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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	  
Toon	  D’hoore	  en	  Jeroen	  De	  Leener	  bedanken	  als	  groepsleiding	  de	  voorbije	  2	  jaar.	  Dankzij	  
hun	  inzet	  en	  toewijding	  is	  de	  scouts	  er	  weer	  een	  paar	  stappen	  op	  vooruit	  gegaan	  en	  kunnen	  
wij	  nu	  met	  een	  gerust	  hart	  de	  fakkel	  overnemen.	  Want	  ja	  hoor,	  een	  nieuw	  team	  staat	  vol	  
ongeduld	  te	  wachten	  op	  een	  nieuw	  scoutsjaar.	  Bij	  deze	  een	  mooie	  foto	  om	  onszelf	  even	  voor	  
te	  stellen.	  En	  u	  ziet	  het,	  de	  vrouwtjes	  zijn	  in	  de	  meerderheid	  dit	  jaar!	  ;-‐)	  

	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Enya	  Quintelier	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Maarten	  Rombouts	   	  	  	  	  	  Katoke	  Coomans	  

	  

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	  VIJFDE	  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	  nieuwe	  centjes	  die	  naar	  
volgende	  projecten	  kunnen	  gaan.	  (keuken,	  toiletten)	  Bedankt!	  Bedankt!	  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	  ‘grenzeloos	  groeien’.	  	  Voor	  meer	  info	  

over	  dit	  jaarthema	  kan	  je	  terugvinden	  op	  de	  website	  van	  scouts	  en	  gidsen	  Vlaanderen	  

(www.scoutsengidsenvlaanderen.be)	  

	  

Dassen	  ed.	  kopen?	  

Scoutsdassen	  zijn	  bij	  ons	  ook	  te	  verkrijgen	  aan	  10	  euro	  per	  stuk.	  

Fluoriscerend	  lint	  kan	  je	  krijgen	  bij	  ons	  voor	  1	  euro/meter.	  	  

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be
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Een	  groepslintje	  voor	  op	  je	  hemd	  kost	  50	  cent.	  	  

Wij	  zijn	  iedere	  zondag	  van	  14-‐17u	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  keuken.	  Ook	  kun	  je,	  tijdens	  de	  eerste	  weken	  
van	  het	  scoutsjaar,	  enkele	  tweedehands	  stukken	  kopen.	  Wij	  denken	  dan	  aan	  een	  hemd,	  rok,	  short,	  
trui,	  t-‐shirt.	  Wij	  hebben	  niet	  zo	  veel	  stuks	  dus	  snel	  komen	  is	  de	  boodschap.	  

Zoals	  de	  meesten	  onder	  jullie	  al	  hebben	  gemerkt,	  onze	  prachtige	  nieuwe	  chalet	  staat	  er.	  En	  hoe!	  De	  
leerlingen	  van	  ‘den	  TSM’	  hebben	  hier	  enorm	  hard	  voor	  gewerkt	  en	  ook	  de	  ESV	  was	  een	  enorme	  hulp	  
in	  dit	  grote	  project.	  Wij	  kunnen	  deze	  mensen	  hier	  dan	  ook	  niet	  genoeg	  voor	  bedanken.	  En	  ook	  al	  was	  
het	  niet	  altijd	  even	  makkelijk	  voor	  de	  leiding	  en	  leden	  om	  te	  schipperen	  tussen	  de	  andere	  lokalen,	  de	  
nieuwe	  chalet	  doet	  ons	  dit	  snel	  vergeten	  en	  nu	  heeft	  iedere	  tak	  weer	  zijn	  eigen	  mooie	  plekje.	  Ook	  de	  
vele	  vrijwilligers	  krijgen	  van	  ons	  een	  dikke	  merci!	  Wie	  de	  nieuwe	  chalet	  nog	  niet	  zou	  gezien	  hebben,	  
kom	  gerust	  een	  kijkje	  nemen!!	  

	  

	  

Terugbetaling	  kamp	  (CM,…)	  

Het	  kamp	  is	  al	  achter	  de	  rug	  maar	  toch	  niet	  alles	  al	  afgerond.	  Zo	  hebben	  jullie	  recht	  op	  een	  terug	  
betaling	  van	  het	  kampgeld.	  Best	  eens	  informeren	  bij	  uw	  mutualiteit	  hoeveel	  juist	  ed.	  Zoals	  eerder	  al	  
vermeld	  kunnen	  jullie	  elke	  zondag	  (van	  14	  tot	  17)	  	  bij	  ons	  terecht	  om	  deze	  papieren	  in	  te	  laten	  vullen	  
en	  een	  stempel	  te	  verkrijgen.	  Wij	  vragen	  dus	  om	  de	  papieren	  zelf	  af	  te	  drukken	  en	  hiermee	  tot	  bij	  
ons	  te	  komen	  i.p.v.	  deze	  door	  te	  mailen.	  Wij	  kunnen	  de	  papieren	  onmogelijk	  voor	  iedereen	  
afdrukken,	  invullen,	  inscannen	  en	  doorsturen.	  Wij	  hopen	  hiervoor	  op	  jullie	  begrip	  en	  zien	  jullie	  graag	  
aan	  ons	  groepsleidingslokaaltje	  in	  de	  chalet!	  J	  

Belangrijke	  data	  in	  oktober:	  

Sportival	  op	  2	  oktober.	  Dit	  is	  een	  sportief	  evenement	  in	  het	  Bloso	  domein	  te	  Hofstade.	  De	  leiding	  
schrijft	  jullie	  kind	  hiervoor	  in.	  Kapoenen	  gaan	  hier	  NIET	  naartoe.	  

Spaghettislag	  fouriers	  op	  2	  oktober.	  Dit	  is	  een	  gezellige	  avond	  met	  vooral	  veel	  lekkere	  spaghetti.	  
Vanaf	  17u	  kan	  je	  bij	  ons	  terecht	  voor	  een	  lekker	  bordje	  ten	  voordele	  van	  onze	  fouriers.	  	  
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Scoutsrestaurant	  op	  29	  en	  30	  oktober.	  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!	  

De	  Fouriers	  aan	  het	  woord:	  

 
Hallo, 
Vorig scoutsjaar organiseerden wij (Fouriers van Scouts Elewijt) reeds onze zesde 
spaghettislag.  
We hadden een record opbrengst van 2235€ (eerste editie=948€, tweede editie=1111€, derde 
editie=1262,8€, vierde editie=1345€ en vijfde editie=1810€). 
Weerom kochten we er materiaal mee om onze 5 fourages op kamp te versterken.  
 
Het volgende stond op ons boodschappenlijstje: 
 

1 Super Shelter 6X8m 
4 witte klaptafels 
3 houten klaptafels met bankjes 
3 gasvuren 
3 koffiefilter Nr 6 
5 borstels 
5 aftrekkers 
2 vergieten Ø38 
3 thermossen 3L 
1 weegschaal 

2 jerrycans met kraantje 35L 
60 Jerrycans 20L 
12 plastic opberg boxen 
24 vorken 
24 messen 
24 lepels 
24 drinkbekers rood 
24 borden rood 
48 dessertkommetjes 

  
Ook dit jaar willen we verder blijven investeren en door massaal naar onze zevende 
spaghettislag te komen helpen jullie allemaal mee. 
Dit gaat terug door aan de scoutslokalen en wel op zondag 2 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 
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Nog	  enkele	  leuke	  weetjes	  (om	  te	  onthouden):	  

• Op	  vrijdag	  21	  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!	  

	  

• We	  dit	  jaar	  met	  meer	  dan	  5000	  leiding	  aanwezig	  waren	  op	  de	  herfstontmoeting?	  Dit	  is	  het	  
vormingsweekend	  voor	  alle	  scouts	  en	  gidsen	  van	  Vlaanderen.	  Een	  grote	  bende	  dus!	  
	  

• Wist	  je	  dat	  scouts	  Elewijt	  dit	  jaar	  zijn	  65-‐jarig	  bestaan	  viert?	  Verwacht	  u	  dus	  al	  maar	  aan	  een	  
heus	  feest	  weekend!	  (meer	  info	  volgt)	  

	  

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:	  

Enya	  Quintelier:	  0499/51.74.00	  

Katoke	  Coomans:	  0497/10.67.68	  

Maarten	  Rombouts:	  0471/96.18.81	  
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Neem	  ook	  eens	  een	  kijkje	  op	  www.scoutselewijt.be	  of	  vindt	  ons	  leuk	  op	  facebook	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
‘Skoette	  Elewijt’.	  Op	  deze	  facebook	  pagina	  komt	  regelmatig	  informatie,	  foto’s,…	  Vergeet	  deze	  dus	  
zeker	  ook	  niet	  regelmatig	  na	  te	  kijken.	  Uiteraard	  krijgen	  jullie	  voor	  belangrijke	  evenementen,	  
gebeurtenissen,…	  een	  mail	  van	  ons	  of	  van	  de	  leiding.	  

Veel	  zoentjes	  van	  de	  nieuwe	  groepsleiding.	  
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De Kapoenen zijn de beste,  

tegen ons kan niemand op,  

en als ze ons willen pesten dan 

draaien we ze in de soep!  
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Hallo  al lerl iefste  kapoenen, 
Eindelijk!  Het  nieuwe  scoutsjaar  is  begonnen!    Wij  hebben  er  alvast  
mega  veel  zin  in!  Hopelijk  jullie  ook  maar  daar  twijfelen  we  niet  aan!!    

Wat  het  nieuwe  scoutsjaar  nog  leuker  gaat  maken  buiten  allemaal  
brave  kapoenen  is  .......  

Een  nieuw  scoutslokaal  voor  ons!  Joepieaheey!    

Na  een  jaartje  zonder  lokalen,  krijgen  we  er  nu  splinternieuwe  lokalen    
voor  in  de  plaats!    

Hier  alvast  een  foto  ervan:    

     
  

Ohja  bijna  vergeten!  Buiten  ons  
mega-‐mooi  lokaal  hebben  we  

Dit	  is	  de	  deur	  naar	  ons	  nieuwe	  
lokaal!	  De	  binnenkant	  zullen	  
jullie	  zien	  tijdens	  de	  eerste	  
vergadering!	  Spannend....	  
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nog  een  kei  groot  bos  waar  we  heel  veel  gaan  in  spelen.    

Zo,  nu  gaan  we  over  naar  iets  anders!  
Willen  jullie  niet  weten  wat  we  allemaal  gaan  doen  in  
september  en  oktober?  We  kunnen  al  wel  zeggen  dat  het  
super  tof  wordt!!    

  

Zondag  18  september  14u-‐17u  

Vandaag  leren  we  elkaar  een  beetje  beter  
kennen!  Wie  zijn  jullie  (  en  zijn  jullie  braaf?  :)  )  
en  wie  is  jullie  nieuwe  leiding  (  zijn  die  wel  
leuk?)  :)    

Dit  gaan  we  niet  zomaar  doen  maar  aan  de  
hand  van  een  leuk  spel!    

Met  dit  spel  leren  jullie  ook  ineens  ons  terrein  
verkennen!    

We  zien  jullie  graag  om  14u  op  het  scoutsterrein  aan  de  nieuwe  
chalet!  Tot  dan!    
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Zondag  25  september     14u-‐  17u  

Vandaag  zijn  jullie  niet  zomaar  
kapoenen  maar  wel  allemaal  
diertjes!    
We  gaan  eens  ontdekken  welke  
dieren  er  allemaal  zijn  in  ons  
scoutsbos  en  over  heel  de  wereld,  
en  natuurlijk  welke  dieren  jullie  
zijn!  

Ben  je  benieuwd?  Kom  dan  zeker  om  14u  naar  de  scoutslokalen  en  de  
kapoenen  die  willen,mogen  zich  altijd  verkleden!    

  

  

Zondag  2  oktober  14u-‐17u    

1,  2,  3,  4  
hup  naar  achter,  hup  naar  voor  
1,  2,  3,  4  
even  rust  en  dan  weer  door  
1,  2,  3,  4    
links  en  rechts  en  spreid  en  sluit  
1,  2,  3,  4  
adem  in  en  adem  uit  

Herkennen  jullie  het  liedje  van  Samson  en  Gert?  
Neen?  Vraag  aan  mama  of  papa  dat  ze  het  eens  opzetten.    

Welke  vergadering  denken  jullie  dat  het  vandaag  zal  zijn?  ?  
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Iemand  een  idee?  

We  zullen  het  verklappen!    

...........................................  

Het  is  vandaag  sportvergadering!!!    

Doe  jullie  sportkleren  maar  aan  en  dan  zien  we  jullie  allemaal  om  14u  
aan  de  scouts!    

Na  al  dat  sporten  kunnen  jullie  samen  met  mama  en  papa  blijven  eten  
op  de  spaghettislag  van  de  fouriers!  (zie  woordje  GRL)  

  

Zondag    9  oktober  14u-‐17u  

Er  is  vandaag  iets  gebeurd  op  de  scouts  en  ze  
hebben  aan  ons  gevraagd  om  het  mysterie  op  
te  lossen.    We  hebben  met  de  leiding  even  
samen  gezeten  maar  als  snel  bleek  dat  we  
het  probleem  nooit  alleen  kunnen  oplossen.  
Daarom  hebben  we  jullie  hulp  nodig!  Willen  
jullie  ons  helpen?  Alle  hulp  is  welkom!  Kom  
om  14u  naar  de  lokalen  en  dan  leggen  wij  
jullie  uit  welk  mysterie  we  samen  moeten  
oplossen!    

Alvast  bedankt  dappere  helden!   	  

	  

Zondag  16  oktober  14u-‐17u    

Vandaag  gaan  we  op  tocht,  maar  niet  zomaar  een  tocht!  Een  oud  
meneertje  uit  Elewijt  heeft  komen  zeggen  dat  hij  rare  mensen  heeft  
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zien  rondlopen  op  ons  scoutsterrein.  We  vroegen  aan  hem  hoe  ze  
eruit  zagen  en  hij  zei  het  volgende:  Een  mega  dikke  neus!  Mega-‐  grote  
oren  en  aan  elke  hand  maar  drie  vingers.    

Vreemd  toch?  En  wat  doen  die  op  ONS  terrein?    

Gaan  jullie  mee  op  tocht  naar  deze  rare  mensjes,  genaamd  trollen  om  
ze  te  vangen!?    

Tot  op  de  scouts!    

Zondag  23  oktober  14u-‐17u  

Vandaag  gaan  we  Elewijt  verkennen  op  een  leuke  manier!  Aan  de  
hand  van  foto's  zullen  we  de  toffe  plaatsjes    in  ons  mega  cool  dorp  
ontdekken  en  wie  weet  komen  we  toevallig  een  speeltuin  tegen!    
We  spreken  af  om  14u  aan  de  scouts  om  onze  tocht  te  starten.  
  

  

  

Zaterdag    29  en  zondag  30  oktober  

Spijtig  genoeg  is  het  zondag  30  oktober  geen  vergadering  maar  in  de  
plaats  daarvan  kunnen  jullie  zaterdag  en/of  zondag  lekker  komen  

smullen  op  ons  scoutsrestaurant!   Meer    info  volgt  hier  nog  

over!    
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Zaterdag  5  november     19u-‐  20u30  

LET  OP!  Deze  vergadering  is  op  een  
zaterdag!     
Vanavond  gaan  we  Halloween  vieren!  
We  maken  het  lekker  gezellig  en  laten  
soms  een  paar  mensen  schrikken!  
Muhahaha!    
Kom  allemaal  verkleed!  (als  pompoen,  
heks,  vampier,...)  naar  de  lokalen  dan  is  het  extra  spannend!  
  

Zo,  dit  was  het  voor  deze  samen!  Hopelijk  zijn  jullie  met  veel  aanwezig  
op  de  scouts!  Wij  hopen  (maar  zijn  er  bijna  zeker  van)  dat  het  een  top  
jaar  wordt!    

Hieronder  nog  even  belangrijke  data  die  jullie  (mama's  en  papa's)  
zeker  in  jullie  agenda  moeten  schrijven  zodat  er  niets  meer  kan  tussen  
komen!    
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2  oktober    
                  Spaghettislag  fouriers    
  

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.	  
  

29-‐30  oktober     
                    Scoutsrestaurant    
  

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

12-‐13  november     
                  Eerste  kapoenenweekend  
  

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

24-‐25-‐26  maart     
                  Tweede  kapoenenweekend  

Ons  tweede  weekend  vindt  ook  
plaats  aan  de  lokalen  maar  deze  
keer  twee  nachtjes.  Meer  info  
volgt  ook  nog  via  mail!    
  

10-‐15  augustus  
                    Scoutskamp    

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.  

  

Ziezo,  de  samen  zit  er  op!  Voor  we  eindigen  en  vaarwel  
zeggen  stellen  we  ons  graag  nog  even  voor!    

Hier  is  jullie  leiding  voor  dit  scoutsjaar!    
(trommelgeroffel)    
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Kapoenen 

	  

  

  

Op  planweekend  hebben  we  ook  Sander  zijn  verjaardag  
gevierd!  Hier  nog  een  leuke  foto  ervan!    

  
  
  
  Ziezo!  Dit  was  het  dan!    
Dikke    kussen  van  jullie  
leiding    xxxx	  

EMMA  SANDER       TIM   

     FIEN       
  BUELENS  

       FIEN 
 PARMENTIER   

    TIBO   
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Hallokidoki lieve kaboutertjes, de vakantie is helaas gedaan maar het goede nieuws is dat 
het scoutsjaar dan ook terug begint. Dit jaar wordt niet zomaar een jaar… Het wordt een 
megasuperawesomespetterendbruisendfenomenaal jaar vol met liefde en vriendschap. Wij 
hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook! 

 
18 september: 
 
Het jaar is nu echt begonnen maar we kennen nog niet iedereen, daar brengen we vandaag 
verandering in! Bij kennismakingsvergadering leren we elkaar door en door kennen aan de 
hand van allemaal toffe spelletjes. We verwachten jullie van 2 tot 5 aan de lokalen. 

 
 
 
25 september:  
 
Op de scouts moeten we allemaal ons uniform dragen maar laat ons eerlijk zijn, het is nogal 
onpersoonlijk. Vandaag pimpen we ons uniform, we maken er een kunstwerk van dat je nooit 
meer gaat willen uitdoen! En als we dan toch bezig zijn met pimpen kunnen we evengoed 
ook ons lokaal versieren. We spreken af van 2 tot 5 aan de lokalen en moest je in je 
knutselkast nog spullen of versiering hebben voor zowel op je hemd als voor op de muren, 
dan mag je dit zeker en vast meenemen. Tot dan!  
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2 oktober: 
 
Wie vandaag mee sportief wil zijn op het sportival moet zich zeker inschrijven voor 22 
september door te antwoorden op onze mail die binnenkort in jullie mailbox zal verschijnen. 
Kom allemaal met de fiets en vergeet zeker geen slot! Alle verdere info komt in de mail. 
Tot dan xxx 
 
 
9 oktober: 
 
We weten allemaal dat de kabouters de beste en tofste tak is van heel de wereld maar toch 
gaan we voor één keer is een spel met de jongens spelen. Vandaag is het spel met de 
welpen dus zie maar dat jullie je van jullie beste kant laten zien vandaag J 
 
 
16 oktober: 
 
Je vrienden en vriendinnetjes die niet in de scouts zitten vragen zich waarschijnlijk af wat wij 
zoal allemaal doen op een zondag van 2 tot 5, en daarom is het vandaag 
vriendjesvergadering! Jawel je hoort het goed, vriendjesvergadering! Neem dus allemaal een 
vriendje mee die nog niet in de scouts zit en laat hem of haar eens zien wat wij allemaal 
doen op een zondag. Van 2 tot 5 aan de lokalen. 
 
 
23 oktober: 
 
Snoep is zoet, koekjes zijn lekker en een taart is rond, het water stroomt me al in de mond. 
Vandaag laten we ons eens goed gaan en eten we wat lekkers in de plaats van een kiwi of 
banaan. Zorg dus allemaal voor iets zoet en dan komt deze vergadering goed! Van 2 tot 5 
aan het lokaal… er rijmt niets anders op lokaal dan garnaal. 
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29-30 oktober: 
 
Vandaag helaas geen scouts L 
Maar niet getreurd het is het jaarlijkse scoutsrestaurant J 
Kom dus allemaal maar lekker smullen, we zien jullie daar kleine knullen! 
 
 
 
 

v Houd al zeker een gaatje op 18-20 november want dan is het ons weekend, meer 
info volgt. 

 
 
Groetjes van jullie liefste leiding!  
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Samen september/oktober 
Beste	  lezer,	  

Tot	  u	  spreekt	  de	  nieuwe	  leiding.	  Dit	  jaar	  doen	  wij	  zoals	  gewoonlijk	  vergaderingen	  op	  zondag	  van	  14u-‐
17u	  aan	  de	  scoutslokalen.	  Voor	  de	  kapoenen	  die	  dit	  jaar	  overgaan	  is	  het	  belangrijk	  om	  een	  uniform	  
aan	  te	  schaffen.	  Dit	  bestaat	  uit	  een	  hemd,	  broek	  en	  je	  das	  die	  je	  al	  had.	  Deze	  kan	  je	  aanschaffen	  in	  de	  
scoutswinkel	  Hopper	  of	  Son.	  Voor	  de	  eerste	  vergaderingen	  kunnen	  we	  dit	  door	  de	  vingers	  zien	  als	  je	  
mama/papa	  dit	  nog	  niet	  gekocht	  heeft,	  maar	  vanaf	  latere	  vergaderingen	  zullen	  hier	  
tricepsstimulerende	  oefeningen	  aan	  gebonden	  zijn	  J	  Maar	  nu,	  die	  nieuwe	  leiding,	  wie	  of	  wat	  zijn	  dat	  
eigenlijk?	  Wie	  zal	  het	  zijn?	  Welke	  zalige	  jongens	  en	  meisjes	  (HINT!!)	  zullen	  dit	  welpenjaar	  begeleiden	  
en	  elke	  zondag	  voor	  jullie	  ogen	  verschijnen.	  Hier	  alvast	  onze	  welpennamen:	  Baloe,	  Mowgli,	  
Bagheera,	  Chill,	  Hathi	  en	  Jacala.	  Onze	  namen	  beginnen	  allemaal	  met	  een	  letter	  uit	  het	  alfabet	  en	  wij	  
zijn	  17	  –	  20	  jaar	  en	  onze	  hobby’s	  zijn:	  variërend.	  Nu	  kennen	  jullie	  ons,	  maar	  wij	  jullie	  niet.	  Met	  deze	  
probleemstelling	  kunnen	  we	  meteen	  over	  naar	  de	  eerste	  vergadering	  in	  deze	  mooie	  maand	  waarin	  
jullie	  school	  hebben	  en	  wij	  vakantie:	  

	  

18/9:	  Kennismakingsvergadering	  
Deze	  vergadering	  leren	  we	  elkaar	  een	  beetje	  kennen.	  We	  rouwen	  om	  het	  vertrek	  van	  de	  derdejaars	  
en	  verwelkomen	  onze	  nieuwe	  aanwinsten.	  Dit	  aan	  de	  hand	  van	  een	  paar	  leuke	  spelletjes	  J	  Iedereen	  
wordt	  verwacht	  om	  14	  u	  aan	  de	  scoutslokalen	  en	  wordt	  weer	  vrijgelaten	  om	  17u.	  Wij	  kijken	  er	  alvast	  
heel	  erg	  naar	  uit.	  Tot	  dan!	  

25/9:	  Ladderspel	  

	  
Vandaag	  gaan	  we	  op	  zoek	  naar	  het	  competitiebeest	  in	  onszelf	  en	  
strijden	  we	  in	  teams	  om	  de	  overwinning.	  Op	  het	  einde	  zien	  we	  welk	  
team	  met	  de	  overwinning	  gaat	  lopen.	  In	  ieder	  van	  ons	  schuilt	  wel	  een	  
echte	  overwinnaar!	  Komt	  deze	  naar	  boven	  tijdens	  deze	  vergadering?	  
Ontdek	  het	  vandaag	  van	  14u	  tot	  17u	  @	  de	  lokalen.	  
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2/10:	  Sportival	  
“1,	  2,	  3,	  4	  hup	  naar	  achter,	  hup	  naar	  bloso.	  1,	  2,	  3,	  4	  even	  rust	  en	  dan	  weer	  door.”	  Vandaag	  is	  het	  tijd	  
om	  weg	  te	  trekken	  van	  ons	  vertrouwde	  stulpje	  en	  sportievere	  oorden	  op	  te	  zoeken.	  Het	  is	  namelijk	  
weer	  tijd	  voor	  het	  beroemde	  sportfestival	  waar	  we	  de	  avonturier/	  sportman	  in	  ons	  gaan	  ontdekken.	  
We	  verwachten	  julllie	  om	  11u	  aan	  de	  scoutslokalen	  met	  fiets,	  helm	  en	  slot.	  We	  begeven	  ons	  dan	  
richting	  Bloso	  en	  zullen	  om	  17u	  terug	  aan	  de	  lokalen	  staan	  met	  een	  afgetraind	  lichaam.	  Tot	  dan!	  

9/10:	  Spel	  met	  de	  girls	  
“Meisjes	  stinken,	  meisjes	  zijn	  niet	  tof,	  kabouters	  zijn	  stom!”	  Jaja,	  we	  kennen	  ze	  allemaal,	  al	  die	  
excuses.	  Stiekem	  zijn	  jullie	  allemaal	  wel	  een	  beetje	  verliefd	  op	  die	  schattige	  kabouters.	  Dus	  wij	  
natuurlijk,	  als	  super	  lieve	  leiding,	  hebben	  iets	  geregeld	  voor	  jullie.	  Een	  superdeduper	  spel	  met	  onze	  
wederhelft,	  de	  kabouters!	  Smeer	  die	  gel	  al	  maar	  in	  je	  haar,	  zonnebril	  op,	  baard	  geschoren,	  parfumtje	  
aan	  en	  je	  uniform	  piekfijn	  in	  orde	  ;)	  

	  

16/10:	  Vriendjesvergadering	  
Hopelijk	  hebben	  jullie	  allemaal	  minstens	  1	  vriendje.	  Als	  deze	  dan	  ook	  nog	  eens	  niet	  in	  de	  scouts	  zit	  en	  
vrij	  is	  op	  deze	  mooie	  namiddag	  mag	  je	  deze	  vriend	  zeker	  meenemen.	  Vriend,	  vriendin,	  opa,	  oma,	  
broer,	  dochter,	  zoon,	  zus,	  stiefzus,	  schoonmoeder,	  juf	  of	  leraar,	  je	  bent	  compleet	  vrij	  in	  je	  keuze.	  Hoe	  
meer	  zielen,	  hoe	  meer	  vreugde.	  Dit	  belooft	  een	  zeer	  leuke	  namiddag	  te	  worden.	  Ja,	  dat	  weten	  wij	  nu	  
al	  want	  elke	  namiddag	  met	  jullie	  topleiding	  is	  natuurlijk	  fantastisch.	  Van	  twee	  tot	  vijf	  aan	  de	  lokalen	  
voor	  dubbel	  plezier!	  

23/10:	  Stuntvergadering	  
Zeg maar tegen de mama dat ze de verzekering nog eens controleert en dat ze al plakkertjes mag kopen. Als 
welp zijn we natuurlijk allemaal van het motto “ Safety First”, dus neem allemaal maar een helm mee. Verder 
moogt ge uwe bmx, eenwieler, brommer, auto en vliegtuig meenemen want vandaag wordt er gestunt dat het ni 
meer normaal is.	  

29-‐30/10:	  Scoutsrestaurant	  
Eten,	  eten,	  eten,	  scoutsrestaurant	  is	  om	  lekker	  te	  vreten.	  Spijtig	  genoeg	  is	  het	  geen	  vergadering	  
vandaag	  (snif,	  snif,	  ween,	  ween),	  maar	  we	  verwachten	  jullie	  allemaal	  in	  de	  prins	  om	  jullie	  verdriet	  
weg	  te	  vreten.	  Voor	  meer	  informatie	  verwijzen	  we	  jullie	  door	  naar	  “woordje	  grl”,	  dat	  zich	  vooraan	  in	  
deze	  samen	  bevindt.	  	  	  

6/11:	  Paralympics	  
Vandaag	  is	  het	  weer	  tijd	  om	  de	  sportieveling	  uit	  te	  hangen,	  maar	  deze	  keer	  op	  een	  iets	  gekkere	  
manier.	  We	  hebben	  op	  sportival	  al	  bewezen	  dat	  we	  echte	  atleten	  zijn	  en	  we	  klaar	  zijn	  om	  een	  stap	  
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verder	  te	  gaan.	  Daarom	  organiseren	  we	  vandaag	  de	  paralympics	  op	  het	  olympisch	  stadion	  van	  
elewijt.	  We	  verwachten	  jullie,	  opnieuw	  in	  topconditie,	  om	  14u	  aan	  de	  startblokken	  aan	  de	  lokalen.	  	  

	  

Belangrijke	  data:	  	  

• 2	  oktober:	  sportival	  +	  spaghettislag	  fouriers	  aan	  de	  lokalen	  vanaf	  17u	  
• 21	  oktober:	  dag	  van	  de	  jeugdbeweging	  
• 29-‐30	  oktober:	  scoutsrestaurant	  in	  de	  prins	  
• 11-‐12-‐13	  november:	  Welpenweekend	  op	  verplaatsing	  	  
• 16	  december:	  kerstfeestje	  met	  de	  kabouters	  	  

	  

	  

Hier	  zijn	  ook	  nog	  de	  wet	  en	  het	  gebed.	  Deze	  moeten	  door	  iedere	  welp	  gekend	  zijn,	  en	  worden	  
ook	  iedere	  zondag	  door	  een	  willekeurige	  welp	  voorgedragen	  tijdens	  de	  opening.	  

Wet:	  	  
De	  welp	  volgt	  de	  oude	  wolf	  	  
De	  welp	  is	  moedig	  en	  houdt	  vol.	  

Gebed:	  	  
heer,	  	  
Help	  ons	  flinke	  welpen	  worden,	  
leer	  ons	  luisteren,	  helpen	  en	  blij	  zijn.	  
Dit	  vragen	  wij	  aan	  onze	  heer	  Jezus	  en	  samen	  zullen	  wij	  ons	  best	  doen.	  
Sint-‐Franciscus,	  scoutspatroon	  van	  de	  welpen,	  bid	  voor	  ons.	  	  

	  

Ten	  slotte	  geven	  we	  ook	  nog	  wat	  informatie	  mee.	  Indien	  jullie	  vragen	  hebben	  twijfel	  dan	  zeker	  
niet	  om	  een	  mail	  te	  storen	  of	  een	  van	  ons	  te	  contacteren.	  	  

welpenelewijt@gmail.com	  

	  

	  

mailto:welpenelewijt@gmail.com


Welpen 

	  

	  

Baloe	  ó	  Maarten	  Van	  Roey	   0470077453	  

	   	  

Mowgli	  ó	  Mathias	  Honshoven	   0495381059	  

	   	  

Bagheera	  ó	  Stijn	  Rosschaert 	  

	   	  	  

Cill	  ó	  Robbe	  Coomans	   0494444391	  



Welpen 

	  

	  	   	  

Hathi	  ó	  Saar	  Parmentier	   0479025411	  

	  	   	  

Jacala	  ó	  Louise	  Lescrauwaet	   0471717138	  



Jong-gidsen 

 

	  

	  

◊◊  EINDELIJK IS IE DAAR: DE  ENIGE ECHTE EERSTE SAMEN  ◊◊ 

Allerliefste jong-gidsen, dit belooft een geweldig jaar te worden met de 
allergeweldigste vergaderingen die jullie ooit gehad hebben J De leiding 
ziet het alvast voor de volle 100% zitten! Jullie ook??? 

Hier gaan we dan… de planning voor de komende weken: 

Zondag 18 september 

Uiteraard waren jullie allemaal talrijk aanwezig op de Elewijtse pijl en 
hebben jullie de leiding op het podium zien sukkelen!  

Er ontbrak echter iemand… 
Eleni! Die is momenteel bootje 
aan het varen in Nederland!  

Maaaaarrrr vandaag gaan we  
naar haar op zoek tussen 14u 
en 17u aan de lokalen.  

 

 

 

 

 

Zondag 25 september 

 

Ken jij iemand die dolgraag ook naar de scouts zou willen komen? Wil jij je 
vriendje eens voorstellen aan de jong-gidsen en leiding? Heeft je beste vriendin 
altijd al eens willen zien wat jij op zondag uitspookt? Vandaag is dé dag om een 
vriendje/vriendinnetje/broer/zus/oma!/ … mee te nemen! We gaan ons gewoon 
megahard amuseren tussen 14u en 17u aan de lokalen. 

 



Jong-gidsen 

 

Zondag 5 oktober

 

Maak je spieren al maar los, want vandaag is het SPORTIVAL in het 
domein van Hofstade!!!  

We spreken af om 12u aan de lokalen met fiets, fietsslot én picnic J  

Samen met de rest van de scouts kijken we naar het optreden (WIE O 
WIE??) en daarna keren we terug naar Elewijt… 

Ps: een klein beetje geld kan handig zijn voor een frietje of een drankje 
(moet niet!!) 

Ps: een update van de uren volgt via mail, vergeet zeker niet te 
antwoorden dan om ons te laten weten dat je komt J  

 

Zondag 9 oktober 

De laatste weken hebben we allemaal zo’n opgeblazen gevoel… Hebben 
we misschien teveel gegeten???? Zijn we dik aan het worden???? 

Neeeee hoor:  

  

Kom met een dikke bolle volle buik naar de scouts tussen 14u en 17u 
voor de grote ZWANGERSCHAPSVERGADERING!  

 

Zondag 16 oktober  



Jong-gidsen 

 

Na ons afzien van vorige week, is het tijd voor andere technieken… De 
handen mogen uit de mouwen, stevige gesloten schoenen mogen aan. 
Kom om 14u naar de lokalen en om 17u gaan jullie naar huis met zotte 
skills… 

 

Zaterdag 29 en zondag 30 oktober 

Huilen van verdriet 

Vechten tegen de leegte 

Enkel een herinnering 

Die achterblijft 

Liefste vergadering… 

We zullen je nooit en te nimmer vergeten… 

Maar geen getreur, jullie kunnen allemaal komen eten op het 
SCOUTSRESTAURANT in den Prins J  

Smullen maar! (en volgende week zijn we er toch wel weer joepieeee!) 

 

Zondag 23 oktober 

Vrijdag 21 oktober was het DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! Dan mag/moét 
iedereen een keer in uniform naar school om te tonen hoe cool wij wel 
niet zijn! Vandaag gaan we dat nog een keertje vieren… We gaan op ons 
vijandig terrein begeven, nieuwe vrienden maken maar tegelijkertijd 
gewoon laten zien dat scouts Elewijt de beste is!  

Van 14u tot 17u aan de lokalen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jong-gidsen 

 

Handige data!!! 

Oké lieverds, dit was het al voor nu! Toch zijn er al een paar plannen die 
we jullie ook al kunnen verklappen…  

Het eerste weekend: 18, 19, 20 november 

Ons kerstfeestje: vrijdag 23 december 

Het tweede weekend: 10, 11, 12 maart 

 

We hopen jullie allemaal ieder weekend te zien J  

Dikke zoentjes en tot snel! 

 
	  

 

 

	  

	  

 



Jeevee’s 

 

	  

	  

Juuuuw	  JV’S!	  Hier	  is	  ie	  dan,	  de	  lang	  verwachte,	  eerste	  awesome	  samen	  met	  de	  eerste	  awesome	  
vergaderingen	  van	  de	  eerste	  awesome	  maand	  (oke	  nee,	  da	  was	  een	  mopke,	  t	  is	  al	  kei	  hard	  de	  
negende	  maand)	  van	  een	  awesome	  jaar	  met	  awesome	  vrienden	  en	  een	  nog	  meer	  awesome	  
leidingsteam!	  Ge	  leest	  het,	  wij	  zijn	  er	  klaar	  voor!	  	  

Ondertussen	  is	  ons	  scoutsjaar	  eigenlijk	  al	  van	  start	  gegaan.	  We	  hopen	  dat	  jullie	  op	  ‘Den	  Elewijtse	  Pijl’	  
genoten	  hebben	  van	  een	  mooie	  fietstocht,	  veel	  lekker	  eten	  en,	  voor	  de	  jongste	  onder	  ons,	  ook	  van	  
de	  levende	  brug!	  Waarschijnlijk	  hebben	  we	  nu	  ook	  al	  wel	  genoeg	  kennis	  gemaakt	  
#vorigezondagwarenhetkennismakenis-‐envertrouwensspelen	  en	  zijn	  we	  nu	  echt	  klaar	  voor	  een	  
awesome	  jongverkenner	  jaar!	  

TO	  DO:	  Vóór	  25	  september	  antwoorden	  op	  de	  mail	  van	  jullie	  leiding	  met	  de	  boodschap	  dat	  jullie	  mee	  
gaan	  naar	  het	  Sportival	  op	  zondag	  2	  oktober.	  Meer	  uitleg	  volgt	  hieronden.	  Komt	  gewoon	  allemaal	  
mee,	  da’s	  kij	  plezant	  

	  

25	  september:	  Vriendjesvergadering	  	  
Veel	  uitleg	  is	  er	  na	  jullie	  vele	  jaren	  ervaring	  in	  de	  scouts	  niet	  meer	  nodig.	  Op	  vriendjesvergadering	  
neemt	  iedereen	  zijn	  beste	  vriend	  of	  vriendin,	  die	  nog	  geen	  lid	  is	  van	  onze	  scouts,	  mee	  naar	  de	  
vergadering.	  Vandaag	  doen	  we	  allemaal	  of	  de	  scouts	  super	  leuk	  is	  om	  onze	  vriendjes	  te	  overtuigen	  
ook	  in	  de	  scouts	  te	  komen.	  Zoals	  gewoonlijk	  gaat	  het	  hele	  gebeuren	  door	  van	  14u	  tot	  17u	  aan	  de	  
lokalen.	  #eenleugentjeombestwil	  #hoemeerzielenhoemeervreugd	  
	  
	  
2	  oktober:	  SPORTIVAAAAAAL	  &	  spaghettislag	  	  
Zoals	  we	  al	  eerder	  vermeld	  hebben	  is	  het	  vandaag	  Sportival!	  We	  gaan	  	  een	  hele	  dag	  sporten	  op’t	  
Bloso	  in	  Hofstade.	  Als	  afsluiter	  is	  er	  een	  optreden	  van	  ‘DJ	  Bobby	  Ewing’!	  Voor	  diegene	  die	  toch	  nog	  
overtuigd	  moeten	  worden	  om	  mee	  te	  komen:	  het	  is	  dit	  jaar	  de	  25ste	  editie	  van	  het	  jeugdsportival	  in	  
Vlaams-‐Brabant…	  Wij	  hebben	  allesinds	  hoge	  verwachtingen!	  
	  
BELANGRIJK:	  We	  spreken	  af	  om	  11u	  met	  de	  fiets	  aan	  de	  lokalen.	  Iedereen	  neemt	  een	  helm,	  fluohesje	  
en	  fietsslot	  mee!	  Vergeet	  niet	  vóór	  25	  september	  een	  mailtje	  te	  sturen	  naar	  
jongverkenners@elewijt.be	  om	  te	  laten	  weten	  of	  hij	  mee	  gaat.	  Voor	  de	  prijs	  en	  verdere	  afspraken	  
sturen	  we	  nog	  een	  mailtje.	  
	  
Omdat	  ge	  van	  een	  hele	  dag	  te	  sporten	  en	  te	  feesten	  wel	  veel	  honger	  krijgt,	  kunnen	  we	  meteen	  aan	  
tafel	  als	  we	  op	  de	  scouts	  aankomen!	  Onze	  fourage	  heeft	  zijn	  kookkunsten	  weer	  eens	  boven	  gehaald	  
en	  heeft	  gezorgd	  voor	  heerlijke	  spaghetti!	  #HELDEN.	  Vanavond	  zijn	  jullie	  dus	  allemaal	  welkom	  (met	  
mama’s,	  papa’s,	  oma’s,	  opa’s,	  zusters,	  broers,	  liefkes,	  vrienden,	  of	  alleen)	  om	  hen	  te	  komen	  steunen.	  
De	  opbrengst	  gaat	  naar	  kookmateriaal	  voor	  op	  kamp,	  en	  aangezien	  we	  bij	  de	  jongverkenners	  al	  
volwassen,	  verantwoordelijke	  en	  stoere	  gasten	  zijn	  die	  op	  kamp	  voor	  hun	  eigen	  luxueuze	  en	  culinair	  
perfect	  bereide	  maaltijd	  zorgen,	  kan	  dat	  zeker	  van	  pas	  komen!	  Meer	  info,	  zie	  woordje	  GRL.	  

mailto:jongverkenners@elewijt.be


Jeevee’s 

 

	  
	  
	  
9	  oktober:	  Bandenvergadering	  

	  
Jullie	  (lievelings)leiding	  Myrthe	  zal	  er	  vandaag	  helaas	  niet	  bij	  zijn,	  wat	  maakt	  dat	  het	  vandaag	  een	  	  
echte	  mannenvergadering	  zal	  worden.	  Vandaag	  mogen	  letterlijk	  alle	  remmen	  los	  en	  gaan	  we	  ons	  
amuseren	  met	  banden!	  We	  leren	  hun	  emoties	  en	  karakters	  kennen	  door	  van	  alle	  ruige	  en	  niet	  zo	  
ruige	  spelletjes	  te	  spelen.	  Come	  and	  see	  14u	  tot	  17u	  aan	  de	  lokalen.	  
	  
	  
16	  oktober:	  Eiervergadering	  

	  
Tegenover	  vorige	  week	  is	  het	  voorwerp	  van	  de	  dag	  nu	  een	  ei.	  Ze	  bestaan	  in	  vele	  vormen	  en	  maten,	  
maar	  wij	  houden	  ons	  vandaag	  enkel	  bezig	  met	  het	  kippenei.	  Hiermee	  zullen	  we	  een	  reeks	  aan	  
behendigheidsspelletjes	  spelen	  om	  te	  testen	  hoe	  goed	  jullie	  ‘moederkip-‐instinkt’	  is.	  We	  trachten	  
hierbij	  onze	  eieren	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  beschermen.	  Dit	  kan	  al	  wel	  eens	  mislopen.	  Iedereen	  wordt	  op	  
de	  scouts	  verwacht	  van	  14u	  tot	  17u.	  Je	  mag	  zelf	  ook	  al	  eieren	  meenemen!	  Nu	  rest	  nog	  één	  laatste	  
vraag:	  wie	  was	  er	  eerst,	  de	  kip	  of	  het	  ei???	  
	  
	  
21	  oktober:	  Dag	  van	  de	  Jeugdbeweging	  
Vandaag	  is	  een	  dag	  dat	  ge	  overal	  moogt	  komen	  met	  u	  scoutsuniform.	  Wij	  willen	  dat	  jullie	  dat	  met	  
trots	  dragen	  en	  u	  vrienden	  op	  school	  laat	  zien	  dat	  scouts	  wel	  echt	  de	  beste	  jeugdbeweging	  is.	  Voor	  
diegenen	  die	  in	  Mechelen	  naar	  school	  gaan	  kan	  het	  interessant	  zijn	  om	  samen	  naar	  het	  ontbijt	  op	  de	  
grote	  markt	  te	  gaan	  en	  ’s	  middags	  af	  te	  spreken.	  Afspraken	  hierom	  zullen	  we	  tijdens	  de	  
vergaderingen	  maken.	  
	  
	  



Jeevee’s 

 

23	  oktober:	  Techniekenvergadering	  
Om	  jullie	  al	  eens	  te	  testen	  op	  de	  nodige	  skills	  en	  jullie	  deftig	  voor	  te	  bereiden	  op	  het	  kamp,	  gaan	  we	  
vandaag	  de	  sjor-‐	  en	  survivaltechnieken	  bijscherpen.	  Hier	  delen	  we	  ervaringen	  uit	  en	  proberen	  de	  
kneepjes	  van	  het	  vak	  onder	  de	  knie	  te	  krijgen	  door	  een	  reeks	  aan	  opdrachten	  te	  vervullen.	  Het	  wordt	  
een	  ware	  race	  tegen	  de	  klok,	  maar	  als	  alles	  op	  tijd	  klaar	  of	  uitgevoerd	  is	  volgt	  er	  een	  beloning.	  Allen	  
worden	  jullie	  dus	  verwacht	  aan	  de	  scoutslokalen	  van	  14u	  tot	  17u.	  En	  zoals	  een	  oude	  scout	  ooit	  zei:	  
‘Een	  tafel	  is	  maar	  zo	  sterk	  als	  zijn	  zwakste	  sjorring!’	  

	  

29	  en	  30	  oktober:	  Scoutsrestaurant	  

Aangezien	  de	  leiding	  dit	  weekend	  druk	  bezig	  is	  het	  scoutsrestaurant	  te	  runnen,	  zal	  er	  deze	  week	  
spijtig	  genoeg	  geen	  vergadering	  zijn.	  Jullie	  mogen	  zeker	  komen	  proeven	  naar	  wat	  wij	  koks	  zoal	  
kunnen	  klaarmaken!	  

	  

	  



Gidsen 

 

Allerliefste gidsen! 
 
Het scoutsjaar is weer begonnen, en dat hebben we goed ingezet met een mooie 
fietstocht. Zelfs de regen kon ons niet stoppen; dat belooft voor op kamp!  
 
Voor het zover is, komen we vanaf nu elke zondag1 samen van twee tot vijf om ons 
te amuseren en vrienden te maken voor het leven. 

 
Starten doen we zondag 18 september. We spreken af 
om 14 uur aan onze spiksplinternieuwe chalet.  
Vandaag komen we te weten hoeveel wij van jullie weten. 
En jullie van ons. En van elkaar. Kennismakingsvergadering 
dus. Neem je fiets en smartphone met internet (als je dit 
hebt) mee. Tegen vijf uur zouden we elkaar goed genoeg 
moeten kennen om het jaar te kunnen verderzetten en 
mogen jullie dus naar huis gaan.  
 
 

We kennen elkaar al, nu moeten we er voor zorgen dat we 
kunnen samenwerken, elkaar vertrouwen en op elkaar 
ingespeeld raken. Deze zondag, 25 september, bouwen we 
een team! Afspraak van 2 tot 5 aan de lokalen.  
 

We kennen elkaar, we zijn een team, tijd om 
dat te bewijzen aan de buitenwereld. 2 
oktober zal de geschiedenis ingaan als de 
dag waarop de gidsen aan heel Sport Vlaanderen Hofstade tonen 
hoe goed ze kunnen sporten en hoe goed ze dat samen kunnen te 
doen. De anciens onder ons hebben waarschijnlijk al door dat het 
vandaag sportival is! Exacte uren en inschrijvingen zullen 
meegedeeld worden via Facebook en mail. Na het sportival is het 
spaghettislag van de foeriers aan de lokalen, dus kom gerust nog 
iets eten om te bekomen van al die inspanningen. 

 
Allemaal goed en wel dat we een team zijn, de oude regel “hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd” geldt nog altijd. Vandaag mag je 
dus een vriendje, vriendinnetje, nichtje… meenemen. Hopelijk 
vinden ze het zo leuk dat ze voor de rest van het jaar willen 
terugkomen! Om het niet te moeilijk te maken voor de 
nieuwelingen, spreken we af op de standaarddag (zondag, de 
negende deze keer), de standaarduren (2 tot 5) en op de 
standaardplaats (de lokalen).  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Let op! Dag en tijd kan wel eens anders zijn dan zondag en van twee tot vijf, dus 
lees de samen goed of houd Facebook in de gaten. 



Gidsen 

 

 
Zondag 16 oktober nemen we een kijkje in de 
toekomst. We gaan gekleed als echt bomma’s en 
gedragen ons er ook naar. Benieuwd welke bomma het 
best omgaat met haar oude dag. Deze OKRA-activiteit 
gaat door aan de scoutslokalen van twee tot vijf uur.  

 
 
 
 
 
Vrijdag 21 oktober is het geen scouts, maar wel Dag Van De 
Jeugdbeweging. Vandaag mag je dus in uniform naar school/het 
werk/de winkel/bib/uw lief gaan. Er wordt elk jaar een 
ontbijtbuffet georganiseerd in Mechelen, waar we met de scouts 
alles opeten! Als je naar school gaat in Mechelen, mag je dit 
zeker niet missen. Meer info zal je via Facebook krijgen.  
 
 
 
 

-spel 
Zondag 23 oktober, 14-17 uur, scoutslokalen 
 
 

 
 
 
29 en 30 oktober is het weer tijd voor ons 
jaarlijkse scoutsrestaurant, waar jij en je ouders + 
familie + vrienden altijd welkom zijn om een lekker 
hapje te eten. Om alles goed te laten verlopen helpen 
de gidsen en verkenners mee aan de hygiëne van het 
eetgerij. Meer info volgt!  
 
 
 
 

 
Ik ga nog niet vertellen wat we 6 november juist gaan doen, maar het zal een 
vergadering zijn die je meegemaakt wilt hebben! Standaarddag, -plaats en -uur! 
 
 
 
 
 



Gidsen 

 

Dit was het voor de eerste vergaderingen, hopelijk zijn jullie allemaal massaal 
aanwezig! 
 
Vragen kan je altijd via Facebook en mail stellen (gidsen@scoutselewijt.be) 
 
 

Xoxo 
 

Zoë   Mathilde  Lina 
Sam 

 
 
p.s. het eerste weekend gaat door op 11-13 november (of de week erna), hou deze 
datum dus vrij! 
p.p.s. als jullie nog iemand kennen die in de scouts wilt komen, mag je ze meteen 
meenemen, je hoeft niet te wachten tot vriendjesvergadering! 
 

 

mailto:gidsen@scoutselewijt.be


Verkenners 

 

Elewijt,	  2016	  

Liefste	  verkenners,	  

Het	  nieuwe	  jaar	  staat	  voor	  de	  deur.	  	  

Hopelijk	  wordt	  het	  er	  eentje	  vol	  kleur.	  

Wij	  kijken	  er	  alvast	  naar	  uit,	  	  

Hopelijk	  jij	  ook,	  lieve	  kleine	  spruit.	  

Toon	  gaat	  vaak	  op	  Pokémons	  jagen,	  	  

We	  horen	  hem	  daarover	  niet	  klagen.	  	  

Jan	  zijn	  papa	  maakt	  lekker	  eten,	  	  

Is	  dat	  van	  hem	  misschien	  niet	  te	  vreten?	  

Korneel	  is	  een	  beest,	  	  

Als	  hij	  ons	  aanpakt	  zijn	  we	  er	  geweest.	  	  

Er	  rijmt	  veel	  op	  Cyriaque,	  	  

Maar	  ons	  favoriete	  woord	  is:	  KAK.	  

Simon	  en	  Vincent	  komen	  dit	  jaar	  niet	  alleen,	  	  

Ook	  Erol	  is	  op	  de	  been.	  	  

Joren	  is	  nen	  toffe	  gast,	  	  

Dat	  de	  rest	  maar	  goed	  oppast.	  	  

Sam	  zijn	  papa	  zorgde	  voor	  een	  nieuw	  lokaal,	  	  

Dat	  werd	  geopend	  met	  veel	  kabaal.	  

Elias	  heeft	  een	  toffe	  hond,	  	  

Alleen	  jammer	  dat	  die	  zijn	  stem	  niet	  vond.	  	  

Yannick	  is	  nen	  echte	  Scheers,	  	  

Das	  wat	  anders	  dan	  Vermeersch.	  	  

Brikke	  bent	  gij	  ready?	  	  

En	  hebt	  gij	  toevallig	  ne	  nonkel	  Eddy?	  

Dries	  laat	  je	  computer	  maar	  thuis,	  	  

En	  blijf	  van	  je	  kruis.	  

Dan	  hebben	  we	  ook	  nog	  Maxime,	  	  

Als	  hij	  uit	  Korea	  kwam,	  heette	  hij	  Kim.	  	  

Peter-‐Jan	  is	  eigenlijk	  een	  tent,	  	  

Daarom	  dat	  iedereen	  hem	  kent.	  	  



Verkenners 

 

Hoi,	  dit	  is	  Raoul,	  	  

Hij	  gaat	  recht	  naar	  zijn	  doel.	  

Wannes	  heeft	  thuis	  een	  slang,	  	  

Sam	  had	  daarvan	  bang.	  	  

Als	  laatste	  hebben	  we	  Nathan,	  

Hopelijk	  wordt	  jij	  de	  man!	  	  

Maar	  het	  allerbeste	  zijn	  de	  drie	  tijgers,	  	  

Ze	  staan	  er	  iedere	  zondag	  als	  echte	  krijgers.	  	  

Jullie	  kapoenen,	  	  

Sam,	  Wannes	  en	  Bram.	  	  

	  

PS:	  

• 11/9:	  Den	  Elewijtse	  Pijl	  	  
• 18/9:	  Kennismaking	  
• 25/9:	  Wat/Waar/Waarmee-‐vergadering	  	  	  

	  

• 2/10:	  Sportival	  +	  spaghettislag	  foeriers	  (zie	  woordje	  grl)	  
• 9/10:	  Vriendjesvergadering	  
• 16/10:	  Ge	  durft	  ni-‐	  vergadering	  
• 23/10:	  Eiervergadering	  	  
• 30/10:	  Scoutsrestaurant	  (1000	  afwassen,	  zie	  woordje	  grl,	  mail,	  facebook)	  

	  

Vele	  groetjes	  van	  jullie	  leiding:	  

Wannes	  	  	   Sam	   Scheers	  

0498/197437	   0484/790835	   0478/806486	  

verkenners@scoutselewijt.be	  

mailto:verkenners@scoutselewijt.be


   Jin 

 

Ewa matti's, sahbés en hailets!! 
 
 
 
 
We gaan stillekesaan in gang schieten nu de Elewijtse  Pijl gepasseerd is, 
Na onze teambuildingavonden de laatste weken gaat dit zeker een knaller van een laatste 
scoutsjaar als lid worden!!! 
 
 
 
 
 
 
Zondag 18 september  
We beginnen met onze jinbar wat te tunen; muziekinstallatie 
op punt zetten, beetje reinigen en de versnaperingen en 
drankjes op de juiste plaats leggen. Verder gaan we nog wat 
klassieke kennismakingsspelletjes spelen, en finetunen we 
onze jinpull. 14-... aan de jinbar!  
 
 
Zo zag hij er in de tijd van toen uit: (de jinbar, niet jullie 
tofste leider) 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 25 september 
De plaatselijke verenigingen hebben weeral 
eens onze hulp nodig, ze vinden niemand 
bekwaam om te komen tappen op de 
Mosselfeesten van Sint-Augustinus, dus zullen 
wij ons goed hart maar weer eens laten zien !  
 
Nu serieus: we worden van 13u30 tot 18u 
verwacht in de Prins (we spreken meteen  
daar af) door de voorzitter van Sint-Augustinus 
aka Tom Develter!  
 
 
 
 
 
 
 
 



   Jin 

 

Zondag 2 oktober 
 
Vandaag is het naar jaarlijkse gewoonte Jeugdsportival in het 
'Sport Vlaanderen-domein' (Kifesh dat die hun naam veranderd 
hebben???) te Hofstade. Hiervoor trekken we onze dagelijkse 
kledij aan (lees MARGI-sportkledij, verkleden dus!) en spreken 
we af om 11u aan de jinbar! 
 
Aansluitend kan iedereen ne lekkere swaghetti yolonaise 
komen eten aan de lokalen, op de SPAGHETTISLAG van de 
fouriers! Voor meer info zie woordje GRL. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 9 oktober 
 
Liftje dabei  
 
14u Localos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 16 oktober 
 
Cruiseke leggen, niemand zeggen: 
 we gaan op verplaatsing. 14U @ locals 
   
 
 
 
 



   Jin 

 

 
 
Maandag 17 oktober tot zondag 23 oktober  
 
Midweek!!! beetje chillen aan de scouts zoals deze 2 
mooiboys à àà àààààààààààààà 
 
Start: maandag 20u 
Einde: zondag 12u 
  
Info & programma: zie smoelenboek! 
 
 
 
 
 
Zaterdag 29 en zondag 30 oktober 
 
Nogmaals wordt er beroep gedaan op onze tapperskills, op ons 
eigenste scoutsresto'ke dan nogwel, blijkbaar zijn wij de enigen in 
Elewijt die nog een tap kunnen hanteren? Meer info volgt nog op 
sociale media. 
 
   
 
 
 
 
Ciao Bella's & Bromigo's, 
jullie (bege)leiding 
 
   
 
 



 

 



   Achterflap 

 

	  

Scouts en Gidsen Elewijt nodigen U graag uit op hun jaarlijks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                 Rivierkreeftencocktail 
                                 Tomatensoep 
 

  Keuze uit: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dessert naar keuze (o.a. dame blanche, advocaat, leuvense koffie, fruittaart,…)  
 
 
 
Zaterdag 29 oktober 2016 van 17u00 tot 21u00 
Zondag 30 oktober 2016 van 11u00 tot 20u00 
 
 
Zaal: In de Prins te Elewijt (aan de kerk) 
 

Steak natuur 
Steak Provençale 
Steak peperroom  
Witloof met hesp en kaas   
Vegetarische schotel 
Kindermenu’s 
Jeugdmenu voor jeugdbewegingen 
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