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Maak er een spetterend jaar van vol vreugde en veel plezier op de scouts! 

 

Sander Scheers en Emma Rombauts 
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Woordje GRL 

 

Lieve leden en ouders, 

 

Wat gaat de tijd toch snel, we zitten al bijna op de helft van dit scoutsjaar! Wij hebben ons al 

heel hard geamuseerd dit scoutsjaar, laten we proberen er een schepje bij te doen in 2018! 

 

Bij deze willen we ook iedereen een gezond en gelukkig jaar toewensen, met veel liefde, 

vriendschap en scoutsplezier. 

 

Voor 2018 hebben we nog heel wat in petto. Wil je weten wat? Lees dan zeker verder! 

 

Het nieuwe jaar kan je al feestend met ons inzetten op de enige echte Jinfuif! 13 januari is 

De Prins the place to be voor het betere danswerk. Tickets kan je bij de jin of de leiding 

kopen. Check zeker de achterflap voor meer info hierover of zoek op Facebook naar ‘Jinfuif 

Elewijt’. 

 

Vanaf nu kan je ook onze heerlijke ontbijtmanden bestellen. Dan brengen we op zondag 11 

februari een heerlijke, goedgevulde mand bij jou thuis. Wat zit er dan allemaal in zo’n 

mand? 

De mand is rijkelijk gevuld met croissants, pistolets, zoet en hartig beleg, fruit, yoghurt, 

gekookte eitjes en fruitsap. Je kan kiezen tussen een mand voor 2 personen of voor 4 

personen, deze kosten respectievelijk € 15 en € 25. 

NIEUW dit jaar is de luxemand. Deze mand is voor de echte levensgenieters en gevuld met 

extra’s als cava, chocolade, thee… Meer informatie hierover vind je op onze website 

www.scoutselewijt.be 

Voor bestelformulieren moet je bij de leiding zijn of wederom op onze website. Bestellen kan 

tot 1 februari! 

 

Wat staat er verder dit jaar nog op het programma? 

10 en 11 maart: Troebadoeria 

21 april: Scoutsfuif 

5-15 augustus: Kamp in Wanlin 

 

De maand januari betekent voor de meeste leiding ook examenmaand, dus ook deze maand 

zullen er nog avondvergaderingen plaatsvinden. Lees de samen dus grondig door, zodat je 

zeker goed op de hoogte bent!  

Voor de avondvergaderingen is het niet verplicht om uw uw scoutsbroek of scoutsrok  en 

hemd aan te doen. Uw das moet je wel nog altijd aandoen! 

 

Nog vragen? 

Je kan ons bereiken op het volgende mailadres: groepsleiding@scoutselewijt.be 

 

Een stevige linker, 

 

Wannes Van Baekel & Zoë Clinckspoor 

04.98.19.74.37 & 04.76.08.85.41 

http://www.scoutselewijt.be/
mailto:groepsleiding@scoutselewijt.be


Kapoenen 

 

3,2,1 … gelukkig nieuwjaar! Inderdaad deze samen is de eerste samen 

van het nieuwe jaar! Wij (jullie leiding) wensen jullie de beste wensen 

voor 2018!  

Nu dat gezegd is kunnen we starten aan de planning voor deze eerste 

maand van het nieuwe jaar, januari. 

Deze maand is ook een beetje speciaal omdat de scouts deze maand 

niet op een zondag maar wel op vrijdag of zaterdag zal doorgaan. Lees 

dus goed op welke dag het vergadering is!  

 

Vrijdag 5/1 

Joepie vandaag is het tijd voor een feestje! Vandaag vieren we met zen allen Kerst en 

Nieuwjaar! Ons feestje start om 19 uur en loopt ten einde om 21 uur. 

Het zou handig zijn als je thuis al gegeten hebt want wij voorzien 

alleen maar een hapje en een drankje 😊  

Er gaan ook cadeautjes gegeven worden, vergeet dus je cadeau 

niet. Dit cadeau moet goed zijn voor zowel een jongen als voor een 

meisje (rond de 5 euro).  

 

 

Vrijdag 12/1  

Roulette, éénentwintigen, hoger-lager, … deze spelletjes worden allemaal gespeeld in een 

casino. Meer bepaald in het casino: ‘Le grande scout’. Dit casino staat voor een paar 

dagen aan onze lokalen. We gaan dus vanavond met zen allen 

naar het casino, joepie! Trek je chique kleren aan en kom naar 

ons super chique casino: ‘Le grande scout’!                                                 

De deuren gaan open om 19uur, de laatste spelletjes worden 

afgerond om 20u30.  

 

 

Zaterdag 20/1 

Als we de definitie van ‘talent’ opzoeken dan komen we dit tegen: 

talent 

Iets dat je van jezelf heel goed kunt.  

Zoek dus allemaal iets wat je goed kan en bereid je voor op onze geweldige 

talentenshow. Je mag vanavond allemaal tonen aan de rest van de kapoenen en de 

leiding wat je goed kan.  

We sluiten de avond af met een leuk dansfeest!  

Onze show en dansfeest gaat door aan de lokalen van 19u-20u30.  

 

http://www.encyclo.nl/lokaal/10628


Kapoenen 

 

Zondag 28/1 

Oma's aan de top. 

Het feesten kan niet op. 

Met oma's aan de top. 

Niet treuren want het wordt top. 

Met jou als oma aan de top. 

Kunnen jullie al raden welke vergadering we vandaag hebben?  

We hebben vandaag oma en opa vergadering! Als jullie ervoor zorgen dat je eruit ziet 

zoals een oma of een opa dan zorgen wij ervoor dat we dingen gaan doen die oma’s en 

opa’s doen. 😊  

Alle oma’s en opa’s mogen afspreken aan het rusthuis op de scouts om 14uur. Om 17uur 

mogen ze terug opgehaald worden om hun middagdutje te doen.  

 

Zondag 4/2 

Kampen bouwen, stratego en verstoppertje spelen, … wat kan je nog allemaal doen in 

het bos? Kom het ontdekken tussen 14uur en 17uur. We spelen vandaag de hele dag in 

het bos 😊 Tot dan!  

 

Zo, de samen van de eerste maand van het nieuwe jaar loopt ten einde. Geniet nog van 

de feesten! 

Vele knuffels van jullie leiding 

Emma – Elke – Jolien – Femke – Jos – Wannes – Fien  

 

 

Als je niet weet wat doen in de vakantie …  

 

 

 



Kabouters 

 

Dag allerliefste kabouters! Kerstmis en Nieuwjaar zit 

er weeral op! Wij beloven jullie in 2018 nog meer scouts 

te geven en nog leuker ( maar dat kan moeilijk) dan in 

2017!  

Voor leuke vergaderingen hebben we ook onze leuke 

kabouters nodig! DUS je weet wat je te doen staat XXXX 

Zoals je zal lezen zullen we in deze maand voornamelijk avondvergaderingen hebben, dit 

komt omdat jullie lieve leiding volop aan het studeren is.  

Wij proberen zo hard mogelijk ons best te doen zodat we zeker mee kunnen op het 

megafantastische scoutskamp  

Duim dus zeker voor ons hé, lieve kabouters!  

Ziezo, hieronder vind je de planning voor de maand januari.  

 

Zondag 7 januari van 14u -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!  

 

Zaterdag 13 januari van 19u-20.30u  

 

Vanavond gaan we met zen alle gezellig naast elkaar zitten. 

De leiding heeft voor jullie een zeer fijne film klaarstaan. 

Neem gerust een dekentje  mee en doe maar lekker 

gezellige kleren aan.  

Cinema 'Kabouters' kijkt al uit naar jullie komst!  

 

 

Zaterdag 20 januari van 19u-20.30u  

Van UNO tot Monopoly! Van Wie is het? tot vier op een rij!  

 Vanavond hebben we gezelschapspelletjesvergadering! Jullie mogen deze avond jullie 

lievelingsspelletje(s) meenemen. We verwachten jullie om 19u aan de lokalen.  

 



Kabouters 

 

Vrijdag 26 januari van 19u-20.30u  

Wie is de uitvinder van de scouts? Namelijk Baden Powell  

Wie deze samen leest heeft geluk, want we verklappen al één antwoord van de quiz!  

De rest blijft een groot geheim ! 

Wil je mee komen quizzen met onze megavettekabouterquiz? Kom dan zeker en vast om 

19u naar de lokalen!   

 

Zondag 4 februari van 14u-17u  

Vandaag gaan we eens zot doen en spoelen we een groooot 

stuk door in de tijd! We spelen deze zondag oma’tje en opa’tje. 

Voor 1 dag mogen jullie doen alsof jullie al oma en opa zijn! Of 

je je liefst verkleedt in oma of opa mag je helemaal zelf kiezen! 

Hopelijk zien we jullie allemaal als oma’tjes of opa’tjes zondag 

aan de lokalen van 14-17u.  

 

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!  

 

Hieronder onze megavette en vooral gevaarlijke groepsfoto als motorchicks!  

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 

 



Kabouters 

 

Nog wat sfeerfoto's van ons weekend: 

 

 

 

  

 

 



Welpen 

 

Eerst en vooral wensen we iedereen vrolijke feesten en een goed nieuwjaar. Omdat de 

leiding een van de leukste tijden van het jaar meemaakt (namelijk de examens)  hebben 

we voor deze maand heel wat avondvergaderingen gepland. Maar niet getreurd, deze 

zijn minstens zo fijn als de gewone vergaderingen!! 

Lees zeker goed de samen want niet alles valt op een zondag. Omdat het 

avondvergaderingen zijn is het uniform niet verplicht, warme kleren zijn vaak wel 

aangeraden! 

1/1/18: GEEN VERGADERING!  

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 welp, 

 *jouw naam* 

De slimme welpen hebben het al lang door, het is vandaag geen vergadering ☹.  

Aangezien het nieuwjaar is mogen jullie allemaal nieuwjaarsbrieven gaan voorlezen. 

Veel plezier!!! 

6/1/18: Opgelet dit is een !!ZATERDAG!! van 19u tot 21u  

Dropping, schriktocht, nachtspel, gezellig roddelen in het lokaal, fakkeltocht, 

sluipspel….. Wie zal het zeggen? Ik alleszins niet dus kom en ontdek wat we gaan doen 

vanaf 19 uur aan onze vertrouwde lokalen. En om 21 uur kunnen we naar huis… Als we 

dan al terug zijn……  

PS: Er zijn een paar voorwerpen die handig kunnen zijn deze avond warme kleren, 

wandelschoenen en een zaklamp. 

 

 

 

 

 

 



Welpen 

 

13/1/18: GEEN VERGADERING!  

Jammer genoeg is er deze week ook geen vergadering. Dit komt omdat al jullie leiding 

dit weekend aan het studeren is voor de examens, niet getreurd wat volgende week is 

er wel terug een vergadering!! 

 

20/1/18: Opgelet dit is een !!ZATERDAG!! van 19u tot 21u  

Wat is er nu leuker dan een 

zaterdag avond afsluiten door als 

eerste bingo te roepen of een hotel 

te plaatsen op de Brusselse 

Nieuwstraat? Volgens ons is er niks 

beter dan een gezellig 

gezelschapspelletje te spelen.  

Natuurlijk kan je dit niet alleen en is iedereen zeker welkom vanaf 19 uur tot 21 uur. 

Als je denkt “ik heb het leukste gezelschapsspel waarmee ik tegen iedereen kan 

winnen” dan mag je dit zeker mee pakken. Verder is het “ik kan niet tegen mijn verlies 

en speel dan niet meer mee” virus ten strengste verboden mee te nemen.  

 

26/1/18: Opgelet dit is een !!VRIJDAG!! van 19u tot 21u  

Omdat we al bijna heel de maand binnen spelletjes gespeeld hebben gaan we dit nu 

buiten doen. Maar niet zomaar een spel, vandaag spelen we een heus sluipspel!  

Indien er welpen van plan zijn om dit spel volledig te domineren en er als grote 

overwinnaar uit te komen raden we jullie aan om je zo goed mogelijk te camoufleren! 

Maar wordt niet te optimistisch, jullie leiding heeft jarenlange ervaring in het spelen 

van sluipspelen en we gaan het jullie dan ook niet gemakkelijk maken! 

Zij die de uitdaging toch aan durven dagen we uit om van 19u tot 21u naar de scouts 

te komen!! 

Dit was het al weer voor januari!  

Volgende maand beginnen we terug met de normale vergaderingen op zondag van 2 

tot 5! 

Groetjes van jullie favoriete leiding!  

Jacala, Chil, Marala, Baloe en Tabaqui  

 



Jong-gidsen 

 

Allerliefste ladiesss, 

Na al die examenstress en vermoeidheid van de feestdagen krijgen jullie van ons een 

cadeautje: DE SAMEN VAN JANUARI JEEEEJ! Hopelijk hebben jullie er zin in want wij zijn er 

helemaal klaar voor om het nieuwe jaar goed in te zetten! 

Het zullen deze maand wel nog enkele avondvergaderingen worden, omdat de leiding nu 

zelf moet studeren voor de examens 

Zondag 7 januari 
 

Haal jullie beste zangstem maar boven, want vandaag gaan we drie koningen zingen. Kom 

verkleed als Caspar, Melchior of Balthazar en dan zien we je van 2 tot 5 aan de lokalen. 

Zaterdag 13 januari 
 

Vanavond houden we een cosy/relax/chill/girls-night 

woop woop! Kom in je warmste pyjama of onesie 

naar de lokalen en dan maken we het super gezellig. 

Als je thuis nog ergens een gezichtsmasker , een mooi 

nagelakske of een boekske hebt liggen: pak maar 

mee! Alles wat de avond lekker cosy kan maken mag 

je meenemen. Van 19u tot 21u aan de lokalen. 

Vrijdag 19 januari 
 

Yessss! Vanavond is het karaoke-avond en dit kunnen we in 1 woord beschrijven: 

BEYONCE!!! Om jullie stembanden al wat op te warmen zeker oefenen op deze zinnetjes: 

- Who run the world: girls! 

- I can see your halo, halo, haloooooooooo! 

- Okay ladies, now let’s get in formation! 
 

En zoals Queen B altijd slayt, zeker verkleed komen als diva, want wij gaan de show stelen! 

En geen paniek, misschien zijn het toch niet allemaal liedjes van ons B… ;) Van 19u tot 21u 

aan de lokalen. 
 



Jong-gidsen 

 

Vrijdag 26 januari 
 

Neem allemaal jullie favoriete gezelschapsspel mee, want we houden 

een gezelschapsspelletjesavond! Van 19u tot 21u aan de lokalen. 

 
 

Zo, dit was het alweer voor de maand januari. En nu die vervelende examens gedaan zijn 

no more avondvergaderingen in de maand februari! 

Kusjessss van jullie allerliefste 

leiding, Janne, Kaat, Cloë en Tim 
 

 

 



Jeevee’s 

 

JAN.2018 
MA DI WO DO VR ZA ZO 

01 02 03 04 05 06 07 
Nieuwjaar 

vieren met 

familie 

    Quiz 

19u30 - 21u 

 

08 09 10 11 12 13 14 
    Breeklichtjes

spel 

19u30 – 21u 

Jinfuif  

15 16 17 18 19 20 21 
     Onesie-party 

19u30 – 21u 

 

22 23 24 25 26 27 28 
    Brainstormve

rgadering 

19u30 – 21u 

  

29 30 31 1 2 3 4 
   Mathias zijn 

laatste 

examen 

joepie!!!! 

Saar en 

Mathias 

vertrekken op 

skivakantie 

nog meer 

joepie!! 

 Kapotmaak-

vergadering 

14u – 17u 

 



Jeevee’s 

 

 

 

 

Na deze handige kalender waarvan ik niet weet of die wel deftig in de samen 

gaat geraken zal ik nog even alle data overlopen. Houdt jullie vast aan de 

takken van de kerstboom want hier ga ik, en als ik ga dan ga ik helemaal. Of 

nee, voor ik begin wens ik jullie nog een heel gelukkig nieuwjaar. Van een happy 

monday gesproken seg. Of ja, alle pret zal 31 december geweest zijn en op 

deze maandag zullen het kleine oogjes geweest zijn. Te veel cola’s gedronken 

gisteren. Uiteindelijk werkt het levenselixir op deze manier: men drinken het, 

en men drinken het zo dat men het plezier krijgt dat voor de dag van morgen 

bedoeld was. Men steelt het plezier van de dag erna. Jij noemt het stelen, ik 

noem het lenen. Maar bon, na deze zware nieuwjaar hebben jullie genoeg 

dagen om te recupereren en jullie hersencellen terug te vinden en 

heropgestart te krijgen want jullie hebben deze nodig voor…. 

Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (=tromgeroffel) 

De enige echte voor-super-slimme-kinderen-en-

jong-verkenners-QUIZ!!!! Zaterdag 6 januari 19u30 

tot 21u 

Op zich weet ik niet goed wat ik hier nog meer van info aan kan toevoegen 

maar voor de duidelijkheid nog even een reminder wat mee te nemen op deze 

dag: 

- Gezond verstand 

- Logisch denkvermogen 

- Verstand van nutteloze weetjes 

- Sportverstand (#BenCrabbé) 

- Schrijfvermogen (om antwoorden te noteren duhh) 

- Eventuele tekening of cadeautje om bonuspunten bij de leiding te 

verdienen 



Jeevee’s 

 

 De volgende vergadering kan ik niet beter uitleggen dan even de songtekst op te zoeken van 

ons topduo Sam en Saar, alstublieft se: 

REFREIN: 

Als je bang bent in het donker moet je breeklichtjesspel spelen,  
Op de zolder, in de kleder, in het scoutsbos. 

En wanneer je in het donker ’s avonds buiten gauw, 

Een breeklichtjesspel speelt dan ben je minder bang. 

En wanneer je hulp moet hebben roep je doodgewoon maar “Yow, ik ben giga-stoer maar 

wel een beetje bang in het donker zo” 

Voor je ’t weet speelt heel de straat dit breeklichtjesspel keihard met je mee. 

Op de zolder, in de kleder, op je kamer, in het schuurtje, in het scoutsbos. 

Refrein 

Op een avond van 19u30 tot 21u, 12 januari, 

Toen was Sam alleen thuis, 

Ja, want Saar moest plots de stad in, 

Dus ik paste op het huis. 

Na een uurtje werd het donker, 

Want er brandde nergens licht. 

En toen zag ik in de schaduw, 

Iets bewegen, een gezicht. 

Oh nee toch, ’t was verbeelding, 

Maar mijn haren stonden recht. 

En toen dacht ik aan wat Saar me al zo dikwijls had gezegd. 

 

Refrein 

Die gedachte, hielp wel even, 

Maar toch hoorde ik nog wat. 

Misschien werd er iets gestolen, 

Toen opeens: Hey wat was dat? 

Een gerammel aan de voordeur, 

Iemand stapte door de gang, 

Hallo Sam, Saar, ben jij het? 

Zeg, waar bleef jij nu zo lang? 

‘K was zo bang, Saar, in ’t donker 

en er was een eng geluid. 

Maar je weet toch als je bang bent, 

dat het helpt wanneer je een breeklichtjesspel speelt. 

 

Refrein 

 



Jeevee’s 

 

 

 

 

Laat mij voor de volgende vergadering beginnen met een 

verhaal/casus/situatie. Zoals jullie misschien wel of niet weten zit jullie 

leiding volop in de examens nu. Awel, als ik dan opsta op een zogenaamde blok-

dag dan denk ik vaak wat ik moet aantrekken. Mijn pyjama aanhouden is geen 

optie aangezien dat is om te slapen. Om tijd te besparen is er dan nog altijd 

dat schuifje in de kast… Mijn lievelingsschuif want alles wat daarin zit heeft 

geen combinatieverplichtingen. Geen mama’s of liefjes die zeggen: “Amai, dat 

gaat totaal niet op elkaar!” of “Hou toch rekening met het kleurenpalet! Kijkt 

gij nooit naar Jani Kazaltzis ofzo?!!!” Voor die dagen heb ik dus die ene schuif. 

Dan doe ik mijn ONESIE aan, en dan voel ik mij goed. Toiletbezoekjes zijn wat 

moeilijk maar dat is het meer dan waard. Deze week heb ik geen zin om van 

kleren te wisselen als ik naar de scouts kom. Duuuuuuus doen we deze mooie 

zaterdag 20 januari 19u30 tot 21u een dikke vette 

Onesie-party!!!! Tijdens de blok snoep ik ook graag dus pakt dat we dat 

hier combineren met een boefvergadering!! Als je een cake wilt 

bakken ofzo mag dat altijd of iets meenemen dat opgegeten moet worden ;) 

Jongemannen, (jongens zijn jullie niet meer, maar mannen? Verre van denk ik 

eerlijk gezegd!). Stukskes playboys kan miscchien ook volgens sommigen. 

Alleszins, wat ik wou zeggen is dat het dit jaar terug Troebadoeria is. Wij (de 

leiding) denken dat jullie hier capabel genoeg voor zijn om dit zelf te maken. 

26 januari is het brainstormvergadering van 19u30 tot 

21u. Natuurlijk zal jullie lieftallige lading er zijn om alles in goede banen te 

leiden, we willen dat het wat vertoonbaar blijft he. Los daarvan ben ik al 

benieuwd naar jullie ideetjes! Ik heb al goed nagedacht en dacht aan het 

perfect naspelen van een aflevering van thuis, een kookwedstrijd houden of 

misschien een circusvoorstelling met zeehonden en hoepels in vuur en vlam 

waar we dan doorspringen. Betere ideeën? Kom het maar bewijzen op de 

ultieme brainstormvergadering 



Jeevee’s 

 

 

 

 

 

 

Ik heb 2 keer goed en 2 keer slecht nieuws. Het eerste goede nieuws is dat 

het vanaf februari terug normale vergaderingen zijn van 14u tot 17u (klein 

vreugdedansje voor de ouders die niet meer elke dag in de samen moeten 

kijken om hun geheugen op te frissen). Het eerste slechte nieuws is dat jullie 

het maar met de helft van jullie leiding moeten doen want er zijn er twee die 

op skivakantie zijn (vreugdedansje voor hun!). Het tweede goede nieuws is dat 

jullie jullie frustraties en verdriet hieromtrent kunnen afreageren op de 

vergadering van deze zondag! Het is namelijk 

kapotmaakvergadering zondag 4 februari 14u tot 

17u. 

Dat was de mooie maar koude en te lange maand voor studenten. Al hoop ik dat 

er wat sneeuw ligt want een sneeuwpop maken als pauze klinkt mij als muziek 

in de oren! Ik kan al wat handige info geven dat het Troebadoeria zal 

plaatsvinden van 10 tot 11 maart. Hiervoor steken wij zelf met de jong-

verkennertjes iets in elkaar. Om alles in goeie banen te laten lopen is het ook 

misschien handig om te weten dat het repetities zijn hiervoor op 

woensdagnamiddag 7 maart en vrijdagavond 9 maart. Zet het alvast in uwen 

agenda! 

En dan tot slot het tweede slechte nieuws: de samen is geschreven dus dat 

betekent dat ik terug moet studeren, terug naar de boeken. Maar beter nu 

studeren en een geweldig kamp he! Daar doen we het voor! Na deze mini-

speech waarin ik mezelf terug wat moed heb ingesproken neem ik afscheid van 

jullie. Het was me een waar genoegen en tot volgende keer! Prettige 

feestdagen, gelukkig nieuwjaar, zalig kerst, vrolijk Pasen, gelukkige 

driekoningen en alle anderen battaklank. 

En voor de liefhebbers: ik heb het lettertype “Comic Sans MS” gebruikt, ik 

vond dat mooi. Leesbaar, simpel en wat speels. Perfect. 



Jeevee’s 

 

 

En natuurlijk veel liefs van jullie leiding! Xoxo 

 

 

M A T H I A S S 

M A T H I A S A 

M A T H I A S M 

M A T H I A S T 

M A T H I A S I 

M A T H I A S B 

M A T H I A S O 

M A T H I A S S 

M A T H I A S A 

M A T H I A S A 

M A T H I A S R 

 

 

 



Jeevee’s 

 

 

 



Gidsen 

 

Gelukkig nieuwjaar! Feliz ano novo! শুভ নববর্ ষ! Bonne Année! 

Gott nytt år! 幸せな新年! Happy new year! Frohes neues Jahr! 

Gudde neie Joer! Godt nytår! Onnellinen uusi vuosi! 

Wij wensen jullie een prachtig 2018 toe en dat al jullie voornemens mogen waargemaakt 
worden. Je vraagt je misschien af waarom gelukkig nieuwjaar in zoveel talen gezegd is? 
Awel, mijn goede voornemen is dat ik veel meer tijd steek in mijn talen onderhouden, want ik 
ben daar enorm slecht in. Om het jaar toch al goed te starten zal ik ineens mijn talen oefenen 
in deze samen. Veel leesplezier en als jullie het niet begrijpen - - > google translate kan jullie 
verder helpen xoxo 

Zaterdag 6 januari 
 
Duik maar eens heel diep in jullie verkleedkoffers, want het is vandaag om ter knapst 
verkleed komen naar de scouts. We gaan vandaag Elewijt onveilig maken als de enige echte 
koningen die deur aan deur hun kas proberen bij te spijzen. We verwachten jullie van 19u30 
tot 21u30 aan jullie vertrouwde lokalen xx 

Saturday, the 13th of January 
 
What are you doing tonight? Oh, you didn't plan 
anything yet? No problem! What is even better 
than a chill evening with your best friends? It will 
be as nice as it was on the picture on the right  
Come to the locals from 7h30 till 9h30 pm and 
take a blanket with you. We will provide a good 
movie to see! See you there xx 

Samedi le 20 janvier 
 

 

Rarara quesqu'on va faire ce soir? Venez vite á les locals de skoette de 20 á 22 heure et 
vois ce qu'on va faire!  

 



Gidsen 

 

Sontag 28 januaros 
 
Buenos dias! Vandagos is er op de skoettos een super toffe activiteitos. Wat doe je denkos 
van een grande spellos waarbij je gaat moeten escapos uit het lokalos? Dit is geen spelletjos 
voor domme kindos, neem je slimme breinos to the scoutos en we will see of jullie kunnen 
ontsnappos! Von 2 to 5 pm at the scoutsos!  
 

Dit was het voor de eerste en ook meteen de koudste maand van 2018! Proficiat aan allen 

die de hele Samen lezen van het begin tot het einde want jullie maken kans op een 

overwinningspunt! Wat bedoel ik daarmee? Aha, de eerste die op facebook naar Indi kan 

sturen wat de juiste volgorde is van de talen waarin in de intro ‘gelukkig nieuwjaar’ 

geschreven staat, die wint! Saluut en de kost, see you all at the locals! 

xoxo 

De gidsenleiding! 

 

 

 



Verkenners 

 

 

Gelukkig nieuwjaar liefste schatjes!!! 

Dag vriendekes, hopelijk hebben jullie tijdens de voorbije kerstvakantie goed kunne cashen met het 

voorlezen van al die nieuwjaarsbriefkes en hebben jullie goed veel kunne freiten op al die 

familiefeesten. Maar het belangrijkste is het goed inzetten van het nieuwe jaar, genaamd 2018! Daarbij 

mogen de goede voornemens natuurlijk niet ontbreken. Wij wensen jullie geen ziektes, gebroken 

botten, goede punten, een goei lief(#brikke) en nog zoveel meer! We gaan er weer het beste van 

maken, maar mikken toch op een nog beter, leuker en warmer scoutsjaar. En hoe doen we dat beter 

dan gezellige scoutsvergaderingen? Wij weten het nie zenne.. Bon, in januari heeft het grootste deel 

van de leiding examens, dus zetten we onze reeks avondvergaderingen gewoon verder. Here we go! 

 

 

Zaterdag 6 januari: Drie koningen 

What’s up ma boys. Vandaag is een speciale dag. Niet omdat elk klein kind een oude traditie volgt en 

overal om snoep gaat zingen. Wij gaan voor de flappen, want het is verdomme tijd om de verkennerkas 

vol te krijgen. We gaan ons vandaag een ganse dag tactisch in teams van drie opdelen en gaan van 

deur tot deur om de mensen geld af te troggelen een snoepke of een koekske hier en daar mag 

natuurlijk ook). Zingen hoort er ook bij, dus leer de lyrics! Afspreken doen we IN VERKLEEDKLEREN 

MET EEN STER EN GELDBUIDEL aan de lokalen. Het uur zal via mail en fb nog doorgegeven worden.  

 
 



Verkenners 

 

 

Zaterdag 13 januari: Watercantus 

Aangezien het dit weekend jinfuif is, doen we geen vergadering. Natuurlijk zijn jullie allemaal welkom 

op da feetsje. Laat ulle ma is goe gaan met die dansbenekes! 

 

Zaterdag 20 januari: Vuur vergadering 

Vuur, vuur en nog eens vuur. Wij zijn er ons als leiding van bewust dat dat goedje jullie wel interesseert. 

Daarom gaan we ons een avondje bezig houden met op een verantwoordelijke manier met vuur te 

spelen. Liefste bezorgde mensen onder ons die dit lezen, we hebben deze vergadering al meerdere 

malen gedaan en er is nog nooit iets fout gelopen. Toch spelen we liever op safe en vragen we iedereen 

een veiligheids-/ski-/zonnebril mee te nemen. Aangezien we weten dat jullie zo gek zijn van 

bommetjes en vuurwerkstokjes(#giverweekend), mogen jullie dat voor één keer meenemen. 

Afspreken doen we om 20 uur aan de lokalen. 

 
 

Zaterdag 27 januari: Bowlen 

Amigo’s, vandaag gaan we bowlen. Iedereen weet wat bowlen inhoudt, dus veel uitleg is hier niet voor 

nodig. Verborgen talenten of grote sukkelaars zullen vandaag ontdekt worden doormiddel van enkele 

spelletjes te spelen. En zoals jullie weten is winnen belangrijker als meedoen. Waar, om hoe laat we 

afspreken en hoe we gaan wordt allemaal nog gecommuniceerd via mail en fb. Liefs x. 

 

Zondag 4 februari: Eiervergadering 

Hoeraa, de leiding heeft eindelijk gedaan met examens. Dit wil zeggen dat we terug volop kunnen 

beginnen aan de zondagnamiddagvergaderingen! We zetten deze in met niks beter dan de traditionele 

eiervergadering. De week ervoor is iedereen dus aangeraden is langs de winkel te passeren en te 

vragen naar rotte eieren die ze kwijt kunnen of er zelf al te kopen. Terug classic van 2 to 5 aan de 

lokalen. Xoxo 

 
 



Verkenners 

 

All right, dit was het dan voor januari en een klein beetje voor februari. Vele groetjes en kusjes van 

jullie leiding! 

 

 

 



   Jin 

 

Januari 

DÉ BELANGRIJKSTE MAAND VAN HET JAAR JINFUIF! 

Wat wil dat zeggen? 

Kaartenverkopen! we zijn natuurlijk al super goed bezig maar ook deze maand spreken 

we ‘s avonds af om samen kaarten te gaan verkopen voor onze jinfuif. De avonden dat 

we nog gaan verkopen kunnen jullie raadplegen op facebook.   

 

FACEBOOK EN ANDERE SOCIALE MEDIA VOLSPAMMENàRECLAME!  
Zondag 7 januari 

Vandaag gaan we driekoningen zingen! Joepie!  

(eigenlijk gaan we gewoon kaarten verkopen voor de 

laatste keer verkleed als koning of koningin  ). 

Verkleden is verplicht maar er is zeker ruimte voor 

originaliteit! Van 2 tot 5 aan de lokalen. 
  
  
zaterdag 13 januari – JINFUIF!!!!!!!! - 

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

het JAAR!!! 

  

Wij bouwen het beste feestje van 2018! 

  

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 

facebook/snapchat/instagram/sms/… 

Zaterdag 20 januari 

Vandaag doen we nog een avondvergadering want Brampie en Maxime zijn nog volop 

bezig met hun examens  veel succes boys! We komen vandaag dan ook samen om nog 

is een neig spel te spelen en iedereen zijn gedachten te verzetten. Iedereen is welkom 

vanaf 20 uur om met ons SABOTEUR te komen spelen. Doe maar warme en donkere kleren 

aan want het kan spannend en koud worden. 
Zaterdag 27 januari 

Zoals hiervoor al gemeld zijn het nog aaaaaaltijd examens voor Bram en Max waardoor we 

dus nog 1 keer een avondvergadering doen. Als jullie er vorige week waren en dit toch al 

een beetje de moeite vonden, zal het vandaag nog beter worden! Iedereen wordt verwacht 

aan de lokalen vanaf 20 uur. Het einde van het spel zal te maken hebben met hoe snel 

jullie ontsnappen. 

Zondag 4 februari 

Vandaag zitten we samen om ons fantastisch kamp te plannen. We gaan samen bespreken 

over waar we naartoe gaan en wat we allemaal willen doen. Om het allemaal iets vlotter te 



   Jin 

 

laten verlopen, vragen we aan jullie om al 3 bestemmingen op te schrijven waar jullie 

naartoe zouden willen gaan en waarom. Zo kunnen we makkelijker een beslissing nemen! 

Van 2 tot 5 aan de lokalen. 

  

  

Jullie teerbeminde leiding: Martin, Mathi en Brampie <3 xoxo  
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