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Geniet	van	deze	maand!		

Groetjes,	

Emma		&	Sander



Woordje GRL 

	

 
Hallo	iedereen!	

Je	hebt	het	vast	al	gemerkt:	de	dagen	worden	korter,	nachten	 langer	en	de	 temperaturen	
dalen.	Het	wordt	stilaan	winter!	

Bij	Scouts	Elewijt	betekent	dit	vooral	1	ding:	avondvergaderingen.	Om	de	leden	(en	leiding)	
die	 examens	 hebben,	 de	 kans	 te	 geven	 om	 toch	 in	 scoutsverband	 even	 te	 ontspannen,	
vinden	de	meeste	vergaderingen	dus	‘s	avonds	plaats	op	vrijdag	of	zaterdag.	Lees	de	samen	
dus	goed	door,	zodat	je	geen	enkele	vergadering	hoeft	te	missen!	

December	is	gelukkig	niet	alleen	kommer	en	kwel,	want	op	3	december	
komt	 de	 Sint	 langs	 op	 de	 Scouts!	 Hopelijk	 zijn	 jullie	 allemaal	 braaf	
geweest,	 want	 alleen	 de	 lieverds	 onder	 ons	 krijgen	 lekkers.		
P.S.	Het	boek	van	Sinterklaas	weet	veel,	heel	veel!	

	

Ook	kan	je	ons	op	16	december	vinden	op	het	kerkplein	van	Elewijt	voor	de	
jaarlijkse	kerstmarkt.	Ook	deze	editie	zullen	de	deelnemende	verenigingen	
hun	winst	 aan	 het	 goede	 doel	 schenken!	 Hopelijk	 kunnen	we	 door	 jullie	
aanwezigheid	 een	 mooie	 gift	 doen	 aan	 Zemst	 For	 Life.	 ZFL	 steunt	 de	
volgende	goede	doelen:	het	Antikankerfonds,	VZW	Clementina	en	Ouders	
Van	Verongelukte	Kinderen.	

Verder	willen	we	jullie	ook	melden	dat	we	terug	dassen	in	voorraad	hebben,	wie	er	nog	geen	
heeft,	kan	er	één	kopen	aan	€	10.	

Ook	verkopen	we	reflecterend	lint	voor	op	je	das	aan	€	1	per	meter	en	groepslintjes	voor	op	
je	hemd	aan	€	0,5	per	stuk	(beide	zijn	niet	verplicht).	

Ten	slotte	willen	we	jullie	nog	fijne	feesten	toewensen	en	tot	volgend	
jaar!	

Zoë	&	Wannes	

groepsleiding@scoutselewijt.be	

	

	

P.S.	Heb	je	deze	samen	niet	in	je	bus	ontvangen	maar	wel	een	abonnement	gevraagd?	Stuur	
dan	zo	snel	mogelijk	een	mail	naar	bovenstaand	mailadres,	dan	zoeken	wij	uit	waar	het	 is	
misgegaan.	



Kapoenen 

	

Wat gaat het snel we zijn al december. De maand van de vele feesten!  
We gaan er dan ook een feest van maken op de scouts! 

 

 

 

3 december van 14 u- 17u 

Als jullie het liedje hieronder lezen denken we 
dat jullie wel weten wie er naar de scouts 
komt! 

Hij komt, hij komt, 
de lieve, goede Sint. 
Mijn beste vriend, jouw beste vriend, 
de vriend van ieder kind!  

Hebben jullie al een idee? Weten jullie wie er 
naar de scouts komt? 

Sinterklaas!! Kom allemaal om 14 uur naar de 
scouts en om 17 uur mogen de ouders de 
brave kapoenen komen halen 😉 

 

Zondag 10 december van 14u-17u  

Het is vandaag een heel speciale vergadering, het is meisjes-jongensvergadering. 
De meisjes gaan vandaag heel veel leuke meisjesspelletjes spelen en de jongens 
gaan stoere jongensspelletjes spelen. Maar ook kapoenen die eens willen wisselen 
van typische spelletjes zijn zeker welkom!  

Kom dus zeker om 14 uur naar de lokalen. 



Kapoenen 

	

Zaterdag 16 december van 19 u-20u30 

Opgelet deze vergadering is op 
een zaterdag! 

Sommige kapoenenleiding 
hebben examens en zijn heel 
moe van een hele dag te 
studeren. We gaan een rustige 
vergadering houden. Jullie 
mogen allemaal een 
gezelschapsspel mee nemen 
naar de scouts.  

Daarna kunnen jullie met mama en papa naar de kerstmarkt aan de kerk gaan. De 
scouts heeft daar een standje met glühwein en kerstbier. Kom zeker eens een kijkje 
nemen. 

Vrijdag 5 januari van 19 u tot 21 u 

Opgelet deze vergadering is op een vrijdag! 

We gaan met alle kapoenen kerst en Nieuwjaar vieren. Joepie! Feest! 

Jullie worden op het kapoenenfeest verwacht om 19 uur. Jullie nemen zelf een 
ingepakt cadeau mee van ongeveer 5 euro. Het cadeau moet zowel voor jongens als 
meisjes zijn.  

Kapoenen jullie mogen eerst thuis nog eten voor jullie naar ons super bangelijk feest 
komen! 

De ouders mogen jullie om 21 uur terug komen halen want dan zijn we uitgefeest en 
gaan we in onze bedje kruipen.  

OOOOOO dit is het einde van de maand. We zijn er snel terug voor hele leuke 
vergaderingen. 

Groetjes 

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

 

 

 



Kabouters 

	

Dag allerliefste kabouters! December staat voor de deur! Dat betekent: veel 
eten, veel feesten, veel cadeautjes en niet te vergeten: veel scouts!  

 

Zondag 3 december 14u tot 17u     

Hij komt, hij komt 
de lieve goede Sint 
mijn beste vriend, jouw beste vriend 
de vriend van ieder kind 

Ja hoor, je hebt het goed gelezen! DE SINT KOMT!  
Wees er dus allemaal bij en dan maken we er een groot 
feest van!  

Zondag 10 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!  

 

Zondag 17 december van 14u tot 17u 

Deze week gaan jullie jullie allemaal moeten bewijzen hoe goed jullie kunnen 
samenwerken, en of jullie ons allemaal samen kunnen verslaan?! 
Dus maak je thuis al maar klaar voor het grote 1tegen alle spel! 

 

WOENSDAG 27 december  

LET OP! Dit is een woensdagavond! 

Ho ho ho liefste kabouters... nu de kerstvakantie al even 
bezig is en jullie al genoten hebben van al die leuke 
familiefeestjes wordt het ook tijd voor ons enige echte 
kabouterkerstfeestje! En nog beter nieuws: de knappe 
welpen zijn ook van de partij! We verwachten jullie 
allemaal 27 december en trek jullie knapste outfit maar 
aan! 

De concrete uren en wat je moet meenemen volgt nog zeker via mail!  



Kabouters 

	

 

7 januari van 14u tot 17u  

VUL AAN: 

Drie koningen, drie koningen geef mijn een nieuwe ...................... 
Mijn ouwe is ............................. ons moeder mag het niet ............................... 
Ons vader heeft het geld op de rooster ................................. 

Leer het liedje al maar goed vanbuiten en kom verkleed naar de lokalen! We gaan er 
een lap op geven!  

 

 

Ziezo! Ook deze samen zit er al weer op!  

 
Wij wensen jullie, lieve kabouters alvast een gelukkig nieuwjaar  en prettige feesten!  

Smakkerds 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  



Kabouters 

	

 

Nog wat sfeerfoto's van de vorige vergaderingen: 

 

 

 



Welpen 

	

Whoop	whoop!	De	feestmaand	is	aangebroken!	December	zal	vol	gezellige,	lekkere	maar	
vooral	party	spelletjes	zitten!!	Kom	zeker	naar	de	scouts	want	dit	wil	je	niet	missen!	

Zondag	3	december	van	14u	–	17u	

Hij	 heeft	 een	 rode	 hoed	 en	 een	 rode	 jas.	 Hij	 heeft	
lang	witgrijs	 haar	 en	 zijn	beste	 vriend	heeft	 donker	
kroezel	 haar.	 Hij	 ruikt	 naar	mandarijntjes	 en	 houdt	
van	speculaas.	Hij	heeft	1	huisdier	namelijk	een	wit	
paard.	En	hij	komt	zondag	naar	onze	scouts.	Weet	jij	
al	wie	het	is?	De	sint	natuurlijk!	Dus	wees	maar	heel	
flink	en	braaf	zodat	de	sint	dat	in	zijn	grote	boek	kan	
schrijven,	hoe	braaf	de	welpen	zijn!		

Zondag	10	december	van	14u	17u		

Tegen	 vandaag	 mogen	 jullie	 jullie	 favoriete	 dessertje	 of	
gerechtje	 mee	 nemen	 naar	 de	 scouts.	 Ook	 het	 geheime	
taartenrecept	van	de	oma	mag	geproefd	worden.	Dus	bak	of	
kook	of	maak	 allemaal	 iets	 lekkers	 en	neem	het	maar	mee	
naar	 ons	 officiële	 welpenbuffet.	 Zo	 kan	 iedereen	 van	 jouw	
kookkunsten	(of	die	van	de	mama	of	papa)	genieten.	Jammie	
jammie	jammie.		

Zondag	17	december		van	14u	–	17u	

Vandaag	 gaan	 we	 uittesten	 hoeveel	 spelletjes	 we	 kunnen	
spelen	 in	 het	 Bloso-domein.	 We	 gaan	 met	 de	 FIETS	 naar	
Bloso,	 dus	 neem	 je	 FIETS,	 fluovestje	 en	 helm	 mee	 naar	 de	
scouts	 zodat	 we	 het	 onderzoek	 naar	 de	 spelletjes	 veilig	
kunnen	gaan	uit	voeren,	met	de	FIETS!	Fiets!	Fiets!		

Zaterdag	23	december	van		19u30	–	21u30		
Dekentje,	 kussen,	 gemakkelijke	 kledij	 (jogging,	 onesie,	 …)	
favoriete	 filmsnack	 en	 je	 filmkijk	 humeur!	 Vanavond	 gaan	
we	het	rustig	aan	doen	en	een	gezellig	filmavondje	houden!		



Welpen 

	

Woensdag	27	december	(uren	volgen	nog	via	mail)!			

Kerstfeestjueeeeehhh!!	 Whoop	 whoop!!	 Hopelijk	 zijn	 jullie	 in	
feestmodus?	Want	we	gaan	een	knaller	van	een	feestje	houden	dit	jaar,	samen	
met	de	kabouters!	

Meer	 info	volgt	nog	via	mail	dus	hou	zeker	en	vast	 jullie	mailbox	 in	de	gaten!	
Mochten	 jullie	 geen	mailtje	 ontvangen	 dan	mogen	 jullie	 ons	 altijd	 zelf	 op	 de	
hoogte	 brengen	 zodat	 wij	 jullie	 gegevens	 kunnen	 aanpassen	 en	 in	 de	
mailingslijst	zetten!		

	

31	december		

GEEN	 VERGADERING!	 Jullie	moeten	 vandaag	 nieuwjaarsbrieven	 voorlezen	
en	 familiefeestjes	 leuker	 gaan	 maken!	 Wij	 wensen	 jullie	 allen	 een	 gelukkig	
nieuwjaar!		

	

Ziezo!	Dit	was	het	weer	voor	deze	maand	volgend	jaar	(T’is	dan	2018)		
zijn	we	er	weer	met	meer!		

XOXO		

De	welpenleiding	

	



Jong-gidsen 

 

	

Zondag 03/12 

Omdat de meeste onder jullie in de maand december examens hebben doen we 
deze maand geen vergaderingen van 14uur tot 17uur. Vandaag gaan we gezellig 
samen brunchen. Hierover volgt nog een mail. 

 

Vrijdag 08/12 van 19uur tot 22uur 

Omdat jullie van al dat zitten wel zin zullen hebben in bewegen spelen we vanavond 
fireball en guerre du feu. Kom dus zeker af om jullie eens goed te laten gaan. Doe 
ook zeker warme kleren en een lange broek aan. 

 

Vrijdag 15/12 van 19uur tot 22uur 

omdat jullie na de examens allemaal wel een beetje rust verdienen  
gaan we vandaag rustig een film kijken. Welke film het wordt is nog  
een verrassing maar het wordt zeker en vast een top film.	 

 

Zaterdag 23/12  

Kerst is de ideale reden om een feestje te bouwen dus geen  
excuses om niet te komen en omdat de jong-verkenners jullie  
niet kunnen missen gaat dit kersfeestje samen door met hun.  
Meer info volgt nog via mail.  

 

 

Dit was het weer voor december en 2017 wij hopen jullie massaal terug te zien in 
2018. Fijne feestdagen van jullie leiding: Janne, Kaat, Cloë en Tim. 



Jeevee’s 

 

Stukskes	playboy!	

Vrijdag	1	december	 20u00-22u00	

Volgens	de	Griekse	mythologie	stal	Prometheus	het	vuur	van	de	goden	om	het	
aan	 de	 mensen	 te	 geven.	 Dus	 dan	 gaan	 we	 hier	 ook	 gebruik	 van	 maken,	
Promeke	bedankt	voor	het	vuur	eh	maat	;)	wij	zullen	dit	van	20u00	tot	22u00	
doen	 aan	 de	 lokalen.	 #LaGeurreDuFeu	 en	 om	 ons	 goed	 voor	 te	 bereiden	
hebben	 we	 deze	 link	 erbij	 gezet.	 Tot	 dan!	 #aan	 de	 loko	 locals	 van	 elewijt	
#SCOUTSLOKALEN	

https://www.extremesurvival.nl/technieken-bij-survival/alles-over-vuur-
maken-bij-survival-en-bushcraft	

	

Vrijdag	8	december	 20u00-22u00	

De	film	groeide	uit	van	een	kleinschalige	nieuwe	uitvinding	aan	het	einde	van	
de	negentiende	eeuw	tot	een	van	de	belangrijkste	vormen	van	communicatie	
en	 amusement,	 en	 werd	 in	 de	 20ste	 eeuw	 een	 van	 de	massamedia.	 Films	
hebben	 invloed	op	kunst,	 technologie	en	politiek.	Maar	wij	hebben	 liever	een	
goeie	 actie	 film,	 iemand	 een	 voorstel?	 Laat	 het	 ons	weten	 via	mail	 of	 op	 de	
vergaderingen.	Heb	je	toevallig	een	film	thuis	liggen	neem	deze	dan	maar	zeker	
mee	naar	DE	LOKALEN.	xoxo	

Vrijdag	15	december	 18u30-20u00	

Een	barbecue	(afgekort:	BBQ	of	bbq;	vaak	foutief	als	"barbeque"	geschreven)	is	
een	gebruiksvoorwerp	waarmee	men	vlees	en	andere	voedingsproducten	kan	
bereiden	 door	 deze	 te	roosteren.	 Deze	kooktechniek	wordt	 ook	 wel	grillen	
genoemd.	

Barbecueën	wordt	vaak	aangegrepen	voor	een	sociaal	gebeuren.	Vaak	worden	
er	 gasten	 uitgenodigd.	 De	 combinatie	 van	 het	 buiten	 eten,	 zomers	 weer	 en	
bewegingsvrijheid	 zorgt	 ervoor	 dat	 veel	 mensen	 barbecueën	 als	 een	
aangename	bezigheid	ervaren.	Dit	van	18u30	tot	20u00	AAN	DE	LOKALEN.	

	

	



Jeevee’s 

 

Zaterdag	23	december	 uren	worden	via	mail	doorgestuurd	

Kerstfeest 
	
Kerstfeest,	Kerst	of	Kerstmis	is	het	meest	bekende	en	meest	gevierde	feest	ter	
wereld.	 Christenen	 en	 niet-christenen	 besteden	 er	 veel	 aandacht	 aan.	 Veel	
mensen	voelen	met	Kerst	heel	sterk	de	behoefte	aan	een	wereld	van	vrede.	In	
oorlogsgebieden	 wordt	 met	 Kerstfeest	 soms	 besloten	 tot	 een	 niet-
aanvalsverdrag.	 Voor	 mensen	 die	 zijn	 gegijzeld	 of	 worden	 vermist	 wordt	
gehoopt	dat	ze	in	elk	geval	voor	de	Kerst	thuis	zijn.	Want	me	kerst	moet	alles	
weer	goed	zijn.		

Kerstfeest	 is	ook	een	feest	van	bezinning.	Families	komen	dan	vaak	bij	elkaar.	
Vakantie-afspraken	worden	gemaakt	voor	het	volgende	jaar.	Kerst	staat	hier	in	
het	westen	 centraal	 in	het	donkere	winterseizoen.	We	maken	er	een	gezellig	
feest	 van	 met	 veel	 versiering	 en	 verlichting.	En	 Jawel	 hoor	 dit	 met	 onze	
vrouwelijke	wederhelft,	liefjes,	toekomstige	liefjes	namelijk	de	jogi’s.	

DATE:	AAN	DE	LOKALEN		(ps:	stukskes	playboy)	

	



Jeevee’s 

 

Vrijdag	29	december	 20u30-22u00	

Een	casino	is	een	uitgaansgelegenheid	waar	de	bezoekers	kunnen	gokken	door	
hun	 geld	 in	 te	 zetten	 op	roulette,	blackjack,	 fruitautomaten	en	 andere	
kansspelautomaten	in	een	poging	om	hun	inzet	te	vergroten.	

De	casinospelen	leveren	de	exploitant	 van	het	 casino	geld	op	omdat	 ze	ofwel	
statistisch	 gezien	 ten	 nadele	 van	 de	 klant	 zijn	 (bijvoorbeeld	 roulette,	craps)	
ofwel	 omdat	 het	 casino	 een	 courtage	 vraagt	 als	 klanten	 tegen	 elkaar	 spelen	
(bijvoorbeeld	poker,	baccarat).	Casino's	worden	in	veel	gevallen	gecombineerd	
met	 een	hotel,	restaurant	of	 andere	attractie	om	 zo	hun	gasten	een	 complete	
uitgaansgelegenheid	te	kunnen	bieden.	

De	 spellen	 die	 in	 een	 casino	 gespeeld	 kunnen	 worden	 zijn	 onder	 andere:	
baccarat,	 blackjack,	 craps,	 poker	 en	 roulette.	 Ook	 zijn	 er	 reguliere	
speelautomaten	zoals	fruitautomaten.	

Oh	 jaa	 we	 zijn	 hiervoor	 te	 jong	 oeps…..	 awel	 pak	 allemaal	 de	 tofste	 casino	
games	mee	 naar	DE	 LOKALEN	 en	 dan	 zullen	 we	 ons	 JV-casino	 weer	 is	 open	
zwieren.	Dresscode:	casino	stijl	dus	laat	u	maar	eens	gaan.	

	
	

	

	

	



Jeevee’s 

 

	

Dit	was	het	dan	en	wij	wensen	jullie	een	toffe	
eindejaarviering	en	jullie	weten	het,	niet	te	zat	he	;)		

Sakke,	Mathi,	smettie	en	V’ke	<3	

	
	

	



Gidsen 

 

Hallokeeees	liefste	gidsen!	Hopelijk	zijn	jullie	al	bekomen	van	de	awesome	vergaderingen	(mercietjes	
hiervoor!!!)	van	november	en	natuurlijk,	het	weekend	met	de	kapoenen	aka	verkenners	(LOL)!	Jullie	
toffe,	knappe,	zalige	leiding	heeft	december	ook	al	vol	gepland	met	zot	nice	vergaderingen	dus	lees	
maar	 snel	 wat	 jullie	 de	 komende	maand	 te	wachten	 staat!!!	 LET	WEL	OP,	 doordat	 jullie	 examens	
hebben,	zijn	we	begonnen	met	de	avondvergaderingen	dus	zien	we	jullie	NIET	op	zondag!	

Zaterdag	2	december:	

Hoe	 beter	 december	 beginnen,	 dan	 met	 een	 lekker	
ontbijtje?	 Vandaag	 eten	 we	 onze	 buikjes	 goed	 rond	
zodat	 we	 met	 heeeeel	 veel	 energie	 aan	 de	 blokdag	
kunnen	 beginnen!	 Sinterklaas	 is	 ondertussen	 ook	 al	 in	
het	 land,	 dus	 wie-o-wie	 is	 flink	 geweest	 dit	 jaar	 en	
verdient	er	een	 snoepje?	We	spreken	af	aan	de	 lokalen	
om	 8u30	 tot	 10:30,	 zodat	 jullie	 snel	 weer	 kunnen	
beginnen	met	leren!!	;)		

Vrijdag	8	december:	

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… Stress, puistjes, vreetbuien 
(=10 kg aankomen), geen sociaal contact, 
depressief,... → STOEMME EXAMENS! Maar bon, 
we moeten er wel allemaal  door! DUS wij, als 
genieën, hebben voor jullie een rustig, ontspannend, 
stressvrij avondje voorzien! Maskertjes, massages, 
manicure, crèmekes, muziek, sappige roddels, 
noem maar op! Vanavond geen boeken meer te zien want we gaan ons 100% ontspannen!! 
Neem allemaal jullie favoriete beautyproducten mee en dan zien we jullie om 19.30 uur tot 
21.30 uur in ons beautysalon aka de scoutslokalen, ciao beejbies! xoxo	

Zaterdag	16	december:	

This	could	be	the	start		

of	something	new!	

It	feels	so	right		

to	be	here	with	you,	

ooohhhh!	

And	now	looking	in	your	eyes,	

I	feel	in	my	heartttttttttt	

The	start	of	something	new	(ohh	yeahhhhh)!!	

	



Gidsen 

 

JAJAJAJA	jullie	zien	het	goed!!!!	Het	is	SINGSTAR	vanavond!!!!	JOEPIEEEEE!	Warm	jullie	stem	maar	op	
want	wij	staan	klaar	om	jullie	met	onze	engelenstem	te	betoveren.	Toch	niet	helemaal	overtuigd	van	
de	 singstar?	 Onmogelijk,	 	 maar	 om	 twijfelaars	 toch	 te	 overtuigen	 vertrekken	 we	 na	 de	
singstarvergadering	gezamenlijk	naar	de	kerstmarkt	om	eventueel	daar	een	privéconcertje	te	geven	
van	onze	zangkunsten	;)	Warme	chocomel,	poffertjes	en	veel	meer,	dus	neem	misschien	een	centje	
mee	voor	als	jullie	een	hongertje/dorstje	hebben!	Maar	dus	ZEKER	komen	want	het	wordt	absoluut	
een	gezellig	avondje!!	Dikke	bisous	en	we	spreken	af	om	19u30	tot	21u30	aan	de	lokalen	want	dan	
vertrekken	we	naar	de	kerstmarkt	voor	wie	dat	wil!	(niet	verplicht	dus	maar	kom	toch	maar	mee	;)	)	

	

Zaterdag	23	december:		

	

Kerstmis	staat	voor	de	deur,	JOEPIEEE!!	De	tofste	
periode	van	het	jaar,	etentjes,	cadeautjes,	sneeuw,	
chocomel,...	MAAR	OOK	het	giver-kerstfeestje!!	
Zoals	gewoonlijk	zijn	het	de	3de	jaars,	Emilie,	Ruby,	
Paulien	en	Kris,	die	dit	in	elkaar	moeten	steken	
with	them	boyzzz	(	succes	hiermee	;)	)	Zij	geven	
jullie	alle	informatie	(waar,	wanneer,	welk	
thema,...)	op	de	facebookpagina!	SPANNEEEUND!	

Zondag	31	december:	

GEEN	VERGADERING!	:(	Heel	jammer	maar	vele	van	jullie	en	ook	wij,	gaan	deze	avond	het	nieuwe	
jaar	vieren!	HEEL	VEEL	PLEZIER	vanavond	en	al	een	gelukkige	nieuwjaar	gidsen!!!	We	love	you	xxxxxx	

	

Hier	nog	een	leuk	fotootje	van	de	beste	tak	dat	er	is!!!!		

DIKKE	KUS,	de	gidsenleiding!	

																				



Verkenners 

 

Boys!	

December	 is	 examenmaand,	 dus	 wij	 gaan	 deze	 maand	 hoofdzakelijk	 avondvergaderingen	
houden,	zodat	jullie	kunnen	studeren	voor	de	examens	en	toch	naar	de	scouts	komen!	

Op	zaterdagavond	2	december	gaan	we	naar	de	KV	zien!	Alle	info	zal	nog	komen	via	mail	of	
facebook,	dus	hou	dat	zeker	in	het	oog!	Het	zal	niet	gewoon	naar	de	voetbal	kijken	zijn,	om	
het	voor	de	niet-voetballiefhebbers	ook	 interessant	 te	houden	voorzien	wij	een	soort	 spel	
voor	tijdens	de	match!	

	

	

	

	

	

	

Op	vrijdagavond	8	december	gaan	we	opt	gemakske	ne	goeie	film	zien.	Van	20u	totdat	de	
film	gedaan	is	@	locals.	

Op	 zaterdagavond	 16	 december	 is	 het	 kerstmarkt	 in	 Elewijt!	 Jullie	mogen	 hier	 altijd	met	
jullie	gezin	of	vrienden	iets	komen	drinken.	Het	is	voor	de	rest	geen	vergadering.	

Zaterdag	 23	 december	 gaan	 wij	
herdenken	dat	 er	 2017	 jaar	 geleden	een	
of	 andere	 griet	 in	 een	 boerengat	 ergens	
in	 het	 oosten	 beviel	 van	 een	 kind	 dat	 ni	
van	 hare	 vent	was	 dus	 stak	 ze	 het	maar	
op	 de	 heilige	 geest.	 Oke	 dan.	Maar	 elke	
reden	 is	 goed	 voor	 een	 feestje!	 Dus	
nodigen	 wij	 onze	 vrouwelijke	
scoutscollega’s	van	de	gidsen	uit	om	een	
keer	goed	te	schransen	en	dan	een	stapje	
op	 de	 dansvloer	 te	 zetten.	 Al	 dit	 zal	
georganiseerd	 worden	 door	 onze	
teergeliefde	derdejaars.	

	

Op	31	december	zal	het	geen	vergadering	zijn	aangezien	wij	nog	rap	al	onze	goede	
voornemens	van	de	vorige	nieuwjaar	nog	moeten	volbrengen.	



   Jin 

 

Dag	Jinners,	de	laatste	maand	van	het	jaar	is	begonnen	en	dat	gaan	we	ook	vieren.	Spijtig	genoeg	zijn	
het	 dan	 ook	 examens,	 maar	 daar	 gaan	 wij	 jullie	 bij	 helpen	 door	 elke	 week	 voor	 een	 goede	
ontspanningsmomentje	te	zorgen	in	de	avond.	

1	december	

Vandaag	 gaan	we	eens	 lekker	 zoals	 ulle	mama	en	
papa	 gezelschapselletjes	 spelen	 in	 de	 jinbar.	
Neem	 dus	 allemaal	 jullie	 gezelschapspellen	 van	
onder	het	stof	zodat	we	 	er	samen	plezier	kunnen	
aan	beleven.	We	spreken	af	om	19:30	aan	de	jinbar	
en	dit	doen	we	tot	22	uur.	

	

9	december	

Vanavond	 houden	 we	 het	 rustig	 en	 gaan	 we	 naar	 onze	 eigen	 gemaakte	
bioscoop	@	de	 jinbar.Neem	dus	allemaal	 jullie	dekentje,	snacks	en	films	mee	
zodat	het	een	gezeligge	avond	kan	worden.We	beginnen	om	20	uur	eind	uur	
hangt	af	van	de	film.	Tot	dan	

	

16	december	

Vandaag	 is	 het	 geen	 vergadering	 maar	 zijn	 jullie	 allemaal	 welkom	 op	 de	
kesrtsmarkt	om	er	ene	te	drinken	en	kaarten	te	verkopen	voor	onze	jinfuif.	

	

	

23	december	

Nog	een	paar	dagen	en	we	vieren	weer	diene	
ene	 zijne	 verjaardag.	 Maar	 wij	 kunnen	
uiteraard	 niet	 wachten	 en	 doen	 zijn	
verjaardagsfeestje	al	een	paar	dagen	vroeger.	
We	 hebben	 hem	 het	 al	 laten	 weten	 dus	
hopelijk	 komt	 hij	 ook	 eens	 binnen	 springen	
om	 er	 ene	 te	 drinken	 op	 zijn	 gezondheid.	
Meer	 info	 over	 het	 verjaardagsfeestje	 volgt	
nog	via	de	sociale	media.	

	

Groetjes	van	jullie	jinleiding	



   Achterflap 

 

	


