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

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  
 

Januari 2017 
	  

V.U.: Zoe Clinckspoor, Lange Ravestraat 72, 1982 Elewijt 
P3A9105 
Verschijnt maandelijks behalve in juni en augustus 

Afgiftekantoor: 1980 Zemst 

 



Redactioneeltje 

We zouden je 
drie zoentjes 
willen geven! 
 
één op je neus, 
één op je wang 
en één op je haar; 
 
die zoentjes zeggen: 
een heel gelukkig jaar! 
 

	    
 
Jullie kapoentjes, 
Ochtendzon Gele Behaaglijke Spreeuw 
Caramel Beige Heldere Otogone 
 
 



Woordje GRL 

	  

Lieve	  leden	  en	  ouders!	  	  

Wanneer	  je	  deze	  samen	  opent	  is	  het	  alweer	  2017.	  Wat	  vliegt	  de	  tijd!	  
Weer	  een	  nieuw	  jaar	  vol	  plezier	  en	  vriendschap.	  Wij	  willen	  jullie	  dan	  ook	  
het	  aller	  beste	  wensen	  en	  hopen	  dat	  u	  een	  heel	  mooi	  jaar	  mag	  hebben.	  
Wij	  hopen	  alvast	  dat	  2017	  het	  “jaar	  van	  de	  chalet”	  mag	  worden.	  Met	  de	  
laatste	  afwerkingen	  in	  het	  vooruitzicht,	  en	  met	  nog	  wat	  helpende	  
handen,	  moet	  dat	  zeker	  goed	  komen.	  Binnen	  een	  paar	  weken	  vinden	  
jullie	  de	  kapoenen,	  gidsen	  en	  jong-‐verkenners	  dan	  ook	  hier	  terug.	  En	  
ook	  wij	  hebben	  hier	  ons	  eigen	  lokaal(tje).	  Voortaan	  is	  het	  dus	  afspraak	  
aan	  de	  chalet.	  ;-‐)	  

In	  2017	  heeft	  onze	  scouts	  weer	  heel	  veel	  voor	  jullie	  in	  petto,	  hieronder	  al	  
een	  kort	  overzichtje	  voor	  de	  komende	  weken	  en	  maanden:	  	  

•	  zaterdag	  14	  januari:	  Jinfuif	  

	  •	  zondag	  12	  februari:	  Ontbijtmandenactie	  

	  •	  zaterdag	  23	  maart:	  65	  jaar	  scouts.	  	  

Zoals	  jullie	  hierboven	  kunnen	  lezen,	  Scouts	  Elewijt	  bestaat	  dit	  jaar	  maar	  liefst	  65	  JAAR.	  Dit	  kunnen	  
wij	  uiteraard	  niet	  zomaar	  voorbij	  laten	  gaan.	  Wij	  met	  de	  leiding	  hebben	  dan	  ook	  alvast	  een	  heuse	  
vering	  klaar	  staan.	  Het	  grootste	  feest	  ooit,	  zeg	  maar.	  Beter	  nog,	  we	  maken	  er	  een	  feest	  weekend	  van.	  
Maar	  nu	  hebben	  we	  eigenlijk	  al	  veel	  te	  veel	  gezegd.	  ;-‐)	  Meer	  info	  volgt!	  Noteer	  alvast	  deze	  SUPER	  
BELANGRIJKE	  datum	  in	  jullie	  agenda’s.	  	  

Ook	  onze	  ontbijtmandenactie	  staat	  voor	  de	  deur.	  Deze	  is	  al	  toe	  aan	  zijn	  derde	  editie!	  Na	  het	  succes	  
van	  vorige	  jaren	  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	  12	  februari	  brengen	  wij	  vervolgens	  de	  ontbijtmanden	  aan	  huis!	  Jullie	  Valentijn	  
cadeau	  is	  bij	  deze	  dus	  geregeld.	  ;-‐)	  Voor	  meer	  info	  zoals	  prijs,	  inhoud,	  ...	  verwijzen	  we	  je	  graag	  door	  
naar	  het	  bestelformulier.	  	  

	  

Zo,	  dan	  hebben	  wij	  zo	  wat	  alles	  gezegd	  voor	  deze	  maand.	  

Nogmaals	  een	  prachtig	  nieuw	  jaar	  gewenst	  en	  bij	  vragen	  kunnen	  jullie	  ons	  natuurlijk	  steeds	  
contacteren	  via	  groepsleiding@scoutselewijt.be	  	  Ook	  in	  2017	  staan	  wij	  klaar	  voor	  jullie.	  ;-‐)	  

	  

Een	  stevige	  wolvenpoot,	  	  

Katoke	  Coomans	  

Maarten	  Rombouts	  	  

Enya	  Quintelier 

mailto:groepsleiding@scoutselewijt.be
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Kapoenen 

	  

Dag	  liefste	  kapoenen,	  hier	  zijn	  we	  weer.	  	  	  

De	  feestdagen	  zijn	  nu	  alweer	  voorbij,	  maar	  niet	  getreurd.	  Want	  elke	  scoutsdag	  
is	  een	  feestdag!!	  Hierbij	  de	  planning	  van	  onze	  komende	  feestdagen.	  

	  

	  

	  

Zondag	  8	  januari	  

Gelukkig nieuwjaar allemaal! 3 dikke kussen voor jullie allemaal van jullie 
leiding!  

Zijn jullie na al dat feesten en lekker eten klaar voor de eerste vergadering 
van het nieuwe jaar? Warm die stem al maar op, haal je mooiste 
koningskleren boven,… We gaan vandaag op 3-koningentocht. We 
verwachten jullie van 14u – 17u aan de lokalen.  

	  

	  

	  

Zaterdag	  14/01	  

Een	  hapje,	  een	  drankje	  en	  een	  filmpje.	  De	  ideale	  avond	  en	  al	  zeker	  als	  dit	  met	  
de	  kapoenen	  is.	  Dus	  zeker	  komen	  als	  je	  zo’n	  avond	  wil.	  Cinema	  kapoenen	  
loopt	  van	  19u-‐21u	  en	  bevindt	  zich	  in	  onze	  vertrouwde	  lokalen.	  

	  

	  

	  

Zaterdag	  21/01	  

Vandaag	  is	  het	  knippen	  en	  plakken	  geblazen.	  Haal	  allemaal	  jullie	  knutselskills	  
van	  stal	  want	  vandaag	  is	  het	  van	  dat,	  knutselvergadering.	  	  We	  gaan	  onszelf	  
omtoveren	  tot	  echte	  kunstenaars	  en	  de	  mooiste	  kunstwerken	  maken.	  dit	  is	  een	  
avondvergadering,	  we	  spreken	  af	  om	  19u	  tot	  20u30	  aan	  de	  lokalen.	  

	  

	  

	  



Kapoenen 

	  

Zondag	  29/01	  

Geeeeeeef	  ACHT!	  Ter	  plaatse	  rust.	  Vandaag	  zijn	  jullie	  even	  
geen	  kapoenen	  meer,	  maar	  onze	  rekruten.	  Jullie	  opdracht	  is	  
om	  een	  volwaardige	  soldaat	  van	  het	  kapoenenleger	  te	  
worden.	  	  Jullie	  opleiding	  is	  van	  14u	  tot	  17u	  aan	  onze	  kazerne	  
(lokalen).	  

	  

	  

	  

Zondag	  05/02	  

Vandaag	  is	  het	  veggiedag.	  Nadat	  al	  het	  snoep	  van	  sinterklaas	  
is	  op	  gegeten	  moeten	  we	  een	  beetje	  aan	  onze	  lijn	  werken.	  
Daarom	  gaan	  we	  de	  gezonde	  toer	  op.	  	  Het	  gaat	  een	  namiddag	  
zijn	  vol	  groenten	  en	  fruit.	  Wie	  hier	  alvast	  zin	  in	  heeft,	  wordt	  
verwacht	  van	  14u	  tot	  17u	  aan	  de	  lokalen	  

	  

	  

Dit	  was	  het	  alweer	  voor	  deze	  maand.	  Jullie	  krijgen	  nog	  eens	  de	  beste	  nieuwjaarswensen	  van	  jullie	  
lieftallige	  leiding.	  	  

Kunnen	  jullie	  ook	  raden	  hoe	  jullie	  leiding	  er	  vroeger	  uitzag?	  Veel	  succes!	  

RaRaRaRa	  WIE	  IS	  WIE????	  

	  

	  

	  



Kabouters 

	  

Allerliefste	  snollebollekes,	  	  
De	  mooiste	  tijd	  van	  het	  jaar	  is	  ook	  weer	  gepasseerd.	  Het	  zalige	  eerste	  scoutsweekend	  van	  
het	  jaar	  is	  voorbij,	  de	  sint	  is	  langsgeweest,	  de	  kerstkadootjes	  zijn	  uitgedeeld,	  onze	  goede	  
voornemens	  voor	  het	  nieuwe	  jaar	  zijn	  gezegd	  en	  hopelijk	  houden	  jullie	  het	  goed	  vol,	  
misschien	  is	  de	  kerstboom	  al	  opgeruimd	  en	  liggen	  alle	  slingers	  en	  ballekes	  weer	  op	  zolder	  
opgeborgen	  tot	  volgend	  jaar,	  en	  niet	  te	  vergeten,	  er	  zijn	  al	  4	  mooie	  scoutsmaanden	  achter	  
de	  rug.	  Maar	  het	  goede	  nieuws	  is	  dat	  er	  nog	  6	  mooie	  scoutsmaanden	  &	  een	  megaleuk	  
scoutskamp	  op	  ons	  liggen	  te	  wachten!	  Dus	  niet	  getreurd,	  de	  kadootjes	  en	  den	  boom	  zijn	  
misschien	  voorbij,	  maar	  wij	  gaan	  nog	  veel	  plezier	  maken	  en	  dat	  gaat	  het	  beste	  met	  zo	  veel	  
mogelijk	  kaboutertjes	  erbij!	  De	  komende	  maand	  is	  het	  vooral	  ’s	  avonds	  te	  doen	  want	  jullie	  
geliefde	  leiding	  zit	  met	  die	  rotte	  examens	  die	  ook	  ieder	  jaar	  weer	  terugkomen.	  Ma	  bon,	  we	  
vliegen	  erin,	  patat!	  

	  

Vrijdag	  6	  januari	  

Vandaag	  doen	  we	  het	  eens	  wat	  rustiger	  aan,	  we	  gaan	  doen	  wat	  iedere	  vrouw	  graag	  doet.	  
Breng	  allemaal	  een	  dekentje	  mee,	  wat	  nagellak,	  schmink	  ,	  gezichtsmaskertjes	  of	  &	  dan	  gaan	  
we	  het	  lekker	  gezellig	  maken	  in	  ons	  lokaal	  voor	  onze	  heuse	  relax	  &	  beauty-‐avond!	  De	  
actievelingen	  onder	  jullie	  kunnen	  zich	  volledig	  uitleven	  op	  elkaar,	  de	  iets	  rustigeren	  kunnen	  
dan	  weer	  lekker	  chill	  doen.	  	  Jullie	  worden	  verwacht	  van	  19u	  tot	  21u	  in	  ons	  vertrouwde	  lokaal	  	  

	  

Vrijdag	  13	  januari	  

Deze	  avond	  maken	  we	  kennis	  met	  al	  jullie	  verborgen	  talenten,	  het	  is	  namelijk	  ‘kabouters	  got	  
talent’	  avond.	  Heb	  jij	  een	  uniek	  talent	  of	  gewoon	  iets	  dat	  je	  graag	  met	  ons	  wil	  delen?	  Bereid	  
dan	  iets	  voor	  op	  je	  eentje	  of	  in	  groepjes	  en	  kom	  naar	  de	  lokalen	  van	  19u	  tot	  21u.	  	  

	  

Vrijdag	  20	  januari	  

Vandaag	  is	  het	  een	  perfect	  moment	  om	  je	  van	  je	  stoerste	  kant	  te	  laten	  zien.	  Wie	  heeft	  er	  van	  
niets	  of	  niemand	  bang?	  Kom	  van	  19u	  tot	  21u	  sluipen,	  kruipen	  en	  in	  het	  donker	  ronddwalen	  
aan	  de	  scoutslokalen.	  	  

	  	  

Vrijdag	  	  27	  Januari	  

Dag	  liefste	  kaboutertjes,	  vanavond	  spelen	  we	  onze	  favoriete	  gezelschapsspelletjes.	  Graaf	  dus	  
allemaal	  nog	  een	  diep	  in	  je	  spelletjeskast	  en	  neem	  de	  tofste	  spelletjes	  mee.	  En	  zo	  kan	  je	  aan	  
iedereen	  laten	  zien	  hoe	  goed	  je	  bent	  in	  monopoly	  of	  4	  op	  een	  rij.	  We	  spreken	  af	  van	  19uur	  
tot	  21uur	  aan	  de	  lokalen.	  Tot	  dan!	   	  



Kabouters 

	  

Zondag	  5	  Februari	  	  

Als	  je	  je	  afvraagt	  wat	  al	  die	  oudjes	  doen	  in	  het	  rusthuis	  dan	  moet	  je	  vandaag	  zeker	  komen.	  
We	  gaan	  ons	  indompelen	  in	  hun	  wereld	  want	  we	  hebben	  de	  enige	  echte	  ‘oma	  en	  opa	  
vergadering’.	  Vandaag	  spelen	  we	  Bingo	  ,	  Petanque	  …	  	  Zeker	  komen	  is	  de	  boodschap	  J.	  	  	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
Voila	  sè,	  dat	  was	  het	  weer	  voor	  deze	  maand,	  als	  afsluiter	  nog	  een	  paar	  foto’kes	  die	  tonen	  
hoe	  leuk	  het	  was	  op	  ons	  weekend	  als	  echte	  minions!	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Nog	  eens	  3	  dikke	  kusjes	  van	  deze	  6	  knappe	  koppen:	  
	  



Kabouters 

	  

	  
	  
Sneeuwwitje	  

Giechel	  

Dommel	  

Niezel	  

Dopey	  

Bloosje	  

	  

 

 



Welpen 

	  

Hey	  puppies	  (haha,	  puppies?	  Welpen?	  Nee?	  Ok	  dan,	  slechte	  mop)	  

Welkom	  in	  de	  Samen	  van	  januari!	  Ook	  deze	  maand	  hebben	  wij	  een	  aantal	  zeer	  toffe	  vergaderingen	  
gepland	  voor	  jullie.	  Zonder	  al	  te	  veel	  verdere	  tralala,	  hier	  zijn	  de	  vergaderingen:	  

	  

1	  januari:	  Beste	  meter	  en	  peter.	  Ik	  ben	  een	  echte	  scout,	  maar	  ik	  kom	  vandaag	  niet	  naar	  de	  
vergadering,	  omdat	  ik	  zo	  veel	  van	  jullie	  houd.	  Ik	  geef	  jullie	  ook	  nog	  een	  zoen.	  Veel	  liefs	  van	  je	  kapoen,	  
*jouw	  naam*.	  	  

Zoals	  jullie	  het	  al	  kunnen	  lezen,	  is	  het	  vandaag	  GEEN	  vergadering,	  zodat	  jullie	  allemaal	  jullie	  
nieuwjaarsbrieven	  kunnen	  gaan	  voorlezen.	  Veel	  plezier!	  

7	  januari:	  Vandaag	  is	  het…	  *tromgeroffel*	  GEZELSCHAPSSPELLETJESVERGADERING!	  (Wat	  een	  lang	  
woord,	  zeg	  dat	  maar	  eens	  tien	  keer	  achter	  elkaar.	  Gezelschapsspelletjesvergadering,	  
gezelschapsspelletjesvergadering,	  gezelschaps…	  ahum,	  terug	  naar	  de	  vergadering).	  Vandaag	  gaan	  we	  
dus	  spelletjes	  spelen.	  Neem	  allemaal	  gerust	  je	  favoriete	  spel	  mee,	  zodat	  je	  iedereen	  ermee	  kan	  laten	  
kennismaken.	  Wij	  zullen	  zelf	  ook	  nog	  wat	  gezelschapsspelletjes	  meenemen.	  Voor	  deze	  
avondvergadering	  verwachten	  we	  jullie	  van	  19u30	  tot	  21u30	  aan	  de	  lokalen.	  

13	  januari:	  We	  spelen	  vandaag	  het	  grote	  theelichtjesspel.	  Het	  gaat	  als	  volgt:	  je	  zet	  je	  voor	  een	  kaars,	  
en	  kijkt	  zo	  lang	  mogelijk	  in	  de	  vlam.	  Degene	  die	  het	  eerst	  beweegt,	  is	  verloren!	  	  

Grapje!	  Dat	  zou	  nogal	  saai	  zijn,	  nee?	  We	  spelen	  wel	  het	  theelichtjesspel,	  maar	  als	  jullie	  willen	  weten	  
wat	  dit	  echt	  inhoud,	  kom	  dan	  eens	  een	  kijkje	  nemen	  van	  19u30	  tot	  21u30	  aan	  de	  lokalen.	  

22	  januari:	  vandaag	  komen	  de	  jongens	  en	  meisjes	  van	  de	  Jin	  eens	  kijken	  hoe	  tof	  wij	  wel	  niet	  zijn.	  We	  
moeten	  dus	  zeker	  ons	  best	  doen	  om	  hen	  jaloers	  te	  maken,	  want	  de	  welpen	  blijven	  de	  beste	  tak.	  Wij	  
zullen	  hen	  dit	  laten	  zien	  van	  14u	  tot	  17u	  aan	  de	  lokalen.	  

29	  januari:	  Helaas,	  pindakaas.	  Vandaag	  ook	  geen	  vergadering,	  want	  de	  leiding	  moet	  studeren	  L	  	  

5	  februari:	  Boefvergadering.	  Nee,	  niet	  “boef”	  als	  in	  “dief”	  of	  “bandiet”,	  maar	  “boef”	  als	  in	  “ETEEEN!”.	  
Jaja,	  de	  feestdagen	  zijn	  al	  even	  voorbij,	  maar	  dat	  weerhoudt	  ons	  er	  niet	  van	  om	  nog	  eens	  goed	  te	  
eten!	  Voor	  dit	  eetfestijn	  verwachten	  we	  jullie	  van	  14u	  tot	  17u	  aan	  de	  lokalen.	  

	  

Dat	  was	  het	  dan	  weer	  voor	  de	  maand	  januari.	  Wat	  vliegt	  de	  tijd	  toch!	  Maar	  niet	  getreurd:	  volgende	  
maand	  zijn	  we	  er	  weer,	  met	  meer	  weer.	  	  

Veel	  liefs	  van	  jullie	  leiding!	  Bye	  bye!	  



Welpen 

	  

	  

	  

	  

PRETTIGE	  FEESTEN!!	  



Welpen 

	  

	   	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

 



Jong-gidsen 

 

Heyhoy	  ladies,	  nu	  de	  maand	  van	  alle	  stress	  (examens),	  cadeautjes	  (kerstmis),	  en	  feest	  (nieuwjaar)	  
voorbij	  is	  kunnen	  we	  het	  jaar	  goed	  inzetten.	  Hebben	  jullie	  al	  goede	  voornemens	  gevonden	  voor	  het	  
nieuwe	  jaar?	  Hier	  hebben	  wij	  er	  misschien	  al	  een	  paar	  voor	  jullie:	  

• Elke	  zondag	  naar	  de	  scouts	  komen,	  want	  scouts	  is	  oeberfantastisch	  leuk!	  	  
• Dat	  we	  altijd	  lief	  zullen	  zijn	  naar	  de	  leiding	  toe	  en	  luisteren.	  	  #dubbeleknipoog	  
• Dat	  we	  samen	  een	  super	  leuk	  jaar	  zullen	  beleven,	  met	  de	  allerbeste	  vriendinnen	  

Bon,	  dit	  zijn	  er	  al	  een	  paar	  waar	  je	  misschien	  rekening	  mee	  kan	  houden	  ;)	  	  

Het	  zal	  deze	  maand	  nog	  wel	  even	  een	  paar	  avondvergaderingen	  zijn	  want	  jullie	  aller	  liefste	  en	  beste	  
leiding	  zit	  namelijk	  midden	  in	  de	  examens	  :'(.	  	  

Nu	  gaan	  we	  over	  naar	  het	  maand	  overzicht	  van	  Januari.	  Want	  dit	  word	  een	  top	  maand!	  	  

08/01:	  geen	  vergadering	  

Het	  is	  spijtig	  genoeg	  vandaag	  geen	  vergadering.	  (ween,	  ween).	  Je	  kan	  nu	  wel	  heel	  de	  dag	  nog	  
chillebille	  en	  op	  tijd	  gaan	  slapen	  voor	  school,	  dat	  je	  goed	  uitgerust	  bent.	  Dat	  je	  maandag	  weer	  fris	  en	  
fruitig	  naar	  school	  kan	  gaan.	  	  

Vrijdag	  13/01:	  casino	  	  

Kom	  van	  19:30	  uur	  tot	  21:30	  uur	  naar	  de	  scouts.	  Neem	  je	  beste	  pokerface	  mee	  want	  
het	  word	  een	  helse	  avond.	  

Vrijdag	  20/01:	  film	  	  

Kom	  om	  19:30	  naar	  de	  scouts	  voor	  een	  gezellige	  avond.	  We	  gaan	  namelijk	  een	  film	  kijken.	  Welke?	  
Dat	  is	  nog	  een	  verassing	  uiteraard!	  Als	  je	  het	  extra	  gezellig	  wil	  maken	  neem	  dan	  zeker	  een	  slaapzak	  
en	  een	  matje	  mee.	  Als	  je	  het	  extra	  extra	  gezellig	  wil	  maken	  kom	  dan	  maar	  in	  je	  pyjama.	  Deze	  
vergadering	  zal	  op	  zijn	  einde	  lopen	  tegen	  22:00	  uur	  	  

	  

	  

Zondag	  29/01:	  zwemmen	  

EINDELIJK!	  Nog	  eens	  een	  zondag	  vergadering!	  We	  gaan	  vandaag	  een	  hele	  diepe	  put	  graven	  om	  zelf	  
een	  persoonlijk	  zwembad	  te	  maken	  op	  de	  scouts!	  Grapjeeee!	  We	  gaan	  dit	  uiteraard	  niet	  doen.	  We	  
gaan	  gaan	  zwemmen.	  Neem	  je	  mooiste	  bikini/	  badpak	  mee	  want	  dit	  word	  weer	  eens	  een	  topper!	  
Verdere	  info	  hierover	  volgt	  via	  mail.	  	  

	  



Jong-gidsen 

 

:'(	  dit	  was	  het	  dan	  al	  voor	  Januari.	  Het	  gaat	  zo	  vlug!	  Hier	  nog	  een	  sfeerbeeld	  van	  hoe	  leuk	  het	  wel	  is	  ;)	  	  

	  

	  

	  



Jeevee’s 

 

Dag	  Jeevee’s	  of	  beter	  gezegd:	  	  joe	  de	  manne!	  

Dit	  is	  weer	  een	  nieuw	  jaar	  dat	  betekent	  dus	  dat	  deze	  regel	  
ingaat↓	  

	  

	  
01/01/17	  

10…..9….8….7….6….5….4…..3…..2…..1……”Gelukkig	  Nieuw…”	  
aah	  nee	  da	  was	  een	  mop,	  nog	  ongeveer	  364	  dagen	  voor	  we	  
het	  nog	  eens	  voor	  echt	  kunnen	  doen!	  
Zijn	  jullie	  al	  wat	  bekomen	  van	  de	  gezelligste	  feestdagen?	  
Geen	  paniek	  wij	  ook	  nog	  niet	  ;)	  daarom	  is	  er	  geen	  
vergadering	  vandaag	  L	  #saai	  	  

	  

08/01/17	  

Driekoningen,	  driekoningen,	  geef	  mij	  nen	  nieuwen	  hoed…..	  
Vandaag	  gaan	  we	  een	  stapje	  in	  de	  wereld	  zetten	  in	  groepjes	  
van	  3.	   2	  tot	  5	  

	  

	  



Jeevee’s 

 

13/01/17	  

Vandaag	  is	  het	  casanova	  dag,	  spelletjes	  voor	  die	  echte	  
mannen.	  Jogi’s	  zijn	  ook	  van	  de	  partij	  J	  VRIJDAG	  (uren	  
volgen	  nog)	  

	  

22/01/17	  

Vandaag	  is	  het	  Jinleidingsdag,	  dit	  betekent	  dat	  de	  Jinners	  
jullie	  vandaag	  leiding	  geven.	  	  2	  tot	  5	  

	  

27/01/17	  

	  
Vrijdag	  -‐>	  Sluipdag,	  we	  zullen	  ontdekken	  wie	  de	  beste	  sluiper	  
is?	  19u00	  tot	  21u00	  

	  

Dit	  was	  het	  dan	  .	  

Jullie	  kapoentjes	  Kasper,	  Arno,	  Ben,	  Myrthe	  en	  Sam	  

	  

	  



#GoudenGidsenElewijt 

 

Liefste	  #GG’s,	  

De	  maand	  december	  is	  voorbij	  en	  dat	  wil	  zeggen	  dat	  jullie	  allemaal	  klaar	  zijn	  
met	  de	  examens	  en	  allemaal	  met	  een	  super	  goed	  rapport	  aan	  de	  vakantie	  zijn	  
begonnen!	  En	  eigenlijk	  is	  dit	  ook	  wel	  verdiend	  he,	  zo	  lang	  moeten	  zwoegen	  

voor	  die	  punten	  en	  de	  scouts	  toch	  al	  een	  beetje	  beginnen	  missen…	  Maar	  ik	  voel	  
het	  al,	  jullie	  zijn	  helemaal	  in	  form	  om	  januari	  goed	  te	  starten!	  

#GGE	  #GoudenGidsenElewijt	  

	  

Ohja!	  	  

Wij	  willen	  toch	  nog	  even	  de	  winnaars	  van	  de	  opdracht	  uit	  de	  vorige	  samen	  
bedanken	  om	  vol	  overgave	  de	  opdracht	  uit	  te	  voeren!	  

	  

Xoxo	  	  



#GoudenGidsenElewijt 

 

Ps:	  de	  opdracht	  van	  deze	  week	  is:	  ga	  op	  de	  foto	  met	  3	  koningen	  of	  koninginnen	  
(prinsessen	  mogen	  eventueel	  ook)	  maar	  wees	  creatief!	  De	  eerste	  2	  die	  een	  foto	  

op	  de	  facebookpagina	  zetten	  krijgen	  een	  koninklijke	  prijs!!!	  	  	  	  

	  

	  

Zondag	  8	  januari:	  driekoninginnen	  

We	  zijn	  nog	  maar	  pas	  bekomen	  van	  al	  de	  leuke	  
familiefeesten	  en	  het	  lekkere	  eten	  en	  we	  mogen	  
ons	  al	  terug	  als	  een	  prinses	  verkleden	  voor	  de	  
vergadering	  op	  de	  scouts,	  joepie!	  Vandaag	  gaan	  
we	  3-‐koninginnen	  zingen	  in	  onze	  mooiste	  
prinsessenjurken.	  Smeer	  die	  stembandjes	  al	  
maar	  en	  oefen	  op	  dat	  3-‐stemmig	  zingen	  want	  we	  
gaan	  er	  voor	  vandaag!	  #GoudenGidsen	  #singing	  
#lookingfabulous	  #van2tot5	  #Aandelokalen	  
#Elewijt	  #Hometown	  #queens	  	  

	  

Zaterdag	  14	  januari:	  jinfuif!	  

Vandaag	  doen	  we	  geen	  vergadering	  want	  we	  
hebben	  het	  allemaal	  te	  druk	  met	  dansen	  op	  de	  
JINFUIF!	  Woehoeew!	  PAAAARTYYYYY!	  	  

Wij	  hopen	  jullie	  daar	  allemaal	  te	  zien	  zodat	  we	  
een	  grote	  dance	  off	  kunnen	  doen	  op	  de	  
dansvloer	  en	  iedereen	  onze	  beste	  moves	  
kunnen	  tonen!	  	  

#GoudenGidsen	  #Jinfuif2016	  #Party	  #NotDrunkJustFun	  #DanceOff	  
#LookingFabulous	  #BestNightEver	  #Girlsquad	  #Squadgoals	  	  

	  

	  



#GoudenGidsenElewijt 

 

	  

Vrijdag	  20	  januari:	  
Slaapzakkenvergadering	  

Vandaag	  gaat	  onze	  vergadering	  terug	  ’s	  
avonds	  door	  omdat	  de	  leiding	  op	  dit	  
moment	  goed	  aan	  het	  blokken	  is	  (hopelijk	  
toch).	  En	  welke	  betere	  ontspanning	  is	  er	  
voor	  de	  leiding	  als	  een	  cosy	  night	  met	  de	  
leukste	  gidsen	  van	  België?	  JUIST,NIETS	  IS	  
BETER!	  Daarom	  organiseren	  wij	  onze	  super	  
deluxe	  slaapzakkenvergadering!	  	  

Wat	  mee	  te	  nemen:	  -‐slaapzak,	  onesies,	  pyamas,	  roddelblaadjes,…	  
#GoudenGidsen	  #van19utot21u	  #aandelokalen	  #Cosynight	  #LookingFabulous	  
#Onesie	  #Gossip	  #qualitytime	  #myfriends	  	  

	  

Vrijdag	  27	  januari:	  :	  guerre	  du	  feu	  

Ja	  L	  ,	  de	  leiding	  is	  nog	  steeds	  volop	  aan	  het	  
zwoegen	  voor	  hun	  examens…	  Daarom	  is	  het	  
vandaag	  ook	  weer	  op	  een	  vrijdagavond	  te	  doen,	  
maar	  deze	  keer	  geen	  gezellige	  relax	  
vergadering,	  nee!	  Vandaag	  gaan	  we	  met	  vuur	  
spelen.	  Doe	  dus	  maar	  allemaal	  warme	  en	  
donkere	  kleren	  aan	  want	  het	  zou	  wel	  eens	  
kunnen	  dat	  we	  gaan	  moeten	  sluipen…	  
#GoudenGidsen	  #van19utot21u	  #aandelokalen	  
#fire	  #SoExcited	  #Thegameison	  
#StillLookingFabulous	  	  

	  

Zondag	  5	  februari:	  slaapkamervergadering	  

Vandaag	  doen	  we	  weer	  vergadering	  op	  
zondag,	  maar	  deze	  keer	  niet	  aan	  de	  lokalen.	  
We	  gaan	  namelijk	  op	  bezoek	  komen	  bij	  jullie	  
thuis!	  Jaja,	  het	  is	  weer	  tijd	  voor	  de	  
slaapkamervergadering!	  Wat	  houdt	  dit	  nu	  



#GoudenGidsenElewijt 

 

precies	  in?	  Wel,	  wij	  vragen	  aan	  jullie	  om	  ons	  jullie	  leuke	  en	  gezellige	  kamer	  te	  
tonen	  en	  hier	  1	  spelletje	  te	  voorzien	  dat	  wij	  met	  z’n	  allen	  kunnen	  spelen.	  
Hierover	  laten	  we	  jullie	  nog	  meer	  weten	  via	  Facebook!	  Begin	  al	  maar	  op	  te	  
ruimen	  J.	  #GoudenGidsen	  #van2tot5	  #wevertrekkenaandelokalen	  
#friendscomingover	  #sleepoverparty	  #somuchfun	  
#MyRoomIsLookingFabulous	  

	  

	  

Zo!	  Dit	  was	  het	  dan	  weer	  voor	  #januari!	  	  

	  

GidsenleidingElewijt	  Januari	  was	  zo’n	  leuke	  maand,	  ik	  kan	  echt	  niet	  wachten	  
voor	  wat	  er	  nog	  allemaal	  gaat	  komen!	  Scouts	  was	  zo	  leuk	  met	  jullie!	  

#BestFriendsForLife	  @Evita	  @Martje	  @Jelena	  @Bente	  @Kris	  @Sarah	  @Kato	  
@Emilie	  @Jana	  @Ruby	  @Yenthe	  @Yasmine	  @Paulien	  

	  

Xoxo	  @SammyG	  @Zoë	  @Mathilde	  @Lina	  

 

 



Verkenners 

 

 
	  

Yow	  gasten,	  

Voor	   ulle	   zitten	   de	   examens	   er	   eindelijk	   op.	   Wij	   hopen	   uiteraard	   dat	   iedereen	   zijn	   uiterste	   best	  

gedaan	  heeft.	  Zij	  die	  meer	  dan	  drie	  buizen	  hebben	  gehaald,	  moeten	  niet	  meer	  verder	  lezen	  want	  die	  

kunnen	  beter	   studeren	  op	  zondag	  vanaf	  nu.	  Uiteraard	  maak	   ik	  hier	  een	  mop,	  maar	  doe	   toch	  maar	  

wat	  beter	  uw	  best	   zodat	  de	  mama	  en	  papa	   (en	  wij	   ook	  natuurlijk)	   trots	  op	   jullie	   kunnen	   zijn.	  Ook	  

Kerstmis	   en	   nieuwjaar	   liggen	   alweer	   achter	   ons.	   Hopelijk	   zijt	   gelle	   ni	   te	   veel	   kilo’s	   bijgekomen	   en	  

hopelijk	  had	  er	  niemand	  ne	  kater	  den	  1e	  januari.	  Voor	  ons	  beginnen	  in	  januari	  de	  examens	  pas.	  Wij	  

sluiten	  ons	  deze	  maand	  een	  hele	  maand	  op	  in	  onze	  kamer	  en	  hebben	  nauwelijks	  sociaal	  contact.	  Best	  

wel	  zielig	  als	  ge	  het	  mij	  vraagt.	  Daarom	  kijken	  wij	  steeds	  reikhalzend	  uit	  naar	  de	  vergaderingen	  die	  

wij	  met	  jullie	  kunnen	  doen.	  Maar	  omdat	  het	  dus	  examens	  zijn	  en	  tijd	  dus	  kostbaar	  is,	  zullen	  enkele	  

vergaderingen	  in	  deze	  maand	  ’s	  avonds	  doorgaan.	  Dit	  zal	  dan	  doorgaan	  op	  vrijdag-‐	  of	  zaterdagavond.	  

Check	  steeds	  goed	  de	  Samen	  en	  houd	  ook	  Facebook	  wat	  int	  oog	  zodat	  ge	  ni	  helemaal	  alleen	  voor	  een	  

gesloten	   deur	   van	   de	   Verkennerbar	   komt	   te	   staan.	   Bon	   genoeg	   gezeverd,	  wa	   gaan	  welle	   allemaal	  

doen	  dees	  maand?	  

6	  januari	  2017:	  19.30u	  –	  21.30u	  (LET	  OP:	  verandering	  met	  vorige	  Samen)	  

Vandaag	   gaan	   we	   op	   zoek	  

naar	   onze	   nieuwen	   hoed.	  

Onzen	   oude	   is	   namelijk	  

versleten.	   Maar	   zegt	   niks	  

tegen	   ulle	   moe,	   want	   die	  

mag	  da	  ni	  weten.	  Hoe	  zit	  da	  

trouwens	   me	   ulle	  

financiëlen	   toestand?	   Heeft	  

ulle	   vader	   het	   geld	   al	   op	   de	  

rooster	  geteld?	  Hopelijk	  gaat	  

er	   bij	   enkele	   onder	   jullie	   al	  

een	   belleke	   rinkelen.	  

Vandaag	   is	   het	   namelijk	   het	   feest	   van	   jullie	   lievelingsleiding:	   3	   koningen.	  Want	   al	   zeg	   ik	   het	   zelf,	  

koningen	  da	  zijn	  welle	  wel.	  We	  trekken	  vandaag	  zingend	  door	  de	  straten	  van	  ons	  geliefde	  Elewijt	  om	  

zo	  een	  centeke	  en	  een	  knabbelke	  te	  verzamelen.	  Kom	  allemaal	  in	  verkleedkleren	  om	  19.30u	  naar	  de	  



Verkenners 

 

lokalen.	   Tegen	   21.30u	   zijn	  we	  daar	   dan	   terug	   en	   tellen	  we,	   uiteraard	   op	   de	   rooster,	   na	   hoe	   groot	  

onze	  buit	  nu	  precies	  is.	  

	  

	  

	  

14	  januari	  2017:	  vanaf	  21u	  -‐	  …	  	  

Trekt	   	   ulle	   dansschoenen	  

aan	   mannen!	   Vandaag	  

spreken	  we	  niet	  echter	  af	  

in	   onze	   geliefde	  

Verkennerbar.	  Zoals	  jullie	  

ongetwijfeld	  weten	  is	  het	  

vanavond	  de	  JINFUIF.	  Dit	  

geweldige	   feestje	   willen	  

jullie	   niet	   missen,	   neem	  

het	   maar	   van	   mij	   aan!	  

Daarom	  trekken	  we	  met	  zijn	  allen	  naar	  de	  Prins	  om	  daar	  de	  Jin	  te	  steunen	  zodat	  zij	  een	  onvergetelijk	  

buitenlands	  kamp	  kunnen	  beleven.	  De	  fuif	  begint	  om	  21u	  dus	  vanaf	  dan	  zijn	  jullie	  allemaal	  welkom!	  

Be	  there	  or	  be	  square!	  

20	  januari	  2017:	  19.30u	  –	  21.30u	  

Volgens	   de	   vorige	   samen	   stond	   deze	  

vergadering	   gepland	   op	   7	   januari	   maar	  

we	  verplaatsen	  ze	  dus	  met	  twee	  weken.	  

We	  spreken	  af	  op	  vrijdagavond	  aan	  onze	  

lokalen	  om	  19.30u	  en	  amuseren	  ons	  daar	  

met	  het	  nodige	  vuur.	  We	  spelen	  namelijk	  

fireball	   en	   guerre	   du	   feu.	   Om	   21.30u	  

mogen	   jullie	   allemaal	   terug	   huiswaarts	  

keren	  zodat	  jullie	  nog	  op	  tijd	  zijn	  om	  een	  

nachtzoen	  van	  jullie	  mama	  te	  ontvangen.	  

	  27	  januari	  2017:	  20u	  –	  22u	  



Verkenners 

 

De	   leiding	   is	   nog	   steeds	   bezig	   met	   hun	   examens	   en	   dus	   doen	   we	   nog	   een	   laatste	   keer	   een	  

avondvergadering.	  Wij	  verwachten	   jullie	  om	  20u	  aan	  de	  Verkennerbar	  met	  de	   fiets.	  Doe	  misschien	  

ook	   allemaal	   kleren	   aan	   die	   iet	   of	   wat	   vuil	   mogen	   worden	   en	   die	   vooral	   niet	   reflecterend	   zijn.	  

Donkere	   kleren	   kunnen	  vanavond	   zeker	   van	  pas	   komen	  en	  u	  misschien	   tot	  winnaar	   van	  de	  avond	  

bombarderen.	  We	  trekken	  namelijk	  het	  bos	  in	  en	  spelen	  daar	  het	  mafste	  spel	  ooit.	  Tegen	  22u	  zijn	  we	  

terug	  aan	  onze	  lokalen.	  

5	  februari	  2017:	  14u	  –	  17u	  

We	   weten	   dat	   jullie	   allemaal	  

verschrikkelijke	   mama’skindjes	  

zijn,	   maar	   vandaag	   is	   het	   de	  

beurt	   om	   ons	   eens	   te	   laten	  

kennismaken	  met	  de	  man	  die	  bij	  

jullie	   thuis	   rondloopt.	   Met	  

verhalen	  zijn	  wij	  echter	  niets,	  we	  

willen	  de	  mannen	  in	  kwestie	  zelf	  

wel	   eens	   zien.	   Neem	   daarom	  

allemaal	   jullie	  

papa/pa/vader/padre/vake/…	  

mee	   naar	   de	   scouts.	   Samen	  met	   onze	   vaders	   zullen	  we	   ons	   verschrikkelijk	   amuseren	   zodat	   zij	   vol	  

nostalgie	  zullen	  terugdenken	  aan	  de	  tijd	  dat	  ze	  zelf	  zo	  jong	  waren	  als	  jullie.	  Papavergadering	  dus.	  De	  

examens	  zijn	  gedaan	  (hoera!)	  dus	  we	  spreken	  opnieuw	  af	  van	  14u	  tot	  17u	  aan	  onze	  geliefde	  lokalen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Verkenners 

 

Afsluiten	  doen	  we	  nog	  met	  een	  geweldige	  foto	  van	  de	  ontbijtvergadering	  van	  vorige	  maand:	  	  

	  

Groetjes	  van	  jullie	  geweldige	  leiding!	  

Ps.	  Kerstcadeaus	  voor	  de	  leiding	  mogen	  altijd	  en	  worden	  zeer	  geapprecieerd.	  



   Jin 

 

Januari    
DÉ	  BELANGRIJKSTE	  MAAND	  VAN	  HET	  JAAR	  à	  JINFUIF!	  
Wat	  wil	  dat	  zeggen?	  
Kaartenverkopen!	  (de	  laatste	  straten)	  Ook	  deze	  maand	  spreken	  we	  ‘s	  avonds	  af	  om	  samen	  kaarten	  
te	  gaan	  verkopen	  voor	  onze	  jinfuif.	  ZIE	  FB	  GROEP	  
SPAMMEN	  FB	  EN	  ANDERE	  SOCIALE	  MEDIA	  VOLSPAMMEN	  à	  RECLAME	  ;-‐)	  
Maar	  helaas	  ook	  de	  maand	  van	  de	  examens	  voor	  Marit.	  
	  

Zondag	  8	  januari	  

Vandaag	  gaan	  we	  verkleed	  (verplicht	  ;-‐))	  als	  de	  drie	  koningen	  Elewijt	  rond	  om	  verder	  kaarten	  te	  
verkopen.	  Ook	  leggen	  we	  de	  laatste	  hand	  aan	  de	  organisatie	  van	  de	  fuif	  zelf!	  Hieronder	  herkennen	  
we	  (vlnr)	  Lucky	  Luke,	  Fredje	  &	  José	  die	  een	  eigentijdse	  interpretatie	  geven	  aan	  ‘De	  Drie	  Koningen	  van	  
El	  Wahid’.	  

	  
	  

zaterdag	  14	  januari	  	  

Jinfuif.	  Say	  what?	  J-‐I-‐N-‐F-‐U-‐I-‐F	  aka	  D-‐DAY	  aka	  PARTY	  van	  het	  JAAR!!!	  

We	  beginnen	  ’s	  ochtends	  aan	  de	  opbouw	  en	  na	  de	  fuif	  blijven	  we	  ook	  tot	  ’s	  ochtends	  opruimen,	  het	  
leukste	  maar	  dus	  ook	  het	  vermoeiendste	  weekend	  van	  het	  jaar	  ;-‐)	  Meer	  info	  via	  de	  (soms	  niet	  zo)	  
sociale	  media!!	  PS:	  bekijk	  ook	  de	  volgende	  vergadering	  al,	  belangrijk!	  



   Jin 

 

Zondag	  22	  januari	  

De	  welpenleiding	  heeft	  onze	  hulp	  nodig.	  Aangezien	  ze	  graag	  
volledig	  op	  kamp	  zouden	  meegaan	  zijn	  ze	  nu	  hard	  aan	  het	  
blokken	  voor	  hun	  examens.	  Maar	  van	  wie	  moeten	  de	  welpen	  
dan	  leiding	  krijgen?	  WELLE	  TO	  THE	  RESCUE!	  Haal	  jullie	  beste	  
leider-‐skills	  boven	  en	  maak	  samen	  een	  top	  en	  creatief	  spel	  
voor	  de	  welpen.	  Gelukkige	  is	  er	  nog	  één	  welpenleider	  die	  
jullie	  zal	  bijstaan	  in	  deze	  moeilijke	  taak:	  the	  one	  and	  only	  
ROBBE	  	  COOMANS!	  Er	  zullen	  een	  aantal	  jinners	  aangeduid	  
worden	  om	  het	  spel	  in	  elkaar	  te	  steken	  ;-‐)	  

Bekijk	  ook	  de	  volgende	  vergadering	  al	  eens,	  belangrijke	  info	  
ivm	  JINKAMP!!	  

	  

	   	  

	  

	  

Zondag	  29	  januari	  

Damn	  jullie	  krijgen	  weer	  huiswerk.	  Vandaag	  zouden	  jullie	  per	  twee	  landen	  moeten	  voorstellen.	  Kies	  
een	  land	  van	  de	  poll	  op	  fb	  of	  voeg	  er	  één	  toe	  waar	  jij	  graag	  naar	  toe	  zou	  gaan.	  Wat	  moet	  zeker	  in	  
jullie	  presentatie	  staan…	  

-‐ Kosten	  (vliegticket,	  hoe	  duur	  of	  goedkoop	  is	  het	  daar?,	  ...)	  
-‐ Welke	  plaatsen	  kunnen	  we	  bezoeken?	  
-‐ Wat	  kunnen	  we	  allemaal	  doen	  qua	  activiteiten?	  
-‐ ...	  
	  

Stuur	  je	  ppt	  door	  voor	  28	  januari	  of	  neem	  een	  stick	  met	  de	  ppt	  mee	  op	  29jan	  zelf	  people!	  

	  

Greetings,	  

	  

Jullie	  teergeliefde	  Marit,	  Berri	  Trekhaak	  &	  TD	  

X	  X	  X	  

 
 



   Achterflap 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



   Achterflap 
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