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Vriendschap vergroot 
het geluk en 
vermindert ellende, 
door onze vreugden te 
verdubbelen, en ons 
verdriet te delen. 
- Zoë Clinckspoor, Anse Kuyl 
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WEDSTRIJD: Wie de kleurplaat het mooiste ingekleurd terug meebrengt naar de 
scouts krijgt een verassing! Groetjes samenploeg (Zoë en Anse)
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Dag beste scouts, gidsen en ouders! 
 
Een nieuwe start van alweer een schitterend scoutsjaar! Eerst en vooral willen wij heel graag 
Berwout ‘Bernard’ Matthys bedanken als groepsleider het voorbije jaar. Dankzij zijn inzet 
hadden we alweer een topjaar! Het komende jaar zal Maarten ‘Martin’ Rombouts de GRL 
vervoegen, wij zien het al helemaal zitten! 
 

  
 
Jeroen ‘Jerre’ De Leener   Maarten ‘Martin’ Rombouts   Toon ‘TD uit E’ D’Hoore 
 
Tijdens het lezen van deze samen ligt de opening van ons scoutsjaar al even achter de rug.  
Bij deze willen wij nog even alle leiding, ouders, leden, vrijwilligers en sympathisanten  
bedanken voor de hulp en de talrijke opkomst op de vierde editie van ‘Den Elewijtse Pijl’!  
In het bijzonder willen wij de Elewijtse Scouts Vrienden bedanken voor het organiseren en  
coördineren van dit evenement! Dankzij jullie hebben we weer wat extra geld op  
onze spaarrekening voor het bouwen onze nieuwe chalet! Bedankt! Hopelijk hebben jullie er  
even hard van genoten als wij. 
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Iedere zondag is er vergadering. Iedere tak* begint om 14u en eindigt om 17u, tenzij het  
anders vermeld staat bij de programmatie van je tak.  
Wij verwachten hiervoor dat alle leiding & leden perfect in uniform aanwezig zijn. 
Kapoenen: speelkledij + scoutsdas 
Alle andere takken: korte scoutsbroek of scoutsrok + scoutshemd + scoutsdas 
U kunt deze scoutskledij vinden op volgende adressen: 

• Hopper Leuven: Diestsevest 92A - 3000 Leuven 
• Son Mechelen: Adegemstraat 102 - 2800 Mechelen 

 
* Een tak is de naam voor je leeftijdsgroep. Dit zijn:  

• Kapoenen: jongens en meisjes uit het 1ste en 2de leerjaar 
• Kabouters: meisjes uit het 3de, 4de en 5de leerjaar 
• Welpen: jongens uit het 3de, 4de en 5de leerjaar 
• Jong-gidsen: meisjes uit het 6de leerjaar, het 1ste en 2de middelbaar 
• Jong-verkenners: jongens uit het 6de leerjaar, het 1ste en 2de middelbaar 
• Gidsen: meisjes uit het 3de, 4de en 5de middelbaar 
• Verkenners: jongens uit het 3de, 4de en 5de middelbaar 
• Jin: meisjes en jongens uit het 6de middelbaar 

 
Ieder jaar werken we rond een gemeenschappelijk jaarthema dat hetzelfde is voor alle  
scouts en gidsen in Vlaanderen. Dit jaar is dit ‘Be Prepared’ (Wees Paraat). Voor meer info 
over dit jaarthema kan je terugvinden op de website van scouts en gidsen Vlaanderen 
(www.scoutsengidsenvlaanderen.be) 
 
Scoutsdassen zijn bij ons ook te verkrijgen aan 10 euro per stuk, fluoriscerend lint kan je 
krijgen bij ons voor 1 euro/meter. Een groepslintje voor op je hemd kost 50 cent. Wij zijn 
iedere zondag van 14-17u terug te vinden in de keuken. Als je je hemd tip top in orde wilt 
hebben, kan je je kentekens zoals op de tekening hieronder hangen. Dit is vrijblijvend, enkel 
het jaarkenteken dient verplicht rechtsbovenaan te hangen. 
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Zoals de meesten onder jullie al hebben gemerkt, is onze oude chalet afgebroken. De 
betonnen vloerplaat van onze nieuwe chalet is reeds gegoten. De komende maanden zullen 
de leerlingen van ‘den TSM’ een nieuwe houten chalet komen bouwen, vanaf 2016-2017 
gaan we dus kunnen gebruik maken van de nieuwe lokalen hierin. Aangezien er bij zo’n 
project heel veel komt kijken, werd er een vzw opgericht waarin ouders, oudleiding en leiding 
samenwerken aan dit project. Deze vzw heet ‘De Elewijtse Scoutsvrienden’ (‘den ESV’). Wij 
willen alle vrijwilligers via deze weg al een eerste keer bedanken! 
 
Elk jaar organiseren wij met de scouts een aantal activiteiten om geld in het laadje te 
brengen en om zo te bouw van onze chalet te bekostigen. In oktober zullen er twee 
activiteiten plaatsvinden. 
 
Op zondag 4 oktober 2015 zullen onze foeriers voor de vijfde keer een spaghettislag 
organiseren. Deze zal doorgaan van 17u-21u. De opbrengst van dit Italiaans eetfestijn zal 
net zoals de voorbije 5 jaar integraal naar kookmateriaal voor het kamp gaan. Wat hebben 
ze vorig jaar met het geld gedaan? 
Dat lees je hieronder: 
 
Hallo, 
	  	   
Vorig	  scoutsjaar	  organiseerden	  wij	  (Fouriers	  van	  Scouts	  Elewijt)	  reeds	  onze	  vijfde	  spaghettislag.	   
We	  hadden	  een	  record	  opbrengst	  van	  1810€	  (eerste	  editie=948€,	  tweede	  editie=1111€,	  derde	  
editie=1262,8€	  en	  vierde	  editie=1345€). 
Weerom	  kochten	  we	  er	  materiaal	  mee	  om	  onze	  5	  fourages	  op	  kamp	  te	  versterken.	   
 
Het	  volgende	  stond	  op	  ons	  boodschappenlijstje: 
2	  Bakpannen 
2	  thermos	  klein 
2	  maatbeker 
2	  slagersmes 
2x3	  aardappelschillers 
5	  blikopener 
5	  kurkentrekker 
1	  Spatel	  groot	  kunststof 
48	  borden	  rood 
48	  drinkbekers	  rood 
30	  soepkommetjes 
30	  messen 
48	  lepels 
48	  vorken 
5	  Isomo-‐boxen 
5	  witte	  klaptafels 
2	  houten	  klaptafels	  met	  bankjes 
Senior	  tent 
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Ook	  dit	  jaar	  willen	  we	  verder	  blijven	  investeren	  en	  door	  massaal	  naar	  onze	  zesde	  spaghettislag	  te	  
komen	  helpen	  jullie	  allemaal	  mee. 
Dit	  gaat	  terug	  door	  aan	  de	  scoutslokalen	  en	  wel	  op	  zondag	  4	  oktober	  van	  17	  tot	  	  21u.	   
Inschrijven	  is	  niet	  nodig.	  Alle	  details	  vind	  je	  op	  de	  flyer	  die	  via	  de	  gekende	  kanalen	  wordt	  verspreid. 
	   
Tot	  dan, 
	   
Fouriers	  Scouts	  Elewijt 
 
 

We laten jullie in oktober ook nog genieten van ons jaarlijks Scoutsrestaurant dat 
op  

zaterdag 24 en zondag 25 oktober 2015 plaatsvindt. Zaterdag zijn jullie 
welkom vanaf 17u tot en met 21u. En zondag zijn jullie al welkom vanaf 11u tot en met 20u. 
Meer info hierover volgt nog, maar nodig alvast familie, vrienden en kennissen uit om samen  
te komen smullen van de lekkernijen die wij aanbieden! 
 
Jullie zijn allemaal van harte welkom op beide activiteiten en we wensen jullie en jullie  
kinderen een geweldig scoutsjaar toe! 
 
Nog een aantal leuke weetjes: 

• Op vrijdag 23 oktober is het weer Dag van de Jeugdbeweging. Iedereen mag dan in 
uniform naar school gaan, om te laten zien dat wij de leukste jeugdbeweging zijn! 

• Wist je dat 1.5% van de Belgen scout is? Daarmee staan we op de 7e plaats van alle 
landen! 

• Wist je dat 11 van de 12 astronauten die ooit op de maan hebben gestaan lid zijn 
geweest van de scouts? 

• Wist je dat er maar 6 landen in de wereld geen scouts hebben? 
• Wist je dat scouts Elewijt in 2017 zijn 65-jarig bestaan viert? 
• Wist je dat de koning van Zweden niet alleen lid is van de scouts? Hij gaat zelfs mee 

op kamp! 
 
 
Indien jullie nog vragen, opmerkingen, suggesties hebben,… wij zijn bereikbaar iedere  
zondag van 14-17u in de keuken van de scoutslokalen, via grl_elewijt@yahoo.com of op  
onze gsm-nummers: 
 
Toon D'Hoore: 0486/51.32.39 
Jeroen De Leener: 0479/32.94.90 
Maarten Rombouts: 0471/96.18.81 
 
Neem ook eens een kijkje op www.scoutselewijt.be of vindt ons leuk op facebook ‘Skoette Elewijt’ 
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Dag	 liefste	 Kapoentjes!	 	 Dit	 is	 alweer	 de	 eerste	 samen	 
van	 het	 nieuwe	 scoutsjaar.	 Wij	 hebben	 er	 al	 heeeel	 
veeeel	 zin	 in!!	 Wij	 hopen	 jullie	 ook.	 Dit	 jaar	 zal	 alles	 wel	 
een	 beetje	 anders	 zijn.	 Weten	 jullie	 waarom?	 Nee?	 Wel,	 
we	 zullen	 het	 eens	 vertellen.	 Ons	 mooi	 lokaal	 is	 
helemaal	 weg,	 oh	 neeee!	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Maar	 wat	 moeten	 
we	 nu	 doen?	 Geen	 paniek	 kapoentjes,	 jullie	 leiding	 heeft	 
hier	 al	 een	 oplossing	 voor.	 Wij	 delen	 gewoon	 de	 lokalen	 
die	 er	 wel	 nog	 zijn	 met	 de	 andere	 vriendjes	 van	 de	 
scouts.	 Zo	 zal	 het	 soms	 zijn	 dat	 we	 in	 hetzelfde	 lokaal	 
zitten	 met	 de	 kaboutertjes.	 En	 de	 volgende	 keer	 eens	 
met	 de	 welpen.	 Wij	 krijgen	 dan	 een	 stukje	 van	 hun	 
lokaal.	 Als	 het	 dan	 regent	 of	 heel	 koud	 is	 kunnen	 we	 
nog	 altijd	 leuke	 spelletjes	 binnen,	 in	 een	 lekker	 warm	 
lokaal,	 spelen.	 Als	 dat	 niet	 	 leuk	 is!	 Zo	 leren	 jullie	 ook	 al	 
de	 lokalen	 kennen	 waar	 jullie	 later	 gaan	 in	 zitten.	 J	 

Er	 is	 ook	 nog	 een	 tweede	 nieuwtje!	 Sinds	 dit	 jaar	 is	 er	 
ook	 een	 echt	 “kapoenenverhaal”!!	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Scouts	 en	 
gidsen	 Vlaanderen	 hebben	 dit	 samen	 met	 Marc	 De	 Bel	 
speciaal	 voor	 alle	 kapoenen	 in	 België	 geschreven.	 Het	 
verhaal	 heet	 “De	 steen	 van	 Nowan”.	 Nowan	 is	 een	 
muisje	 en	 heeft	 nog	 heel	 veel	 andere	 muizen	 vriendjes.	 
Elke	 leiding	 heeft	 ook	 een	 rol	 ingenomen	 van	 een	 
muisje	 in	 het	 boek,	 zo	 hebben	 wij	 ook	 een	 bijnaam	 die	 
jullie	 het	 hele	 jaar	 mogen	 gebruiken	 voor	 ons.	 Aan	 het	 
einde	 van	 de	 samen	 zullen	 er	 foto’s	 van	 ons	 staan	 met	 
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onze	 nieuwe	 bijnaam.	 Jullie	 mogen	 ze	 alvast	 uit	 jullie	 
hoofd	 leren!	 J	 In	 het	 verhaal	 gebeuren	 er	 allemaal	 
leuke	 en	 spannende	 dingen.	 Jullie	 leiding	 zal	 hier	 het	 
komende	 jaar	 vaak	 uit	 voorlezen	 zodat	 jullie	 snel	 weten	 
waar	 het	 verhaal	 over	 gaat.	 Er	 zijn	 ook	 veel	 leuke	 
spelletjes	 in	 het	 verhaal	 verscholen	 die	 wij	 samen	 met	 
jullie	 kunnen	 spelen.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Waaauw	 seg!	 Dat	 
gaat	 leuk	 worden.	 J	 	 

Zo	 nu	 zijn	 jullie	 toch	 al	 een	 beetje	 op	 de	 hoogte	 van	 de	 
nieuwe	 dingen	 die	 er	 allemaal	 gaan	 gebeuren.	 Nu	 
moeten	 jullie	 enkel	 nog	 weten	 wat	 we	 deze	 maand	 
allemaal	 gaan	 doen.	 Hier	 gaan	 we	 dan:	 

	 

Zondag	 20	 september,	 14u-17u:	 

Vandaag	 is	 het	 onze	 eerste	 echte	 vergadering.	 We	 
kennen	 elkaar	 nog	 niet	 zo	 goed	 dus	 gaan	 we	 met	 allerlei	 
leuke	 spelletjes	 elkaar	 beter	 leren	 kennen.	 Het	 is	 dus	 
heel	 belangrijk	 dat	 jullie	 allemaal	 komen	 zodat	 iedereen	 
elkaar	 goed	 leert	 kennen!	 Wil	 je	 graag	 weten	 wie	 je	 
andere	 kapoenen	 vriendjes	 zijn?	 Kom	 dan	 maar	 van	 
14u	 tot	 17u	 naar	 de	 lokalen.	 Wij	 kijken	 er	 al	 heel	 
erg	 naar	 uit!	 
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Zondag	 27	 september,	 14u-17u:	 

Hopelijk	 wordt	 het	 vandaag	 mooi	 weer.	 Willen	 jullie	 
weten	 waarom?	 Wij	 gaan	 op	 tocht.	 Een	 hele	 speciale	 
tocht,	 een	 echte	 “speeltuinen-tocht”!	 Vandaag	 gaan	 we	 
dus	 veel	 spelen	 in	 alle	 speeltuintjes	 die	 we	 kunnen	 
vinden	 in	 Elewijt.	 We	 hebben	 ook	 veel	 kapoenen	 nodig	 
die	 goed	 de	 weg	 kennen	 zodat	 we	 niet	 verloren	 lopen.	 
Willen	 jullie	 graag	 mee	 komen	 spelen	 in	 de	 speeltuintjes	 
en	 ons	 helpen	 de	 weg	 terug	 te	 vinden?	 Kom	 dan	 maar	 
van	 14u	 tot	 17u	 naar	 de	 lokalen.	 J	 

Zondag	 4	 oktober,	 14u-17u:	 

Vandaag	 gaan	 de	 grote	 kindjes	 naar	 het	 Sportival	 in	 
Bloso.	 Wij	 gaan	 hier	 niet	 naartoe.	 Maar	 dat	 is	 helemaal	 
niet	 erg!!	 Dit	 wil	 zeggen	 dat	 we	 het	 hele	 terrein	 voor	 ons	 
alleen	 hebben.	 We	 hebben	 dus	 veel	 plaats	 om	 te	 
sporten.	 Jaja,	 wij	 gaan	 ook	 sporten.	 De	 leiding	 wil	 wel	 
eens	 weten	 of	 jullie	 sportieve	 kapoenen	 zijn.	 Als	 jullie	 
willen	 mogen	 jullie	 je	 verkleden	 in	 een	 echte	 sportman	 
of	 sportvrouw.	 Samen	 gaan	 we	 dan	 hele	 leuke	 spelletjes	 
spelen	 en	 veel	 sporten.	 Hopelijk	 zijn	 jullie	 goed	 
uitgeslapen!	 Om	 14u	 worden	 jullie	 verwacht	 op	 ons	 
sportveld	 (lokalen)	 en	 om	 17u	 zal	 iedereen	 wel	 heel	 erg	 
moe	 zijn	 van	 zo’n	 sportieve	 namiddag.	 Tot	 daaaaaaaan.	 
J	 
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Zondag	 11	 oktober,	 14u-17u:	 

Vandaag	 is	 het	 een	 heel	 leuke	 vergadering!	 De	 meisjes	 
gaan	 namelijk	 met	 de	 meisjesleiding	 allemaal	 leuke	 
meisjes	 “dingen”	 doen.	 Met	 de	 barbies	 spelen,	 ons	 mooi	 
maken,	 kappertjes	 spelen,	 ons	 verkleden	 in	 echte	 
prinsessen,...	 Maar	 jongens	 jullie	 moeten	 niet	 bang	 zijn!	 
Jullie	 gaan	 allemaal	 stoere	 jongens	 “dingen”	 doen	 met	 
de	 jongens	 leiding!	 Voetballen,	 ninja	 spelen,	 legertjes	 
spelen,	 kampen	 bouwen	 in	 het	 bos	 en	 nog	 veel	 meer.	 
Als	 je	 zelf	 nog	 leuke	 dingen	 thuis	 hebt	 waarmee	 de	 
meisjes	 of	 jongens	 kunnen	 spelen,	 mag	 je	 deze	 zeker	 
meenemen!	 Vergeet	 er	 dan	 wel	 je	 naam	 niet	 op	 de	 
schrijven.	 Kom	 maar	 allemaal	 naar	 ons	 meisjes/jongens	 
paradijs	 van	 14u	 tot	 17u.	 

Zondag	 18	 oktober,	 14u+17u:	 

Vandaag	 spelen	 we	 een	 bosspel.	 Dit	 in	 ons	 eigen	 
scoutsbos.	 Wil	 je	 graag	 weten	 hoe	 dit	 gaat?	 Kom	 dan	 
maar	 van	 14u	 tot	 17u	 naar	 de	 lokalen	 voor	 het	 
leukste	 bosspel	 in	 de	 wereld.	 TIP:	 je	 moet	 zeker	 goed	 
kampen	 kunnen	 bouwen!	 Als	 je	 dit	 nog	 niet	 zo	 vaak	 
gedaan	 hebt	 moet	 je	 zeker	 komen.	 De	 andere	 kapoenen	 
vriendjes	 gaan	 je	 hier	 dan	 zeker	 bij	 helpen!	 J	 
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Zaterdag	 24	 oktober	 en	 zondag	 25	 
oktober:	 

Dit	 weekend	 is	 er	 geen	 vergadering.	 Willen	 jullie	 weten	 
waarom?	 Het	 is	 SCOUTSRESTAURANT,	 joepieeee!	 Dit	 
weekend	 kunnen	 jullie	 lekker	 komen	 eten	 met	 jullie	 
mama’s	 en	 papa’s	 in	 de	 prins	 op	 ons	 jaarlijks	 
scoutsrestaurant.	 Hier	 kan	 je	 de	 lekkerste	 dingen	 van	 de	 
wereld	 eten.	 En	 jullie	 leiding	 loopt	 hier	 ook	 zeker	 rond,	 
dus	 dan	 zien	 we	 elkaar.	 J	 Meer	 info	 omtrent	 het	 
restaurant	 kan	 je	 vinden	 vooraan	 in	 de	 samen	 bij	 het	 
woordje	 GRL	 of	 bij	 je	 leiding	 zelf.	 Zeker	 komen!!!!!	 

Zaterdag	 31	 oktober	 van	 19u	 tot	 
20u30:	 

Jaja,	 jullie	 lezen	 het	 goed.	 De	 ze	 vergadering	 gaat	 door	 
op	 een	 zaterdag.	 En	 niet	 zomaar	 een	 zaterdag,	 
vandaag	 is	 het	 Halloween!!!!	 Super	 leuk!	 We	 gaan	 dan	 
ook	 samen	 zingen	 aan	 de	 huizen	 zodat	 we	 veel	 snoep	 
verdienen.	 Jullie	 moeten	 zeker	 niet	 bang	 zijn,	 jullie	 
leiding	 is	 er	 bij	 en	 zal	 jullie	 zeker	 beschermen.	 J	 Kom	 
maar	 zeker	 verkleedt	 in	 je	 favoriete	 monster,	 heks,	 enge	 
tovenaar,…	 Laat	 ons	 maar	 eens	 lekker	 schrikken.	 Jullie	 
worden	 om	 19U	 verwacht	 aan	 ons	 spookhuis	 
(lokalen)	 en	 om	 2OU30	 zijn	 onze	 buikjes	 volgegeten	 
met	 snoep	 en	 mogen	 jullie	 naar	 jullie	 eigen	 
spookhuis	 keren.	 
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Zo,	 dit	 waren	 alle	 vergaderingen	 van	 de	 maand	 
september	 en	 oktober.	 Hier	 is	 nog	 een	 lijstje	 van	 enkele	 
BELANRIJKE	 DATA!:	 

4	 oktober:	 
spaghettislag	 van	 
foeriers	 

hier	 mogen	 jullie	 je	 buikjes	 
komen	 rond	 eten	 met	 hele	 
lekkere	 spaghetti.	 De	 
opbrengst	 gaat	 naar	 onze	 
liefste	 foeriers.	 Zij	 kopen	 
hier	 allerlei	 materiaal	 mee	 
voor	 op	 kamp.	 

24	 en	 25	 oktober:	 
scoutsrestaurant	 

De	 lekkerste	 steaks,	 vol	 au	 
vent,	 witloof	 en	 
vegetarische	 schotels	 van	 
het	 land.	 Zeker	 komen!	 

7	 en	 8	 november:	 
eerste	 kapoenen	 
weekend	 

Dit	 is	 op	 een	 zaterdag	 en	 
zondag	 en	 zal	 doorgaan	 
aan	 onze	 eigen	 lokalen.	 
Meer	 info	 volgt	 nog	 per	 
mail.	 Onthoudt	 alvast	 de	 
datums.	 

10	 augustus	 tot	 15	 
augustus:	 KAMP	 

Het	 is	 misschien	 wat	 vroeg	 
maar	 willen	 dit	 toch	 al	 
zeker	 laten	 weten.	 Dit	 zijn	 
elk	 jaar	 dezelfde	 dagen.	 Zo	 
vermijden	 we,	 nu	 al,	 dat	 er	 
kapoentjes	 niet	 mee	 
kunnen.	 
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Dan	 om	 af	 te	 sluiten	 nog	 een	 mooie	 foto	 van	 elke	 
leiding.	 Hierbij	 ook	 hun	 echte	 naam	 en	 hun	 bijnaam	 uit	 
het	 kapoenenverhaal.	 Misschien	 gaan	 jullie	 nog	 ene	 
paar	 mensen	 van	 vorig	 jaar.	 Er	 zijn	 ook	 veel	 nieuwe	 

mensen	 bij	 gekomen.	 Wij	 kijken	 allemaal	 enorm	 naar	 uit	 
om	 jullie	 een	 heel	 jaar	 te	 mogen	 entertainen.	 Tot	 heel	 
snel	 lieve	 kapoentjes!	 Heel	 veel	 kusjes	 van	 jullie	 leukste	 

leiding.	 xxx	 
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KATOKE	 is	 NALA	 FIEN	 is	 KIRRI	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
ENYA	 is	 VEVA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 EMILIE	 is	 GIGI	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 RANI	 is	 ASJRA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 MATHIAS	 is	 ZAZOE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
MEREL	 is	 KORA	 
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Dit	 is	 nog	 een	 leuke	 foto	 met	 Marc	 De	 Bel.	 Deze	 meneer	 
heeft	 het	 kapoenenverhaal	 geschreven.	 Hij	 heeft	 ook	 
speciaal	 voor	 ons	 zijn	 handtekening	 in	 het	 boek	 gezet.	 
Enkele	 leiding	 had	 zo	 veel	 geluk	 dat	 ze	 er	 mee	 op	 de	 
foto	 mochten.	 Hang	 deze	 maar	 boven	 jullie	 bed.	 ;)	 	 
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JOEPIEJAJEEEEEEYYY!!!! Het nieuwe scoutsjaar is begonnen!!!! J J J J 

Dit is de eerste samen van het jaar, en wij hebben het hele jaar vol leuke 
vergaderingen gepland! 

De leiding heeft er heel veel zin in! We zullen er maar invliegen zeker?! 

 

Zondag 20 september 

Omdat we elkaar misschien niet goed kennen, is het vandaag 
KENNISMAKINGSVERGADERING! 

We gaan heel veel leuke kennismakingsspelletjes spelen. 
Hopelijk zijn jullie voltallig (anders kunnen we jullie natuurlijk 
niet allemaal leren kennen…)!  

Van 2 tot 5 aan de lokalen (in uniform als je al een uniform 
hebt). 

 

Zondag 27 september 

Vandaag gaan we ons amuseren in het bos, zoals je dat alleen op de scouts kan. 
We gaan namelijk een BOSSPEL spelen! Van 2 tot 5 aan de lokalen in uniform. 

 

Zondag 4 oktober 

We gaan samen naar het Bloso-domein in Hofstade want het is daar SPORTIVAL. 
Er komen jeugdbewegingen van heel Vlaanderen en we kunnen er de leukste 
sporten en spelletjes spelen! (SPRINGKASTELEN JOEPIEEEEE!!!) Pak je fiets (en 
slot), regenjas (als het zou regenen) en lunchpakket mee.  

We verwachten je om 11 uur aan de lokalen. Om 5 uur zijn we zeker terug. 
Daarna kan je met de mama, papa, oma, opa, nonkel, tante, groottante en 
suikernonkel spaghetti komen eten aan de lokalen. Meer info over het sportival 
en de spaghettislag volgt via de elektronische post. (e-mail dus he J) 



Kabouters 

	  

 

 

Zondag 11 oktober 

Pak je beste vriend of vriendin mee naar de scouts (of je neef, nicht, 
buurmeisje…)! Vandaag is het VRIENDJESVERGADERING, we gaan verschillende 
spelletjes spelen met jullie en jullie vrienden. Wie weet willen zij ook wel naar de 
scouts komen J  

Van 2 tot 5 aan de lokalen in uniform (vriendjes moeten geen uniform aandoen). 

 

Zondag 18 oktober 

De eerstejaars worden vandaag ingewijd tot echte kabouter! De tweede- en 
derdejaars mogen vandaag een uurtje vroeger naar de scouts komen (om 13h 
dus) om de DOOP van de eerstejaars voor te bereiden. Vervolgens worden de 
eerstejaars gedoopt van 2 tot 5 aan de lokalen. Eerstejaars (of nieuwe 
kabouters) mogen in slechte kleren komen en reservekleren meebrengen. 

 

23 oktober 

Vandaag is het geen scouts, maar je mag toch 
je uniform aandoen naar school. Het is 
namelijk Dag van de Jeugdbeweging. Zo kan 
je aan iedereen tonen dat je in de scouts zit 
en hoe leuk dat is! 

 

 

 



Kabouters 

	  

24-25 oktober 

Dit weekend is het geen scouts, want het is het hele weekend 
SCOUTSRESTAURANT. Jullie mogen met de mama, papa, broers en zussen 
lekker komen eten in In Den Prins. Meer info bij de rubriek ‘woordje GRL’. 

 

Zaterdag 31 oktober 

Doe je griezeligste verkleedkleren maar aan 
vandaag, want het is Halloween en we doen 
een HALLOWEENTOCHT gevolgd door een 
HALLOWEENFEESTJE. Info over de uren zal 
via mail medegedeeld worden! 

 

 

Zondag 8 november 

Vandaag is het aan jullie om jullie te bewijzen. Kunnen jullie op tegen ons, jullie 
fantastische leiding? We zullen het te weten komen van 2 tot 5 aan de lokalen! 

 

Dit was het voor de eerste maand(en)! Wij zijn er helemaal klaar voor. 

 

Zodat iedereen mee kan, delen we jullie nu al de data van ons eerste weekend 
mee, dat zal plaatsvinden aan onze lokalen: 13 tot 15 november. Hou dit 
weekend dus zeker vrij! 

 

Als jullie toch nog vragen hebben kunnen jullie ons bereiken op het mailadres 
kabouterleidingelewijt@hotmail.com  

 

Groetjes van de allerleukste leiding ter wereld, 

 



Kabouters 

	  

Prins   Boswachter  Bloosje Dopey (of Dope voor de vrienden) 

 

Niezel         Doc 
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Dag	  welpen	  

Hier	  is	  hij	  dan,	  de	  eerste	  samen	  van	  het	  nieuwe	  scoutsjaar!	  Het	  zal	  weer	  een	  geweldig	  jaar	  worden.	  
De	  nieuwe	  leiding	  staat	  al	  “paraat”	  om	  er	  een	  spetterend	  jaar	  van	  te	  maken,	  wij	  hebben	  er	  alvast	  zin	  
in!	  

20	  september	  

Wij	  kennen	  jullie	  niet	  jullie	  kennen	  ons	  niet!	  Laat	  ons	  daar	  meteen	  verandering	  in	  brengen	  met	  een	  
paar	  leuke	  spelletjes.	  Kom	  kennismaken	  met	  jullie	  nieuwe	  leiding	  van	  14	  uur	  tot	  17	  uur	  aan	  de	  
lokalen.	  

27	  september	  

Jongens	  vandaag	  is	  het	  een	  belangrijke	  dag.	  Dit	  wordt	  een	  vergadering	  om	  nooit	  te	  vergeten.	  
Klimmen,	  kruipen,	  lopen	  alles	  gaan	  we	  vandaag	  doen.	  We	  doen	  dit	  ook	  niet	  zomaar	  overal,	  we	  gaan	  
dit	  op	  een	  plaats	  doen	  waar	  er	  bomen	  en	  struiken	  staan.	  Dit	  kennen	  jullie	  wel	  als	  het	  bos………	  We	  
verwachten	  jullie	  van	  14	  uur	  aan	  de	  lokalen.	  Tegen	  17	  uur	  mogen	  de	  ouders	  jullie	  komen	  ophalen	  als	  
je	  braaf	  bent	  geweest.	  

4	  oktober	  

Fietsen,	  zwemmen,	  lopen,	  rugby,	  tennis,	  snooker,	  basketbal,	  zeilen,	  volleybal,	  voetbal,	  hockey,	  
pingpong,	  handbal,	  karabijnschieten,	  petanque,	  boogschieten,	  snooker	  en	  zeker	  paardrijden	  en	  ballet	  
dansen	  niet	  te	  vergeten.	  Al	  deze	  sporten	  zullen	  wij	  vandaag	  op	  top	  niveau	  beoefenen.	  Want	  het	  is	  
sportival.	  Hiervoor	  is	  ook	  al	  een	  mailtje	  verstuurd	  waar	  jullie	  allemaal	  op	  moeten	  antwoorden	  zodat	  

wij	  ons	  kunnen	  inschrijven.	  We	  spreken	  af	  met	  de  fiets  om	  10  uur	  aan	  de	  
scoutslokalen  tegen  17  uur  zullen	  wij	  terug	  aan	  de	  lokalen	  zijn.	  	  
NA	  de	  scouts	  is	  het	  spaghetti-‐slag	  van	  de	  fouriers.	  Jullie	  mogen	  allemaal	  met	  de	  mama’s	  en	  papa’s	  
broertjes	  en	  zusjes	  komen	  eten.	  Hiervoor	  moet	  er	  niet	  ingeschreven	  worden.	  Als	  jullie	  veel	  eten	  
kunnen	  wij	  nieuw	  eetgerief	  kopen	  voor	  op	  kamp.	  

11	  oktober	  

Alle	  kindjes	  vriendjes	  dus	  neem	  allemaal	  maar	  een	  vriendje	  mee.	  Vriendinnetjes	  zijn	  ook	  toegelaten	  
hoor.	  Hoe	  meer	  hoe	  leuker	  dan	  kunnen	  we	  die	  overtuigen	  om	  in	  de	  scouts	  te	  blijven.	  Ook	  deze	  
vergadering	  gaat	  door	  van	  14	  uur	  tot	  17	  uur	  op	  onze	  gekende	  locatie	  te	  Elewijt	  City.	  

18	  oktober	  	  

Ahoy	  matrozen	  vandaag	  gaan	  we	  schepen	  kapen	  en	  de	  goederen	  oversmokkelen.	  De	  gekaapte	  boot	  
komt	  om	  14	  uur	  aan,	  waarna	  we	  de	  smokkelwaren	  direct	  kunnen	  verhandelen.	  We	  verwachten	  jullie	  
dus	  om	  dat	  uur	  in	  gepast	  smokkelkledij	  aan	  de	  lokalen.	  Om	  niet	  gepakt	  te	  worden	  door	  de	  overheid,	  
moeten	  we	  snel	  handelen	  en	  hebben	  we	  maar	  3	  uur	  de	  tijd.	  Rond	  17	  uur	  gaan	  jullie	  terug	  naar	  huis	  
met	  de	  buit	  ;)	  
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23	  oktober	  

Nee	  nee,	  vandaag	  is	  het	  helemaal	  geen	  vergadering	  want	  het	  is	  vrijdag,	  maar	  geen	  gewone	  vrijdag!	  
Doe	  vandaag	  je	  coolste	  outfit	  maar	  eens	  aan	  want	  het	  is	  de	  dag	  van	  de	  jeugdbeweging	  &	  dit	  betekent	  
dat	  je	  naar	  school	  mag	  gaan	  in	  je	  scoutsuniform	  J	  

24-‐25	  oktober	  

Sorry	  jongens	  maar	  dit	  weekend	  is	  het	  geen	  vergadering	  L.	  Jullie	  kunnen	  echter	  wel	  met	  heel	  de	  
familie	  of	  alleen	  komen	  eten	  op	  het	  scoutsrestaurant.	  AL	  de	  info	  vinden	  jullie	  bij	  “het	  woordje	  grl”	  
vooraan	  in	  de	  samen.	  	  

	  

Dit	  is	  het	  dan	  voor	  de	  eerste	  maand	  van	  het	  nieuwe	  jaar.	  We	  weten	  dat	  het	  heel	  moeilijk	  gaat	  zijn	  
maar	  dit	  jaar	  wordt	  nog	  beter	  als	  vorig	  scoutsjaar.	  Moesten	  er	  nog	  vragen	  zijn	  kunnen	  jullie	  altijd	  
bellen	  of	  mailen.	  	  
welpenelewijt@gmail.com	  
nr.	  Wannes	  ‘koning	  Kigo’	  Van	  Baekel:	  0498	  197437	  
nr.	  Laura	  ‘Bagheera’	  Winnepenninckx:	  0496	  397846	  
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Een	  stevige	  wolvenpoot	  van	  de	  beste	  leiding	  die	  er	  is:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



Jong-gidsen 

 

Liefste	  jonggidsen,	  

Eindelijk	  is	  het	  weer	  zo	  ver!	  Een	  nieuw	  scoutsjaar	  staat	  voor	  de	  deur.	  Na	  een	  onvergetelijk	  kamp	  en	  

een	  welverdiende	  vakantie	  zijn	  we	  terug	  klaar	  om	  samen	  van	  iedere	  zondag	  het	  leukste	  moment	  van	  

de	  hele	  week	  te	  maken.	  Een	  nieuwe	  leidingsploeg	  staat	  vol	  enthousiasme	  klaar	  en	  we	  hopen	  dan	  ook	  

steeds	  op	  jullie	  massale	  opkomst!	  

20	  september	  2015	  

Een	  nieuw	  jaar	  gaat	  gepaard	  met	  heel	  wat	  nieuwe	  gezichten.	  Wij	  kennen	  jullie	  dan	  ook	  niet	  allemaal	  

even	  goed	  en	  jullie	  kennen	  ons	  niet	  allemaal	  even	  goed.	  Vandaar	  dat	  we	  op	  deze	  eerste	  vergadering	  

van	   het	   scoutsjaar	   dan	   ook	   uitgebreid	   kennis	   gaan	  maken	  met	   elkaar.	  Waar	   kunnen	  we	   dit	   beter	  

doen	  dan	  aan	  onze	  eigen	  scoutslokalen?	  Wij	  verwachten	  jullie	  hier	  dan	  ook	  van	  14	  tot	  17	  uur.	  	  

27	  september	  2015	  

Vandaag	   dompelen	   we	   ons	   onder	   in	   de	   wereld	   van	   de	   magie.	   Meer	   bepaald	   in	   die	   van	   de	  

wereldbekende	  Harry	  Potter.	  Als	  jullie	  willen	  weten	  wat	  dat	  juist	  inhoudt	  moeten	  jullie	  zeker	  naar	  de	  

lokalen	  komen.	  Wij	  verwachten	  jullie	  daar	  van	  14	  tot	  17	  uur.	  	  

4	  oktober	  2015	  

Vandaag	  is	  het	  naar	  goede	  gewoonte	  Sportival.	  Dit	  sportevenement	  gaat	  door	  in	  het	  Blosodomein	  te	  

Hofstade	  waar	   je	  die	  dag	  verschillende	  sporten	  kan	  uitproberen.	  We	  spreken	  af	  om	  11	  uur	  aan	  de	  

lokalen	  waarna	  we	  samen	  naar	  Bloso	   trekken	  met	  de	  FIETS.	  Aangezien	  we	  daar	  de	  hele	  dag	  zullen	  

doorbrengen	   betekent	   dat	   ook	   dat	   we	   daar	   zullen	   eten.	   Daarom	   moeten	   jullie	   dus	   allemaal	   een	  

LUNCHPAKKET	  meenemen.	  Na	  een	  hele	  dag	  gesport	  te	  hebben	  pikken	  we	  nog	  een	  muzikale	  afsluiter	  

mee.	  We	  zijn	  terug	  aan	  de	  lokalen	  rond	  18	  uur.	  

Omdat	  we	  ons	  voor	  het	  Sportival	  op	  voorhand	  moeten	  inschrijven	  hadden	  wij	  graag	  geweten	  wie	  er	  

allemaal	  meegaat.	  Daarom	  vragen	  we	   jullie	  om	  dit	   te	   laten	  weten	  door	  VOOR	  27	   SEPTEMBER	  een	  

mail	  te	  sturen	  naar	  volgend	  emailadres:	  jonggidsenleidingelewijt@gmail.com	  

Als	   leuke	   afsluiter	   organiseren	   de	   fouriers	   naar	   jaarlijkse	   gewoonte	   een	   spaghettislag	   aan	   de	  

scoutslokalen.	  Allen	  daarheen	  na	  het	  sportival!	  

11	  oktober	  2015	  

Jullie	  weten	  al	   lang	  dat	  scouts	  supertof	   is!	  Maar	  jullie	  vrienden	  en	  vriendinnen	  weten	  dit	  misschien	  

niet.	  Daarom	  is	  het	  deze	  week	  vriendjesvergadering.	  Het	  is	  dus	  de	  bedoeling	  dat	  jullie	  allemaal	  een	  



Jong-gidsen 

 

vriendje	  of	  vriendinnetje	  meenemen	  die	  niet	  in	  de	  scouts	  zit.	  Op	  deze	  manier	  kunnen	  jullie	  ook	  hen	  

laten	   kennismaken	  met	   de	   leukste	   zondagnamiddagactiviteit!	  We	   verwachten	   jullie	   van	   14	   tot	   17	  

uur.	  	  

	  

18	  oktober	  2015	  

Vandaag	   is	   een	   belangrijke	   dag	   voor	   de	   eerstejaars!	   Als	   nieuwe	   jonggidsen	   krijgen	   zij	   vandaag	  

namelijk	  de	  kans	  om	  zich	  te	  bewijzen	  als	  volwaardig	   lid	  van	  onze	  groep.	  Vandaag	   is	  het	  dus	  DOOP.	  

We	  verwachten	  de	  eerstejaars	  om	  14	  uur	  aan	  de	  lokalen	  in	  KLEDIJ	  DIE	  VUIL	  MAG	  WORDEN.	  Neem	  

zeker	   ook	   reservekledij	   voor	   achteraf	   mee!	   De	   tweede-‐	   en	   derdejaars	   verwachten	   we	   een	   uurtje	  

vroeger	  aan	  de	  lokalen,	  om	  13	  uur	  dus.	  Wij	  hopen	  op	  de	  massale	  aanwezigheid	  van	  onze	  eerstejaars!	  	  

25	  oktober	  2015	  	  

Vandaag	  is	  het	  jammer	  genoeg	  geen	  scouts!	  Maar	  niet	  getreurd	  beste	  jonggidsen.	  Jullie	  kunnen	  jullie	  

leiding	   namelijk	   nog	   steeds	   aan	   het	  werk	   zien.	   Dit	   weekend	   is	   het	   namelijk	   SCOUTSRESTAURANT.	  

Hier	  kunnen	  jullie	  samen	  met	  jullie	  mama	  en	  papa	  of	  met	  wie	  je	  maar	  wil	  heerlijk	  komen	  tafelen!	  Het	  

scoutsrestaurant	   gaat	   door	   in	   zaal	   In	   Den	   Prins	   aan	   de	   kerk	   van	   Elewijt.	   Meer	   info	   vinden	   jullie	  

vooraan	  in	  deze	  samen.	  	  

Enkele	  belangrijke	  data:	  	  

4	  oktober:	  Sportival	  +	  Spaghettislag	  foeriers	  (zie	  vooraan	  in	  deze	  samen)	  	  

23	  oktober:	  Dag	  van	  de	  jeugdbeweging	  

24/25	  oktober:	  Scoutsrestaurant	  

13	  –	  15	  november:	  ons	  eerste	  weekend!!!	  	  

	  

Groetjes	  van	  jullie	  kersverse	  leiding,	  	  

Fien,	  Jozefien,	  Eleni,	  Bob	  en	  Bram.	  	  

	  

	  



Jeevee’s 

 

Jow	  jow	  jow	  J	  to	  the	  V’s!	  Welcome	  back	  to	  the	  new	  scouts	  year!!	  Het	  kamp	  is	  nog	  maar	  net	  voorbij	  
en	  we	  zijn	  weer	  goed	  begonnen	  met	  een	  knaleditie	  van	  de	  Elewijtse	  pijl!!	  Het	  jaar	  belooft	  weer	  kei	  
neig	  te	  worden!	  Met	  zo’n	  cool	  leidingsteam	  kan	  dit	  ook	  niet	  anders:	  te	  toffe	  mensen	  van	  het	  vorige	  
leidingsteam	  zijn	  behouden	  en	  daarbovenop	  hebben	  de	  leukste	  leiders	  uit	  de	  andere	  takken	  ons	  
vervoegd.	  

	  

Zondag	  20	  september:	  Facebook	  Spel	  

Aangezien	  jullie	  allemaal	  verslaafd	  zijn	  aan	  de	  
sociale	  media	  &	  jullie	  privacy	  instellingen	  niet	  op	  
en	  top	  zijn	  hebben	  wij	  hier	  misbruik	  van	  gemaakt	  
en	  een	  groot	  facebook	  spel	  in	  elkaar	  gestoken,	  vol	  
met	  sappige	  weetjes	  over	  jullie	  privé	  leven.	  Maar	  
ook	  de	  leiding	  blijft	  niet	  gespaard.	  We	  komen	  
vandaag	  de	  mafste	  dingen	  over	  elkaar	  te	  weten!	  
En	  op	  het	  einde	  van	  de	  dag	  veranderen	  we	  
allemaal	  onze	  privacy	  instellingen	  zodat	  
wildvreemde	  mensen	  niet	  meer	  te	  weten	  kunnen	  
komen	  dat	  jullie	  stiekem	  allemaal	  van	  Justin	  
Bieber	  en	  One	  Direction	  houden.	  #wijzelesgeleerdvandaag	  #bedanktleiding	  	  

Van	  2	  tot	  5	  @	  the	  locals	  is	  dus	  de	  boodschap!	  

	  

Zondag	  27	  september:	  Paintball	  met	  Vriendjes	  

We	  vliegen	  er	  in	  het	  begin	  van’t	  jaar	  al	  direct	  in	  met	  de	  bangelijkste	  vergadering:	  
F*CKINGAWESOMEMEGABLOODYBRILLIANT	  PAINTBALL	  GAMES!!!!!	  Deze	  editie	  is	  lichtjes	  anders	  dan	  
andere	  jaren,	  want	  we	  verwachten	  dat	  jullie	  allemaal	  een	  extra	  buddy	  meenemen	  om	  jullie	  legers	  te	  
versterken.	  Kies	  jouw	  vriendje	  dus	  wijselijk,	  zodat	  uw	  team	  niet	  in	  de	  pan	  gehakt	  wordt!	  Neem	  dus	  
echt	  wel	  iemand	  mee	  zodat	  we	  gigantische	  paintball	  veldslagen	  kunnen	  voeren.	  Voor	  diegenen	  die	  
het	  concept	  nog	  niet	  kennen,	  meenemen:	  

-‐ Vriendje!!!!!!!!	  (des	  te	  meer,	  des	  te	  beter,	  meerdere	  vriendjes	  per	  persoon	  is	  toegestaan!)	  
-‐ Witte	  T-‐shirt	  
-‐ PVC	  buis	  (Gele	  electriciteitsbuis,	  diameter:	  16mm,	  lengte	  10	  tot	  50cm,	  te	  koop	  in	  de	  je	  

favoriete	  doe-‐het	  -‐zelf	  zaak)	  
-‐ Plastic	  fles	  +	  riem	  om	  pijltjes	  in	  te	  bewaren	  
-‐ Voorgerolde	  pijltjes	  
-‐ Tijdschriften	  om	  extra	  pijltjes	  te	  rollen	  op	  de	  vergadering	  
-‐ Awesomeness	  

(ps	  .	  dit	  is	  de	  ideale	  vergadering	  om	  te	  laten	  zien	  hoe	  fantastisch	  cool	  de	  scouts	  wel	  niet	  is)	  

(Pps:	  van	  2-‐5	  aan	  de	  locals)	  
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Zondag	  4	  oktober:	  Sportival	  

Vandaag	  is	  het	  sportival	  in	  het	  Bloso	  domein	  in	  hofstade.	  Kom	  zeker	  met	  de	  fiets.	  Voor	  het	  sportival	  
moet	  op	  voorhand	  ingeschreven	  worden.	  Hou	  dus	  zeker	  julle	  mailbox	  in	  de	  gaten	  voor	  inschrijvingen	  
en	  het	  exacte	  tijdstip!!	  

Het	  belooft	  alvast	  een	  sportieve	  editie	  te	  worden.	  

	  

Zondag	  11	  oktober:	  Parcour	  vergadering	   	  

Omdat	  onze	  voorgaande	  vergaderingen	  compleet	  hersenloos	  entertainment	  waren	  gaan	  we	  vandaag	  
de	  educatieve	  toer	  op.	  We	  verkennen	  op	  deze	  mooie	  zondag	  het	  wiskundige	  concept	  van	  de	  
“rechte”.	  We	  zullen	  alle	  fijne	  aspecten	  van	  de	  rechte	  ontdekken!	  

In	  een	  notendop:	  we	  trekken	  een	  rechte	  op	  de	  kaart	  en	  lopen	  we	  deze	  af.	  	  

We	  laten	  ons	  hierbij	  niet	  van	  onze	  melk	  brengen	  door	  voortuintjes,	  meren,	  huizen,	  muren,	  bewaakte	  
gebieden,	  jachtterreinen,	  luchthavens,	  ikea-‐winkels,	  autostrades,…	  kortom,	  niets	  houdt	  ons	  tegen!	  	  

Maar	  pas	  op!	  We	  mogen	  niet	  gezien	  worden	  door	  de	  vijand	  die	  foto’s	  probeert	  te	  nemen	  van	  ons,	  
dus	  zal	  het	  sluipen	  en	  kruipen	  worden.	  	  

Van	  2	  tot	  5	  worden	  jullie	  verwacht	  aan	  de	  lokalen.	  	  

	  

Zondag	  18	  oktober:	  doop	  

Vandaag	  worden	  onze	  eerstejaars	  voor	  de	  eerste	  keer	  op	  proef	  gesteld.	  Dit	  is	  een	  mooie	  
voorbereiding	  voor	  de	  echte	  doop	  op	  kamp.	  De	  eerstejaars	  worden	  verwacht	  om	  2u	  in	  kleren	  die	  vuil	  
mogen	  worden	  (neem	  eventueel	  een	  handdoek	  en	  propere	  kleren	  mee).	  Hopelijk	  zijn	  jullie	  talrijk	  
aanwezig	  om	  te	  bewijzen	  dat	  jullie	  niet	  onderdoen	  voor	  de	  andere	  jongverkenners.	  Laat	  jullie	  niet	  
kennen	  boys!	  	  

2de	  en	  3de	  jaars	  worden	  om	  1u	  verwacht	  aan	  de	  lokalen	  om	  samen	  met	  de	  leiding	  de	  doop	  wat	  te	  
plannen	  en	  voor	  te	  bereiden.	  De	  vergadering	  duurt	  voor	  iedereen	  tot	  5u	  (	  en	  is	  nog	  steeds	  aan	  de	  
lokalen	  te	  doen).	  	  

	  

24	  en	  25	  oktober:	  Scoutsresto	  
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Dit	  weekend	  is	  er	  geen	  vergadering!	  Jullie	  worden	  natuurlijk	  wel	  allemaal	  verwacht	  voor	  ons	  heerlijk	  
scoutsrestaurant	  in	  De	  Prins!	  Meer	  info	  vind	  je	  van	  
voor	  in	  de	  samen	  maar	  wij	  kunnen	  jullie	  al	  vertellen	  
dat	  dit	  een	  niet	  te	  missen	  evenement	  is!	  We	  zien	  jullie	  
allen	  daar!	  Xxxxxxx	  

Zondag	  1	  november:	  Geen	  vergadering	  vandaag	  

G-‐Boys!	  Heeeeel	  slecht	  nieuws:	  ↑	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Zo	  zo!	  De	  eerste	  samen	  van	  ons	  nieuw	  jaar	  zit	  er	  weer	  op!	  Hier	  is	  nog	  een	  belangrijke	  datum	  die	  jullie	  
al	  zeker	  kunnen	  plannen	  in	  jullie	  agenda:	  6,7	  en	  8	  november	  is	  het	  weekend	  met	  onze	  knappe	  
wederhelft	  namelijk	  de	  JOGI’S!!	  <3	  

#kusjes	  #knuffels	  #looooooooove	  #groetjesvanSam	  (onze	  kapitein	  zit	  jammer	  genoeg	  nog	  altijd	  op	  
zee,	  maar	  we	  zien	  hem	  snel	  terug!)	  
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Mathilde,	  Leander,	  Marit,	  Sam	  en	  Joren	  
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Ola senioritas! 
 
 
Op het moment dat deze Samen wordt geschreven hebben we er al een eerste gezellige 
kennismaking opzitten: De Elewijtse Pijl! Samen leuk gefietst en gebabbeld dat het een lieve 
lust was! 

 

Oohja voor zij die niet weten wie de leiding is hier nog een klein fotootje: 

 

 

 
 
V.l.n.r.: Bernard, Anneleen, Anse en Poedel 
 
 
Eerst al een paar belangrijke data voor in jullie agenda: 
 
4 oktober: Sportival + Spaghettislag van de foeriers 
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23 oktober: Dag van de jeugdbeweging 
24-25 oktober; Scoutsrestaurant  

6-7-8 November: Weekend 

 

Hier komt ie dan, de maandschors voor september en oktober: 

 
 
Nog niet hier, pas op de volgende pagina :D 
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Zondag 20 september 14u – 17u @locals 
 
 
Iets met foto's, camera's, het geweldige Elewijt en omstreken en dat terwijl het 
gehele spel in mysterie is verhuld!  
Ook je fiets meebrengen is zeker handig, te voet gaat het nogal moeilijk zijn. 
 
Nog mee te brengen: Goed humeur en stralend gezichtjes 
	  

Afspraak aan de omheining van de nieuwe chalet. 
 
 
Zondag 27 september 14u – 17u aan onze vaste stek op zondag 
 
 
Na de leuke vergadering vorige week hebben jullie natuurlijk ( ;-) ) honderduit tegen 
jullie vriendinnen verteld hoe leuk de scouts is en staan zij te popelen om ook eens 
mee te doen.  
 

We spelen het grote koppelspel, natuurlijk heb je hiervoor ook een vriendje nodig. 
Breng dus zeker allemaal een vriendje mee! 

 

 

Zondag 4 oktober 11u – 18u (ongeveer, we gaan na het optreden nar huis) aan 
de lokalen 
 
JOEPIE! Het is weer Sportival! 
We gaan de boel daar overnemen! Zeker met de fiets komen en verkleed in julllie 
foutste sportoutfit! Neem zeker ook een lekker hapje en drankje mee zodat we 
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gezellig kunnen picknicken daar. 
Na al het sporten gaan we naar het optreden van Dj Sam De Bruyn kijken! 

 

Het Sportival kost 5 Euro als we voorinschrijven, laat ons zeker iets weten VOOR 24 
september (via Facebook/mail) of je mee gaat of niet anders betaal je 7 Euro aan de 
kassa. 
 
Als we terug zijn van het Sportival kan je op de scouts een super lekkere spaghetti 
eten klaargemaakt door de foeriers. Kom dat zeker proeven! 
 
 
Zondag 11 oktober 14u – 17u de meest geweldige plek in Elewijt! 
 
Wablief? Omtert meest en dat omtert langst? Euh ik snap het niet... 
De leiding snapt het al wel :D  
Als jullie het graag ook snappen zien we jullie graag aan de lokalen! 
 
 
Zondag 18 oktober 14u – 17u aan het balkenkot 

 

Technieken saai? Niets is minder waar, technieken hoeven niet altijd over sjorren te 
gaan. 
We gaan hier en daar (hopelijk) iets bijleren en zelfs iets wat van pas kan komen 
tijdens het weekend... Spannend he!	  

 



Gidsen 

 

 
Weekend 24/25 oktober 

 

Naar goede gewoonte voorzien we de mensen weer van lekker eten! 
Graag hadden we jullie hulp gehad bij het afwassen en afdrogen van de borden en 
bestek. 
Zoals elk jaar beloofd het daar een leuke boel te worden. 
Meer info omtrent uren en hoeveel personen we nodig hebben volgen nog via 
Facebook/mail. 
 

 
ZATERDAG 31 oktober 20u – 22u 
 
Je leest het goed dit is op een zaterdagavond! 

 
Spooky wordt het wel 

Een klein beetje angst  

Maar ook veel gelach 

Ik kan helemaal niet rijmen 

Koelkast, 

 

Doe zeker donkere en warme kleren aan! 

 

 

6/7/8 November 
 
Joepie we gaan op weekend! Yesyesyesyes! 

We gaan survivallen! Meer info hierover krijgen jullie nog via Facebook/mail. 
Maar het zal al super tof worden! 
 
Boem klets meteen een hele hoop informatie! 
 

 
We zien jullie graag terug op de vergaderingen! 
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XOXO 
De Gidsenleiding! 

Anse, Anneleen, Berwout en Jan	  
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Eerste Samen 
Jo droezen, het nieuwe jaar is weer begonnen dus gedaan met te niksen op zondag! 
Wa ga ge de komende 6 zondagen mogen verwachten: 
 

 
 
Zondag 21 September 
Vandaag is de eerste grote dag, de eerste scoutsdag van het 
jaar, de belangrijkste scoutsdag van het jaar! Welle gaan een 
grote kuis doen van onze mancave, zodat we dit de rest van het 
jaar al ni meer moeten doen! Want 1 keer kuisen is eigenlijk 1 
keer te veel! Na het kuisen personaliseren we die cave met wat 
mooie posters/kunstwerken, dus neem zeker wat mooie 
exemplaren mee. Kom ook maar met de vélo naar de lokalen, 
om 2u it is! 

 
 
 
Zondag 27 September 
We gaan is ne stap in de wereld zetten en onze omgeving eens verkennen. Zie da ge 
uitgeslapen bent en trekt de stapschoenen al maar aan! Wij verwachten ulle om 2 uur aan de 
lokalen in uniform. 
 
 
Zondag 4 Oktober 
Na al da sportief gedoe van de voorbije weken gaan we vandaag echt het toppunt van onze 
sportcarière bereiken. We gaan wat sporten en dansen in het bloso domein met alle andere 
jeugdverenigingen uit de buurt. Het is wel de bedoeling dat wij al die andere verenigingen 
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domineren op elk vlak dan ook, dus als ge een sport nog ni goe kunt moete al maar beginnen 
trainen!  
 
Tegen 17 uur keren wij terug naar de lokalen aan de scouts en hebben onze fouriers van op 
kamp een spaghetti festijn in elkaar gebokst voor ons. Ouders, tantes, broeders, zusters, 
vrienden of iet anders da ge kunt vinden zijn welkom om mee te eten! Alle opbrengsten van de 
spaghettislag gaat naar nieuw kookgerief voor op kamp! Dus hoe meer volk hoe beter (en toffer) 

 
 
Zondag 11 Oktober 
Ballen, ze zijn van immens belang in het leven van een verkenner, daarom is het vandaag 
ballenvergadering. Zoek jullie beste en mooiste ballen uit en kom er mee naar de lokalen, kleine, 
grote, ovaal of rond, maakt niet uit, neem ze mee! Van 2 tot eind aan de lokalen. 

 
Zondag 18 Oktober 
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Als oudste en beste tak in scouts Elewijt moeten wij het goede voorbeeld geven. Da hebbe wij 
dit jaar op kamp bewezen met onze super neige tafel! Dit jaar gaan we onze prestaties nog wa 
upgraden en dat gebeurt vandaag. Tussen 14u en 17u bouwen wij de neigste shit da ge tot nu 
toe al gezien gaat hebben! 
Vrijdag 23 Oktober 
Opgelet: dit is een vrijdag! Het is vandaag dag van de jeugdbeweging en wij als Scouts Elewijt 
doen hier aan mee. We spreken met de volledige scouts af om 7u ‘s morgens aan de lokalen 
met de fiets. Van daaruit vertrekken wij naar Mechelen om nog snel te gaan ontbijten voordat de 
lessen terug beginnen. Voor de studenten die in Mechelen studeren kunnen we onder de 
middag ook op de grote markt gaan meedoen met de randanimatie en samen iets eten. Voor de 
studenten die niet in Mechelen zitten verwachten wij wel dat ook zij in uniform naar het scholeke 
trekken.  
 
Zaterdag 24 & Zondag 25 Oktober 
DIT IS EEN WEEKEND! Het is scoutsrestorant. Welle gaan weer onze vrouwelijke kant moeten 
showen aan de gidsen, want welle gaan een heel weekend lang mogen afwassen met die 
miekes. Smeer ook ulle kuiten ook maar in want tijdens de dode momenten gaan we tits-
toernooien houden. Vergeet ook niet dat tijdens de nacht van zaterdag op zondag het uur 
veranderd van 3 naar 2 waardoor we een uur langer kunnen maffen! Meer info over waar en 
wanneer we jullie verwachten volgt nog. 
 
Ge hebt ons allemaal tijdens de overgang met den elewijtse pijl kunnen zien, 
dus een fotoke van ons is niet meer nodig. In de plaats daarvan hebben wij iet veel beters voor 
ulle: 
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Gijser     Veggie  Weichie   Nicker  

	  



   Jin 

 

Beste Jinnertjes, 
 
Let The Party BeJin 
 
Na al ons geplan en gewerk van de laatste dagen/weken kunnen we er nu pas echt aan 
beginnen. 
Geen gezever, voila dit is het dan: 
 
Zondag 20 September: AA-me... kennismaking 
Vandaag gaan we eens zot doen en beginnen we onze vergadering om 14:00, en om het 
nog zotter te maken gaan we door tot wel 17:00. 
Jullie zitten nu al 12 jaar bij elkaar in de scouts, maar hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk? 
Dit komen we vandaag te weten bij het enige echte kleuren-leer-je-medejinner-kennen-spel. 
Wat hebben jullie allemaal nodig? Gekleurde kleren (zie mail) en een fiets + slot. 
Vraag elkaar dus al maar goed uit zodat je zeker voorbereid naar de vergadering komt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 27 September: Mosselfeesten 
Deze week spreken we af om 13:00 aan de lokalen. We hebben al gezien dat jullie niet bang 
zijn om jullie handen uit de mouwen te steken dus gaan we vandaag Sint Augustinus een 
handje helpen met hun mosselfeesten.  
Ondertussen kunnen we ook al eens nadenken over onze Jin slogan, pull en andere zever. 
We ronden deze dag af om 18:00 om dan met wie wil gezellig samen iets te eten (een 
mosseltje ofzo). 
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Zondag 4 Oktober: SPORTIVAL 
Sportief uit de hoek komen is vandaag ons doel.  
Maar wij zouden de jin niet zijn als we dat niet op een andere manier zouden doen. 
Daarom gaan we vandaag verkleed als Dieren (en nee een kater telt niet). 
Wat nemen we allemaal mee vandaag? 
- Verkleedkleren 
- Fiets + slot 
- 5 euro 
- Iets voor te eten, en iets voor te drinken. We nemen allemaal iets mee dat we kunnen 
delen, zo maken we er 1 grote gezellige pic-nic van. 
- Ons goed humeur 
Van hoelaat tot hoelaat duurt da grapke? 
We spreken af om 10:00 aan de lokalen en we komen terug tegen 18:00. 
Hoe lekker onze pic-nic ook was, ondertussen hebben we al weer honger. 
Daarom zullen de fouriers onze buikjes vullen met lekkere spaghetti op hun jaarlijkse 
spaghettislag aan de lokalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 11 Oktober: Pimp my jinbar 
Trek allemaal jullie schilderskleren aan, neem de leukste decoratie mee die je maar kan 
bedenken. Plunder al het werkgerief van de papa en laat je creativiteit de vrije loop, want 
vandaag gaan we er voor zorgen dat de jinbar NOG meer aanvoelt als thuis. 
Kom dus allemaal van 14:00 tot 17:00 naar onze living in de jinbar. 
 
Zondag 18 Oktober: Vriendjesvergadering 
Jullie onwetende vrienden begrijpen waarschijnlijk niet waarom jullie zo zot staan van de 
scouts. Laat ze het zelf ontdekken van 14u tot 17u @ de jinbar 
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24-25 Oktober: SCOUTSRESTAURANT jippie!!! 
 
Omdat de kapoenen niet een heel jaar op nen betonnen vloer kunnen spelen gaan we deze 
zaterdag en zondag hardcore tappen en nog hardcorder drinken opdienen bij alle dorstige 
ouders, familieleden, vrienden,... zodat we een nieuw dak kunnen betalen voor de challet. 
Dus maak maar goed veel reclame bij iedereen! 
 
Een werklijst met de shiften voor wie wanneer tapt/opdient volgt nog op #Facebook. 
 
26 oktober-1november: MIDWEEK nog jippie-er!!! 
 
Zoals jullie allemaal al weten gaan we deze week door brengen in onze geliefde lokaaltjes 
Verdere info volgt nog! 
 
 

Tot dan #flepperds! Lina, Develter & Opti 
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