	  Weerde	  om	  daar	  de	  
halloweentocht	  te	  doen	  van	  Chiro	  Weerde!	  
Ouders:	  meer	  info	  over	  plaats	  en	  uur	  volgt	  via	  
mail!	  (als	  jullie	  nog	  geen	  mail	  gekregen	  
hebben,	  dan	  moeten	  jullie	  een	  mail	  sturen	  
naar	  kabouters@scoutselewijt.be	  en	  dan	  komt	  dat	  in	  orde)	  

Zondag	  8	  november	  

Haal	  jullie	  ‘opdrachten-‐uitvoeren-‐vaardigheden’	  maar	  uit	  de	  kast,	  of	  scherp	  ze	  wat	  bij	  als	  je	  ze	  al	  uit	  
de	  kast	  had	  gehaald,	  want	  we	  spelen	  ÉÉN	  TEGEN	  ALLEN.	  De	  meesten	  onder	  jullie	  kennen	  dit	  spel	  al,	  
maar	  als	  je	  het	  nog	  niet	  kent	  moet	  je	  zeker	  naar	  deze	  vergadering	  komen	  want	  dat	  is	  een	  geweldig	  
spel!	  We	  verwachten	  jullie	  van	  het	  veertiende	  tot	  het	  zeventiende	  uur	  van	  de	  dag	  aan	  de	  lokalen.	  

13	  tot	  15	  november	  

De	  intelligente	  kaboutertjes	  onder	  jullie	  hebben	  deze	  data	  al	  grondig	  geanalyseerd	  en	  gemerkt	  dat	  
het	  zowaar	  van	  vrijdag	  tot	  zondag	  vergadering	  is!	  DA	  KAN	  TOCH	  NIIEE???!!!	  Jawel!	  Het	  is	  het	  eerste	  
KABOUTERWEEKEND	  van	  het	  jaar!	  Dit	  wilt	  dus	  zeggen	  dat	  jullie	  van	  vrijdagavond	  tot	  zondagmiddag	  
aan	  de	  lokalen	  in	  Elewijt	  zullen	  zijn	  en	  daar	  dus	  ook	  zullen	  logeren!	  

Voor	  de	  ouders:	  

Het	  kabouterweekend	  begint	  vrijdag	  om	  19:30	  aan	  de	  lokalen	  en	  eindigt	  zondag	  om	  11:00,	  ook	  aan	  
de	  lokalen.	  

Wat	  moet	  je	  kaboutertje	  allemaal	  meenemen:	  

-‐ Slaapzak	  
-‐ Veldbed	  
-‐ Knuffel	  
-‐ Tandenborstel	  
-‐ Tandpasta	  
-‐ Kleren	  
-‐ Pyjama	  
-‐ Verkleedkleren	  



Kabouters 

	  

Meer	  info	  volgt	  wederom	  via	  de	  elektronische	  post,	  onder	  de	  hippe	  kids	  ook	  gekend	  als	  e-‐mail.	  

	  

Zondag	  22	  november	  

“'t	  is	  een	  kwis,	  't	  is	  een	  kwis	  

ja,	  we	  houden	  nu	  een	  kwis	  

is	  het	  klein	  of	  is	  het	  groot?	  

is	  het	  blauw	  of	  is	  het	  rood?	  

is	  het	  dit,	  is	  het	  dat?	  

is	  't	  een	  hond	  of	  is	  't	  een	  kat?	  

is	  't	  een	  vogel	  of	  een	  vis?	  

doe	  je	  mee	  aan	  onze	  kwis?”	  

(lyrics	  van	  het	  beste	  Samson	  &	  Gert	  liedje	  ooit:	  ’t	  is	  een	  kwis)	  

Kabouterkens,	  vandaag	  is	  het	  eindelijk	  tijd	  om	  te	  bewijzen	  hoe	  slim	  jullie	  wel	  zijn.	  Dit	  zullen	  jullie	  
kunnen	  doen	  in	  onze	  QUIZ	  (uitgesproken	  als	  ‘kwis’).	  	  

U	  dient	  aanwezig	  zijn	  te	  ‘scoutslokalen	  Elewijt’	  vanaf	  14:00	  tot	  16:59	  

	  

	  

Zondag	  29	  november	  

Ren	  al	  maar	  naar	  de	  verkleedkoffer	  voor	  onze	  VERKLEEDVERGADERING!	  Jullie	  mogen	  jullie	  allemaal	  
verkleden	  in	  TOVENARESSEN	  EN	  HEKSEN	  en	  zo	  gaan	  we	  van	  2	  tot	  5	  ‘s	  middags	  spelletjes	  spelen	  aan	  
de	  lokalen	  van	  scouts	  Elewijt.	  

	  



Kabouters 

	  

Zondag	  6	  december	  

Deze	  datum	  staat	  natuurlijk	  al	  lang	  in	  jullie	  agenda	  aangeduid	  met	  een	  grote	  dikke	  rode	  cirkel!	  
Waaaaaaannnnttttt…..	  vandaag	  komt	  SINTERKLAAS!!!!!	  Je	  hebt	  het	  goed	  gelezen,	  de	  enige	  échte	  
sinteklaas	  komt	  met	  zijn	  zwarte	  pieten	  heeeelemaaaal	  uit	  Spanje	  om	  jullie	  snoep	  en	  cadeautjes	  te	  
geven!	  Als	  jullie	  braaf	  zijn	  geweest	  natuurlijk,	  want	  ik	  ken	  er	  wel	  al	  een	  paar	  dat	  geen	  snoep	  krijgen	  
hoor!	  Wees	  maar	  extra	  lief	  voor	  je	  
broers/zussen/mama/papa/opa/oma/meester/juffrouw/schoonmoeder/kleinzoon/huisspin,	  dan	  
krijg	  je	  extra	  snoep!!	  

	  

Zo	  dit	  was	  het	  weer	  als	  maandschors	  voor	  november,	  wij	  kunnen	  niet	  wachten	  om	  jullie	  elke	  zondag	  
weer	  te	  zien!!!	  

Allerbeste,	  meeste,	  coolste,	  liefste,	  grootste,	  luidste	  groeten,	  
HET	  KABOUTERLEIDINGSTEEEEAAAAAMMMMMMM	  *kepoef,	  vuurwerk*	  

Doc,	  Bloosje,	  Dopey,	  Niezel,	  Prins	  en	  Boswachter	  

 



Welpen 

	  

Jowjow	  welpen	  

Hopelijk	  hebben	  jullie	  veel	  fun	  gehad	  in	  oktober.	  Wacht	  maar,	  het	  wordt	  nog	  veel	  beter	  in	  november.	  

Ondertussen	  kennen	  we	  elkaar	  al	  wel	  en	  is	  het	  tijd	  voor	  wat	  specialere	  vergaderingen	  en	  exotischere	  
bestemmingen.	  	  

	  

8	  november	  

Knapen,	  vandaag	  wordt	  een	  dag	  
om	  nooit	  te	  vergeten.	  We	  laten	  
trots	  onze	  stoerste	  kant	  aan	  de	  
rest	  van	  de	  wereld(	  stiekem	  de	  
kabouters)	  zien.	  We	  bouwen	  
een	  raket,	  vliegen	  naar	  mars,	  
maken	  een	  tussenstop	  op	  de	  
maan,	  doen	  daar	  3	  salto’s(1	  
voorwaartse,	  1	  achterwaartse	  
en	  voor	  de	  durvers	  ook	  een	  
zijwaartse),	  komen	  terug,	  
landen	  met	  een	  parachute	  op	  
de	  top	  van	  de	  Mount	  Everest,	  
graven	  met	  onze	  schup	  een	  
tunnel	  dwars	  door	  de	  aarde,	  komen	  uit	  in	  New	  York	  en	  beginnen	  te	  zwemmen	  richting	  Blankenberge	  
en	  doen	  dan	  raceke	  op	  onze	  fiets.	  Wie	  eerst	  aankomt	  krijgt	  een	  snoepke.	  (t’is	  dus	  stuntvergadering	  e	  
mannen,	  pakt	  uwe	  fiets	  EN	  HELM	  zondag	  van	  14	  tot	  17u	  mee	  naar	  de	  lokalen)	  

13-‐15	  november	  

We	  gaan	  op	  ons	  eerste	  bindende,	  inspirerende,	  samenbrengende,	  leuke,	  maar	  ook	  avontuurlijke	  
weekend,	  op	  verplaatsing	  weliswaar.	  Maakt	  ulle	  der	  klaar	  voor,	  want	  dees	  ga	  bangelijk	  worden.	  	  
Meer	  info	  volgt	  later	  via	  mail.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

22	  november	  

Yuw	  mannen,	  deze	  zondag	  gaan	  we	  van	  14	  tot	  17u	  één	  tegen	  allen	  spelen.	  Met	  hoe	  meer	  volk	  we	  
zijn,	  hoe	  leuker	  het	  spel.	  En	  onthoud	  goed	  beste	  knullen:	  ‘Wie	  niet	  sterk	  is,	  moet	  slim	  zijn!’	  



Welpen 

	  

23	  november	  

Jongens,	  het	  is	  zover.	  Tijd	  om	  je	  ware	  ik	  naar	  boven	  te	  halen	  en	  trots	  te	  tonen	  aan	  je	  medemens	  dat	  
je	  bij	  de	  scouts	  zit.	  Even	  voor	  de	  duidelijkheid,	  het	  is	  vandaag	  ‘Dag	  van	  de	  Jeugdbeweging’.	  Iedereen	  
die	  dus	  bij	  een	  jeugdbeweging	  zit,	  mag	  en	  hele	  dag	  zijn/haar	  uniform	  aanhouden	  op	  school,	  thuis,	  ...	  

29	  november	  

Dag	  beste	  speurneuzen.	  Sommigen	  van	  jullie	  hebben	  het	  misschien	  al	  gehoord,	  maar	  er	  is	  een	  leider	  
van	  scouts	  Elewijt	  vermoord.	  Hoog	  tijd	  dat	  iemand	  dit	  mysterieus	  raadsel	  oplost	  en	  de	  moordenaar	  
pakt.	  Van	  14	  tot	  17u	  aan	  de	  lokalen.	  Blijf	  alert…	  

Tip:	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Dit	  was	  het	  dan	  voor	  november.	  We	  zien	  u	  graag	  terug	  in	  december	  	  	  

	  Vriendelijke	  groetjes	  van	  jullie	  leiding:	  	  

	  



Jong-gidsen 

 

Dag	  liefste	  jong-‐gidsen	  ,	  	  

November	  komt	  er	  weer	  aan	  en	  dus	  gaat	  het	  weer	  kouder	  beginnen	  worden	  .	  	  
Maar	  dit	  zal	  ons	  niet	  tegen	  houden	  om	  nog	  altijd	  super	  neige	  vergaderingen	  te	  doen	  met	  jullie.	  
Voor	  we	  beginnen	  met	  de	  maandschors	  zijn	  hier	  een	  paar	  leuke	  gezegdes	  over	  november	  :	  

• Als	  Allerzielen	  zacht	  begint	  ,	  volgen	  veel	  regen	  en	  veel	  wind	  	  
• Wie	  houdt	  van	  wind	  ,	  november	  bemind	  	  
• November	  met	  zijn	  regen	  vlagen	  brengt	  verkoudheid	  ,	  jicht	  en	  andere	  plagen	  

	  

31	  oktober	  ’15	  :	  Halloweenvergadering	  	  

Vandaag	  gaan	  we	  griezelen	  .	  Doe	  maar	  warme	  kleren	  aan	  voor	  onze	  eerste	  avondvergadering	  van	  het	  
jaar	  .	  Het	  zal	  door	  gaan	  in	  het	  spookbos	  te	  elewijt	  ,	  van	  	  19.30	  	  	  tot	  21.30.	  Be	  prepared!	  

	  

	  

6-‐7-‐8	  november	  :	  	  Weekend	  met	  de	  JV’s:	  	  

Zoals	  jullie	  al	  kunnen	  lezen	  gaan	  we	  op	  weekend	  met	  de	  JV’s	  	  .	  
ik	  hoor	  het	  jullie	  al	  denken	  :	  eikes	  nee	  ,	  ni	  me	  de	  jongens.	  Maar	  eigenlijk	  zijn	  dat	  wel	  hele	  lieve	  
mannekes	  hoor	  .	  	  
Jullie	  zullen	  een	  mail	  ontvangen	  met	  verdere	  details	  over	  thema	  ,	  locatie	  ,	  vertrektijden	  ,	  …	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Jong-gidsen 

 

15	  november	  	  ´15:	  schaatsen	  	  

Vandaag	  gaan	  we	  gaan	  schaatsen	  ,	  zoals	  jullie	  zien	  op	  de	  foto	  is	  Bram	  al	  goed	  aan	  het	  oefenen	  alsook	  
Jozefien	  is	  al	  volop	  bezig.	  We	  willen	  vragen	  aan	  wat	  bereidwillige	  ouders	  om	  eventueel	  hun	  
kunstschaatsters	  af	  te	  zetten	  aan	  de	  schaatsbaan.	  	  	  We	  spreken	  af	  op	  de	  scouts	  van	  	  13uur	  tot	  
ongeveer	  16	  	  	  	  uur.	  

	  

	  

22	  november	  ´15	  :	  regenboog	  prinsessen	  vergadering	  .	  	  

Jah	  Jah	  ,	  jullie	  lezen	  het	  goed!	  Vandaag	  gaan	  we	  ons	  eindelijk	  eens	  verkleden	  .	  Kom	  allemaal	  in	  je	  
favoriete	  kleur	  ,	  prinsessenkleed	  ,	  ….	  Maak	  jullie	  maar	  eens	  op	  .	  Hier	  is	  al	  een	  goed	  voorbeeld	  .	  	  

	  

De	  vergadering	  zal	  doorgaan	  van	  2	  tot	  5	  aan	  de	  lokalen	  .	  Denk	  wel	  aan	  jullie	  DAS	  hé	  meisjes	  ,	  dit	  is	  
een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  deze	  vergadering!	  	  

29	  november	  ´15:	  3dejaars	  vergadering	  	  

De	  3de	  jaars	  steken	  vandaag	  een	  spel	  inelkaar	  .	  Deze	  worden	  dan	  ook	  om	  kwart	  voor	  2	  verwacht	  aan	  
de	  lokalen	  om	  alles	  klaar	  te	  zetten	  .	  Wij(	  de	  leiding	  )	  verwachten	  van	  jullie	  wel	  een	  concept	  /	  idee/	  …	  
op	  voorhand	  zodat	  we	  zo	  nodig	  kunnen	  bijspringen	  .	  Dit	  mogen	  jullie	  ons	  doorsturen	  via	  mail	  /	  
facebook/	  snapchat	  /	  tumblr	  /	  pinterest	  /	  9gag	  /	  whatsapp	  /	  twitter	  /	  netlog	  .	  	  
De	  2de	  en	  1ste	  jaars	  mogen	  naar	  de	  lokalen	  komen	  om	  2	  uur	  .	  	  
	  

	  

	  



Jong-gidsen 

 

	  

4	  december	  ´15	  :	  Sinterwelness	  	  

Ooooh	  efkes	  relaxen	  ,	  maskertjes	  opdoen	  ,	  nageltjes	  lakken	  (	  jah	  ook	  die	  van	  Bob	  en	  Bram	  )	  
komkommertjes	  op	  de	  ogen	  doen	  .	  En	  wanneer	  we	  dit	  allemaal	  gedaan	  hebben	  gaan	  we	  de	  sint	  
verwelkomen	  ,	  we	  gaan	  hem	  ook	  even	  laten	  genieten	  van	  de	  welness	  want	  na	  al	  dat	  wandelen	  zal	  de	  
sint	  wel	  moe	  zijn!	  	  

	   	  

	  

	  

Zo	  dat	  was	  het	  weer	  voor	  deze	  maand	  .	  We	  hopen	  dat	  jullie	  er	  even	  veel	  zin	  in	  hebben	  als	  wij	  !	  	  
Met	  heel	  veel	  liefde	  en	  1000x	  groetjes	  ,	  	  
De	  leiding	  :	  

Fien:	   	  

	   	   	   	   	   	   Bram:	  

Jozefien:	  	  	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Eleni	  :	   Bob	  :	  	  

	  



Jeevee’s 

 

Dag klein gespuis,  
Welgekomen in de samen van November. Aan allen nog eens bedankt om 
te komen fretten op het scoutsrestaurant! Zonder jullie was het nooit zo’n 
succes geweest. 
 
We vliegen er direct in met een Quiz-vraag: 

- November wordt in de volksmond ook wel eens Movember, of de 
snorrenmaand, genoemd. Welke JV zijn papa laat in november altijd 
zijn moustache staan voor het goede doel?  

 
1 november 
Zoals eerder te lezen stond in ons vorige maandblad is het vandaag geen 
vergadering :’(. Hopelijk is het slecht weer, want anders is het echt zonde 
om thuis te blijven.  
Om de sfeer er toch in te brengen zingen we samen een liedje.  
 
♪ Hallo Meneer de uil, waar brengt u ons 
naartoe? Naar Fabeltjes-land? 
- Euh ja, naar Fabeltjes-land. 
♪ En lees je ons dan voor uit de Fabeltjes-krant? 
- Ja ja, uit de Fabeltjes-krant. Want daarin staat 
precies vermeld, hoe het met de dieren is 
gesteld. 
♪ Echt waar? 
- Echt waar! 
♪ Echt waar meneer de uil?   
 
 
6-7-8 november 
 
Omdat we elkaar nu 2 weken op rij hebben 
moeten missen compenseren we dit met een 
weekend. HOERA! 
En we gaan niet zomaar op weekend ze… we gaan met die hete grieten 
van de Jong-gidsen. Plezier en vertier gegarandeerd dus. En als jullie even 
genoeg hebben van al dat oestrogeen, dan spelen we toch gewoon een 
potje voetbal zeker!  
 
Verdere info omtrent Thema, Vertrekuur, Locatie, etc… volgt nog via de 
mail-correspondentie. 
  



Jeevee’s 

 

15 november 
 
Vandaag staat er nog eens een rasechte scoutsvergadering op het 
programma. Vergeet de pruts-sjorringen van bij de welpen, vandaag 
maken we een heuse constructie met balken en touwen. We leren 
bovendien hoe we een vuur moeten maken, 
en misschien zetten we er dan zelfs een 
kookpot ofzo op. Kom in grote getalen naar 
de lokalen van 2 tot 5. 
 
 
22 november 
 
Vandaag gaan we een zwemmeke placeren. Waar? Wanneer? En Hoe? 
Sturen we nog in mail. We kunnen wel al meegeven dat we waarschijnlijk 
op de hulp van enkele bereidwillige ouders zullen moeten rekenen om ons 
heen en terug te brengen. Maar daarover later meer.  

 
29 november 
 
Verover Noord-Amerika en Afrika, versla de maarschalk met de spion, 
kruip door loopgraven en schiet g*dverd*mme al die moffen neer. 
Vandaag spelen we het grote RISK-STRATEGO-WOI-SPEL 
Kom allemaal verkleed als legermannetje naar de lokalen van 2 tot 5 en 
ervaar de oorlog als nooit tevoren. 
 
 
Zaterdag 5 december 
 
Omdat de Sint vanavond langskomt moeten we even het huis uit zodat hij 
alle cadeautjes kan droppen. Wij op de scouts bieden u de perfecte 
gelegenheid aan om het huis effe te verlaten (en surplus wat stoom af te 
blazen van die examens). We spelen een x-aantal leuke spelletjes en 
dergelijke meer en bijgevolg maken we heel veel plezier en is alles 
rozengeur en maneschijn. Jullie worden verwacht om 19h en mogen het 
terug afbollen omstreeks 21h. 
 
 
 



Jeevee’s 

 

Tot de volgende keer Kinderen! (en braaf zijn he!) 
 

  
 
 
 
Mathilde, Marit, Leander, Sam en Joren 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

	  



Gidsen 

 

Dag	  Emelie,	  Jana,	  Kris,	  Paulien,	  Kato,	  Kato,	  Kato,	  Gitte,	  Manon,	  Lana,	  Kaat,	  Jolien,	  Elke,	  Freya,	  Eline,	  
Ruby.	  

En	  ohja	  bijna	  vergeten:	  	  Femke.	  

Hier	  volgt	  reeds	  onze	  2de	  maandplanning	  van	  dit	  scoutsjaar.	  
	  

	  

Weekend	  6-‐7-‐8	  november	  

Übertof	  zalig	  weekend	  in	  de	  Ardennen!	  Wij	  zullen	  bewijzen	  dat	  gidsen	  minstens	  evenveel	  of	  zelfs	  
meer	  aankunnen	  dan	  onze	  mannelijke	  wederhelft	  (verkenners)	  en	  gaan	  op	  hardcore	  
survivalweekend!	  Zoek	  alvast	  eens	  op	  wie	  Bear	  Grylls	  is,	  deze	  man	  zal	  dit	  weekend	  ons	  grote	  
voorbeeld	  zijn.	  

Hoogstwaarschijnlijk	  vertrekken	  we	  vrijdagavond	  vanop	  het	  scoutsterrein	  rond	  18-‐19u,	  meer	  info	  
volgt	  nog	  via	  e-‐mail	  en	  facebook.	  Onze	  slaapplaats	  ligt	  in	  Namen.	  

Wat	  mag	  je	  zeker	  niet	  vergeten:	  	  

Warme	  slaapzak	  
Matje	  
Rugzak	  
Stapschoenen	  
Regenjas	  indien	  de	  weergoden	  ons	  niet	  gunstig	  gezind	  zijn	  
Warme	  kleding	  
Bord	  en	  bestek	  
Uniform	  
Survivaltechnieken	  

Als	  er	  nog	  iets	  belangrijk	  mee	  te	  nemen	  is	  zullen	  jullie	  dit	  zeker	  nog	  horen	  van	  jullie	  reisleiders.	  

	  

Zondag	  15	  november	  

"How	  could	  we	  not	  talk	  about	  family	  when	  Family	  is	  all	  that	  we	  got?	  "	  

Wiz	  Khalifa	  weet	  het	  ook,	  familie	  is	  heel	  belangrijk	  voor	  ons!	  

Aangezien	  wij	  naast	  onze	  soulmates	  bij	  de	  gidsen	  ook	  erg	  veel	  om	  onze	  familie	  geven,	  
gaan	  we	  eens	  iemand	  van	  onze	  familie	  tonen	  wat	  voor	  coole/leuke/gezellige/plezante/awesometoffe	  
dingen	  we	  doen	  op	  zondagnamiddag.	  Dus	  sleur	  je	  
broer/zus/mama/papa/tante/nonkel/opa/oma/bonneke/moemoe/vava,	  of	  gewoon	  allemaal,	  mee	  
naar	  onze	  spot	  in	  de	  diependaelstraat	  tegen	  een	  uur	  of	  2.	  

	  

Zondag	  22	  november	  	  



Gidsen 

 

Centimeterspel.	  

Neen,	  niet	  bang	  zijn,	  je	  zal	  geen	  wiskundeles	  moeten	  volgen	  op	  zondag.	  	  
Misschien	  kennen	  sommigen	  onder	  jullie	  dit	  al,	  al	  dan	  niet	  gehoord	  van	  één	  of	  andere	  verkenne,	  
maar	  deze	  zondag	  gaan	  wij	  het	  centimeterspel	  spelen.	  

	  Wat	  moet	  een	  gids	  meenemen	  deze	  vergadering?	  Enkel	  zichzelf,	  af	  te	  leveren	  om	  14u	  aan	  de	  
lokalen.	  

	  

Zondag	  29	  november	  

"Thuis"-‐vergadering!	  

Als	  trouwe	  kijkers	  die	  graag	  eens	  napraten	  en	  roddelen	  over	  die	  spannende	  cliffhangers	  van	  
vrijdagavond,	  zouden	  wij	  graag	  eens	  een	  vergadering	  aan	  deze	  zeepserie	  besteden.	  Voor	  de	  niet-‐
kijkers:	  herpak	  je	  en	  gebruik	  de	  "ooit	  gemist"	  functie	  om	  je	  kennis	  van	  deze	  topserie	  bij	  te	  schaven!	  	  

De	  fans	  en	  fans	  in	  spe	  worden	  verwacht	  om	  14u	  aan	  ons	  lokaal	  ,	  ahnee	  wacht,	  we	  hebben	  geen	  
lokaal.	  In	  het	  midden	  van	  het	  terrein	  dan	  maar.	  

	  

Zaterdag	  5	  december	  

Dit	  jaar	  geen	  zin	  om	  aan	  te	  horen	  wat	  hij	  weeral	  van	  slechts	  over	  ons	  in	  zijn	  boek	  heeft	  geschreven.	  
We	  gaan	  zorgen	  dat	  we	  niet	  aanwezig	  zijn	  wanneer	  hij	  arriveert	  om	  de	  jonkies	  in	  onze	  scouts	  onder	  
hun	  voeten	  te	  geven.	  Wat	  we	  gaan	  doen?	  Kom	  het	  uitchecken.	  	  

Aanwezig	  op	  het	  terrein	  om	  30	  min	  na	  half	  2.	  

	  

Jullie	  leukste	  leiding	  ooit	  hoopt	  jullie	  allemaal	  terug	  te	  zien	  op	  deze	  meetings!	  

Groetjes,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



Gidsen 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anse	  	   	   	   	   	   	   	   Poedel	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Anneleen	   Bernard	  

	  	  	  	   	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  



Verkenners 

 

Samen	  #2	  #Verkenners	  
	  
Hey	  dweeps,	  hier	  zijn	  we	  weer	  met	  Samen	  #2	  gescreven	  door	  jullie	  #beste#leiders!	  Woop	  
Woop!	  
	  
Zaterdag	  31	  oktober:	  Vandaag	  is	  het	  de	  dag	  van	  de	  nacht,	  de	  nacht	  van	  de	  dag.	  Het	  is	  de	  
nacht	  van	  de	  dagwezens	  en	  de	  dag	  van	  de	  nachtwezens.	  Vandaag	  is	  het	  Halloween!	  Wij	  gaan	  
deze	  zaterdag	  avond	  mee	  doen	  aan	  de	  Halloweenwandeling	  van	  de	  Chiromeisjes	  Weerde.	  
Verkleed	  jullie	  opperbest	  zodat	  wij	  deze	  hete	  grieten	  van	  Weerde	  meer	  angst	  aan	  jagen	  dan	  
zij	  ons!	  !!!!!!!!!!!!	  PAS	  OP	  DIT	  IS	  EEN	  ZATERDAG!!!!!!!!!!!	  We	  spreken	  af	  @verkennerbar	  om	  
18u30	  
	  

	  
6-‐7-‐8	  November:	  Dees	  weekend	  gaan	  we,	  net	  zoals	  Bear	  Grills,	  overleven.	  We	  gaan	  op	  
survival	  weekend!	  We	  gaan	  dus	  dieren	  vangen,	  u	  eigen	  pis	  opdrinken	  en	  vuur	  maken	  voor	  je	  
moraal	  te	  boosten!	  We	  vertrekken	  vrijdagavond	  en	  we	  zijn	  terug	  zondagmiddag.	  Meer	  info	  
volgt.	  
Wat	  neem	  je	  mee:	  	  

-‐ Stapschoenen	  
-‐ Scoutsuniform	  
-‐ Regenjas	  
-‐ Warme	  kleren	  
-‐ Slaapzak	  
-‐ Matje	  
-‐ Volle	  drinkbus!!!	  
	  
Dit	  alles	  in	  een	  rugzak	  waarmee	  je	  als	  dit	  nodig	  is	  100km	  zou	  mee	  
kunnen	  wandelen!	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Verkenners 

 

Zondag	  15	  november:	  Ok	  mannen,	  vandaag	  brengen	  jullie	  
skateboards,	  steps,	  rolschaatsen,	  hoverboards,	  springstokken,	  
stelten	  en	  paarden	  mee.	  Het	  is	  stuntvergadering!	  Zorg	  dat	  jullie	  
klaar	  zijn	  voor	  wat	  pijn,	  want	  verkenners	  dragen	  geen	  helmen	  
meer,	  nenene,	  wij	  binden	  ons	  vol	  met	  kussens	  als	  je	  iets	  van	  
bescherming	  wilt.	  Dus	  mannen,	  komen	  met	  zoveel	  mogenlijk	  
stuntmateriaal!	  2u	  #locals	  
	  
	  
	  
Zondag	  22	  november:	  Vandaag	  mogen	  jullie	  eens	  allemaal	  
normaal	  doen,	  het	  is	  GECAPTELYMPICS!	  Dus	  kom	  allemaal	  in	  
jullie	  sportoutfit,	  neem	  wat	  ballen	  mee	  en	  andere	  spelen	  en	  we	  gaan	  eens	  lekker	  sporten	  
zoals	  gecapte	  mensen	  dat	  doen!	  2u	  @locals	  	  
	  

	   	   	   	  
	  
Zondag	  29	  november:	  Er	  zitten	  er	  10.000.000	  in	  100km,	  100.000	  in	  1km,	  100	  in	  1meter	  en	  
het	  bestaat	  uit	  10	  millimeter.	  Vandaag	  is	  het	  centimeterspel!	  Kom	  allemaal	  verkleed	  als	  een	  
blauwe	  smurf	  en	  sta	  klaar	  om	  2u	  aan	  de	  lokalen!	  

	  
Weichie	  	  	  	  	  	  Gijs	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Veggie	   Nick	  



   Jin 

 

NOVEMBER, de beste maand van het jaar! 
 
zondag 1 november 
De laatste dag van onze midweek is weer aangebroken. We hebben ons 
zo goed geamuseerd dat het vandaag wel eens tijd wordt om terug 
huiswaarts te keren. 
We ruimen onze laatste spullen op en nemen afscheid van elkaar na 
een lange, intense, maar vooral memorable week. 
Geen paniek!! Binnen 7 dagen zien we elkaar al weer!	   
 

zondag 8 november 
We doen nekeer goe zot!  
 Als een stuntmannen in  films dat kunnen, dan kunnen wij dat ook! 
Probeer thuis al eens door een brandende hoepel te springen en een 
salto’ke van het tuinhuis te doen. Zo zijn we allen voorbereid 
en  kunnen we ons op de scouts bezig houden met een stunt 
vergadering die zowel geschikt is voor de jongens als voor de 
meisjes. 
Dus mannen, zie maar dat jullie niet moeten onderdoen bij onze 
stoere vrouwen! 
 
benodigdheden: 

• helm 
• elleboog- en kniebeschermers 
• fiets 
• Een portie lef 

 
 
Donderdag 12 november: Lina is jarig!	   

 
 
 
 
 

Zaterdag 14 november 



   Jin 

 

Geen vergadering, maar wel een uitnodiging voor de 21-jarigen fuif in tramalant. Allen 
welkom! Amper 3 eurotjes aan de kassa en een gratis bonneke als je verkleed komt! 
(thema is angels VS devils)  
 
Zondag 15 november 
Van Afrika tot in Amerika, vanop de Himalya tot in de woestijn. Zo ver gaan we het 
vandaag nog niet wagen, dat is eerder iets voor augustus, maar vandaag trekken we toch 
al de wijde wereld in met een...tadadaaa... liftspel! Van 13u tot 18u aan de lokalen 
(ongeveer, ge kent da wel) 
 
zondag 22 november 
 
ps. van 2 tot 5 aan de lokalen 
Bij de Jin vinden jongens en meisjes elkaar terug en bereiden ze zich voor op hun niet 
altijd lichte taak van het leiding geven.  
Ze leren hier met kinderen omgaan, hun verantwoordelijkheden opnemen en creatief 
zijn. Het laatste als jaar als lid is een combinatie van deze belangrijke voorbereidende 
taken, sport, spel en avontuur. 
Om ervaring op te doen lopen de jinners stage bij de verschillende takken. Zo kunnen ze 
al eens proeven van het leiding geven en krijgen ze een idee van welke tak hen het beste 
ligt. Voor de jinners is dit een mooie kans om de leuke tijden die ze door de jaren heen 
hebben meegemaakt nu ook te laten beleven door hun opvolgers. 
Ik ben er zeker van dat ze in dit alles goed begeleid zullen worden onder de vleugels van 
Lina, Opti en Develter. 
Veel succes en een stevige wolvenpoot, 
Robert Baden-Powell 

Zondag 29 november 
Over deze vergadering gaan we nog niet veel lossen. 
Wat moeten jullie weten? 

• 14:00 tot 17:00 
• Wees stipt 
• Gebruik iedereen zijn kwaliteiten 
• Werk samen 
• Jullie zijn, worden, en blijven een betere en hechtere groep. 
• Wees voorbereid op alles 
• De leiding is geweldig 

 
 
 
	  

	  

	  



   Jin 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Lots	  of	  Love	  
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