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Beste	lezers,			

We	 staan	 niet	 altijd	 stil	 bij	 het	
woord	 “samen”.	 Maar	 het	 is	 een	
groot	gemis	als	“samen”	uit	je	leven	
is.		

Dit	 zijn	 de	 gevoelens	 die	 op	 dit	
moment	 door	 de	 hoofden	 spoken	
van	de	2	mensen	die	afgelopen	jaar	
alles	hebben	gegeven	om	dit	boekje	
tot	in	uw	brievenbus	te	krijgen.		

Er	is	een	tijd	van	komen	en	een	tijd	
van	gaan.	Maar	weg	zijn	deze	twee	
toppers	 heus	 niet!	 	 Zoë	 trekt	 ten	
strijde	als	GRL,	terwijl	Kobe	zich	nog	
een	 jaar	 met	 de	 Kabouters	 gaat	
amuseren.		

Maar	we	hebben	goed	nieuws….		

	

ER	IS	EEN	GLOEDNIEUWE	SAMENPLOEG!	FEEST,	FEEST,	FEEST!	

	

Emma	Rombauts	&	Sander	Scheers!	Het	nieuwe	duo	dat	er	voor	gaat	zorgen	dat	de	samen	
iedere	maand	bij	u	in	de	brievenbus	ligt	en	zodat	u	vol	spanning	het	beste	boekje	van	België	
kan	lezen!	Wij	zijn	er	klaar	voor,	nu	jullie	nog!		

Mocht	u	enige	hinder,	vragen	of	fanmail	hebben	dan	mag	u	deze	ten	allen	tijden	versturen	
naar	onderstaande		e-mailadressen!		

Wij	 wensen	 u	 nog	 een	 prachtige	 ochtend,	 middag	 of	 avond	 toe!	 Dit	 was	 het	 voor	 deze	
maand	en	volgende	maand	zijn	we	er	weer	met	meer!		

Tot	de	volgende	of	tot	op	de	scouts!	

Sander	Scheers	&	Emma	Rombauts	

sanderscheers@live.be							&							emmarombauts@hotmail.com



Woordje GRL 

	

Dag	beste	scouts	en	ouders!		

Het	is	weer	tijd	voor	een	nieuwe	start	van	alweer	een	schitterend	scoutsjaar!	Eerst	en	vooral	willen	
wij	 heel	 graag	 Enya,	 Katoke	 en	Maarten	bedanken	 als	 groepsleiding	het	 voorbije	 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.		

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	 zesde	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.	

Algemene	informatie	

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.	Lees	de	samen	op	voorhand	dus	goed	door!	

Wij	verwachten	dat	alle	leiding	&	leden	perfect	in	uniform	aanwezig	zijn	tijdens	de	vergaderingen.	
● Kapoenen:	speelkledij	+	scoutsdas		
● Alle	andere	takken:	korte	scoutsbroek	of	scoutsrok	+	scoutshemd	+	scoutsdas	

U	kunt	deze	scoutskledij	vinden	op	volgend	adres:		

Hopper	Leuven:	Diestsevest	92A	-	3000	Leuven		
Of	online	bestellen	via	de	site:	www.hopper.be	

Scoutsdassen	zijn	bij	ons	te	verkrijgen	aan	10	euro	per	stuk.	Wij	zijn	iedere	zondag	van	14-17u	terug	
te	vinden	aan	de	keuken.	

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

● Kapoenen:	jongens	en	meisjes	van	het	geboortejaar	2011	en	2010	
● Kabouters:	meisjes	van	het	geboortejaar	2009,	2008	en	2007	
● Welpen:	jongens	van	het	geboortejaar	2009,	2008	en	2007	
● Jong-gidsen:	meisjes	van	het	geboortejaar	2006,	2005	en	2004		
● Jong-verkenners:	jongens	van	het	geboortejaar	2006,	2005	en	2004			
● Gidsen:	meisjes	van	het	geboortejaar	2003,	2002	en	2001		
● Verkenners:	jongens	van	het	geboortejaar	2003,	2002	en	2001	
● Jin:	meisjes	en	jongens	van	het	geboortejaar	2000		
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Ieder	 jaar	werken	we	 rond	 een	 gemeenschappelijk	 jaarthema	 dat	 hetzelfde	 is	 voor	 alle	 scouts	 en	
gidsen	in	Vlaanderen.	Dit	 jaar	 is	dit	 ‘Allemaal	abnormaal’.	Voor	meer	info	over	dit	 jaarthema	kan	je	
terecht	op	de	website	van	Scouts	en	Gidsen	Vlaanderen	(www.scoutsengidsenvlaanderen.be).		

Terugbetaling	kamp	(door	mutualiteit)		

Het	kamp	is	al	even	achter	de	rug,	maar	nog	niet	helemaal	afgerond.	Zo	kan	je	via	de	mutualiteit	vaak	
een	terugbetaling	van	het	kampgeld	aanvragen.	Voor	het	verder	aanvullen	van	deze	documenten	en	
een	handtekening	of	stempel,	kan	je	elke	zondag	(van	14	tot	17	uur)	bij	ons	terecht.	Wij	vragen	om	
de	 papieren	 zelf	 af	 te	 drukken	 en	 al	 deels	 in	 te	 vullen	 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!		

Belangrijke	data		

15	oktober:	Spaghettislag	fouriers.	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.	Lees	voor	meer	info	
het	tekstje	hieronder.	 	

Hallo, 

Vorig scoutsjaar organiseerden wij (Fouriers van Scouts Elewijt) reeds onze zevende 
spaghettislag.  
De opbrengst was iets minder door het slechte weer => 1317.7€  (eerste editie=948€, tweede 
editie=1111€, derde editie=1262,8€, vierde editie=1345€, vijfde editie=1810€, zesde 
editie=2235€). 
Wederom kochten we er materiaal mee om onze 5 fourages op kamp te versterken.  
Het volgende stond op ons boodschappenlijstje: 

7 steelpannen 
10 metalen schragen 
10 witte tafelbladen (3m X 1m) 
3 frigoboxen 

Ook dit jaar willen we verder blijven investeren en door massaal naar onze achtste 
spaghettislag te komen, helpen jullie allemaal mee. 
Dit gaat weer door aan de scoutslokalen en wel op zondag 15 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 

20	oktober:	Dag	Van	De	 Jeugdbeweging.	Op	deze	dag	 is	 het	 feest	 voor	 alle	 jeugdbewegingen.	We	
moedigen	iedereen	aan	om	op	deze	speciale	dag	in	uniform	naar	school	te	gaan	om	te	tonen	dat	je	
trots	bent	op	onze	scouts!	
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28-29	 oktober:	 Scoutsrestaurant.	 Elk	 jaar	 organiseren	 we	 een	 restaurant	 In	 De	 Prins	 waar	 je	 kan	
genieten	van	heerlijke	steaks,	vol-au-vent,	witloof	en	een	vegetarische	schotel.	Dit	is	lang	niet	alles,	
dus	 kom	zeker	eens	proeven	van	al	onze	 lekkernijen!	 Zaterdag	 zijn	 jullie	welkom	vanaf	17u	 tot	en	
met	21u.	Zondag	zijn	jullie	al	welkom	vanaf	11u	tot	en	met	20u.		
Meer	info	hierover	volgt	nog,	maar	nodig	alvast	familie,	vrienden	en	kennissen	uit!	

Kampinfo	

Alle	takken	gaan	allemaal	samen	op	ongeveer	hetzelfde	moment	op	tentenkamp	op	dezelfde	plaats	
(uitgezonderd	de	jin).		
Voor	de	kapoenen	is	dit	van	10	tot	15	augustus.	
Voor	de	welpen	en	kabouters	is	dit	van	8	tot	15	augustus.	
Voor	de	jong-gidsen,	jong-verkenners,	gidsen	en	verkenners	is	dit	van	5	tot	15	augustus.	
Meer	info	volgt	hierover	aan	het	einde	van	het	scoutsjaar,	maar	houd	deze	data	alvast	vrij!	

Elke	tak	gaat	ook	2	keer	per	jaar	op	weekend.	Info	hierover	vind	je	bij	je	eigen	tak.	

Groepsfoto’s	van	het	kamp	

Tijdens	 de	 eerste	 2	 vergaderingen	 is	 het	mogelijk	 om	 nog	 foto’s	 van	 het	 kamp	 te	 bestellen.	 Deze	
zullen	 tentoongesteld	 worden	 aan	 de	 keuken	 en	 kunnen	 daar	 besteld	 worden.	 Tijdens	 het	
Scoutsrestaurant	zal	je	deze	kunnen	afhalen	aan	de	kassa.	

Sponsoractie	Spar	Elewijt	

Tijdens	de	maand	oktober	nemen	wij	met	Scouts	Elewijt	deel	aan	een	sponsoractie	van	de	Spar	in	
Elewijt	en	we	hebben	hiervoor	jullie	hulp	nodig!	
De	actie	gaat	als	volgt:		

- Vanaf	1	oktober	t.e.m.	31	oktober	staat	er	aan	de	uitgang	van	de	winkel	een	urne	op	naam	
van	Scouts	Elewijt	(en	van	andere	verenigingen).		

- Tijdens	deze	periode	ontvangt	elke	klant	bij	een	aankoopschijf	van	€	10	een	jeton,	die	ze	in	
een	urne	kunnen	werpen.	

- Het	is	de	bedoeling	dat	wij	zo	veel	mogelijk	jetons	verzamelen.	
- Aan	het	eind	van	de	actie	(31	oktober)	worden	alle	jetons	geteld	en	krijgt	elke	vereniging	1%	

van	het	aantal	jetons	in	euro	(in	de	vorm	van	aankoopbonnen	voor	de	Spar).	Als	wij	
daarbovenop	nog	eens	het	hoogste	bedrag	hebben	verzameld,	krijgen	we	nog	een	extra	bon	
ter	waarde	van	€	150.	

- Met	al	dat	geld	zouden	we	melk	kunnen	kopen	voor	warme	chocomelk	op	zondag,	wc-
papier,	poetsproducten	of	onze	activiteiten	mee	kunnen	ondersteunen.	

- 	
Wij	hopen	alvast	te	kunnen	rekenen	op	jullie	steun!	
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Nog	benieuwd	of	nog	vragen?	

Neem	 dan	 ook	 eens	 een	 kijkje	 op	 www.scoutselewijt.be	 of	 vind	 ons	 leuk	 op	 facebook:	 ‘Skoette	
Elewijt’.	Op	deze	Facebookpagina	plaatsen	we	regelmatig	informatie,	foto’s…	Vergeet	deze	dus	zeker	
niet	regelmatig	na	te	kijken.		
	

Uiteraard	krijgen	jullie	voor	belangrijke	evenementen,	gebeurtenissen…	een	mail	van	ons	of	van	de	
takleiding.	Krijg	je	geen	mails?	Check	dan	zeker	je	spam	eens	of	neem	contact	op	met	de	takleiding.	

Indien	 jullie	 nog	 vragen,	 opmerkingen,	 suggesties…	 hebben,	 zijn	 wij	 iedere	 zondag	 van	 14-17	 uur	
bereikbaar	 in	 de	 keuken	 van	 de	 scoutslokalen,	 via	 groepsleiding@scoutselewijt.be	 of	 op	 onze	
gsmnummers:	
	
	

	 Wannes	Van	Baekel:	0498/19	74	37		 Zoë	Clinckspoor:	0476/08	85	41	 



Kapoenen 

	

 

Allerliefste	kapoenen,	mama’s	en	papa’s		

Het	is	weer	zover,	eindelijk,	het	nieuwe	scoutsjaar	gaat	beginnen!		

	

Zondag	17	september		

Dit	 is	 officieel	 de	eerste	 vergadering	 van	het	 jaar.	Hihi	 spannend	he.	De	
leiding	 heeft	 er	 alvast	 heel	 veel	 zin	 in!	 Vandaag	 gaan	 we	 een	 spelletje	
spelen	waarbij	we	heel	het	terrein	een	beetje	gaan	verkennen.	We	gaan	
dus	eigenlijk	op	ontdekkingsreis	gaan	;-)		

Dit	alles	gaat	door	aan	onze	lokalen	van	14	uur	tot	17	uur.	

Zondag	24	september		

Zijn	jullie	al	een	beetje	gewoon	aan	ons,	aan	elkaar,	aan	het	terrein,	aan	
de	spelletjes	die	we	spelen,	aan	de	andere	groepen,	…	wel	vandaag	gaan	
we	hier	nog	wat	extra	aan	werken.	We	gaan	namelijk	een	‘teambuilding’	
doen.	Wat	is	dat	nu	net	een	teambuilding?	Dat	zijn	allemaal	spelletjes	die	
we	spelen	waarbij	we	moeten	samenwerken	zodat	we	nog	een	hechtere	
groep	gaan	worden.	Kapoenen	aan	de	top!		

Voor	verdere	uitleg	over	de	spelletjes	moet	je	naar	de	scouts	komen	
van	14	uur	tot	17	uur	aan	onze	lokalen.Ps.	Mama’s	en	papa’s	kunnen	
naar	ons	 infomoment	komen	om	16u30	voor	uitleg	over	de	werking	
van	de	scouts.	Allen	welkom!		
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Zondag	1	oktober		

Wie	 van	 jullie	 durft	 het	 opnemen	 tegen	 een	 andere	 kapoen	 of	
leiding?	Jij?	Als	dit	zo	is	en	als	je	benieuwd	bent	naar	wat	er	allemaal	
te	gebeuren	staat	kom	dan	maar	heel	snel	naar	de	scouts	van	14	uur	
tot	17	uur.		

Zondag	8	oktober		

GEEF	 ACHT!	 1,	 2,	 3,	 …	 LINKS-RECHTS-LINKS-
RECHTS	 Weten	 jullie	 waar	 ze	 zo’n	 dingen	
zeggen?	 Jaja	 juist,	 in	 het	 leger!	Hoe	 leuk	 zou	
het	zijn	om	zelf	in	het	kapoenenleger	te	zitten,	
de	max!	Trek	 je	stoerste	 legeruniform	aan	en	
kom	naar	onze	kazerne	van	14	uur	tot	17	uur.		

Zondag	15	oktober		

Voetbal,	 tennis,	 rugby,	 fietsen,	 skaten,	 lopen,	 turnen,	 …	 allemaal	
leuke	sporten!	Vertel	ons	jouw	favoriete	sport	en	wie	weet	leren	we	
die	dan	wel	een	beetje	aan	de	andere	kapoenen.	Smeer	 je	benen	al	
maar	in	want	vandaag	gaan	we	er	eens	goed	op	los	sporten!	Van	14	
uur	 tot	 17	 uur	 aan	 onze	 lokalen.	
MAAR	deze	keer	moet	je	niet	direct	
naar	 huis	 om	 17	 uur,	 nee	 hoor!	
Mama	 of	 papa	 moeten	 geen	
avondeten	 meer	 voorzien	 want	 je	
kan	 op	 de	 scouts	 spaghetti	 komen	
eten.	Meer	info:	zie	woordje	GRL.	 
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Zondag	22	oktober	 

Psht	er	is	een	geheim	bij	ons	op	de	scouts.	Iedereen	weet	het	en	nu	jullie	
ook	in	de	scouts	zitten	mogen	jullie	het	natuurlijk	ook	weten.	Heb	je	al	die	
mama’s	en	papa’s	al	gezien	als	ze	hun	kind	komen	afzetten	op	de	scouts?	
Je	moet	eens	goed	naar	hun	ogen	kijken	dan,	soms	kan	je	zien	dat	ze	een	
beetje	aan	het	wenen	zijn.		

Dat	 is	 dus	 omdat	 ze	 zo	 jaloers	 zijn	 dat	 zij	 nooit	 naar	 de	 scouts	 mogen	
komen	 en	 leuke	 spelletjes	 spelen,	 nieuwe	 vriendjes	 maken,	 de	 coolste	
dingen	doen,	…	Maar	vandaag	komt	daar	voor	1	keertje	verandering	in.	Ze	
mogen	 meekomen	 naar	 de	 scouts!	 Jeej!	 Kom	 samen	 met	 je	 mama	 OF	
papa	 naar	 de	 scouts	 en	wij	 laten	 ze	 zien	wat	we	 dan	 elke	 keer	 die	 drie	
uurtjes	doen.		

Zaterdag	28	en	zondag	29	oktober		

OPGELET	HET	IS	GEEN	SCOUTS!		

Dit	weekend	organiseert	de	scouts	naar	jaarlijkse	
gewoonte	het	scoutsrestaurant.	Op	dit	eetfestijn	kan	je	

steak,	vol-au-vent,	witloof	in	de	oven,	…	eten.	Kom	dus	zeker	allemaal	
jullie	buikjes	vullen	en	wie	wordt	je	wel	door	iemand	van	je	nieuwe	leiding	
bediend	J		

Belangrijke	data		

Schrijf	deze	data	alvast	op	de	kalender	zodat	je	dit	zeker	niet	mist!		

• Infomoment:	24	september		
• Spaghettislag	fouriers:	15	oktober		
• Dag	van	de	jeugdbeweging:	20	oktober		
• Scoutsrestaurant:	28-29	oktober		
• Weekend	1:	11-12	november		
• Weekend	2:	23-25	februari		
• Scoutskamp:	10-15	augustus		



Kapoenen 

	

Zo	dit	was	het	dan	voor	september	en	oktober.	Wij	hopen	jullie	heel	
vaak	te	zien	op	de	scouts.		

Dikke	zoenen	van	jullie	nieuwe	leiding	 	

	

	

															

Fien:	0495/43.04.13	

Emma:	0491/18.64.24	

Jos	

Elke	

Wannes	

Femke	

Jolien	
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Dag	allerliefste	kabouters!	De	eerste	samen	van	een	spetterend	nieuw	
scoutsjaar	is	een	feit!	Jullie	nieuwe	leiding	is	er	helemaal	klaar	voor!	Jullie	ook?!		
We	starten	meteen	met	een	goed	gevuld	programma	zodat	jullie	zondagen	
nooit	meer	saai	zijn!			

Zondag	17	september	van	14u	tot	17u												
Vandaag	gaan	we	elkaar	beter	leren	kennen.	Nu	dat	de	nieuwe	kabouters	over	
de	levende	brug	zijn	geweest	kunnen	we	beginnen	aan	een	super	cool	
scoutsjaar!	Natuurlijk	kennen	jullie	ons	nog	niet	zo	goed	en	misschien	kunnen	
jullie	elkaar	nog	wat	beter	leren	kennen.		
Afspraak	aan	de	scoutslokalen!	Tot	dan!		

Zondag	24	september	van	14u	tot	17u						
We	hebben	jullie	hulp	nodig!!	De	politie	heeft	onze	hulp	
ingeschakeld	om	een	mysterie	op	te	lossen.	Wij,	als	leiding	
kunnen	dit	niet	alleen	en	daarom	vragen	we	jullie	om	met	
zoveel	mogelijk	te	komen	naar	de	scoutslokalen.	We	zijn	jullie	
alvast	ontzettend	dankbaar!		
		

Zondag	1	oktober	van	14u	tot	17u									
Vandaag	is	het	eindelijk	zover!	Jullie	mogen	allemaal	een	vriendje	of	
vriendinnetje	meenemen	naar	de	scouts,	want	het	is	de	enige	echte	
vriendjesvergadering	(	JOEPIEEE)!	We	verwachten	jullie	allemaal	om	14u	aan	de	
scoutslokalen.		
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Zondag	8	oktober	van	14u	tot	17u									
Vandaag	gaan	we	eens	niet	op	onze	lijn	letten	en	gewoon	eten	waar	we	zin	in	
hebben.	Ja	hoor,	vandaag	is	het	boefvergadering!	Neem	dus	allemaal	zelf	iets	
lekker	mee	en	dan	kunnen	we	smullen	van	elkaars	lekkernijen!	Afspraak	van	
14u	tot	17u	aan	de	lokalen!	

	

Zondag	15	oktober	van	14u	tot	17u						
Wie	zoekt	die	vindt!	Het	is	vandaag	aan	jullie	om	aan	de	hand	van	
foto's	de	juiste	weg	te	vinden.	En	wie	weet	komen	we	nog	een	
leuke	schat	tegen!	Ben	je	nieuwsgierig?	Kom	dan	zeker	om	14u	
naar	de	scoutslokalen!		

Zondag	22	oktober	van	14u	tot	17u										
We	zien	er	altijd	al	super	goed	uit,	ook	op	de	scouts.	MAAR	vandaag	gaan	we	
ons	eens	dubbel	en	dik	laten	gaan!	We	spelen	het	grote	'make-up	spel'.	Kom	
zeker	naar	de	lokalen	en	verwittig	je	mama	en	papa	maar	want	ze	gaan	je	niet	
meer	herkennen	als	jullie	terug	thuis	komen.	

Zaterdag	28	oktober	en	zondag	29	oktober	=	scoutsrestaurant		

Zindag	29	oktober	zal	er	jammer	genoeg	geen	scouts	zijn.	MAAR	niet	getreurd	
heel	 dit	 weekend	 staat	 in	 het	 teken	 van	 scouts.	 Het	 is	 weer	 ons	 jaarlijks	
scoutsrestaurant	waar	jullie	allemaal	meer	dan	welkom	zijn	om	jullie	buikjes	vol	
te	smullen.	Meer	info	volgt	zeker	nog!		

	

	

	



Kabouters 

	

Zondag	5	november	van	14u	tot	17u	

Het	is	aan	jullie	om	te	raden	welke	vergadering	het	vandaag	is!	Hier	enkele	tips!		

		

	

	

Om	te	weten	of	je	juist	geraden	hebt	kom	je	maar	om	14u	naar	de	
scoutslokalen!	

	

!!Belangrijke	data!!	

17-19	november:	Kabouterweekend		

Dit	 is	geen	gewone	vergadering	van	14u	tot	17u	maar	een	heel	weekend!	We	
krijgen	 maar	 geen	 genoeg	 van	 elkaar	 dus	 schrijf	 deze	 data	 al	 maar	 in	 jullie	
agenda.	Veel	info	kunnen	we	nog	niet	meegeven	maar	volgt	wel	zeker	nog	via	
mail.	Het	enige	wat	we	wel	al	 kunnen	zeggen	 is,	het	weekend	vindt	plaats	 in	
Elewijt	en	gaat	ongelofelijk	tof	worden!!	

Groetjes	van	jullie	allerliefste	leiding!		

	

Als	je	vragen	hebt	kan	je	ons	altijd	een	mailtje	sturen	
(kabouters@scoutselewijt.be)	of	op	zondag	naar	ons	komen!	We	helpen	je	dan	
graag	verder!		

Kobe van Baekel als Bloosje 

Fien Parmentier als Giechel 

Kato Pierre als Sneeuwwitje 

Kato van Baekel als Stoetel 

Robbe Coomans als Dopey 

Jelle Scheers als Dommel  



Welpen 

	

Hallo	allemaal!		
Wanneer	jullie	dit	lezen	zit	het	evenement	“Den	Elewijtse	Pijl”	erop!	
Eerst	 en	 vooral	 willen	 wij	 jullie	 bedanken	 om	 mee	 te	 fietsen,	
wandelen	of	gewoon	 iets	te	komen	drinken!	Sommige	van	 jullie	zijn	
op	die	dag	van	de	Kapoenen	naar	de	Welpen	gegaan,	proficiat!	Wij	
hebben	 er	 als	 leiding	 ontzettend	 veel	 zin	 in,	 wij	 hopen	 jullie	 ook?	
Maar	wat	gaan	wij	allemaal	doen	op	de	scouts?	Wel	wij	als	Welpen	
gaan	de	komende	weken	dit	doen!		
Zondag	17	September		-		14u	tot	17u:	Kennismakingsvergadering	

“Wie	zijn	ze?”,	“Wat	doen	ze?”,	“Hoe	heten	ze?”		

Al	 deze	 vragen	 spoken	 door	 onze	 hoofden	 maar	 ongetwijfeld	 ook	
door	die	 van	 jullie!	Hoog	 tijd	om	elkaar	wat	beter	 te	 leren	kennen!	
We	trappen	het	scoutsjaar	nog	eens	af	want	vanaf	nu	beginnen	we	er	
echt	 aan!	 Kom	 van	 14u	 tot	 17u	 naar	 de	 scoutslokalen	 en	 leer	 ons	
kennen!		

Zondag	 24	 September	 -	 14u	 tot	 17u:	
Sportvergadering	

Trek	 je	 sportschoenen	 al	 maar	 aan!	
Haal	 het	 competitiebeest	 in	 je	 naar	
boven!	 Smeer	 je	 benen	 in	 en	 ga	 de	
avond	 voor	 deze	 vergadering	 eens	 op	
tijd	 slapen!	 Deze	 zondag	 gaan	 wij	 de	
topsporter	in	onszelf	naar	boven	halen.	
Voetbal,	Basket,	Baseball,	Volleybal	en	
nog	veel	meer	sporten	komen	aan	bod!		

	

	



Welpen 

	

Zondag	1	Oktober		-	14u	tot	17u:	Bosspel		

Tijd	om	het	bos	eens	te	ontdekken!	Kom	van	14u	-17u	naar	de	scouts	
en	 dan	 trekken	we	met	 z’n	 allen	 het	 scoutsbos	 in	 en	 gaan	we	 ons	
daar	amuseren!		

Zondag	8	Oktober	–	14u	tot	17u:	Vriendjesvergadering	

Jullie	 komen	 iedere	week	met	 z’n	allen	naar	de	 scouts	wat	wij	heel	
graag	zien!	Maar	het	motto	is:	“Hoe	meer	zielen,	hoe	meer	vreugde!”	
Neem	 allemaal	 een	 vriendje	 mee	 en	 kom	 met	 z’n	 tweeën	 jullie	
amuseren!	Tot	dan!		

Zondag	15	Oktober	–	14u	tot	17u:	Stuntvergadering	

Zot	 zijn	 doet	 geen	 zeer!	 Dat	 is	 vandaag	 exact	 wat	 jullie	 ons	 gaan	
bewijzen!	We	gaan	vandaag	straffe	stunts	uithalen!	Kom	allemaal	
met	jullie	fiets,	BMX	of	mountainbike	naar	de	scouts!		

	

	

	

	

	

	

Zondag	22	Oktober	–	14u	tot	17u:	Maffiavergadering	

Vandaag	 is	 het	 eens	 tijd	 om	 een	 beetje	 de	 gangster	 uit	 te	 hangen!	
Jullie	 mogen	 bewijzen	 wie	 van	 jullie	 het	 beste	 kan	 smokkelen	 en	
onderhandelen!	Wie	op	het	einde	de	rijkste	is	mag	zich	voor	één	dag	
de	maffiabaas	van	de	Welpen	noemen!		



Welpen 

	

Zaterdag	28	&	Zondag	29	Oktober:	Scoutsrestaurant	

Helaas!	Deze	 zondag	 is	 het	 geen	 scouts	L ..	Maar	niet	getreurd,	 je	
kan	 dit	 weekend	 iets	 komen	 eten	 op	 het	 welbekende	
scoutsrestaurant	en	wie	weet	is	de	garçon	van	dienst	 iemand	van	je	
leiding!	 Kom	gerust	 iets	 eten	 en	 alvast	 smakelijk!	Meer	 info	 vinden	
jullie	in	woordje	GRL!		

ZATERDAG	4	November		-	19u30	tot	21u30:	Sluipspel	

Tot	slot	willen	we	jullie	al	als	tipje	van	de	sluier	de	eerste	vergadering	
van	 november	 verklappen!	 Zoals	 jullie	 zien	 is	 dit	 een	
avondvergadering!	 Jullie	mogen	ons	 laten	 zien	wie	de	beste	 sluiper	
van	de	Welpen	is!		

Dat	was	het	weer	voor	deze	maand!	Wij	hebben	ontzettend	veel	zin	
om	met	 jullie	 iedere	zondag	er	een	topnamiddag	van	te	maken!	Tot	
slot	 vinden	 jullie	 hieronder	 nog	 even	wat	 belangrijke	 data	 die	 jullie	
(mama's	en	papa's)	zeker	 in	 jullie	agenda	moeten	schrijven	zodat	er	
niets	meer	kan	tussen	komen!	

	

15	Oktober	 Spaghettislag	fouriers		
è 		zie	achterflap	

28	&	29	Oktober	 Scoutsrestaurant	

10,	11	&	12	November	 Eerste	weekend!	Dit	zal	doorgaan	
op	verplaatsing!	

è Meer	info	via	mail!		

16,	17	&	18	Maart		
(onder	voorbehoud)		

Tweede	weekend!	Dit	zal	
doorgaan	aan	de	scoutslokalen!	

è Meer	info	via	mail!		
	



Welpen 

	

	

Moesten	jullie	mama	en	papa	trouwens	een	vraag	hebben	mogen	ze	
dit	gerust	op	een	zondag	stellen	en	anders	zijn	we	te	bereiken	op	
onderstaande	gegevens!	

	

E-mailadres	Welpen:	welpenelewijt@gmail.com	

	

Telefoonnummers:		

Maarten	Van	Roey:	 +32470077453	

Sander	Scheers:		 +32474079056	

Tim	Ghyselinck:			 +32468115417	

Eline	Van	Loock:		 +32479645350	

Manon	Calloens:	 +32471366298	

	

En	oh	ja,	wie	is	nu	eigenlijk	jullie	leiding?	

	

	

	

	

	



Welpen 

	

	

	

	

	

	

	

	

Maarten	Van	Roey						 	 	 	 Sander	Scheers	

										BALOE	 	 	 	 	 	 	 CHIL	

	

	

	

	

	

	

	

Tim	Ghyselinck	 	 	 	 	 							Eline	Van	Loock	

						TABAQUI	 	 	 	 	 	 					JACALA	

					

			Manon	Calloens		

	 	 	 	 	 								MARALA	



Jong-gidsen 

 

Heydihow	Ladieesssssssss,	

Het	is	weer	zover,	de	leukste	hobby	van	het	jaar	gaat	weer	beginnen!		

Zijn	jullie	er	klaar	voor?	Wij	alvast	wel!!	�		

Nu	het	kamp	en	de	Elewijtse	pijl	voorbij	is	kunnen	we	aan	de	TOP	vergaderingen	beginnen.	

De	 allereerste	 vergadering	 gaan	 we	 kennismaken	 met	 elkaar.	 We	 gaan	 allemaal	 beste	
vriendinnetjes	 met	 elkaar	 worden,	 jeeeeeeeeeeej!	 Kom	 dus	 allemaal	 massaal	 af	 op	 17	
september	van	14.00	uur	tot	17.00	uur	naar	de	vertrouwde	lokalen.	

We	hebben	vorige	week	kunnen	kennismaken	met	 iedereen,	wat	 is	er	dan	nog	 leuker	om	
samen	 ons	 stekje	 voor	 een	 jaar	 opnieuw	 te	 pimpen?	 Niets	 dus!	 Kom	 24	 september	 van	
14.00	uur	tot	17.00	uur	naar	de	lokalen.		

PS:	vergeet	zeker	geen	verfborstels,	verf,	vlaggetjes,	kaders,	andere	mooie	decoratie,	etc...		

PSS:	vergeet	ook	niet	allemaal	een	foto	van	jezelf	mee	te	nemen!		

 

 

Heb	je	altijd	al	aan	je	BFF/	nichtje/	neefje/	liefje	willen	laten	zien	hoe	cool	scouts	Elewijt	is?	
Vandaag	is	het	moment	aangebroken!	Neem	allemaal	je	vriendje	mee	en	laat	hij/zij	1	
oktober	van	14.00	uur	tot	17.00	uur	meegenieten	van	de	scouts!		

Vandaag	gaan	we	onze	sportieve	bui	boven	halen.	Eet	een	appel,	doe	je	mooiste	
sportschoenen	aan	en	kom	in	hele	foute	sportkledij	op	8	oktober	van	14.00	uur	tot	17.00	
uur	sportief	wezen!		

	



Jong-gidsen 

 

Als	jong-gids	moeten	we	op	kamp	goed	kunnen	sjorren,	tenten	opzetten,	zelf	koken,	etc...	
Vandaag	gaan	we	deze	vaardigheden	oefenen.	Vooral	sjorren	is	een	heel	belangrijk	
onderdeel	van	de	vaardigheden	dat	een	jong-gids	moet	kunnen.	Ik	heb	in	de	wandelgangen	
horen	vallen	dat	sommigen	onder	ons	het	nog	niet	zo	heel	goed	onder	de	knie	hebben	(	
Janne).	Daarom	gaan	we	dit	vandaag	heeeeeeeeel	goed	oefenen!	Kom	dus	maar	15	oktober	
van	14.00	uur	tot	17.00	uur	naar	de	place	to	be	en	bedenk	al	maar	iets	heel	zots	wat	je	wil	
sjorren	vandaag!	Hier	nog	een	foto	als	inspiratie	van	ons	laatste	kamp	#hipsterkamp	
#koffieislife		

	

	

20	oktober	is	het	dag	van	de	jeugdbeweging,	ga	dus	in	je	scoutskledij	naar	school	en	laat	al	je	
vriendjes	zien	dat	wij	de	leukste	jeugdbeweging	in	town	zijn!	Voor	degenen	die	in	Mechelen	
op	school	zitten:	we	spreken	in	de	ochtend	af	(het	uur	wordt	nog	meegedeeld)	en	rijden	
samen	met	de	rest	van	de	scouts	naar	Mechelen.	Op	de	grote	markt	is	er	dan	muziek	en	
gratis	koffiekoeken.	Rond	08.15	vertrekt	dan	iedereen	naar	school	want	we	mogen	natuurlijk	
niet	te	laat	komen!		

Vandaag	doen	we	aan	socializen.	We	spreken	met	een	andere	jeugdbeweging	af	en	maken	
weer	nieuwe	vrienden!	Tijdens	het	kennismaken	met	de	anderen	spelen	we	ofcourse	
extreem	leuke	spelletjes.	Kom	22	oktober	van	14.00	uur	tot	17.00	uur	naar	de	lokalen	en	
vergeet	zeker	geen	fiets,	fietsslot	en	fluohesje	mee	te	nemen!		

	

	

28	en	29	oktober	is	het	scoutsrestaurant	dus	geen	scouts!	Maar	wees	niet	getreurd,	als	je	
ons	mist	kan	je	ons	altijd	komen	opzoeken	hier!	Wij	zijn	hier	namelijk	heel	hard	aan	het	
werken!	Dus	kom	zeker	met	je	oma/	opa/	mama/	papa/	broer/	zus/	meter/	peter/	
buurvrouw/	buurman/	tantes/	nonkels/	…	lekker	smullen	van	al	het	lekkers!	See	you	there	
girlsss!		



Jong-gidsen 

 

Zo!	De	eerste	2	maanden	zijn	weeral	voorbij	hoe	snel	het	nu	al	gaat	en	het	is	nog	maar	net	
begonnen!	Dit	betekent	dat	we	van	elk	moment	moeten	genieten!	Hier	nog	een	klein	
zoekertje	voor	jullie:	zet	de	juiste	persoon	bij	hun	favoriet	ding.	

PS:	als	er	dringende	vragen	zijn	in	verband	met	vergaderingen	etc	mag	je	ons	altijd	bellen.	De	
nummers	van	Tim	Berghs	en	Janne	van	Hove	staan	online	op	onze	website	van	scouts	Elewijt!		

          JANNE                          TIM                          KAAT                        CLOÊ 

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

					CHOCOLADE       MUZIEK                     PLAYSTATION                   MAKE - U



Jeevee’s 

 

September/oktober 
	

Zo	se,	het	nieuwe	jaar	is	weer	ingezet.	Ondertussen	weten	jullie	ook	allemaal	welke	figuren	er	voor	
jullie	zullen	staan	elke	zondag,	en	dat	we	er	zin	in	hebben!	Deze	maand	hebben	we	trouwens	een	stel	
zalige	vergaderingen	gepland	en	ik	wil	nu	nog	niks	verklappen	maar	gelijk	dat	ze	dat	hier	in	Elewijt	
zeggen:	“De	Jong-verkennerleiding	van	Scouts	Elewijt	van	2017-2018	maakt	de	beste	vergaderingen	
van	de	wereld”.	Ik	zal	het	misschien	wat	verkeerd	verstaan	hebben…	Het	zullen	alleszins	de	beste	
jong-verkennervergaderingen	worden	van	alle	scouts	in	Groot-Zemst!	Da’s	straf	hé!!	Na	deze	(toch	
niet	zo)	nuttige	inleiding	zullen	we	maar	eens	beginnen	aan	het	overzichtje	en	waarvoor	de	samen	
eigenlijk	dient.	Veel	leesplezier!!	Xoxo	

Zondag	17	september:	Kennismakingsvergadering	
Hallo,	wij	zijn	de	nieuwe	leiding,	aangename	kennismaking.	Nu	dat	wij	
elkaar	kennen	kunnen	we	misschien	eens	afspreken	om	samen	een	
spelletje	te	spelen.	Zondag	17	september	om	14u	aan	de	lokalen,	lukt	
dat?	Goed!	Tot	dan.	Om	17u	is	ons	kennismakingsfeestje	gedaan	en	
mogen	jullie	terug	naar	huis.	Wie	weet	groeit	er	vandaag	wel	iets	mooi	
tussen	ons,	een	nieuwe	wereld	een	nieuwe	aard.	

	

	

Zondag	24	september:	Blosovergadering	
BOYS,	vandaag	spelen	we	het	grote	asociale	sociale	media	spel!	We	
gaan	vandaag	elkaar	verder	leren	kennen	op	verplaatsing,	dus	neem	
allemaal	jullie	fiets	mee	
#jesuisBrent#Tildonk#2tot5#Lokalen#socialemediaisasociaal#jeugdv
antegewoordig#hashtag#nofilter#awesomespel#teveelhashtags	
#sorrynotsorry	

	

Zondag	1	oktober:	Sportvergadering	
Het	sportival	is	niet	meer	onder	ons.	Boooooeeeeeh.	Wenen	mag.	Uit	respect	en	traditie	organiseren	
we	een	Sportival-achtige	vergadering.	Veel	sporten.	Misschien	wel	rollerski,	speleobox,	kajakken,	
lacrosse,	cricket,	hobby	horsing	en	nog	veel	meer.	Kom	het	allemaal	ontdekken	op	de	scouts!	2	tot	5	
uiteraard.	



Jeevee’s 

 

Zondag	8	oktober:	Vriendjesvergadering	
Beste	JV’s	vandaag	is	het	vriendjesvergadering.	Oke	we	weten	het	
wel	we	zijn	allemaal	al	dikke	vrienden.	Maar	neem	toch	maar	
allemaal	een	vriendje	mee	(liefst	een	niet	denkbeeldig	vriendje!).	
Het	is	weer	zoals	gewoonlijk	van	14-17u.	

	

	

Zondag	15	oktober:	Janettenvergadering	
Vandaag	gaan	we	allemaal	leuke	dingen	doen:	nagels	
lakken,	lippenstift,	eyeliner,	oogpotlood,	concealer,	
nagelriemen	afknippen,	wimpers	bijwerken	en	onze	benen	
waxen.	Al	deze	activiteiten	hopelijk	begeleid	onder	ervaren	
leidsters	(of	leiders).	Iedereen	komt	naturlijk	verkleed	als	
zijn	diepste	vrouwelijke	zelf.	Jullie	mama’s	of	zussen	(of	
broers)	zullen	hier	ongetwijfeld	meer	verstand	van	hebben.	
Oma’s,	tantes,	nichten,	dochters,	meters,	buurvrouw,	alle	
andere	vrouwen	en	de	poetsvrouw	zijn	ook	goeie	
hulplijnen.	Veel	succes	en	we	kijken	er	al	naar	uit	J	

Zondag	22	oktober:	Stuntvergadering	
STUNT	STUNT	STUNT.	Het	is	gemalen	en	het	heeft	geen	
manieren….	BOERENGEHAKT.	Nu	in	promotie	bij	de	Lidl.	Nu	
genoeg	over	de	stunten	in	de	supermarkt.	Deze	dag	is	dé	dag.	
Dit	wordt	een	crazy	dag.	Neem	alleszins	zeker	een	BMX	of	
FIETS	mee	en	zorg	maar	dat	de	verzekering	in	orde	is	en	de	
mama	al	wat	plakkertjes	gereed	heeft	liggen	want	vandaag	is	
de	dag	dat	we	een	serieuze	telefoonrekening	maken	bij	de	
hulpdiensten.	Sneltoets	112.	Maar	dat	komt	goed.	Wij	zijn	
allemaal	zeer	verantwoordelijke	leiding	en	gaan	ons	zelf	geen	
pijn	doen.	De	vraag	is	of	jullie	zelf	verantwoordelijk	genoeg	zijn.	

	Op	een	leeftijd	van	een	JV	kan	je	wel	al	voor	jezelf	zorgen	he.	Allee	ja,	denk	dat	jullie	nu	wel	al	
begrepen	hebben	dat	we	gaan	shoppen	in	de	Lidl.	#schokzzzz#hetisstuntvergadering	

	

	
	



Jeevee’s 

 

28-29	oktober:	Scoutsrestaurant	
Vandaag	draait	alles	om	eten.	Hebben	jullie	jullie	nog	nooit	
afgevraagd	hoe	je	kippenkruiden	maakt?	Maken	ze	dan	
gewoon	een	kip	klaar	en	steken	ze	die	in	de	mixer?	Ik	weet	het	
niet.	Laat	het	ons	maar	weten	op	onze	JV-mail:	
jvelewijt@gmail.com,	we	zijn	benieuwd.	Hetzelfde	geldt	voor	
spaghettikruiden	en	barbecuekruiden.	Je	gaat	me	niet	zeggen	
dat	ze	een	barbecue	in	de	mixer	krijgen.	Allee	ja,	het	is	mij	
allemaal	een	raadsel.	Is	zout	dat	je	in	de	zee	hebt	gegooid	ook	
zeezout?	Waarschijnlijk	wel	he?	Het	is	met	andere	woorden	
geen	scouts	dit	weekend	want	het	is	scoutsrestaurant.	We	
verwachten	jullie	dus	allen	om	te	komen	genieten	van	
ongetwijfeld	heerlijke	gerechten!	We	zien	jullie	hopelijk	daar.		

	

5	november:	Themaspel	
Vandaag	spelen	we	een	spel	dat	door	jullie	is	gekozen,	maar	op	
het	moment	dat	we	deze	samen	aan	het	schrijven	zijn	weten	we	
dus	nog	niet	welk	thema	het	zal	worden	dus	kunnen	we	hier	
weinig	over	vertellen.	Dat	is	immers	niet	erg	want	naar	mijn	
weten	is	er	nog	niemand	die	in	de	toekomst	kan	kijken	en	dus	
zou	kunnen	voorspellen	wat	we	vandaag	gaan	doen	en	vertellen	
over	wat	er	gepland	staat	tussen	2	en	5	op	de	scouts	van	Elewijt	
zoals	we	al	elke	zondag	hebben	gedaan	van	dit	jaar	dat	we	graag	
doen.	Waarzeggers	zijn	oplichters.	Tot	dan	

	

Data	
Hier	nog	enkele	belangrijke	data	die	jullie	alvast	kunnen	noteren	in	jullie	agenda:	

- 15	oktober	Spaghettislag	
- 20	oktober:	Dag	Van	De	Jeugdbeweging	
- 28-29	oktober:	Scoutsrestaurant	
- 10-12	november:	weekend	met	onze	Jonge	gidsjes	
- 3-4	maart:	Troebadoeria	à	Als	de	prins	nog	vrij	is	dat	weekend	
- 27-29	april:	Survivalweekend	

	

	

	

	



Jeevee’s 

 

Als	er	nog	vragen	zijn	kan	je	deze	altijd	stellen	via	mail:	jvelewijt@gmail.com	of	via	sms:		
Sam	Vermeulen	 		 	 0492051466		

Tibo	Smets		 	 	 	 0475330976	

Mathias	Honshoven	 	 	 0495381059	

Saar	Parmentier	 	 	 0479025411	

	

Met	gebrek	aan	leden	zijn	hier	alvast	wat	sfeerfoto’s	van	jullie	leiding	op	planweekend!	#TeamKoffie	

	

	

	

	



Gidsen 

 

Hey	sexy	ladies,	zet	jullie	effe	neer.	We	spelen	dit	jaar	niet	alleen	op	zondag	van	2	tot	5,	we	spelen	
het	 hele	 jaar	 door.	 Woehoew	 supermegaawesomedemax.	 Het	 spel	 gaat	 als	 volgt:	 Wees	 steeds	
alert,	want	wij	duiken	overal	op.	Via	verschillende	kanalen	komen	er	boodschappen	tevoorschijn.	
Het	 is	 aan	 jullie	 om	er	 als	 de	 snelste	 bij	 te	 zijn.	Daarbuiten	 spelen	we	natuurlijk	 ook	 nog	 op	 de	
zondagen,	maar	deze	info	zien	jullie	hieronder.		

Zondag	10	september		

Vandaag	is	het	een	speciale	dag,	misschien	voor	de	jongsten	onder	ons	al	 iets	specialer	als	voor	de	
rest.	 Zij	 mogen	 vandaag	 de	 enige	 echte	 levende	 brug	 oversteken	 om	 over	 te	 gaan	 naar	 de	
gigaleukegidsengroep!	Wanneer	jullie	de	samen	lezen	is	deze	dag	helaas	al	voorbij,	maar	we	zullen	er	
dus	ook	al	een	mooi	fietstochtje	opzitten	hebben.	

Zondag	17	september	

Vandaag	gaan	we	pas	echt	van	start.	Trek	jullie	stapschoenen	maar	aan,	want	vandaag	leren	we	niet	
enkel	Elewijt,	maar	ook	elkaar	beter	kennen.	See	you	@	the	locals	om	14u.	

Zondag	24	september		

Om	onze	 gigaleukegidsengroep	uit	 te	 breiden	mogen	 jullie	 allemaal	 een	 vriendje	meepakken.	Hoe	
meer	zielen,	hoe	meer	vreugd!	22	+	22	=	44,	jeej	met	zoveel	gaan	we	vandaag	zijn!	10	punten	voor	
wie	iemand	van	de	chiro	mee	kan	pakken	in	uniform!	14u	op	ons	gekende	plekje	xx	

Zondag	1	oktober	

Vandaag	 hopen	 we	 op	 goed	 weer,	 want	 we	 trekken	 erop	 uit.	 We	 gaan	 op	 schoolreis	 naar	 een	
onbekende	 plaats.	 Neem	 allemaal	 een	 vervoersmiddel,	 bikini,	 papier,	 teennagellak,	 slot,	
identiteitskaart,	 koekje,	 postzegel,	 handdoek,	 das,	 	 muizenstrontje,	 balpen	 &	 zeven	 mee.	 Dag	 en	
bedankt	tot	dan	om	14u	gelijk	altijd.	

Zondag	8	oktober	

https://www.youtube.com/watch?v=AshBgnrSvyc	–	Vergadering	

’t	is	boef	man.	Neem	je	boef	mee.Dikke	shit.	Kom	met	een	kussen	onder	je	hemd	en	neem	wat	boef	
mee.	’t	Is	boef	man.	Kookt	iet	lekker.	Koopt	iet	goe.	’t	Is	boef	man.	Maak	je	dik	en	neem	boef	mee.	
Gelijk	altijd	14u	op	de	scouts.	Neem	een	kussen	mee	en	maak	je	dik.	

Zondag	15	oktober	

Een	 bord	 vol	 spaghetti,	 een	 bord	 vol	 spaghetti	 .	 Met	 daar	 bovenop,	 met	 daar	 bovenop.	 Een	
reuzegehaktbal,	 een	 reuzegehaktbal.	Maar	 oh	 wat	 een	 flop,	 maar	 oh	 wat	 een	 flop.	Want	 toen	 ik	
moest	niezen,	maar	toen	ik	moest	niezen.	Toen	viel	hij	er	af,	toen	viel	hij	er	af.	Van	het	bord	op	de	
tafel,	van	het	bord	op	de	tafel.	Van	de	tafel	op	de	grond,	van	de	tafel	op	de	grond.	Hij	rolde	steeds	
verder,	hij	rolde	steeds	verder.	De	grond	die	liep	schuin,	de	grond	die	liep	schuin.	Hij	rolde	de	deur	
uit,	 hij	 rolde	 de	 deur	 uit.	 Pardoes	 in	 de	 tuin,	 pardoes	 in	 de	 tuin.	 Tien	 jaren	 later,	 tien	 jaren	 later.	



Gidsen 

 

Stond	daar	in	die	tuin,	stond	daar	in	die	tuin.	Een	reuzegehaktboom,	een	reuzegehaktboom.	Met	een	
bal	in	zijn	kruin,	met	een	bal	in	zijn	kruin.		

Vandaag	is	het	onze	jaarlijkse	spaghettislag	voor	wie	het	nog	niet	opgemerkt	had.	Maar	alvorens	we	
lekker	gaan	smullen	doen	we	reuzegezelschapsspellekes	met	ons	moema’s	erbij.	Neem	dus	allemaal	
je	mama	mee	naar	de	socuts!	Stel	dat	je	mama	niet	kon,	neem	dan	je	tante	of	je	bobonne.	14u	aan	
de	lokalen.	

Vrijdag	20	oktober		

Dag	van	de	jeugdbeweging!	

Ja	ja,	jullie	lezen	het	goed!	Vandaag	vieren	we	dat	we	deel	uitmaken	van	een	geweldige	scouts	met	
geweldige	vrienden!	Maar	alsof	dat	nog	niet	genoeg	is,	is	het	vandaag	ook	nog	Indi’s	birthday!		

Zondag	22	oktober	

Waargebeurd	verhaal.	

Myrthe:	Hey	Loewies,	weet	gij	hoe	ge	een	mastworp	moet	leggen?	

Louise:	ne	mast-watte?	

Myrthe:	Ne	mastworp,	voor	in	nen	driepikkel!	

Louise:	Oh	is	dat	zoals	nen	tandem	ma	dan	met	drie	pikkels?	

Myrthe:	Lachen,	gieren,	brullen!	Om	14u	aan	de	lokalen.	

Zaterdag	28	&	Zondag	29	oktober	

Joehoe,	gelijk	ieder	jaar	is	het	dit	weekend	scoutsrestaurant!	De	gidsen	en	verkenners	hebben	toch	
wel	 de	 eer	 om	 de	 allerleukste	 taak	 van	 iedereen	 te	 mogen	 uitvoeren,	 namelijk	 de	 afwas.	
Waarschijnlijk	denken	jullie	nu:	‘amai	flauwe	plezante,	afwassen	is	helemaal	niet	leuk.’	Maar	dan	zijn	
jullie	 waarschijnlijk	 even	 vergeten	 welk	 leuk	 sfeertje	 daar	 in’t	 zaaltje	 altijd	 hangt,	 want	 met	 wat	
muziek	en	vrienden	is	die	afwas	zo	voorbij!	

Belangrijke	data!		

15	oktober:	spaghettislag	

22	december:	kerstfeestje	

27-28-29	april:	Gidsenweekend		

11	juni:	Verjaardag	Wannes	VB	

	

	



Gidsen 

 

	

Love	you	girlsss	

	

	

	

Louise	Lescrauwaet:			0471717138	

Indi	Matthys:			0494663453	

Myrthe	Baets:			0496757396	

Merel	Mancel:		+32486672416	

Ps.	Gelieve	geen	stalkacties	uit	te	voeren,	bedankt.	

	

	



Verkenners 

 

Dag	gasten	vant	plezier,	met	veel	jolijt	en	plezier.	Het	rijmen	gaat	tot	hier,	bier,	stier.	First	off	
all,	welkom	aan	de	nieuwe	verkenners.	Hopelijk	hedde	gelle	der	een	bekke	goesting	in,	want	
wij	allesinds	wel.	Dit	 jaar	doen	we	het	goed,	 lekker,	positief,	 zacht,	 lief,	 rustig,	 stralend	en	
chill	aan.	Nu	al	veel	kusjes	en	knuffels	van	jullie	leiding	xXx.	

	 	

Ondertussen	is	ons	scoutsjaar	eigenlijk	al	van	start	gegaan.	We	hopen	dat	de	fietstocht,	het	
eten	en	de	levende	brug	op	‘Den	Elewijtse	Pijl’	wat	zijn	meegevallen.	Zo	niet,	dan	hebben	we	
liever	da	ge	thuis	blijft	voor	de	rest	van	het	jaar.	

Ten	eerste	vermelden	we	hier	al	wat	belangrijke	data	die	ge	in	u	of	u	moeder	haar	agenda	
moet	zetten:	

• 15	oktober:	spaghettislag	
• 20	 oktober:	 dag	 van	 de	 jeugdbeweging	 ->	 hier	 zullen	 nog	 afspraken	 rond	 gemaakt	

worden,	so	no	worries.	
• 28-29	oktober:	scoutsrestaurant	
• 10-11-12	november:	giverweekend	(dus	samen	met	de	guides(da’s	gidsen,	maar	dan	

int	frans))	
• 	

17	september:	Welkom-	en	teambuildingsvergadering	
Lors	de	notre	première	réunion,	il	est	important	que	nous	nous	connaissions	mieux.	Qui	sera	
mon	meilleur	ami	cette	année?	À	qui	devrais-je	renforcer	encore	mon	groupe	d'amitié?	Quel	
leader	 m'aime,	 mais	 je	 ne	 le	 connais	 pas	 très	 bien?	 Toutes	 les	 questions	 qui	 seront	
répondues	 aujourd'hui.	 Et	 comment	 faisons-nous	 cela	 mieux	 qu'avec	 un	 véritable	 team	
building?	Pour	cela,	nous	nous	attendons	à	ce	que	vous	assistez	aux	lieux	de	14h00	à	17h00.	
(da’s	frans)	

	



Verkenners 

 

24	september:	Eén	tegen	allen	
Oggi	ci	combattiamo	con	uno	contro	tutti.	Il	nome	stesso	dice,	il	gioco	è	di	una	gara	contro	
una	persona.	 Per	 sapere	 come	questo	 gioco	è	 effettivamente	 giocato,	 è	necessario	 venire	
alle	sedi	oggi	da	14	a	17.	Piacere	garantito!	Pizza,	pasta	e	vespa	(da’s	italiaans)	
	
1	oktober:	Vriendjesvergadering	
Mit	der	langjährigen	Erfahrung	in	den	Scouts	gibt	es	für	dieses	Konzept	nicht	viel	Erklärung.	
Bei	 einem	 Freunde-Treffen	 nimmt	 jeder	 seinen	 besten	 Freund,	 der	 nicht	Mitglied	 unserer	
Scouts	 ist,	 zum	 Treffen.	 Heute	 fragen	wir	 uns	 alle,	 ob	 die	 Scouts	 viel	 Spaß	 haben,	 unsere	
Freunde	zu	überzeugen,	auch	zu	den	Scouts	zu	kommen.	Wie	üblich	passiert	alles	von	14:00	
bis	17:00	Uhr	an	den	Spielorten.	Je	mehr	Seelen,	desto	mehr	Freude.	(da’s	duits)	
	
8	oktober:	Liftspel	
Today	we	are	going	to	do	some	hichhiking!	We	do	not	do	this	because	we	want	to	go	away	
and	have	no	money	but	because	we're	going	to	play	a	fun	game.	It	will	be	a	kind	of	race	with	
multiple	assignments	to	be	performed.	As	usual,	we	will	speak	to	the	venues	from	14:00	to	
17:00.	Outside	your	good	mood	you	should	not	bring	anything.	(da’s	engels)	

	 	
	
15	oktober:	‘Ge	durft	nie’-vergadering	
Vandag	is	die	dag	wat	ons	die	gevare	van	die	banger	kan	onderskei.	Die	konsep	is	eenvoudig:	
wie	waag	en	kan,	 sal	die	wedstryd	wen.	Sê	vir	die	ma	en	pa	dat	ons	dit	 steeds	veilig	hou,	
sodat	hulle	nie	oor	 sig	moet	bekommer	nie.	Wat	 jy	moet	onthou,	 is	dat	 'n	gewaagde	niks	
bang	is	nie.	Kom	van	14:00	tot	17:00	by	die	lokale	en	vind	uit	wat	ons	in	die	winkel	het.	(da’s	
afrikaans)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Verkenners 

 

22	oktober:	Snapchatspel-vergadering	
Hola	amigos	Hoy	vamos	a	jugar	el	gran	juego	de	snapchat.	Esto	permite	que	todos	tomen	su	
teléfono	inteligente	por	una	vez.	También	vendrá	en	bicicleta	porque	nos	moveremos.	De	14	
a	17	horas	en	el	local.	¡Hasta	entonces!	(da’s	spaans)	

	

29	oktober:	Scoutsrestaurant	

Zoals	jullie	weten	is	het	dit	weekend	(zaterdag	28	en	zondag	29)	scoutsrestaurant,	dus	gaat	
de	 vergadering	 op	 deze	 zondag	 niet	 door.	 Jullie	 worden	 wel	 verwacht	 om	 te	 komen	
afwassen	samen	met	de	guides.	Veel	plezier	en	gratis	eten	inbegrepen.	Meer	info	volgt	nog.	
XXx	(da’s	nederlands)	

	

Bon,	dit	was	de	eerste	samen.	Hopelijk	een	beetje	duidelijk.	Zoniet,	doe	dringend	iets	aan	u	
talen.	Vragen	mogen	altijd	gesteld	worden	via	mail,	facebook	of	gsm.	

	Groetjes,	kusjes	en	knuffels	van	Marit,	Ben,	Sam,	Arno	en	Kasper	

	



   Jin 

 

Jow	Millennium	kids!		

Ons	jinjaar	is	officieel	van	start	gegaan	en	Jin	2000	is	geboren!	Wat	gaan	we	nu	doen	de	volgende	
maand?	Wel:		

Zondag	17	september:		Vandaag	is	het	slaapkamervergadering!	We	gaan	elkaar	meteen	beter	
leren	kennen	door	meteen	op	elkaars	slaapkamer	langs	te	komen.	Een	hapje	of	drankje	voorzien	zijn	
extra	punten!	Op	elke	slaapkamer	zullen	we	ook	belangrijk	puntje	over	de	jin	of	over	ons	jaar	
overlopen	en	bespreken!	Om	14u	aan	de	jinbar!		

Zondag	24	september:	Aangezien	dat	de	jinbar	nog	altijd	een	mest	is	gaan	we	vandaag	is	grote	kuis	
houden	in	ons	nieuw	lokaal!	We	tunen	de	jinbar!	Afspraak	om	14u	tot	17u	aan	de	jinbar.	

Zondag	1	oktober:	Jammer	genoeg	gaat	dit	jaar	het	sportival	voor	de	eerste	keer	niet	door,	maar	
dat	houdt	ons	niet	tegen	om	ons	eigen	sportival	te	organiseren!	Hier	nog	wat	tips	om	jullie	te	
verkleden.	De	uren	zullen	we	nog	briefen	via	facebook!		

	

	

Zondag	8	oktober:	Vandaag	mogen	jullie	zeker	jullie	gsm	met	3G	niet	vergeten!	Zeer	belangrijk	
voor	ons	spel	van	vandaag!	Kom	ook	maar	allemaal	met	de	fiets	want	het	wordt	een	spannende	

vergadering!	Van	2	tot	5	aan	de	jinbar.		#socialemediaislife		

	

Maandag	tot	zondag	16	–	22	oktober:	Midweek	jippie!		

Zoals	jullie	allemaal	al	weten	gaan	we	deze	week	door	brengen	in	onze	geliefde	lokaaltjes!	Verdere	
info	volgt	nog!		

	

	

	



   Jin 

 

	

Zaterdag	en	zondag	28	–	29	oktober:					!!!!!scoutsrestaurant!!!!!!!	

	

Jawel!	Het	is	weer	scoutsrestaurant!	Hier	nog	wat	foto’s	van	enkele	onder	ons	tijdens	het	
scoutsrestaurant!	Zo	leuk!	Den	toog	is	zoals	elk	jaar	weer	van	ons!	Meer	informatie	vinden	jullie	
vooraan	in	de	samen	en	op	facebook!		

Dinsdag	31	oktober:	Pas	op!	Deze	vergadering	zal	doorgaan	op	een	dinsdag	in	de	herfstvakantie!	
We	spreken	in	de	avond	af	en	gaan	dan	samen	op	stap….	Extra	informatie	volgt	op	facebook	J		

	

Groetjes	van	jullie	MarJINale	leiding!	

	



   Jin 

 

	



   Achterflap 

 

	

	

	

	


