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Veel plezier deze maand!  

Groetjes ‘de samenploeg’ 

Sander Scheers en Emma Rombauts 

https://www.loesje.nl/wp-content/uploads/2013/11/NL9110_5.pdf


Woordje GRL 

 

 

Dag beste leden en ouders,  

 

De eerste twee maanden zijn al voorbijgevlogen. We hebben al veel nieuwe leden 

verwelkomd, wat we natuurlijk als een groot compliment zien. We zijn blij dat ook de andere 

leden zo talrijk aanwezig zijn tijdens de vergaderingen op zondag. Wij appreciëren dit zeker 

en gaan er ook deze maand samen met de hele leidingsploeg voor de volle 100% voor!  

  

Eerst en vooral willen we jullie allemaal nogmaals bedanken voor jullie massale aanwezigheid 

op de spaghettislag van onze foeriers. Met een recordwinst van € 3630, kan er weer goed 

geïnvesteerd worden in nieuw (kook)materiaal voor op kamp. Een DIKKE MERCI, ook 

vanwege de foeriers! 

 

Het ene eetfestijn was nog maar net gedaan of het volgende komt er alweer aan! Bij deze 

nodigen we iedereen nog eens uit op ons scoutsrestaurant. Dit vindt plaats tijdens het weekend 

van 28 en 29 oktober.  Zaterdag 28 oktober zijn jullie welkom van 17 tot 21 uur en zondag van 

11 tot 20 uur In De Prins. We hopen jullie daar te zien. Wij zijn alleszins nog volop aan het 

voorbereiden om er ook dit jaar een topeditie van te maken! Alvast bedankt voor jullie 

aanwezigheid. 

 

Het bedanken is nog niet gedaan, want ook de spaaractie van Spar Elewijt was een groot 

succes. Bij het schrijven van deze samen, waren we de enige(!) vereniging die al een tweede 

pot nodig had om de jetons in te gooien! Super hard bedankt hiervoor, dit hadden we niet 

verwacht. Met onze winst kunnen we poetsproducten en wc-papier kopen en wie weet wel wat 

melk en cacaopoeder, zodat we jullie tijdens de koude wintermaanden kunnen verwarmen met 

lekkere chocomelk ;) 

 

Voor we ons woordje afsluiten, neem je best je agenda er even bij om deze data in het groot 

te markeren: 

● 28-29 oktober: Scoutsrestaurant 

● 16 december: Kerstmarkt 

● 13 januari: Jinfuif 

● 11 februari: Ontbijtmanden  

● 10-11 maart: Troebadoeria  

● 21 april: Scoutsfuif 

● 5-15 augustus: Kamp! 

 

Check voor meer informatie zeker onze website eens: scoutselewijt.be. Of zoek ons op 

Facebook voor leuke foto’s en nieuwtjes: Skoette Elewijt. 

 

Stevige linker, 

 

De groepsleiding 

Wannes Van Baekel & Zoë Clinckspoor 

0498/19 74 37   0476/ 08 85 41 

groepsleiding@scoutselewijt.be 

 

 

mailto:groepsleiding@scoutselewijt.be


Kapoenen 

 

Dag liefste kapoenen, 

Het is alweer november dus dat betekent een nieuwe samen! Dat wil zeggen een nieuwe 

maand met nieuwe vergaderingen en veel spelletjes! 

 

 

 

5 november 

We gaan vandaag de speeltuinen van Elewijt uitchecken! We spreken 

om 14u af om Elewijt onveilig te maken! 

 

 

 

11-12 november 

Dit weekend ontdekken we wie de beste acrobaat is van ons 

allemaal op ons eerste scoutsweekend! Om 11u word je in je 

beste circusoutfit verwacht aan de lokalen. Meer info volgt nog 

zeker en vast via mail.  

 

 

19 november 

Vandaag gaan we ons buikje helemaal vol eten want het is 

boefvergadering! Neem allemaal iets lekkers mee en we 

spreken af om 14u aan de lokalen. 

 

 



Kapoenen 

 

 

26 november 

Vandaag gaan we zwemmen met de jin, joepie! We spreken om 10u af aan de lokalen om 

vervolgens te rijden naar Lier. Om iedereen te kunnen vervoeren, hebben we een aantal 

ouders nodig die willen rijden. Verdere info ontvangen jullie nog via mail. 

 

3 december 

Vandaag ontdekken we wie er stout is geweest dit jaar want 

Sinterklaas komt langs met z’n zwarte pieten! Om 14u aan de 

lokalen! 

 

 

 

 

Groetjes, 

Jullie leiding 

Jos, Wannes, Fien, Femke, Emma, Jolien en Elke 

 

 



Kabouters 

 

Dag allerliefste kabouters! Onze eerste volledige scoutsmaand zit er al op! En wow, wij 

vonden het fantastisch! Hopelijk jullie ook?! 

Ook deze maand geven we er een lap op!!!  

 

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!  

Zondag 12 november van 14u tot 17u    

Haal je creatiefste ideeën en je strafste fantasie maar boven want vandaag is het pimp 

vergadering! Wat dit precies inhoudt zal je ontdekken op deze fantastische zondagnamiddag 

aan de lokalen.  

Eén ding kunnen we je al wel verklappen: Neem allemaal een 'slecht' T-shirt mee!  

Vrijdag 17- zondag 19 november  

FEEST! Ons eerste weekend is een feit! Hou deze weken goed je mailbox in het oog want 

jullie gaan een mailtje ontvangen met alle belangrijke info in verband met het weekend. 

Voor nieuwsgierige onder ons, in het pakketje zit het thema van het weekend verstopt! 

Openen maar!  Hihi!  

  

 

 

 

 

Zondag 26 november 14u tot 17u         

Vandaag nemen we het tegen elkaar op in de zoektocht naar 
eeuwige roem en de enige echte Go IV-trofee! Wie zal er winnen? 
Wie zal er verliezen? Kom het ontdekken op onze enige echte 
GO-IV vergadering! Afspraak  om 14u aan de scoutslokalen! 
 

 

 



Kabouters 

 

Zondag 3 december van 14u tot 17u      

De vrouw is het sterke geslacht, dat weten wij allemaal! 

Wij zijn mooi, slim, grappig,... en toch gaan we vandaag 

eens uitproberen hoe het is om als jongen door het 

leven te gaan. Vandaag is het ventenvergadering. 

Jawel, je hoort het goed, vraag dus allemaal aan jullie 

papa's, broers, nonkels, opa's,... hun kleren en kom 

voor één zondag als een echte vent! Tot dan venten!  

 

 

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 

 

Jowjow welpen, 
Na een bangelijke maand in oktober is het nu tijd om serieus te worden. Deze maand gaan we aan al 

de anderen scoutsen op de wereld is laten zien wat het betekend om een echte welp te zijn!! Om jullie 

niet langer in spanning te houden zullen we er onmiddellijk aan beginnen. 

Zaterdag 4 November (19:30-21:30) 

 Opgelet dit is een zaterdag ! 

Om de maand goed te beginnen gaan we ons is volledig laten gaan 

in de shmink kast van de mama. We verwachten van iedereen dat 

jullie minstens 7 lagen roze, 3 lagen blauw en 5,2 lagen witte shmink 

aanbrengen!! Ook doen jullie best een fluo-vestje aan. De welpen 

die bonuspunten willen verdienen kunnen ook nog een helm 

opzetten met een zwaailicht op. Als dit allemaal gebeurt is pak je de 

trompet, trombone, fagot, klarinet, schuiftrompet, orgel, trommel, 

… van de zus uit de kast en beginnen jullie al maar te oefenen, je mag 

enkel stoppen met oefenen als minstens twee buren zijn komen 

klagen!  

Als jullie dit alles gedaan hebben zijn jullie klaar om mee deel te 

nemen aan de uiterst moeilijke, quasi onmogelijke, levensgevaarlijke sluiptocht!!  Vergeet dus alles 

wat jullie hierboven hebben gelezen en kom in je beste camouflage uitrusting naar de vergadering. 

We zien jullie graag (of liever eigenlijk helemaal niet. snapte, gecamoufleerd en zo) van 19:30 tot 21:30 

aan de scouts lokalen. 

Vrijdag, zaterdag en zondag  10-11-12 November 

We gaan op ons eerste bindende, inspirerende, samenbrengende, 

leuke, maar ook avontuurlijke weekend, op verplaatsing 

weliswaar. Maakt ulle der klaar voor, want dees ga bangelijk 

worden.  

 Meer info volgt later via mail!! 
 

 

Zondag 19 November (14:00-17:00) 

Trekt allemaal ulle werk schoenen aan, begint al maar te leren sjorren, en 

kijkt nog is snel al de afleveringen van Bob de Bouwer. Vandaag gaan we de 

zotste, grootste, knapste en meest belachelijk hoge ladder bouwen. Om dit 

alles in goede banen te leiden gaan we wel eerst ne keer zien wie het waardig 

is om tot bovenaan de ladder te klimmen. We gaan dus een soort van spel 

spelen waarin we testen wie de juiste skills en kennis heeft om zot hoog in 

de lucht op ne ladder te gaan staan.  

 Bereid u goe voor want we hebben een heuse ladder competitie!! 

 Van 2 tot 5 aan de lokalen!  

 



Welpen 

 

Zondag 26 November (14:00-17:00) 

We weten ondertussen dat de welpen echt met mega veel zijn 

dit jaar en de leiding met net iets minder mega veel. Maar zijn 

de welpen eigenlijk wel evenveel waard als de leiding? Wij zijn 

overtuigd van niet!! Natuurlijk moet dit op de juiste 

wetenschappelijke wijze gecontroleerd worden, wij kunnen wel 

beweren wat we willen maar is dit ook zo? Let’s find out!  

We verwelkomen graag al de welpen van 2 tot 5 op de scouts 

om te proberen de leiding te overklassen! We spelen dus één 

tegen allen. 

 

 

Neeeee!!!! Dit is jammer genoeg al het einde van de maand. Wij zijn hier zelf ook heel verdrietig 

van maar niet getreurd, er is meer! Volgende maand gaan we gewoon verder met onze mega, super, 

ongelofelijke, wereldschokkende, abnormaal interessante vergaderingen.  

Tot slot hebben wij voor alle welpen nog eens de wet & het gebed neergeschreven! Dit zou iedereen 

van voor naar achter (en voor de die-hards van achter naar voor!) moeten kennen!  

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.  

 

Tot dan!!  

  

Baloe-Chil-Tabaqui-Jacala-Marala 



Jong-gidsen 

 

5 november 

Omdat het vorige week geen scouts was en omdat jullie 

allemaal ongetwijfeld lekker zijn gaan eten op het 

scoutsrestaurant hebben jullie er allemaal dubbel zoveel 

zin in vandaag. Dus gaan we vandaag de jongen in 

onszelf naar bovenhalen en zijn we voor 1 dag echte 

jong-verkenners. 

Kom dus zeker allemaal van 14-17uur naar de lokalen. 

10-12 november 

Dit weekend gaan jullie niet tot zondag moeten wachten om bij jullie 

favoriete leiding te zijn. We gaan namelijk allemaal samen een weekendje 

weg samen met jullie ‘mannelijke’ wederhelft de jong-verkenners. Meer 

info over dit weekend volgt via mail. 

19 november 

Vandaag gaan we 70jaar in de toekomst. We zijn nu allemaal al ouder dan 

80 jaar en hebben waarschijnlijk al een nieuwe heup en een vals gebit. 

Vanbinnen zijn we nog steeds dezelfde puberende tieners die de 

wekelijkse bingonamiddag wel eens op stelten durven zetten. Denk jij dat 

jij de beste bingo spelende bomma bent kom dan zeker van 14-17uur 

naar de lokalen. 

(Verkleed als 

bomma natuurlijk) 

 
 
 
 
 

 
26 november 

Vandaag is voor een keer de verliezer de 

winnaar want we zitten namelijk met een 

mol. Ben jij een goede mol of denk je dat 

je de mol kan ontmaskeren kom dan 

zeker vandaag van 14-17uur naar de 

lokalen. 



Jong-gidsen 

 

Dit was het weer voor deze maand hopelijk vonden jullie deze maand 

even tof of zelfs toffer dan vorige. En dan hopen wij jullie allemaal 

massaal terug te zien in de maand december en in 2018. Jullie 

allerliefste en favoriete leiding: 

Janne Kaat Cloë Tim 
 



Jeevee’s 

 

Jong-verkenners 

 
Elaaa boysss, onze eerste maand zit er al weer op, maar niet getreurd de volgende staat al 

voor de deur. Wij zijn er alvast klaar voor, hopelijk jullie ook. Omdat jullie natuurlijk moeten 

laten zien hoe slim jullie wel niet zijn en daarom examens moeten afleggen, beginnen we 

eind november al met avondvergaderingen! Kijk dus goed naar de dagen en uren, zodat je 

zeker geen vergadering mist 😊  

 

Zondag 5 november: Themaspel 

Vandaag spelen we het grote themaspel. Het thema 

is jammer genoeg nog niet beslist op het moment 

dat we deze samen schrijven, dus het wordt een 

grote verrassing.  Allemaal benieuwd wat we 

vandaag exact gaan doen? Kom dan zeker van 14-

17u naar de lokalen. 

 

10-12 november: Weekend  

Wooohooow het weekend is eindelijk aangebroken. De dames van de 

jong-gidsen zijn er alvast klaar voor en wij zeker ook. Hopelijk hebben 

jullie er evenveel zin in en wordt het een topweekend. We kunnen 

alvast verklappen dat ons weekend zal doorgaan aan de Chiro lokalen 

in  Tisselt, meer info volgt snel via mail. Aan alle ouders: Gelieve ook 

allemaal zeker te bevestigen via mail of je zoon meegaat of niet.  

 

Zondag 19 november: zwemmen  

Het regent nog niet genoeg in België, dus willen we graag nog 

wat meer ondergedompeld worden in lekker koud water. 

Daarom gaan we vandaag zwemmen in Lier. Omdat we 

natuurlijk niet iedereen kunnen vervoeren, zouden we willen 

vragen of een paar lieve ouders ons uit de nood kunnen 

helpen en mee de jv’s naar Lier brengen en ook terug komen 

halen. We spreken af om 9u30 aan de lokalen en om 12u 

zullen we terug opgehaald worden in Lier. 

   

 

 



Jeevee’s 

 

 

Vrijdag 24 november: Quiz 

Omdat jullie bijna aan de examens 

beginnen en we zeker willen zijn dat 

jullie hersenen nog goed werken, gaan 

we vandaag quizzen. Warm de 

hersenen dus al maar op en wie weet 

wordt jij wel de slimste JV van scouts 

Elewijt :o  De quiz zal doorgaan aan de 

scoutslokalen van 20u30 tot 22u.  

 

 

Vrijdag 1 december: La guerre du feu 

Vandaag spelen we letterlijk met vuur. Ben jij een durfal en 

bang voor niets? Tactisch en ook nog eens een teamspeler?  

Dan is nu de kans om dit te bewijzen. We verwachten jullie 

om 20u30 aan de lokalen en het vuur zal tegen 22u wel al 

uitgedoofd zijn.  

 

Voila dit was het al voor de maand november! Hieronder nog wat sfeerbeelden.  Tot 

volgende zondag en veel groetjes van jullie leiding: Sam - Tibo - Mathias - Saar 

 

          
 

 

 

 



Gidsen 

 

Dag mijn vrienden, maten, gabbers, gidsen, lieverds, knappe grieten en Martje! Bij deze heb je al de 

tweede samen van dit megasuperdupergierenlachenbrullen-scoutsjaar in je handen, of moet ik 

zeggen “nog maar”? Voor mij lijkt het kei hard alsof we al jaren vrienden zijn! Ik heb al een miljoen 

leuke dingen met jullie meegemaakt! We hebben al zot kennisgemaakt, Amber hoort officieel tot 

onze gang, we hebben Tine-de-mol kunnen ontmaskeren, de mafkegels onder ons namen een duikje 

in het (volgens Paulien lijken-)meer, we speelden zalige spelen met ons allerliefste mammies, we 

bouwden de coolste sjorrersconstructie, onze fourrage heeft weer wat flappies kunnen verdienen 

om nieuw kookgerief voor ons te kopen (dankzij jullie! Bedankt hiervoor!), we lieten ons eens goed 

gaan op de dikkemensenboefergadering en later ook nog op de restaurantdagen! (Waar we 

overigens duizend winst hebben gemaakt en vele complimentjes over jullie goede afwasskills hebben 

mogen ontvangen! Nog eens merci! <3333333). 

(omdannogmaartezwijgenoveronzeongelofelijkinterresantegirlstalks xxx) Bon ja, ik weet niet hoe het met 

jullie zit… maar ik kijk al staalhard uit naar een volgende reeks vergaderingen! Ik zal jullie niet langer 

in spanning houden en gewoon mega hard verklappen wat er jullie deze maand allemaal te wachten 

staat! EENKEIFANTASTISCHAWESOMEMYRTHEISZOCOOLWEEKENDBTWWWW! Sorry, ik kon het 

niet langer verzwijgen!  

Zondag 5 november: Bomma  & bompa vergadering 

Lieve gidsen, ik ga jullie een geheimpje vertellen! Ik heb één grote angst. Ik ben eigenlijk super bang 

om oud te worden. Maar echt, geen zever! Aftakelen, zwakker worden, rimpels krijgen, rugpijn, 

heuppijn, overalpijn, geheugenverlies, gehoorproblemen, evenwichtsproblemen, bocheltjes hier en 

daar… klinkt toch echt verschrikkelijk? En dan zweeg ik nog over die sluitspierproblemen… Dat begint 

blijkbaar al van na de menopauze he! Jaja, dat moet ge er zo maar allemaal bijnamen :( Bon, genoeg 

over mij! Mijn oma en opa zeggen dat ik overdrijf! Ze zeggen dat het allemaal zo erg niet meer is, 

eens je écht oud bent! Dat wil ik wel eens zien! Vandaag ga ik als oma (of opa, ik kan nog niet zo goed 

kiezen) leven! Doen jullie mee? See ya om 14 uur @ the locals! (in bomma- of bompakledij, moest 

dat nog niet duidelijk zijn 😉 ) 

Weekend van 10 tot 12 november 

Oh my mother fucker yes! EINDELIJK! Een héél weekend met mijn BBF’S (jullie dus!)! En btw, niet 

alleen met jullie! Nee, nee! We gaan gezellig samen met jullie mannelijke wederhelft (aka “de 

verkenners”) op weekend! #nogmeeryes #duizendknappeboysdabay #lovelife Wij weten al wat we 

gaan doen, maar dat gaan we jullie nog niet verklappen! Meer info over het thema, uur van 

vertrek,… krijgen jullie binnenkort! Wat jullie wel al mogen weten is dat het het beste weekend van 

uw leven zal zijn, dus da ge deze data best vrij houdt! xoxoo 

Zondag 19 november: Centimeterspel 

Jawel jawel, je leest het goed! Vandaag een vergadering vanop jullie favorietevergaderingen-lijst! 

Vandaag spelen we niets minder dan het centimeterspel! Trek jullie stapschoenen maar aan, neem 

jullie stafkaart van heel de wereld lee (ge weet nooit naar waar ge gestuurd word) neem desnoods 

haagscharen of vertaalboekskes mee… BE PREPARED! En oh ja, een regenjas is misschien ook handig! 

Van twee tot vijf aan de lokalen grietjes!  

VRIJDAGAVOND 24 november: Shoppingqueensvergadering 

OMGGGGGGGGGGGGGGGGGGG! Gidsen! Miijn droom komt uit! Weet ge wat ik nu in de 

roddelgangen van de scouts heb horen vallen?! Holy daaaaaaaamn, ik kan het echt nog altijd niet 



Gidsen 

 

geloven! In de Verenigde Staten bestaat “Black Friday” al een hele tijd! Het is een van dé grootste 

shoppingevenementen van het jaar. De dag na Thanksgiving smijten de winkeliers traditiegetrouw 

met gigantische kortingen waarop de Amerikanen natuurlijk massaal naar de winkel spurten. Mensen 

zijn dan zo gebrand op het scoren van koopjes dat ze uren in de rij staan voor hun favoriete winkels 

en mogelijke concurrenten zelfs een stevige duw of trap durven verkopen. EN WEET GE WAT?! IN 

MECHELEN VIEREN WE DAT VANAF NU OOOOOK! <3333 oke nee, ni helemaal! Maar het 

belangrijkste (het shoppen!) kunnen we deze vrijdag wél! In de avond wel eens waar! Samen wel 

eensn waar! Met serieuze kortingen wel eens waar! JA ZE, GE LEEST HET GOED! WIJ GAAN SAMEN 

SHOPPEN! ELKAAR (vooral mezelf) RELISTEN (oeps, dyslexie : restylen dus!) We zien jullie graag 

vrijdag avond ( waarschijnlijk rond zes uur, maar dat posten we nog in de fb-groep) met een beetje 

zakgeld, een fiets, lichtjes en een slot aan onze geliefkoosde lokalen! 

ZATERDAG 2 december: beautyvergadering 

December: de maand van de warme  chocomelk bij de haard, pakjes onder de boom, gezellige 

familiefeesten en kersttruien! Klinkt perfect! Als ge geen examen hebt… Omdat jullie leven duizend 

zwaar is tijdens een maand als deze gaan we jullie eens goed verwennen! Kom lekker warm 

aangekleed naar de lokalen en neem jullie favoriete beautyproducten mee! Zalig, tonight it’s all 

about de nagelak, masterktjes, een lekker koekje en sappige roddels! Love it! We verwachten jullie 

van 19.30 uur tot 21.30 uur beejbies! LET OP: DEZE VERGADERING GAAT DUS DOOR OP 

ZATERDAGAVOND! 

 

Love you longtiiiiime! Al klaar voor de volgende roddels, tips en tricks! Én, vergeet het jaarspel niet! 

We zijn er altijd, en overal! Jullie allerbestebesties! Jullie leiding!  

 

 

 

 



Verkenners 

 

ZONDAG 5 NOVEMBER 

 

14u aan de lokalen 

 

 
 

 

 

VRIJDAG 11  NOVEMBER, ZATERDAG 12 NOVEMBER, ZONDAG 13 NOVEMBER 

 

Meer info volgt 

 

 
 

 

  



Verkenners 

 

ZONDAG 19 NOVEMBER 

 

14u aan de lokalen 

 

   
 

ZONDAG 26 NOVEMBER 

 

14u aan de lokalen 

 

 

 
 

 

Hopelijk is het een beetje duidelijk. 

 

Arno, Ben, Kasper, Marit, Sammy  

 
 

 



   Jin 

 

Aan de beste jinners van het land, 

Het jaar is nu echt goed en wel begonnen en de eerste vergaderingen liggen reeds achter ons. We 

hebben zelfs al een week met elkaar doorgebracht/overleefd en zorgden er voor dat niemand drank 

te kort kwam op het scoutsrestaurant. Nu is het echter tijd voor november. Hieronder kunnen jullie 

lezen wat er op onze planning staat. 

5 november: Geen vergadering 

Vandaag houden we geen vergadering. We hielden deze week namelijk reeds op 31 oktober een 

vergadering. Hoewel we ongelofelijk veel van jullie houden, moeten we toegeven dat twee keer per 

week van het goede te veel zou zijn. 

 Zondag 12 november: 14u-17u 

Onze Jinfuif komt steeds dichter en dichter bij. Binnen ongeveer twee maanden is het al zo ver! 

Aangezien dit het evenement van het jaar is en het belangrijk is dat we hier de nodige centjes 

binnenrijven om zo een onwijs cool superduper geweldig kamp te beleven, beginnen we vandaag reeds 

aan de voorbereidingen van deze fuif. Geen stress, we gaan heus niet drie uur lang vergaderen over 

de Jinfuif. Er is ook voldoende tijd om je energie helemaal kwijt te spelen. 

 Zondag 19 november: 14u-17u 

Vandaag zoeken we uit hoe goed jullie je eigen dorp kennen. Weten jullie bijvoorbeeld wie Hubert van 

Innis was? Welke wereldberoemde schilder er ooit in ons dorp woonde? Dorpsspel vandaag dus. Kom 

allemaal zeker met de fiets, want Elewijt is groter dan je denkt en te voet kan dat wel eens dik 

tegensteken. 

Zondag 26 november: uren volgen later 

Nadat we vorige week ons eigen dorp verkenden en onveilig maakten, is het vandaag tijd om ergens 

anders naartoe te trekken. Maar dat doen we niet alleen. De allerkleinsten onder ons, de kapoenen, 

gaan met ons mee. We gaan namelijk samen zwemmen. Exacte info volgt later nog via mail of 

Facebook. 

Vrijdag 1 of zaterdag 2 december: 19u-22u 

We spelen een spel vanavond! De examens staan voor de deur wat betekent dat de tijd van de 

avondvergaderingen weer is aangebroken. We beginnen met een klassieker: 

Gezelschapsspelletjesvergadering. Spelen we Monopoly, Stratego, Pim-pam-pet of toch gewoon vier-



   Jin 

 

op-een-rij? Aan jullie de keuze, neem gerust zelf een spel mee! We spreken onderling nog af of we 

deze vergadering vrijdag of zaterdag doen! 

Zo, dit was het voor de maand november. Wij hopen op jullie talrijke opkomst, maar gaan er van uit 

dat dit geen probleem zal zijn. Groetjes van jullie allerbeste leiding (of zijn het maar hun 

dubbelgangers?)! 
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