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Dag	  beste	  leden	  en	  ouders!	  

	  

Bij	  het	  lezen	  van	  deze	  samen	  is	  het	  al	  weer	  2016,	  ook	  van	  ons	  een	  gelukkig	  nieuwjaar!	  In	  
2016	  heeft	  onze	  scouts	  weer	  heel	  veel	  voor	  jullie	  in	  petto,	  hieronder	  al	  een	  kort	  overzichtje	  
voor	  de	  komende	  weken	  en	  maanden:	  

	  

• zaterdag	  16	  januari:	  Jinfuif	  
• zondag	  14	  februari:	  Ontbijtmandenactie	  
• zaterdag	  5	  en	  zondag	  6	  maart:	  Troebadoeria	  
• zaterdag	  16	  april:	  Funky	  on	  the	  Rocks	  @JH	  De	  Caravan	  (mét	  BODEGA)	  

	  

Onze	  ontbijtmandenactie	  (zie	  ook	  de	  achterflap	  van	  deze	  samen)	  is	  toe	  aan	  de	  tweede	  
editie!	  Na	  het	  succes	  van	  vorig	  jaar	  kunnen	  jullie	  tot	  1	  februari	  weer	  een	  overheerlijke	  
ontbijtmand	  bestellen,	  voor	  2	  of	  voor	  4	  personen.	  Het	  bestelformulier	  kunnen	  jullie	  vinden	  
op	  onze	  website:	  www.scoutselewijt.be.	  	  Op	  zondagvoormiddag	  14	  februari	  brengen	  wij	  
vervolgens	  de	  ontbijtmanden	  aan	  huis!	  Voor	  meer	  info	  zoals	  prijs,	  inhoud,	  ...	  verwijzen	  we	  
je	  graag	  door	  naar	  het	  bestelformulier.	  	  

	  

Een	  goede	  reden	  om	  heel	  veel	  lekkere	  ontbijtmanden	  te	  kopen	  is	  de	  bouw	  van	  onze	  nieuwe	  
chalet!	  Als	  alles	  goed	  is	  ligt	  er	  nu	  al	  een	  dak	  op,	  de	  werken	  vorderen	  dus	  erg	  goed.	  Foto's	  en	  
meer	  info	  kan	  je	  vinden	  op	  onze	  facebookpagina:	  'Skoette	  Elewijt'.	  Hieronder/op	  de	  
volgende	  bladzijde	  alvast	  een	  foto	  van	  op	  14	  december	  2015,	  toen	  het	  eerste	  deel	  van	  het	  
dak	  werd	  gelegd:	  	  
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Opgelet:	  net	  als	  in	  december	  zullen	  er	  deze	  maand	  veel	  avondvergaderingen	  zijn,	  ditmaal	  
door	  de	  examens	  van	  de	  leiding.	  Kijk	  dus	  goed	  in	  je	  samen	  op	  welke	  dag	  en	  om	  hoelaat	  je	  
vergadering	  hebt!	  

	  

	  

Bij	  vragen	  kunnen	  jullie	  ons	  natuurlijk	  steeds	  contacteren	  via	  
groepsleiding@scoutselewijt.be	  

	  

Een	  stevige	  wolvenpoot,	  

	  

Jeroen	  De	  Leener	  (0479/32.94.90)	   	   	  

Maarten	  Rombouts	  (0471/96.18.81)	  

Toon	  D'Hoore	  (0486/51.32.39)



Kapoenen 

	  

	  

	  



Kapoenen 

	  

Beste/liefste/grappigste/schattigste/	  en	  heel	  soms	  een	  beetje	  luidruchtige	  (	  J	  )	  kapoenen!	  

Na	  een	  leuke	  maand	  december	  waarin	  we	  zowel	  de	  Sint	  (en	  vooral	  zijn	  snoep!)	  als	  de	  Kerstman	  
hebben	  mogen	  ontmoeten,	  gaan	  we	  over	  naar	  een	  waarschijnlijk	  even	  spannende	  maand:	  januari!	  	  

Dit	  betekent	  voor	  jullie	  leiding	  alleszins	  een	  heel	  spannende	  periode,	  het	  zijn	  namelijk	  examens	  L	  
Wij	  zullen	  dan	  heel	  de	  -‐voor	  jullie	  vakantie-‐	  opgesloten	  zitten	  in	  ons	  kamertje	  en	  hier	  enkel	  uitkomen	  
om	  naar	  de	  scoutslokalen	  af	  te	  zakken.	  We	  kunnen	  jullie	  toch	  niet	  langer	  dan	  een	  maand	  missen	  
zeker?	  We	  zouden	  het	  dan	  ook	  hélemaal	  niet	  erg	  vinden	  als	  jullie	  een	  maandje	  extra	  jullie	  best	  doen	  
om	  ons	  te	  verwennen	  door	  bijvoorbeeld:	  hééél	  stil	  te	  zijn,	  elkaar	  geen	  pijn	  te	  doen,	  cakejes	  en	  
taarten	  bakken,	  massages	  geven,	  alleen	  maar	  lieve	  dingen	  zeggen	  tegen	  ons,	  direct	  luisteren,	  
gedichtjes	  schrijven	  over	  hoe	  leuk	  jullie	  ons	  wel	  vinden	  of	  een	  mooie	  tekening	  maken.	  Het	  mag	  
allemaal!	  	  

Maar	  genoeg	  over	  ons	  nu,	  ik	  ben	  zelf	  ook	  wel	  eens	  benieuwd	  naar	  wat	  er	  ons	  allemaal	  te	  wachten	  
staat,	  hieeeeer	  koooooooomt	  heeeet!	  (opgelet:	  de	  vergaderingen	  vallen	  soms	  op	  een	  vrijdag	  en	  
soms	  op	  een	  zaterdag!)	  

Vrijdag	  1	  januari	  

We	  beginnen	  onze	  eerste	  week	  in	  januari	  met	  een	  weekje	  rust.	  Geen	  vergadering	  vandaag,	  maar	  
jullie	  zijn	  waarschijnlijk	  veel	  te	  hard	  bezig	  met	  het	  lezen	  van	  nieuwjaarsbrieven,	  verscheuren	  van	  
inpakpapier,	  krijgen	  van	  de	  leukste	  cadeautjes	  en	  eten	  van	  de	  lekkerste	  dingen!	  

Zaterdag	  9	  januari	  

Zouden	  we	  vandaag	  kijken	  naar	  de	  spannendste	  avonturen	  van	  
Elza	  in	  Frozen	  of	  eerder	  naar	  de	  grappige	  verhalen	  van	  die	  gekke	  
(hoe	  heten	  ze	  nu	  weer)	  gele	  ventjes?	  Minions!	  Kom	  naar	  onze	  

lokalen,	  omgebouwd	  in	  een	  gezellige	  
cinema	  en	  ontdek	  het!	  We	  starten	  
om	  18:30	  met	  de	  film	  en	  jullie	  ouders	  
zijn	  om	  20:30	  weer	  welkom	  om	  jullie	  
waarschijnlijk	  al	  slapend	  naar	  huis	  te	  
dragen!	  J	  	  
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Vrijdag	  15	  januari	  

Wij	  weten	  allemaal	  wat	  jullie	  het	  liefste	  doen	  op	  de	  scouts.	  Niet	  onze	  leukste	  spelletjes	  of	  
knutseldingen,	  wel:	  vrij	  in	  het	  bos	  spelen!	  Jullie	  hebben	  nooit	  bang	  om	  in	  dat	  toffe	  scoutsbos	  te	  
spelen	  en	  kampen	  te	  bouwen	  van	  2	  tot	  5,	  maar	  durven	  jullie	  ook	  te	  komen	  in	  het	  donker?	  Ik	  ben	  
benieuwd!	  Voor	  degenen	  die	  niet	  zo	  houden	  van	  het	  donker,	  wij	  zullen	  er	  natuurlijk	  altijd	  bij	  zijn	  om	  
de	  bostrollen	  en	  draken	  te	  verslagen!	  Kom	  een	  kijkje	  nemen	  in	  ons	  scoutsbos	  van	  18:30	  tot	  20:00.	  
Afspraak	  aan	  de	  lokalen!	  	  

(Eén	  	  van	  de	  kapoenen	  vond	  enkele	  weken	  geleden	  een	  voetafdruk	  van	  een	  bostrol	  in	  het	  bos!	  Ik	  heb	  deze	  
baby-‐bostrol	  na	  het	  kerstspel	  nog	  snel	  zien	  wegkruipen	  in	  een	  holletje,	  misschien,	  als	  jullie	  héél	  stil	  zijn,	  komen	  
we	  hem	  wel	  nog	  eens	  tegen!)	  

	  

Vrijdag	  22	  januari	  

Op	  dit	  moment	  zit	  jullie	  liefste	  leiding	  echt	  in	  een	  topmoment	  qua	  examens,	  dus	  het	  is	  een	  keertje	  
geen	  scouts	  vandaag.	  Jammer,	  maar	  zo	  hebben	  jullie	  eindelijk	  eens	  extra	  tv	  of	  iPad-‐tijd,	  joepie!	  J	  
(grapje	  he!	  Ga	  maar	  lekker	  buitenspelen	  zoals	  jullie	  ook	  altijd	  doen	  op	  de	  scouts!)	  

Vrijdag	  29	  januari	  

Misschien	  wisten	  jullie	  het	  nog	  niet,	  maar	  1	  van	  de	  leidsters,	  Katoke,	  vertrekt	  binnenkort	  op	  Erasmus.	  
We	  zullen	  haar	  moeten	  missen	  tot	  het	  kamp,	  dus	  we	  zullen	  een	  afscheidsfeestje	  houden,	  speciaal	  
voor	  haar.	  Breng	  ook	  allemaal	  een	  gezelschapspelletje	  mee	  en	  we	  maken	  er	  een	  heuse	  afscheids-‐
gezelschapspelletjesvergadering	  van!	  En	  omdat	  er	  veel	  leiding	  op	  vakantie	  is	  dan,	  krijgen	  jullie	  
waarschijnlijk	  extra	  hulpleiding,	  die	  zeker	  bijna	  even	  leuk	  zijn	  als	  ons	  J	  Afspraak	  aan	  de	  lokalen	  van	  
18:30	  tot	  20:30.	  

Zondag	  7	  februari	  

Eindelijk	  weer	  een	  gewone	  vergadering	  van	  2	  tot	  5.	  	  Hopelijk	  hebben	  jullie	  de	  vorige	  maand	  met	  iets	  
minder	  scouts	  overleefd.	  We	  doen	  niet	  zomaar	  een	  vergadering,	  wel	  een	  echte	  Carnavalvergadering!	  
Vandaag	  mag,	  of	  liever,	  moet	  iedereen	  zich	  verkleden	  in	  iets	  waar	  hij/zij	  zich	  nog	  nooit	  in	  heeft	  
verkleed.	  Alles	  mag:	  van	  kasteelvrouw	  tot	  Maia	  de	  bij,	  of	  van	  Shrek	  tot	  Smurfin.	  Laat	  jullie	  maar	  eens	  
goed	  gaan!	  
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Ziezo,	  dat	  was	  het	  voor	  de	  maand	  januari.	  Ik	  wil	  nog	  met	  2	  dingen	  eindigen:	  

1. We	  maken	  sinds	  vorig	  jaar	  met	  de	  Scouts	  speciale	  ontbijtmanden.	  Super	  lekker	  en	  goedkoop,	  
dus	  zeker	  doen!	  Er	  wordt	  ook	  een	  actie	  georganiseerd	  voor	  de	  jongste	  takken.	  Wie	  de	  
mooiste	  tekening	  kan	  maken,	  daarvan	  komt	  de	  tekening	  in	  elke	  ontbijtmand.	  Ik	  hoor	  je	  al	  
denken:	  “Ja	  ma,	  hoe	  moet	  ik	  dat	  dan	  doen?”	  Gewoon	  een	  spetter	  van	  een	  tekening	  maken	  
en	  die	  voor	  de	  vergadering	  in	  de	  valentijnsbus	  komen	  steken	  in	  de	  keuken	  van	  de	  
scoutslokalen,	  voor	  februari.	  Zeker	  doen	  hé	  kapoenen,	  zodat	  wij	  kunnen	  winnen	  en	  niet	  de	  
welpen	  of	  de	  kabouters!	  (want	  de	  kapoenen	  zijn	  de	  beste!)	  
	  

2. Wij	  willen	  wel	  eens	  weten	  hoe	  goed	  jullie	  jullie	  leiding	  al	  kennen.	  Hier	  is	  een	  fototje	  van	  toen	  
wij	  nog	  héééééél	  klein	  en	  zelfs	  schattig	  waren.	  Kunnen	  jullie	  raden	  welke	  foto	  bij	  wie	  	  hoort?	  
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Hey lieve kaboutertjes!  

Hopelijk hebben jullie genoten van de feestdagen en zijn jullie helemaal klaar om ook 
van januari weer een topmaand maken! 

OPGELET! Aangezien jullie lieve leiding een drukke maand tegemoet gaat, zullen er 
enkele vergaderingen op zaterdagavond vallen. Van 7 tot half 10. 

OPGELET DEEL 2! Dit jaar doen we een tekenwedstrijd in het thema Valentijn. De 
mooiste exemplaren zullen terug te vinden zijn in de ontbijtmanden van dit jaar! 

 

ZATERDAG 9 januari 

Is het een jongen of een meisje? Heeft die een dikke neus? Een bril?   

Jaja dat raad je goed! We gaan lekker samen gezelschapspelletjes spelen! 
JEEEEEEEEEJ!!!! Dus neem maar allemaal jullie favoriete spelletje mee! Enkele 
toppers die het altijd goed doen: Monopoly, Wie is het?, Mens Erger Je Niet, 4 op 
een rij, enzovooooooooort! ZATERDAG van 7 tot half 10 aan de lokalen! 

  

 

ZATERDAG 16 januari 

Knusse dekentjes, een snackske en een goed filmpke! Wa willen de mensen nog 
meer hebben?! Moesten jullie het nog niet doorhebben, het is filmvergadering! De 
leiding zorgt voor een snackske en de film, aan jullie om wat knusse dekentjes mee 
te nemen! Zaterdag van 7 tot half 10 aan de lokalen! 

 

ZATERDAG 23 januari 

De dagen worden weer langer, maar het is toch nog behoorlijk donker. Tijd voor een 
sluipspel! Doe zeker donkere kleren aan die vuil mogen worden. Als het blijkt dat het 
te slecht weer hiervoor is, dan sturen we je nog een mailtje (nog altijd geen mails 
gekregen? stuur dan een mail naar kabouters@scoutselewijt.be)! Van 7 tot 21 uur 30 
aan de lokalen. 
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Zondag 31 januari 

Meer info volgt over deze vergadering! We geven alvast 1 tip. 

                         PLONS! 

 

Zondag 7 februari 

Vandaag is het knutselvergadering! Ga op zoek naar je creatieve zelf en begin maar 
al te denken over welk kunstwerk jullie nu weer gaan afleveren. 2 tot 5 aan de 
lokalen. 

Groetjes van julie 
alleralleralleralleralleraller...alleraller
ALLERLIEFSTE leiding! 

Niezel, Bloosje, Dope, Doc, Boswachter en natuurlijk niet 
te vergeten Prins ;) 
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Dag beste vrienden en ouders van onze beste vrienden  

Eerst	  en	  vooral	  wensen	  we	  iedereen	  vrolijke	  feesten	  en	  een	  goed	  nieuwjaar.	  Omdat	  de	  leiding	  een	  
van	  de	  leukste	  tijden	  van	  het	  jaar	  mee	  maakt	  (namelijk	  de	  examens)	  gaan	  we	  nog	  even	  door	  met	  
avondvergaderingen.	  Lees	  zeker	  goed	  de	  samen	  want	  niet	  alles	  valt	  op	  een	  zondag.	  Omdat	  het	  

avondvergaderingen	  zijn	  is	  het	  uniform	  niet	  verplicht.	  	  
https://encrypted-‐tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRly2iMoWANIYdTmWUHHwi-‐
VMljm0tN4KjkaQVi2xM7jMryZwpYcA	  

Zaterdag 9 januari 

Om	  het	  jaar	  goed	  te	  beginnen	  gaan	  we	  er	  is	  goed	  in	  vliegen.	  Dit	  doen	  we	  op	  gepaste	  wijze	  met	  onze	  
stembanden	  op	  straat	  van	  deur	  tot	  deur.	  Natuurlijk	  in	  gepaste	  outfit……	  hint	  hint.	  We	  verzamelen	  om	  
19uur	  aan	  onze	  stal	  met	  de	  os	  en	  de	  ezels.	  Om	  21	  uur	  hebben	  we	  gedaan	  met	  onze	  ronde	  en	  kunnen	  
we	  huiswaarts	  keren.	  Voor	  wie	  nog	  niet	  weet	  wat	  we	  gaan	  doen	  denk	  nog	  maar	  is	  heel	  goed	  na……..	  

Zaterdag 16januari 

Dropping,	  schriktocht,	  nachtspel,	  gezellig	  roddelen	  in	  het	  lokaal,	  sluipspel…..	  Wie	  zal	  het	  zeggen?	  Ik	  
alleszins	  niet	  dus	  kom	  en	  ontdek	  wat	  we	  gaan	  doen	  vanaf	  19	  uur	  op	  onze	  vertrouwde	  plaats	  zoals	  
altijd.	  	  En	  om	  21	  uur	  kunnen	  we	  naar	  huis…	  Als	  we	  dan	  al	  terug	  zijn……	  p.s.	  	  Er	  zijn	  een	  paar	  
voorwerpen	  die	  handig	  kunnen	  zijn	  deze	  avond	  warme	  kleren	  en	  een	  dekentje	  (niet	  verplicht	  maar	  
altijd	  handig)	  

Zaterdag 23 januari 

Wat	  is	  er	  nu	  leuker	  dan	  een	  zaterdag	  avond	  afsluiten	  door	  als	  eerste	  bingo	  te	  roepen	  of	  een	  hotel	  te	  
plaatsen	  op	  Brussel	  Nieuwstraat?	  Volgens	  ons	  is	  er	  niks	  beter	  dan	  dit	  gezellig	  gezelschapspelletjes	  
spelen.	  Natuurlijk	  kan	  je	  dit	  niet	  alleen	  en	  is	  iedereen	  dan	  zeker	  welkom	  van	  19	  uur	  tot	  21	  uur.	  	  Als	  je	  
denkt	  “ik	  heb	  het	  leukste	  gezelschapsspel	  waarmee	  ik	  iedereen	  ver	  slaag”	  dan	  mag	  je	  dit	  zeker	  mee	  
pakken.	  Verder	  is	  het	  “ik	  kan	  niet	  tegen	  mijn	  verlies	  en	  speel	  dan	  niet	  meer	  mee	  virus”	  ten	  strengste	  
verboden	  mee	  te	  pakken.	  	  

Zondag 31 januari  

Eindelijk	  nog	  is	  op	  een	  zondag	  van	  14	  uur	  tot	  17	  uur.	  	  Omdat	  de	  feesten	  toch	  al	  een	  tijdje	  achter	  ons	  
liggen	  is	  het	  tijd	  om	  	  	  terug	  is	  goed	  te	  eten.	  We	  hebben	  is	  gezocht	  maar	  het	  hof	  van	  clece	  en	  ook	  
luzine	  waren	  te	  duur.	  Daarom	  zouden	  wij	  willen	  vragen	  dat	  iedereen	  iets	  lekker	  mee	  pakt.	  Dit	  kan	  
van	  alles	  zijn.	  Dus	  wie	  zich	  wilt	  bewijzen	  als	  echte	  kok	  mag	  dit	  doen	  of	  iets	  lekker	  uit	  de	  kast	  mee	  
pakken.	  Uiteraard	  wordt	  er	  nog	  wel	  wat	  anders	  gedaan	  dan	  gegeten	  want	  die	  kilo’s	  dat	  er	  bij	  kome	  
moeten	  er	  natuurlijk	  terug	  af….	  

 

 



Welpen 

	  

 

Zondag 7 februari 

Omdat	  we	  in	  de	  vakantie	  al	  binnen	  	  spelletjes	  gespeeld	  hebben	  gaan	  we	  dit	  nu	  buiten	  doen.	  We	  gaan	  
namelijk	  levende	  memory	  spelen.	  Hoe	  dat	  we	  dit	  gaan	  doen	  is	  een	  groot	  geheim.	  Er	  is	  maar	  één	  
manier	  om	  te	  ontdekken	  hoe	  dit	  gebeurt	  en	  daarvoor	  moet	  je	  zondag	  om	  14uur	  aan	  de	  lokalen	  
staan.	  Om	  17	  uur	  mag	  je	  terug	  naar	  huis	  als	  je	  het	  geheim	  niet	  door	  zegt.	  

Dit	  was	  het	  dan	  weer	  voor	  deze	  maand.	  Gelukkig	  heeft	  de	  leiding	  dan	  ook	  gedaan	  met	  examens	  en	  
hopelijk	  ook	  zonder	  buizen.	  Want	  dan	  kunnen	  we	  er	  weer	  tegenaan.	  	  

	  P.S.	  Ook	  dit	  jaar	  verkoopt	  de	  scouts	  ontbijtmanden	  met	  Valentijn	  <3.	  Dit	  jaar	  zit	  er	  een	  soort	  van	  
wedstrijd	  aan	  verbonden	  voor	  de	  kapoenen,	  kabouters	  en	  welpen.	  Jullie	  mogen	  allemaal	  een	  
tekening	  maken	  over	  de	  scouts	  of	  een	  mooi	  portret	  van	  de	  leiding.	  Deze	  kunnen	  jullie	  dan	  afgeven	  
aan	  ons	  tijdens	  de	  vergaderingen	  van	  januari.	  De	  mooiste	  tekening	  wordt	  mee	  in	  de	  ontbijtmanden	  
gestoken.	  	  

Groetjes	  van	  jullie	  beste	  vrienden:	  Jacala	  de	  krokodil,	  	  Baloe	  de	  beer,	  Baghera	  de	  panter,	  Akela	  de	  
wolf,	  Sona	  de	  bruine	  beer	  en	  Koning	  Kigo	  de	  vis	  ><>	  (dit	  is	  een	  visje)	  	  

	   	  

	  	  	  

	  

	  	  

	  

	  



Jong-gidsen 

 

	  

	  



Jeevee’s 

 

Beste	  Spoeften,	  

[NB:	  Spoeft	  (de;	  m;	  meervoud:	  spoeften).	  Synoniemen:	  kwajongen,	  pagadder,	  knaap,	  rakker,	  schalk,	  
lummel,	  snotaap,	  schavuit,	  deugniet,	  schelm.	  Sinds	  het	  2e	  concilie	  van	  Constantinopel	  (553	  n.c.)	  
eveneens	  unaniem	  aanvaard	  als	  roepnaam	  voor	  de	  jong-‐verkenners.	  

Voorbeeldzin:	  Bende	  spoeften,	  kijkt	  als	  ge	  het	  straat	  over	  steekt!	  Hey	  spoeft!	  Als	  ge	  daar	  af	  valt	  krijgt	  
ge	  er	  nog	  een	  pakske	  slaag	  bij!]	  

	  

Van	  harte	  welkom	  in	  de	  samen	  van	  januari,	  de	  favoriete	  maand	  van	  menig	  jong-‐verkenner.	  Nu	  het	  nieuwe	  jaar	  
begonnen	  is	  kunnen	  we	  de	  K3	  gekte	  van	  2015	  met	  een	  gerust	  hart	  achter	  ons	  laten	  en	  onze	  blik	  richten	  naar	  
wat	  de	  toekomst	  brengt:	  een	  gloednieuw	  avontuur!!	  	  

In	  januari	  gaat	  de	  leiding	  typisch	  op	  korte	  vakanties/citytrips	  naar	  warmere	  oorden,	  daarom	  hebben	  wij	  geen	  
tijd	  en	  goesting	  om	  op	  zondagnamiddag	  vergaderingen	  te	  doen.	  De	  meeste	  vergaderingen	  zullen	  dus	  
plaatsvinden	  op	  vrijdag	  avond.	  Let	  vooral	  goed	  op	  de	  aangeduide	  tijdstippen	  in	  de	  samen	  en	  hou	  jullie	  mail	  in	  
de	  gaten!	  

Voor	  we	  van	  start	  gaan	  deze	  kleine	  poll:	  Wat	  is	  jouw	  favoriete	  vergadering?	  

Noteer	  hier	  uw	  antwoord:___________________________________________________________________	  

Vrijdag	  3	  Januari	  

Vandaag	  vieren	  we	  wederom	  een	  nieuwe	  omwenteling	  rond	  de	  zon!	  Hoera!	  Dat	  hebben	  we	  goed	  
gedaan!	  Om	  deze	  unieke	  gebeurtenis	  nog	  maar	  eens	  te	  vieren	  komen	  we	  om	  9:30u	  samen	  aan	  de	  
lokalen	  voor	  een	  feestelijke	  nieuwjaarsbrunch.	  Kosten	  nog	  moeite	  worden	  gespaard	  om	  deze	  
voormiddag	  het	  toppunt	  van	  het	  jaar	  te	  maken.	  Om	  11u	  mag	  iedereen	  voldaan	  huiswaarts	  
wederkeren.	  



Jeevee’s 

 

Vrijdag	  8	  Januari	  

Om	  de	  nieuwe	  chalet	  te	  kunnen	  financieren	  is	  het	  scoutsrestaurant	  alleen	  natuurlijk	  niet	  voldoende,	  
daarom	  organiseert	  Scouts	  Elewijt	  vanavond	  een	  casino	  avond.	  Rond	  19	  uur	  openen	  de	  deuren	  van	  
het	  pop-‐up	  casino	  daar	  waar	  voorheen	  de	  lokalen	  stonden.	  Jullie	  kunnen	  naar	  hartenlust	  pokeren,	  
éénentwintigen,	  bingo	  spelen	  en	  nog	  veel	  meer!	  Het	  aandoen	  van	  gepaste	  chique	  kledij	  wordt	  zeker	  
niet	  ontmoedigd.	  Tegen	  21	  uur	  zijn	  jullie	  geldbuideltjes	  comfortabel	  lichter	  en	  mogen	  jullie	  terug	  
naar	  huis.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vrijdag	  15	  Januari	  

Uit	  de	  poll	  aan	  het	  begin	  van	  deze	  samen	  hebben	  wij	  doormiddel	  van	  tijdreizen,	  telepathie	  en	  
homeopathie	  kunnen	  besluiten	  dat	  “film	  avond	  vergadering”	  met	  een	  verbazingwekkende	  76%	  van	  
de	  stemmen	  de	  meest	  populaire	  vergadering	  is.	  Op	  de	  voet	  gevolgd	  door	  “Janetten	  vergadering”	  
Wel,	  jullie	  hebben	  geluk,	  want	  vandaag	  is	  het	  zover!	  Van	  20-‐22u	  kunnen	  jullie	  aan	  de	  lokalen	  
genieten	  van	  een	  blockbuster	  van	  wereldformaat.	  Gepresenteerd	  op	  het	  witte	  doek,	  en	  gekaderd	  in	  
een	  aangename	  sfeer	  waar	  versnaperingen	  natuurlijk	  ook	  niet	  aan	  kunnen	  ontbreken.	  Zo	  zal	  het	  er	  
min	  of	  meer	  uitzien:	  



Jeevee’s 

 

	  

	  

	  

	  

Ik	  kijk	  wel	  als	  ik	  oversteek	  

	  

	  

Vrijdag	  22	  Januari	  

Aangezien	  de	  op	  één	  na	  populairste	  vergadering	  “Janetten	  vergadering”	  is	  gebleken,	  spelen	  we	  een	  



Jeevee’s 

 

spel	  vanavond.	  Kom	  om	  19u	  naar	  de	  lokalen	  en	  kleed	  je	  warm	  aan.	  Verwacht	  het	  onverwachte.	  Om	  
21	  uur	  mogen	  de	  overlevenden	  thuis	  een	  warm	  bad	  gaan	  nemen.	  Wij	  hopen	  alvast	  dat	  jullie	  in	  grote	  
aantallen	  aanwezig	  zullen	  zijn.	  

	  

	  

Zondag	  31	  Januari:	  Afscheidsfeestje	  14-‐17u	  

Vandaag	  is	  een	  donkere	  dag,	  niet	  alleen	  omdat	  het	  al	  de	  laatste	  vergadering	  van	  de	  maand	  is,	  ook	  
omdat	  dit	  de	  laatste	  vergadering	  is	  met	  onze	  teerbeminde	  Mathilde.	  Om	  dit	  te	  vieren	  doen	  we	  
vandaag	  een	  knallend	  afscheidsfeest.	  Bij	  een	  afscheidsfeest	  van	  2	  tot	  5	  mag	  natuurlijk	  ook	  	  geen	  
overvloedige	  hoeveelheid	  boef	  ontbreken,	  neem	  dus	  allemaal	  jullie	  favoriete	  
taart/cake/koffiekoeken/…	  mee!	  	  

	  

	  

Aangezien	  de	  school	  net	  terug	  begonnen	  is	  en	  jullie	  dus	  te	  veel	  vrijetijd	  omhanden	  hebben	  is	  hier	  een	  
beknopte	  ‘to	  do-‐lijst’	  voor	  deze	  maand:	  

⁃ Kom	  naar	  elke	  scouts	  vergadering.	  

⁃ Geef	  jouw	  mama	  en/of	  papa	  (en/of	  broer/zus)	  een	  leuk	  compliment.	  

⁃ Zet	  die	  PS/XBOX/PC/IPAD/GAMEBOY/MINECRAFT	  ook	  eens	  uit	  en	  hou	  een	  epische	  sneeuwbal-‐
battle	  met	  uw	  maten.	  Bij	  gebrek	  aan	  sneeuw	  laat	  ge	  uw	  creativiteit	  maar	  wild	  gaan.	  

⁃ Maak	  een	  nieuwjaarskaart	  voor	  jouw	  favoriete	  leider/leidster.	  

⁃ Probeer	  een	  ganse	  dag	  geen	  “Eum”	  te	  zeggen.	  

⁃ Lees	  een	  Wikipedia	  artikel	  naar	  keuze.	  

⁃ Breng	  een	  bezoekje	  aan	  je	  grootouders.	  

⁃ Ga,	  veel	  te	  goed	  verkleed	  en	  over	  enthousiast	  ,	  driekoningen	  zingen.	  

⁃ Kijk	  als	  je	  de	  straat	  oversteekt.	  

⁃ Neem	  af	  en	  toe	  tijd	  voor	  jezelf	  om	  over	  het	  leven	  na	  te	  denken,	  bijvoorbeeld	  op	  het	  toilet.	  

⁃ Zwaai	  naar	  willekeurige	  mensen	  op	  straat.	  

⁃ Wissel	  op	  een	  onverwacht	  moment	  het	  suiker	  en	  zout	  om!	  Zo	  kan	  na	  het	  lezen	  van	  deze	  samen	  de	  
hele	  familie	  hier	  een	  maand	  lang	  paranoïde	  om	  zijn.	  	  

⁃ Doe	  de	  moonwalk	  

⁃ Zoek	  de	  7	  schrijffouten	  in	  deze	  samen.	  

⁃ Kijk	  als	  je	  de	  straat	  oversteekt.	  

Per	  geslaagde	  opdracht	  krijg	  je	  10.000	  denkbeeldige	  overwinningspunten,	  een	  equivalent	  aantal	  
luchtballonnen	  +	  een	  kus	  van	  de	  juf	  en	  een	  bank	  vooruit.	  

	  



Jeevee’s 

 

Dat	  was	  het	  voor	  deze	  maand,	  bedankt	  en	  tot	  volgende	  keer!	  

Mathilde,	  Sam,	  Joren,	  Marit	  en	  Leander	  

	  

	  

	  



Gidsen 

 

 

 

Oh yes! het is Januari, dat betekent dat we nieuwjaarsbrieven voorlezen, op bezoek gaan bij de 
oma’s en opa’s en veel eten. Dat laatste hebben we de voorbije maand ook al genoeg gedaan.     

Nog enkele toffe weetjes over Januari: 

 Vernoemd naar Janus, de romeinse god van poorten en deuren 
 De romeinse naam Mensis Ianuarius is 
 En de Joodse naam Sebat 
 Steenbok en Waterman de twee sterrenbeelden zijn die in deze maand vallen 
 In 1838 was het de koudste Januari tot nu toe 
 En in 2007 de warmste 
 Eline is jarig op 5 januari! 
 Freya is jarig op 15 Januari! 

 

 

 

Zondag 3 Januari 

Hopelijk hebben jullie nog een plaatsje na al die hapjes bij de oma/opa/tante/nonkel/.... Want 
geloof het of niet, wij gaan nog wat meer eten! Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar gaan wij 
brunchen. Chic gezegd dat wij gewoon laat gaan ontbijten. Zeg maar tegen de mama en de papa 
dat dit de reden is om vandaag uit te slapen.  

Dit heerlijke ontbijt wordt jullie geserveerd om 10u30. We spreken af aan de lokalen om ons dan te 
verplaatsen naar een nog geheime locatie. 

 

 

 

 

Zondag 10 januari 

Wie gaat er trouwen? Wie gaat voor het singel leven? Wie zal er in een super groot huis wonen? 
wie wordt er beroemd? Begin alvast handtekeningen te verzamelen want vandaag komen we meer 
te weten over onze toekomt.  

Dit alles komen we te weten aan de scoutslokalen van 14 tot 17u  



Gidsen 

 

 

Zondag 17 Januari 

Vandaag is het jullie dag 3
e
jaars. Jullie zijn de leiding en mogen de andere gidsen (en ons) verassen 

met een supermegagraaf spel.  

Jullie plannen een vergadering van 14u tot 17u 

 

Zondag 24 Januari  

Na alle feesten hebben jullie waarschijnlijk een paar gerechtjes geleerd en geproefd? Dat wordt 
vandaag uitgebreid getest. Snuffel al eens in de kookboeken thuis of oefen een beetje op een 
zondagochtend (zoals een cake maken voor de jarige deze maand?).   

We beginnen met ons feestmaal om 14u en hebben hopelijk om 17u lekker gegeten.   

Zondag 31 Januari 

Het thema van deze mooie dag: Kauwgom. Over een slechte adem moeten we ons vandaag geen 
zorgen maken. Wat we dan juist gaan doen met dit plakkerige goedje is nog een geheim.  

Wie wil weten wat we met dit snoepje allemaal gaan doen komt best om 14u naar de scouts. Om 
17u zijn al onze geheimen prijs gegeven en kunnen jullie met een gerust hart huiswaarts keren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 7 Februari  

Na de kookboeken komen de encyclopedieën aan de beurt. Jullie kennis wordt getest aan de hand 
van een quiz. Wie wordt de slimste gids?  

Jullie hebben tot 14 u om jullie kennis uit te breiden. Om 17u mag een gids naar huis gaan  met de 
overwinning.  

 

Zo lieve gidsen. Jullie kunnen nu weer een maandje schrappen op jullie kalender. Dat betekent dus 
ook een maandje dichter bij ons scoutskamp… 

 

Oh en ook nog… 



Gidsen 

 

Wie graag zijn wederhelft verwent op Valentijn hebben wij goed nieuws. Je kan nog tot 1 februari 
een ontbijtmand bestellen. De scouts komt deze dan persoonlijk brengen! 

Maar voor diegene die deze dag gevuld met hartjes liever niet vieren hebben wij natuurlijk ook goed 
nieuws. Je kan er gewoon een delen met eender wie, ook perfect dus voor een ontbijtje met de 
familie! 

 

 

Kussen jullie leiding  

 



Verkenners 

 

Om	  het	  nieuwe	  jaar	  in	  te	  zetten	  dit	  gedichtje	  :	  

Ge	  zat	  daar	  in	  uwe	  zetel	  met	  uw	  nachtkleed	  aan,	  
licht	  doorschijnend	  zodat	  ik	  uw	  **	  kon	  zien.	  
Sigaret	  in	  de	  linker	  hand,	  benen	  over	  elkaar	  en	  je	  
knipoogde	  naar	  mij.	  Ik	  kwam	  dichterbij.	  zo	  
dichtbij	  dat	  ik	  kon	  zien	  dat	  je	  een	  snor	  had.	  Er	  zat	  
een	  vuile	  puist	  in	  de	  binnenkant	  van	  je	  neus	  en	  je	  
stonk	  naar	  stront.	  Je	  gooide	  de	  sigaret	  weg	  en	  
keek	  me	  aan.	  “Laten	  we	  het	  jaar	  goed	  beginnen”	  
beweegden	  de	  rood	  opgespoten	  lippen	  van	  haar.	  
Ik	  zei	  “euoh	  nee	  !!”.	  Ze	  opende	  haar	  obesitas	  
benen	  en	  zei	  :	  “ik	  ben	  nat”..	  Ik	  spurtte	  zo	  snel	  
mogelijk	  naar	  de	  kast,	  greep	  mijn	  oplossing	  en	  zei	  
:	  “hier	  is	  nen	  handdoek”.	  

	  

	  

10 januari 
Pakt	  ulle	  vlo	  mee,	  want	  ge	  zult	  hem	  vandaag	  hard	  nodig	  hebben	  
vrienden!	  

Vandaag	  gaan	  we	  alles	  doen	  wa	  we	  normaal	  ook	  doen,	  ma	  dan	  
me	  de	  fiets.	  Ma	  dan	  ook	  echt	  alles	  me	  de	  fiets.	  Tussen	  2	  en	  5	  
stapt	  er	  niemand	  van	  zijne	  vlo	  op	  10	  januari,	  zelfs	  ni	  als	  we	  in	  de	  
lokalen	  gaan	  chillen.	  Wij	  raden	  u	  dus	  aan	  een	  comfortabele	  fiets	  
mee	  te	  nemen.	  

	  

17 januari 
Zoals	  velen	  onder	  jullie	  wel	  weten	  en	  waarschijnlijk	  zijn	  
volgespammed	  de	  laatste	  weken	  was	  het	  gisteren	  jinfuif.	  
Velen	  onder	  jullie	  zullen	  waarschijnlijk	  de	  jin	  zijn	  komen	  
steunen	  en	  hebbe	  daar	  dus	  hunne	  kop	  efkes	  laten	  zien.	  
Speciaal	  hiervoor	  omdat	  jullie	  zo	  een	  goede	  sponsors	  
waren	  organiseren	  wij	  de	  zondag	  na	  de	  jinfuif	  voor	  jullie	  
een	  sweet	  ass	  nice	  brunch!	  

Afspraak	  om	  12u	  aan	  de	  lokalen	  en	  het	  zou	  zonden	  zijn	  
moesten	  jullie	  thuis	  al	  iets	  hebben	  gegeten!	  

 
	  



Verkenners 

 

	  

24 januari 
Da	  wij	  zo	  een	  zalige	  leiding	  zijn	  voor	  jullie	  komt	  zeker	  niet	  zomaar.	  Oké	  wij	  zijn	  ook	  zalig	  als	  niet-‐
leiding,	  maar	  wij	  hebben	  eerst	  zelf	  jaren	  in	  de	  scouts	  moeten	  zitten.	  Omdat	  wij	  later	  niet	  willen	  horen	  
dat	  wij	  de	  beste	  leiding	  ooit	  waren,	  gaan	  we	  vandaag	  de	  3de	  jaars	  eens	  laten	  leiding	  geven	  aan	  de	  
jonkies	  van	  de	  groep.	  Ze	  gaan	  wel	  hun	  best	  mogen	  doen	  om	  ons	  te	  kunnen	  overtreffen.	  Meer	  info	  zal	  
later	  nog	  volgen	  als	  de	  3de	  jaars	  al	  iets	  of	  wat	  meer	  plannen	  hebben.	  

	  

31 januari 
De	  dag	  waar	  iedereen	  elk	  jaar	  op	  wacht!	  (en	  nee	  da	  is	  ni	  uwe	  verjaardag,	  kerstmis,	  nieuwjaar,	  pasen,	  
einde	  van	  de	  examens,	  weet	  ik	  veel	  welke	  dag	  da	  gij	  ni	  kunt	  missen,	  …)	  Vandaag	  wordt	  sowieso	  
beter!	  Kom	  maar	  af	  van	  2	  tot	  5	  in	  uniform	  en	  ge	  zult	  direct	  begrijpen	  waarom	  deze	  dag	  de	  ‘niet	  te	  
missen	  dag	  van	  het	  jaar’	  is!	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
	  



   Jin 

 

 
 
Zondag	  3	  Januari	  
We	  zijn	  nog	  maar	  de	  3de	  dag	  van	  het	  nieuwe	  jaar.	  Al	  2016	  jaar	  tellen	  we	  hoelang	  we	  op	  deze	  
aardbol	  zijn.	  Na	  vlug	  tellen	  weten	  wij	  dat	  we	  al	  4	  maanden	  jin	  plezier	  achter	  de	  rug	  hebben.	  
Na	  4	  maanden	  zouden	  we	  wel	  al	  wat	  geleerd	  moeten	  hebben.	  Dit	  mag	  een	  deel	  van	  jullie	  
vandaag	  eens	  showen.	  Jin	  2	  Jin,	  de	  naam	  zegt	  het	  zelf.	  Jinners	  die	  leiding	  gaan	  geven	  aan	  
andere	  jinners	  (en	  aan	  de	  leiding).	  Wij	  zijn	  alvast	  benieuwd	  wat	  jullie	  voor	  ons	  in	  petto	  
hebben.	  

Jin	  2	  Jin	  
	  

Zondag	  10	  Januari	  
PROMO	  PROMO	  PROMO	  
JINFUIF	  JINFUIF	  JINFUIF	  
PROMO	  PROMO	  PROMO	  
Zo	  zal	  onze	  dag	  er	  vandaag	  uitzien.	  
Iedereen	  van	  deze	  aardbol	  moet	  weten	  dat	  het	  binnen	  6	  dagen	  feest	  is	  in	  Elewijt.	  
Zodat	  iedereen	  zijn	  zuurverdiende	  centjes	  kan	  komen	  opdoen	  op	  ons	  fiësta.	  
Want	  elke	  cent	  die	  we	  hier	  verdienen	  is	  ne	  cent	  die	  we	  in	  het	  buitenland	  terug	  kunnen	  
uitgeven.	  Is	  dat	  geen	  goed	  plan?	  

Be	  Prepared	  
	  

Zaterdag	  16	  Januari	  
Opgelet!	  Dit	  is	  een	  zaterdag,	  maar	  ongetwijfeld	  wisten	  jullie	  dit	  al.	  We	  zijn	  er	  nu	  toch	  al	  een	  
tijdje	  voor	  bezig	  dat	  het	  vandaag	  tijd	  is	  voor	  het	  feestje	  van	  het	  jaar:	  De	  jinfuif!!	  
We	  zullen	  al	  starten	  om	  10:00	  in	  de	  ochtend	  om	  dit	  alles	  klaar	  te	  zetten.	  
Zie	  maar	  da	  ge	  in	  form	  zeit,	  want	  hier	  gaan	  ze	  nog	  lang	  over	  spreken.	  
Dat	  hopen	  we	  toch,	  want	  de	  winst	  van	  deze	  fuif	  gaat	  naar	  ons	  buitenlands	  kamp,	  joepie!	  

Let	  the	  party	  beJin!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



   Jin 

 

Zondag	  24	  Januari	  
Iedereen	  een	  beetje	  bekomen	  van	  DE	  fuif?	  Nee?	  Dan	  zullen	  we	  hier	  eens	  een	  handje	  bij	  
helpen.	  Vandaag	  is	  het	  Relax/welness	  dag.	  Al	  de	  stress	  van	  de	  examens	  en	  jinfuif	  zullen	  lang	  
verledentijd	  lijken	  na	  vandaag.	  Het	  enige	  waar	  jullie	  aan	  moeten	  denken	  is	  om	  14:00	  aan	  de	  
lokalen	  te	  zijn.	  De	  rest	  zal	  voor	  jullie	  voorzien	  worden.	  
Geen	  rede	  dus	  om	  deze	  vergadering	  te	  missen.	  

100%	  Zen	  
	  

Zondag	  31	  Januari	  
1	  Voor	  allen,	  en	  allen	  voor	  1.	  Dat	  was	  het	  bekende	  motto	  van	  de	  3	  musketiers.	  
Laat	  dat	  nu	  ook	  een	  motto	  zijn	  waar	  wij	  als	  scouts	  ook	  enorm	  achter	  staan.	  
Bewijs	  dus	  hoe	  sterk	  jullie	  als	  team	  zijn	  in	  het	  1	  tegen	  allen	  spel.	  
Zullen	  jullie	  alle	  opdrachten	  tot	  een	  goed	  einde	  kunnen	  brengen?	  Enkel	  als	  jullie	  
samenwerken.	  
Eerste	  opdracht:	  kom	  allemaal	  op	  tijd	  naar	  de	  lokalen	  om	  14:00.	  

Teamwork	  makes	  the	  dream	  work	  
	  

5-‐6-‐7	  Februari	  

Schrijf	  deze	  datum	  in	  het	  dik,	  vet,	  fluo,	  groot,	  rood	  in	  jullie	  agenda.	  	  
Want	  nu	  de	  leiding	  eindelijk	  bekomen	  is	  van	  de	  midweek,	  zijn	  we	  terug	  klaar	  om	  een	  volledig	  
weekend	  met	  jullie	  door	  te	  brengen.	  Het	  zou	  daarom	  leuk	  zijn	  dat	  we	  met	  iedereen	  op	  
weekend	  kunnen.	  Meer	  info	  zullen	  we	  wel	  verspreiden	  via	  Sociale	  Media.	  

#Weekendtogether	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



   Jin 

 

	  

	  

	  

Throwback	  naar	  de	  
midweek:	  

Cloë	  driving	  like	  prooo!	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

De	  girls	  genieten	  van	  de	  laatste	  zonnestralen	  

	  
 Cc  c	  



   Achterflap 

 

	  


