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

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 

December 2015 
	  

V.U.: Anse Kuyl, Bergstraat 18, 1982 Weerde 
P3A9105 
Verschijnt maandelijks behalve in juni en augustus 

Afgiftekantoor: 1980 Zemst 

 





Redactioneeltje 
 

 
 

Een leven zonder 
dromen is als een tuin 

zonder bloemen. 
 

 

 

 

Levenswijsheid van de samenploeg 

- Anse Kuyl & Zoë Clinckspoor  

Op de volgende bladzijde vind je nog een leuke kleurplaat! 
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Woordje GRL 

	  

Hallo	  iedereen!	  

	  

De	  dagen	  worden	  korter,	  de	  nachten	  langer,	  de	  winter	  komt	  eraan!	  In	  
scoutsland	  betekent	  dit	  vooral:	  avondvergaderingen.	  Kijk	  dus	  goed	  na	  in	  de	  
samen	  van	  je	  tak	  op	  welke	  dag	  en	  om	  hoelaat	  je	  vergadering	  hebt	  in	  december.	  
Ook	  hebben	  de	  meeste	  takken	  hun	  kerstfeestje	  in	  december,	  joepie!	  

	  

Op	  zondag	  6	  december	  zal	  de	  Sint	  langskomen	  op	  de	  scouts,	  voor	  wie	  braaf	  is	  
geweest	  zit	  er	  misschien	  wel	  wat	  lekkers	  in!	  Verder	  is	  er	  op	  zaterdag	  19	  
december	  de	  jaarlijkse	  kerstmarkt,	  aan	  het	  kerkplein	  in	  Elewijt.	  Dit	  jaar	  is	  het	  
goede	  doel	  naar	  waar	  de	  opbrengst	  zal	  gaan	  'Open	  Kamp	  Brabant':	  	  

	  

"Zin	  in	  een	  scoutskamp	  met	  net	  dat	  tikkeltje	  meer?	  Open	  Kamp	  Brabant	  is	  wat	  
jij	  zoekt!	  Een	  scoutskamp	  met	  maatschappelijk	  kwetsbare	  en	  kansarme	  
kinderen	  die	  doorgaans	  geen	  lid	  zijn	  van	  Scouts	  en	  Gidsen	  Vlaanderen.	  Op	  Open	  
Kamp	  kunnen	  ze	  met	  volle	  teugen	  genieten	  van	  een	  onvergetelijke	  tijd	  vol	  
ambiance!"	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Verder	  houden	  we	  op	  zondag	  14	  februari	  2016	  de	  tweede	  editie	  van	  onze	  
'Valentijns-‐ontbijtmanden'.	  Meer	  info	  volgt	  in	  de	  volgende	  samen	  en	  via	  onze	  
website	  en	  facebook-‐pagina.	  

	  



Woordje GRL 

	  

We	  hebben	  recent	  onze	  mailadressen	  'gepimpt',	  de	  oude	  blijven	  gelden,	  maar	  
vanaf	  nu	  is	  de	  leiding	  ook	  bereikbaar	  via:	  	  

	  

groepsleiding@scoutselewijt.be	  

kapoenen@scoutselewijt.be	  

kabouters@scoutselewijt.be	  

welpen@scoutselewijt.be	  

jonggidsen@scoutselewijt.be	  

jongverkenners@scoutselewijt.be	  

gidsen@scoutselewijt.be	  

verkenners@scoutselewijt.be	  

jin@scoutselewijt.be	  

	  

Neem	  ook	  een	  kijkje	  op	  onze	  vernieuwde	  website:	  www.scoutselewijt.be	  of	  
vind	  ons	  leuk	  op	  facebook,	  zoek	  naar	  'Skoette	  Elewijt'.	  	  

Verder	  wensen	  wij	  jullie	  fijne	  feestdagen	  toe!	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

Jeroen	  De	  Leener	  (0479/32.94.90),	  Maarten	  Rombouts	  (	  0471/96.18.81)	  en	  
Toon	  D'Hoore	  (0486/51.32.39)	  

 
 



Kapoenen 

	  

Dag lieve kapoentjes, 
 
Het is alweer de laatste maand van het jaar. Een maand vol cadeautjes. Want voor 
wie braaf is geweest zal er vast een pakje van de Sint komen, en de Kerstman zal 
jullie ook wel niet vergeten. Op de scouts gaan we ook goed feest vieren, wees maar 
paraat om een paar kilo’s bij te komen. 
 
Zondag 29 november 
Vandaag gaan we zwemmen met de grote jongens en meisjes van de jin. Zij zullen 
mee met ons spelen in het zwembad van Londerzeel. We vragen aan jullie lieve 
mama’s en papa’s om ons te brengen en te komen halen. Niet iedereen hoeft te 
rijden. Jullie kunnen onderling afspreken wie wanneer rijdt.  
We spreken af aan onze lokalen om 10u. 
Jullie mogen ons terug oppikken om 12.30u aan het zwembad. 
 
Zondag 6 december 
Jawel, het is zo ver. Dit is de dag waar jullie het meest naar uitkijken. Vandaag komt 
de Goed Heilig man, Sinterklaas genoemd, een bezoekje brengen aan de scouts. En 
als jullie braaf zijn geweest krijgen jullie een pakje van de Sint en zijn Pieten. Doe 
maar goed jullie best op de scouts om braaf te zijn. Verwen jullie leiding maar eens 
goed en dan krijgen jullie zeker wat lekkers. 
 
Zondag 13 december 
De vakantie is in zicht. Nog 1 weekje naar school en we mogen weer 2 weken in 
onze luie zetel plakken. En naar de scouts komen natuurlijk. Want we gaan een 
superdeluxe kerstspel spelen. Gemaakt door jullie liefste leiding Rani. Van 2 tot 5 
aan de lokalen schatteberen! 
 
Woensdag 23 december 
Jaja je leest het goed, een woensdag. Binnen 2 dagen is het Kerstmis maar omdat 
jullie dan allemaal aan het smullen zijn van een gevulde kalkoen vieren wij vandaag 
al Kerst op de scouts. Wij zorgen voor een hapje en drankje dus zorg dat je met een 
hongertje afzakt naar de scouts. Misschien is er zelfs iets voor den hollen tand J 
Wat zou kerst zijn zonder pakjes? Niets natuurlijk. Daarom mogen jullie allemaal een 
klein cadeautje meenemen dat maximum €5 heeft gekost. Dit feest vindt plaats aan 
onze lokalen van 18u tot 20u 
 
Januari 
Vanaf januari zullen we avondvergaderingen organiseren. Het grotendeel van de 
leiding zit in een zware examenperiode en kunnen daarom geen vergaderingen op 
zondag organiseren op zondag. Hou dus zeker je mail/samen in de gaten voor juiste 
dagen en uren. Meer informatie volgt in de samen van januari.  
 



Kapoenen 

	  

Zo dat was het dan voor deze maand. Vier goed, feest goed en niet te zat eh 
kapoenen ;) 
Groetjes van jullie allerliefste-coolste-geweldigste leiding! 
	  
	  

 
 

    
 

 	  
	 

	  



Kabouters 

	  

HALLO  ALLERLIEFSTE  KABOUTERS!    

De  laatste  maand  van  het  jaar  is  alweer  aangebroken,  en  laten  we  eerlijk  zijn:  

december  is  ook  wel  één  van  de  leukste.  De  Sint  komt  (feest  +  misschien  wel  

cadeautjes),  de  Kerstman  komt  (feest  +  misschien  wel  cadeautjes),  het  is  Oudjaar  

(feest  +  laat  opblijven  +  misschien  wel  cadeautjes)  én  het  is  ook  nog  eens  vakantie.  

Maar  dat  is  natuurlijk  niet  het  enige  wat  december  zo  leuk  maakt,  elke  zondag  is  

het  op  de  scouts  natuurlijk  ook  één  groot  feest!  

29   november   

VERKLEEDVERGADERING!  Verkleed  je  vandaag  als  een  tovenaar  of  tovenares,  

vandaag  gaan  we  een  magische  wereld  ontdekken!  Van  2  tot  5  aan  de  lokalen.     

6   december   

Deze  dag  heeft  weinig  uitleg  nodig  denk  ik.  De  enige  vraag  die  

ons  nog  rest:  zijn  jullie  braaf  geweest  dit  jaar?  We  zullen  het  te  

weten  komen,  want  de  Sint  komt  mét  zijn  boek!  Doe  dus  

nog  maar  extra  je  best  bij  je  mama,  papa,  juf,  meester,  

oma,  opa,  tante,  nonkel…  anders  zal  Zwarte  Piet  eens  op  

bezoek  moeten  komen…  

Van  2  tot  5  aan  de  lokalen!    



Kabouters 

	  

13   december   

VERRASSINGSVERGADERING!!!!!!!  2  tot  5  aan  de  lokalen  

20   december   

Het  is  bijna  Kerst,  en  dat  vraagt  natuurlijk  om  een  feestje!  We  

doen  dit  niet  alleen:  de  boys  van  de  welpen  zullen  ons  

vergezellen  deze  avond.  Doe  allemaal  maar  jullie  mooiste  

kleren  aan  (niet  je  allermooiste  natuurlijk,  we  zijn  nog  altijd  

op  de  scouts  J  ),  want  we  maken  er  een  chic  feestje  van.    

Bij  een  kerstfeestje  horen  ook  

cadeautjes,  dus  neem  allemaal  ook  1  

cadeautje  mee  dat  geschikt  is  voor  

jongens  én  meisjes  (max.  €5).  

Dit  feest  zal  doorgaan  aan  de  lokalen  

van  18   uur    to t    20 :30   uur.  Jullie  

krijgen  dus  ook  eten.    Neem  hiervoor  

€5   mee.   

27   december   

Wij  zijn  nog  aan  het  bekomen  van  al  dat  lekkere  eten  en  leuke  feesten,  dus  

vandaag  geen   vergader ing .  



Kabouters 

	  

3    januar i      

Zijn  jullie  al  genoeg  uitgerust?  Want  vandaag  gaan  we  op  stap!  Verkleed  je  in  één  

van  de  drie  koningen  (Melchior,  Balthazar  of  Caspar),  en  smeer  je  stem  alvast  in,  

want  we  gaan  zingen  voor  3  Koningen!  Van  2  tot  5  aan  de  lokalen.  

  

Dat  was  het  voor  deze  maand,  maar  we  zijn  nog  niet  klaar!  

Ben  je  nieuw  bij  de  kabouters?  Leer  dan  zeker  dit  liedje  vanbuiten.  We  zingen  dit  

bij  elke  opening.  

Kabouters	  lopen,	  lachen,	  roepen,	  bulderen	  en	  zingen	  	  
We	  proesten,	  dansen,	  hollen,	  tieren,	  vallen	  om	  en	  springen	  	  
We	  klappen	  in	  de	  handen	  (klap,	  klap,	  klap,	  klap,	  klap),	  we	  toeteren	  in	  
het	  rond	  (toet,	  toet,	  toet)	  en	  zijn	  we	  dan	  opeens	  heel	  moe,	  dan	  vallen	  
we	  op	  de	  grond!	  

  

Kusjes  van  de  leukste  leiding  ooit!  

Doc ,   Pr ins ,   Boswachter ,   Dope ,   B loos je    en   Nieze l   

  

  
 

 



Welpen 

	  

We	  zijn	  er	  weer!	  Met	  een	  nieuw	  boekske	  voor	  een	  nieuwe	  maand!	  Laat	  ons	  er	  meteen	  invliegen,	  
voor	  weer	  veel	  zondagen	  vol	  plezier!	  

	  

6	  december	  

Zie	  ginds	  komt	  de	  stoomboot!	  Wie	  is	  er	  daar,	  jawel	  hoor.	  Het	  is	  de	  sint,	  heb	  je	  
zin	  in	  wat	  leuke	  cadeautjes	  en	  om	  deze	  aardige	  man	  een	  in	  levende	  lijven	  te	  
ontmoeten?	  Kom	  dan	  zeker	  van	  	  
14-‐17	  uur	  naar	  de	  scouts!	  	  

	  

13	  december	  

1,2,3,4	  hup	  naar	  achter,	  hup	  naar	  voor.	  1,2,3,4	  hup	  naar	  achter,	  hup	  naar	  voor.	  
Adem	  in	  en	  adem	  uit!	  Om	  14u	  gaan	  we	  ons	  spieren	  wat	  los	  maken	  en	  een	  hele	  
vergadering	  sporten.	  Om	  17u	  hebben	  we	  voldoende	  getraind.	  
tot	  dan!	  	  

	  

	  

20	  december	  

Dit	  is	  een	  zaterdag,	  doe	  je	  	  beste	  kostuum	  aan	  en	  kom	  de	  kabouters	  
vergezellen	  voor	  een	  romantisch	  kerstfeestje!	  Neem	  een	  cadeautje	  
mee	  van	  ongeveer	  	  €	  5.	  Het	  lekkere	  eten	  dat	  jullie	  hier	  krijgen	  zal	  van	  
de	  beste	  chef	  kok	  komen.	  Kom	  dus	  zeker	  langs	  voor	  een	  leuk	  dinertje	  
en	  een	  dansje	  met	  de	  kabouters.	  Het	  dinertje	  zal	  ook	  5	  euro	  kosten.	  	  

	  

	  

27	  december	  

Opgelet,	  vergadering	  op	  zondagAVOND!	  Doe	  donkere	  kleren	  aan	  want	  we	  spelen	  een	  sluipspel.	  Leer	  
de	  technieken	  van	  een	  echte	  sluiper	  en	  niet	  gezien	  te	  worden.	  Kom	  naar	  de	  lokalen	  om	  19	  uur.	  Om	  
20u30	  mag	  je	  naar	  huis	  sluipen.	  	  

	  

2	  januari	  

Poker,	  blackjack,	  roulette,	  noem	  maar	  op.	  Vanavond	  casino	  avond	  aan	  de	  
lokalen	  van	  19	  uur.	  Ons	  casino	  sluit	  zijn	  deuren	  om	  21	  uur.	  

	  

	  

	  



Welpen 

	  

Zo	  dan	  is	  de	  maand	  december	  ook	  weeral	  voorbij!	  Op	  naar	  de	  volgende!	  
	  

Groetjes	  van	  jullie	  leiding!	  

Balou	  -‐	  Sona-‐	  Kigo	  -‐	  Akela-‐	  Jacala	  &	  Bagheera	  

	  

	  

	  

 



Jong-gidsen 

 

Elaba	  liefste	  Jogi’s	  ,	  	  

	  

De	  laatste	  maand	  van	  het	  jaar	  komt	  er	  weer	  aan,	  dat	  betekent	  jammer	  genoeg	  ook	  examens.	  Maar	  
na	  de	  zware	  inspanning	  	  komt	  de	  vakantie	  eraan,	  joepie!	  Wij	  met	  de	  leiding	  wensen	  jullie	  heel	  veel	  
geluk	  toe	  tijdens	  de	  examens	  en	  hopen	  dat	  jullie	  eens	  aan	  ons	  denken	  terwijl	  jullie	  liggen	  te	  luieren	  
tijdens	  de	  vakantie	  .	  	  

Zo	  ,	  naar	  gewoonte	  zijn	  hier	  een	  paar	  leuke	  zegswijzen	  over	  december	  :	  	  
december	  zacht	  en	  dikwijls	  regen	  ,	  geeft	  weinig	  hoop	  de	  goede	  zegen.	  
december	  veranderlijk	  en	  zacht	  ,	  een	  hele	  winter	  zonder	  kracht.	  
decemberwind	  uit	  de	  oost	  ,	  brengt	  zieke	  kinderen	  weinig	  troost.	  	  

	  

Dat	  was	  het	  weer	  voor	  spreuken,	  nu	  beginnen	  we	  aan	  het	  belangrijkste	  van	  allemaal	  ,	  de	  
maandschors.	  

Vrijdag	  4	  december	  ‘	  15	  :	  sinterwelness	  

Zoals	  jullie	  in	  de	  vorige	  samen	  hebben	  kunnen	  lezen	  gaan	  we	  onszelf	  eens	  goed	  verwennen.	  	  
Haal	  die	  nagellak,	  maskertjes	  ,	  krultangen,	  extra	  lange	  wimpers	  ,	  …	  maar	  boven	  .	  Neem	  ook	  allemaal	  
een	  eitje	  mee	  ,	  wij	  weten	  hier	  nog	  wel	  iets	  leuk	  en	  gezond	  mee	  .	  	  
We	  gaan	  iedereen	  zich	  op	  zen	  best	  laten	  voelen.	  Dit	  gaan	  we	  doen	  in	  ons	  eigen	  welness-‐salon	  te	  
Elewijt	  van	  19u	  tot	  21	  uur	  .	  	  See	  you	  there	  girlzzz.	  

	  

Zaterdag	  12	  December	  ’15	  :	  La	  guerre	  du	  feu	  	  

Zoals	  jullie	  kunnen	  lezen	  gaan	  we	  de	  oorlog	  van	  het	  vuur	  spelen.	  Maar	  nog	  belangrijker	  gaan	  we	  jullie	  
eerst	  leren	  hoe	  jullie	  een	  deftig	  vuurtje	  moeten	  maken	  in	  een	  veilige	  omgeving.	  Pas	  daarna	  gaan	  we	  
beginnen	  met	  het	  neerhalen	  van	  elkaars	  vuur.	  J	  Dit	  gaan	  we	  doen	  van	  19uur	  tot	  21u30	  	  aan	  de	  
lokalen.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Jong-gidsen 

 

	  

Zaterdag	  19	  december	  ’15	  :	  Kerstfeestje	  	  

Na	  ons	  super	  neige,	  leuke,	  over	  de	  top	  weekend	  me	  de	  jv’s	  ,	  gaan	  we	  ze	  nog	  eens	  uitnodigen	  om	  een	  
avond	  met	  ons	  door	  te	  brengen.	  Hopelijk	  hebben	  ze	  deze	  keer	  wel	  genoeg	  moed	  om	  eens	  met	  ons	  te	  
dansen	  ;-‐)	  en	  anders	  zullen	  we	  ze	  eens	  laten	  zien	  hoe	  het	  moet	  !	  	  
Verdere	  info	  zullen	  jullie	  nog	  krijgen	  in	  jullie	  mailbox.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Zondag	  3	  januari	  ’16	  :	  Nieuwjaarsbrunch	  	  

We	  hebben	  het	  nieuwe	  jaar	  allemaal	  goed	  ingezet	  met	  vuurwerk	  en	  kidibul.	  We	  hebben	  iedereen	  
onze	  beste	  wensen	  gegeven	  en	  de	  3	  kussen	  die	  daarbij	  horen.	  Maar	  de	  meest	  belangrijke	  mensen	  
zijn	  we	  vergeten,	  jullie!	  We	  vieren	  samen	  nog	  eens	  nieuwjaar	  op	  een	  gezellig	  brunch.	  Zo	  kunnen	  ook	  
wij	  onze	  wensen	  aan	  jullie	  overdragen.	  Dus	  als	  jullie	  je	  3	  kussen	  willen,	  nog	  eens	  gezellig	  samen	  
willen	  zijn	  of	  gewoon	  nog	  eens	  goed	  willen	  eten	  verwachten	  we	  jullie	  van	  11uur	  tot	  13u30	  aan	  de	  
lokalen.	  Wij	  zorgen	  voor	  al	  het	  lekkers!	  

	  

	   	  

Zo	  dat	  was	  het	  weer.	  Deze	  maand	  zit	  er	  ook	  alweer	  op	  L	  L	  L	  L	  L	  Maar	  dat	  betekent	  wel	  dat	  we	  
weer	  een	  maand	  dichter	  bij	  het	  kamp	  zijn	  J	  J	  J	  J	  J	  J	  J	  J	  J	  J	  J	  	  

Met	  heel	  veel	  lieve	  groetjes	  	  

JozefienEleniBramFienBob	  

	  



Jeevee’s 

 

December 
 

Hohoho	  de	  maand	  van	  vakantie	  en	  feesten!	  Of	  toch	  voor	  jullie!	  Want	  helaas	  
(en	  ergens	  ook	  wel	  goed)	  studeren	  wij	  allemaal	  nog….	  Daarom	  is	  er	  geen	  
enkele	  vergadering	  deze	  maand	  op	  zondag	  van	  14-‐17u.	  

è Om	  te	  weten	  welke	  dag	  en	  hoe	  laat:	  lees	  goed	  de	  samen!	  J	  
Met	  in	  ons	  achterhoofd	  beter	  te	  vroeg	  dan	  te	  laat	  wensen	  wij	  jullie	  ook	  al	  een	  

zalig	  kerstfeest	  een	  gelukkig	  nieuwjaar	  en	  fijne	  feestdagen!	  
XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX	  

 

Vrijdag 11 december  
Avondvergadering	  van	  19u-‐21u.	  Vandaag	  doen	  we	  eens	  zot	  en	  spelen	  we	  met	  
vuur.	  De	  dingen	  die	  we	  
vandaag	  op	  de	  scouts	  gaan	  
doen	  mogen	  niet	  meer	  
achteraf	  thuis	  nagebootst	  
worden.	  	  Leander	  en	  Joren	  zijn	  
alvast	  bezig	  met	  het	  vuur	  te	  
maken…	  

	  

Vrijdag 18 december 

	  

Weer	  een	  avondvergadering	  van	  19-‐
21u,	  maar	  niet	  zo	  maar	  één.	  
Vanavond	  gaan	  we	  helemaal	  uit	  de	  
bol.	  Jaja	  het	  is	  weer	  die	  tijd	  van	  het	  
jaar:	  kerstfeestje	  met	  de	  jong-‐gidsen.	  
Het	  thema	  is	  après-‐ski,	  Sam	  heeft	  zijn	  
skibroek	  al	  boven	  gehaald,	  vergeten	  
jullie	  je	  skikleren	  niet?	  	  



Jeevee’s 

 

Zaterdag 19 december 

Neen	  geen	  vergadering	  maar	  als	  jullie	  jullie	  leiding	  niet	  kunnen	  missen	  kunnen	  
jullie	  altijd	  eens	  langskomen	  op	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   in	  Elewijt!	  	  

 

 

Zondag 27 december 

L L L 

Helaas	  hebben	  wij	  geen	  vergadering	  voorzien	  omdat	  we	  denken	  dat	  jullie	  het	  druk	  
zullen	  hebben	  met	  cadeautjes	  uitpakken,	  nieuwjaarsbrieven	  voorlezen,	  taart	  eten,	  
…	  kortom	  familiefeesten!	  	  

Zondag 3 januari 

We	  zouden	  jullie	  graag	  om	  9u	  aan	  de	  
lokalen	  zien	  voor	  jullie	  gelukkig	  nieuwjaar	  
te	  wensen.	  Jullie	  mogen	  daarna	  direct	  
terug	  naar	  huis	  vertrekken	  of	  jullie	  
kunnen	  nog	  blijven	  voor	  een	  kei	  lekkere	  	  
NIEUWJAARSBRUNCH	  
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm.	  Na	  
twee	  uur	  ons	  buikje	  rond	  te	  eten	  mogen	  
jullie	  ouders	  jullie	  terug	  oppikken	  om	  11u.	  
Natuurlijk	  kon	  Mathilde	  weer	  niet	  
wachten	  en	  is	  ze	  al	  begonnen	  met	  eten! 

Ö 

 

	  

	  

	  



Gidsen 

 

Sehr	  geehrte	  Guides,	  
	  
Lesen	  Sie	  weiter	  und	  entdecken	  Sie	  was	  wir	  	  gehen	  tun	  nächsten	  Monat	  !	  
	  
Op	  zaterdag	  12/12	  verwachten	  wij	  jullie	  allemaal	  van	  19:30	  uur	  tot	  21:30	  uur	  aan	  de	  
lokalen	  van	  Elewijt.	  
Verder	  geven	  we	  jullie	  5	  tips:	  Donker,	  spel	  en	  dan	  bal	  ,	  warm.	  	  
	  
	  
Zaterdag	  19/12	  vieren	  wij	  dat	  Jezus	  werd	  geboren,	  dit	  doen	  we	  met	  onze	  mannelijke	  
wederhelften	  (ook	  wel	  verkenners	  genoemd).	  Voor	  wie	  wil	  verplaatsen	  we	  ons	  daarna	  
naar	  de	  kerstmarkt	  te	  Elewijt..	  	  
Verdere	  info	  volgt	  later.	  
	  
	  
	  
27/12:	  jammer	  genoeg	  geen	  vergadering	  L	  aangezien	  jullie	  hoogstwaarschijnlijk	  bij	  
familie	  aan	  het	  vieren	  zijn.	  	  
	  
	  
	  
Aangezien	  we	  nog	  niet	  genoeg	  hebben	  gegeten	  de	  laatste	  tijd,	  organiseert	  jullie	  lieve	  
leiding	  een	  nieuwjaarsbrunch	  op	  zondag	  03/01	  aan	  de	  lokalen	  van	  Elewijt.	  Wij	  hopen	  
jullie	  daar	  allemaal	  te	  mogen	  verwelkomen	  om	  10:30.	  Zo	  kunnen	  de	  gidsen	  ook	  het	  jaar	  
al	  feestend	  beginnen.	  	  
	  
Het	  leven	  is	  onvoorspelbaar	  en	  op	  zondag	  10/01	  wordt	  het	  nog	  onvoorspelbaarder	  in	  
het	  super	  zalige	  gidsen	  levenswegspel.	  Wees	  paraat!	  	  Wij	  verwachten	  jullie	  om	  14	  uur	  
aan	  de	  lokalen	  en	  om	  17	  uur	  mogen	  jullie	  weer	  naar	  huis	  toe	  gaan.	  	  
	  
Dat	  was	  de	  maandschors	  voor	  december!	  Hopelijk	  zijn	  jullie	  talrijk	  aanwezig!	  
	  
Xoxo	  de	  gidsenleiding	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Gidsen 

 

	  
	  
Anneleen	   	   	   	   	   Jan	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Anse	   	   	   	   	   	   Bernard	  
 

 



Verkenners 

 

Klets bam,  
 
Hier zijn we weer met onzen #3de #samen #december #feest! Aangezien gelle deze maand 
allemaal examens te fleppen  hebt zullen we ons in den avond moeten amuseren hé ! 
Hieronder het Pahaaalhet aan avondvergaderingen op ons programma:     
 
 
Vrijdag 4 December Casino Night !  
 
Okidoki pianisimoki, vanavond gaan wijle gokken gelijk echte chintokken! Naar goede 
gokgewoonte gaan we al ons geld opbrassen met het gedacht rijk te worden. Ma pakt dat da 
een dikke #lel is! Zie da ge wa deftig gekleed zijt (#gokchinees is ook deftig) zodat ge binnen 
moogt in Casino #El-Wahit @locals 
Welkom van 20u tot 22u 

 
 
 
 
Zaterdag 12 December Film Night ! 
 
Vandaag gaan we een filmke checken, zo ééntje da voor echte mannen is, waar alles 
ontploft en waar ge ni al te veel bij moet nadenken en natuurlijk waar er hier en daar een 
stukje vlees te zien is, want gelle zijt toch allemaal snoepers ze. #leheindek Neemt ook iets 
mee om te boefen en te zuipen tijdens de film, anders gaat da maar een saaie bedoeling 
zijn. Alright, dus om 19u30 film @verkennerbar.  
 
 
 
 
 
 



Verkenners 

 

Zaterdag 19 December Kerstfeest ! 
 
Vanavond het feest van onze Heer Jezus Christus, en uit jaarlijkse gewoonte geven we 
elkander dan cadeautjes en hangen we slingers in de kerstboom. Dus ook dit jaar 
verwachten wij dat jullie jullie mooiste kerstpull aandoen en dikke kerstsokken, want het 
vrouwelijke geslacht gaat ook aanwezig zijn! JIHAAA Na deze blije herdenking, kunnen we 
met degene dat nog goesting hebben afzakken naar de Kerstmarkt van El-Wahit. U wordt 
om 18u30 aan de scouts verwacht om die Gidsen te verwelkomen ;) Dit feest zal duren tot 

21u !  
 
Zaterdag 26 December Vuurbalvergadering  
 
Uurbal uurbal uurbal vanavond spelen we vuurbal! Zie da ge iets of wa brandvrije kledij aan 
hebt, dus GEEN trainingen en van die onnozelheden he want we kennen da me ulle 
paljaskes! Ge wordt verwacht van 20u tot 22u  

 
Voor de rest een gelukkige nieuwjaar en meer van de gezever he!  
Tot snel, Peace out  
Kleir



   Jin 

 

Let the party be Jin! 
 
Vrijdag 4 December 
Om al de examenstress een beetje achter ons te laten gaan we ons 
afreageren aan de lokalen. 
Om deze koude donker winteravond door te komen wagen we ons aan een 
groot vurig avontuur. 
Wie beheerst het beste de vuurkrachten? 
Kom en bewijs het met: La Guerre Du Feu 
Van 19:00 tot 22:00 aan onze vertrouwde lokalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 13 December 
Ondertussen weten jullie al dat de leiding jullie ontzettend goed kan 
verwennen. 
Dit maal gaan ze dit doen onder de vorm van een Anti-stress brunch. 
We verwachten jullie om 10:00 aan de lokalen met 3 eurotjes. 
Graag jullie aanwezigheid bevestigen op 1 of ander sociale netwerk site. 
Het einde is voorzien 13:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 19 December: kerstmarkt 



   Jin 

 

Vanavond is het kerstmarkt. De ideale plaats om de zatte medemens een 
kaart aan te smeren voor onze jinfuif. 
En natuurlijk altijd een gezellig samenzijn. 
 
 
 
 
 
 
Maandag 21 December: Kerstfeestje 
Chinees nieuwjaar! Details verder af te spreken, want jullie gaan dit keer zelf 
koken. vijf gangen-menu, oew yeah! Secret Santa komt langs, dus binnenkort 
gaan we namen trekken. Kadootjes rond de vijf euro. 
 
Donderdag 24 December: Christmas night @ jinbar 
Zoals de traditie het wil zal de jinbar open gaan op kerst avond.  
Wablief!!?? Op kerst avond? Jawell!! Op kerstavond. 
Maar ik heb een familiefeest. 
Hey, dat komt goed uit, ik ook. 
Maar je zei juist dat de jinbar open gaat? 
Dat klopt, wanneer de tante geen roddels meer heeft, al de restjes in de 
koelkast beland zijn, de nonkel zat genoeg is. 
Wat doe je dan? 
Juist, naar de jinbar gaan. 
Kerst draait om liefde voor elkaar, om gezellig samenzijn. 
Daarom is al de jin, leiding en oud leiding die avond welkom om de kerstsfeer 
ook met elkaar te delen bij een drankje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 3 Januari:  
Het jaar is nog vers, maar toch staan we al te popelen om elkaar weer te zien. 



   Jin 

 

Logisch ook, wat een top team. 
Vandaag is het tijd voor een nieuw concept. 
Jin 2 Jin. 
De naam zegt het al zelf. Aangezien we dit jaar geen 3de jaars vergadering 
kunnen houden, maar wij wel overtuigd zijn over jullie leidingscapaciteiten 
mogen een paar van jullie dit vandaag showen. 
Van 14:00 tot 17:00 zijn wij even jin, en mogen jullie laten zien wat voor gekke 
ideeën jullie kunnen omzetten in een vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Verslagen 
Vroeger toen de leiding nog jong was, was het de traditie dat we als lid een 
verslag maakten over de vergaderingen die we hadden meegemaakt. 
Deze verslagen kwamen dan in de samen zodat iedereen kon lezen hoe leuk 
de scouts wel is. 
Laat ons nu het geluk hebben dat wij alleen maar leuke dingen meemaken. 
Om deze traditie terug naar boven te brengen beginnen wij graag met een 
voorbeeld. 
Lees mee en kijk met veel heimwee terug naar onze midweek. 
 
Verslag Midweek 
Het begon allemaal op een maandag avond. 
Na een weekend restaurantje spelen waren we klaar om de week met ons 21 
koppig gezin door te brengen. 
18:00: De start van de midweek, met mondjesmaat komen de kindjes 1 voor 1 
naar hun verblijf voor de komende week. 
Terwijl pappie al de patatten aan het schillen was voor het avond eten, zocht 
de rest een plaats in de slaapzaal en richten we de eet/studeerzaal in. Na de 



   Jin 

 

appelmoes, puree en gigantische worsten was het dan weer tijd om flink ons 
huiswerk te maken. 
Ondertussen waren de 2 papa's druk bezig met de living in te richten. 
Eens dit alles gedaan was konden we een paar logische afspraken maken. 
Nu we toch al gezellig in onze zetel zaten hebben we maar ineens een film 
gekeken. 
Tegen het einde waren er toch al wat minder oogjes aan het kijken. 
Daarom hebben we besloten om toch maar naar ons bed te gaan, uiteraard 
zonder slaapmutsje. 
Voor dat we het wisten was het alweer ochtend. 
Maar iedereen stond vrolijk op, wat wil je ook met zo een toffe bende! 
De dag begon ook mooi toen er al 80 boterhammen klaar stonden om mee te 
nemen naar het school, iedereen met zijn eigen voorkeur van beleg. 
Wie dat denkt dat er op midweek niet voor school gewerkt is, kreeg ongelijk na 
het zien van al de mooie resultaten waarmee iedereen thuis kwam. 
Als fiere ouders keken we toe naar de mooie cijfers van de toetsen, de 
prachtige rapporten die jullie trots kwamen tonen. 
Vanaf vandaag hebben we er zelfs 2 extra leden met een voorlopig rijbewijs! 
Na een tas verse pompoen soep konden we weer achter de boeken kruipen.  
Ondertussen waren we klaar voor wat wraps naar binnen te schrokken. 
Tijd voor deel 2 van het studie moment. 
Ontspannen konden we vandaag door een quiz. 
Speciaal voor deze quiz hadden we de mooiste quizmaster van Elewijt 
gekozen. 
Na deze muziek quiz konden we zelf eens tonen hoe goed we kunnen zingen 
door elkaar uit te dagen met singstar. 
Woensdag was maar een half dagje school. Wat betekende: meer tijd samen! 
Huiswerk, thuis eens gaan wassen, wat sporten aan de lokalen en de middag 
was zo weer om. 
Wat spaghetti gaf ons genoeg kracht om wat te sjorren en er een gezellige 
avond van te maken. 
Sommige onder ons vonden geen wc papier, maar creatief als jullie zijn was 
hier ook snel iets anders om in de wc te belanden. 
Donderdag, wat kunnen we zeggen over donderdag? 

Op het menu vandaag hadden we fishsticks met spinaziepuree. 



   Jin 

 

Team fishsticks had deze met veel liefde voor ons gebakken. 
Maar wat was die verrassing nu? 

Om al in de Halloween sfeer te komen trokken we wat verder naar een bos 
voor een ouderwetse schriktocht!  
Sommige meisjes waren wat luider als de andere. Al een geluk kwam de 
laatste jongen op het parcour er om dit wat te compenseren door nog luider te 
roepen. 
Om te bekomen van al dit schrikken was er aan de lokalen nog een fireball 
voorzien. 
Vrijdag is de perfecte moment om het weekend al feestend in te zetten. 
Zo gezegd zo gedaan! 
Samen met de leiding trokken we naar het verre Egypte om de benen onder 
ons lijft te dansen. 
Nu weten we ook dat de Egyptenaren niet altijd even goede muziekinstallaties 
hadden. 
Maar dit kon de pret niet verpesten. 
Let the party Be Jin! 
Zaterdag ochtend, de 1 geraakte wat makkelijker uit zijn bed als de ander. Hoe 
zou dat toch komen? 

Bedankt aan de ochtendploeg om al een groot deel van de jinbar terug op te 
ruimen. 
Dan was er even ruimte voor vrij spel, onze fantastische pyramide af te 
breken, en (voor sommige zelfs eerste) rijlessen te krijgen. Zeg nu nog eens 
dat je niets leert op de scouts. 
Wat de leiding dan voorzien had was een veel te lang, veel te stom portie 
lasershooten. 
Het was duidelijk dat niemand echt van deze activiteit genoten heeft, zo saai!! 
We kunnen het zeker aan niemand aanraden. 
Bekomen konden we door een echte winter bbq. Dit was blijkbaar het ultieme 
recept om iedereen zijn batterijen terug volledig op te laden. 
De ideale moment dus om onze benen nog een laatste keer het beste van hun 
zelf te laten geven op onze Pyjama party, wat was dat gezellig. 
Iedereen moe gefeest en optijd in zijn bedje. 
Zondag: dit is normaal de dag waar we elke week naar uit kijken, behalve 
deze week. 



   Jin 

 

Alles opruimen, afscheid nemen van elkaar. Er zijn leukere dingen in het 
leven. 
Nu is het 7 dagen aftellen naar ons volgend jin momentje. 
Wij hebben er alleszins ontzettend van genoten, we hopen jullie ook?! 
 
 
 
 
 
 
 



   Achterflap 

 

Fijne Feestdagen! 


