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Redactioneeltje 
 

Dames	en	heren,	

Hier	zijn	we	eindelijk	weer!	Het	nieuwe	scoutsjaar	is	nu	officiëel	
begonnen!	 Nieuwe	 vergaderigen,	 nieuwe	 leiding	 en	 hopelijk	
veel	nieuwe	leuke	momenten!		

Daarnaast	 is	 er	 dit	 jaar	 ook	 een	 nieuwe	 samenploeg!	 Sander	
Scheers	 blijft	 aan	 boord	 en	 krijgt	 er	met	 zijn	 goeie	 vriend	 Jos	
Vandenberghe	een	nieuwe	kracht	bij	binnen	de	samenploeg!		

Voor	alle	vragen,	opmerkingen	en	fanmail	kan	u	dus	terecht	bij	
deze	twee	heren!		

Geniet	allemaal	van	het	nieuwe	scoutsjaar	en	veel	leesplezier!		

Groetjes,		

Sander	Scheers	&	Jos	Vandenberghe	

 



Woordje GRL 

	

 
Dag beste scouts en ouders! 
Het is weer tijd voor een nieuwe start van alweer een schitterend scoutsjaar! We willen jullie allemaal 
nog eens bedanken voor het geweldige kamp waar we allemaal heel erg van genoten hebben. Verder 
hebben we nog groot nieuws te melden. We zullen dit jaar niet meer met 2 zijn als groepsleiding, maar 
met 3. Emma Rombauts komt ons team versterken. Samen gaan we er een goed jaar van maken.  

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 zevende 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. 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. 
Als uitbreiding op je uniform (dus niet verplicht), kan je bij ons ook reflecterend lint, 
groepslintjes en districtstekens kopen.  

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

●  Kapoenen: jongens en meisjes geboren in 2011 en 2012 

●  Kabouters: meisjes geboren in 2008, 2009 en 2010 

●  Welpen: jongens geboren in 2008, 2009 en 2010 

●  Jong-gidsen: meisjes geboren in 2005, 2006 en 2007  

●  Jong-verkenners: jongens geboren in 2005, 2006 en 2007  

●  Gidsen: meisjes geboren in 2002, 2003 en 2004 

●  Verkenners: jongens geboren in 2002, 2003 en 2004  

●  Jin: jongens en meisjes geboren in 2001 
 

Ieder jaar werken we rond een gemeenschappelijk jaarthema dat hetzelfde is voor alle scouts en gidsen 
in Vlaanderen. Dit jaar is dit ‘MINDER IS MEER’. Voor meer info over dit jaarthema kan je terecht 
op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen ( 

www.scoutsengidsenvlaanderen.be). 
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Terugbetaling kamp/ scoutsjaar (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 of een terugbetaling van van 
het scoutsjaar. 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! 
 
Voorbeeld voor het invullen:  

Naam van de organisatie: Scouts Elewijt  
Adres: Diependaelstraat 34 1982 Elewijt  
Telefoonnummer of e-mailadres: groepsleiding@scoutselewijt.be  
jaar van lidmaatschap of jaar van deelname: 2018-2019 

 

Fiscale attesten voor aftrek van de belastingen kan je ook bij ons verkrijgen, gelieve hiervoor 
eerst een mailtje te sturen naar groepsleiding@scoutselewijt.be 
 

Belangrijke data 
14 oktober: Spaghettislag fouriers. Dit is een gezellige avond met vooral veel lekkere 
spaghetti. Vanaf 17u tot 20 uur 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 achtste spaghettislag.  

We haalden een record opbrengst => 3630€ (eerste editie=948€, tweede editie=1111€, derde 
editie=1262,8€, vierde editie=1345€, vijfde editie=1810€, zesde editie=2235€, zevende editie=1317.7€). 

We kochten we er materiaal mee voor de 5 fourages alsook voor de patrouillekoffers van Jong 
verkenner/Verkenners en Jong gidsen/gidsen. 

Ook werd een deel van het geld gebruikt om nieuwe eettenten aan te kopen en eigen tenten en Hudo’s te 
laten herstellen.  
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Het volgende stond op ons boodschappenlijstje: 

- 2 koffie thermos 3L 

- 18 waterkaraffen 

- aluminium deksel 37cm 

- aluminium deksel 33cm 

- 2 aluminium braadpan 34cm 

- 4 blikopeners 

- 3 vleugel kurkentrekkers 

- pureestamper 60cm 

- 40 kunststof soepkommetjes 

- 3 RVS kookpotten 4L 

- 3 aardappelstampers 

- 5 dunschillers 

- 12 opbergboxen 60L met deksel 

- 4 blikopeners 

- 7 vergieten polypropyleen 

- 8 kunststof spatel 40cm 

- 1 Paella pan + vuur 

- 2 camouflagenetten 4X6m + 8X8m 

Ook dit jaar willen we verder blijven investeren en door massaal naar onze negende spaghettislag te 
komen helpen jullie allemaal mee. 

Dit gaat terug door aan de scoutslokalen en wel op zondag 14 oktober van 17 tot  20u.  

Inschrijven is niet nodig. Alle details vind je op de flyer die via de gekende kanalen wordt verspreid. 

Tot dan, 

Fouriers Scouts Elewijt 
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19 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! 

27-28 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 het groepsleidingslokaal (middelste van de chalet) en 
kunnen daar besteld worden. Tijdens het Scoutsrestaurant zal je deze kunnen afhalen aan de 
kassa. Het is 1 euro per foto. 

 

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 het groepsleiding lokaal van de scoutslokalen (middelste deur van de 
chalet), via groepsleiding@scoutselewijt.be of op onze gsmnummers: 

 

Wannes Van Baekel: 0498/19.74.37  
Zoë Clinckspoor: 0476/08.85.41  
Emma Rombauts: 0491/18.64.24 
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Kapoenen 

	

 

	Kapoenen							

	

 

Allerliefste	kapoenen,	mama’s,	papa’s,...	
Het	nieuwe	scoutsjaar	is	terug	begonnen!! 	 

	
	
	
zondag	16/09	

Het	is	de	eerste	vergadering	van	het	jaar!	oooo	wat	spannend	
maar	ook	super	leuk,	je	vriendjes	en	vriendinnetjes	terug	zien	
op	zondag!	we	gaan	er	een	feestje	van	maken,	joepie!		
Weet	je	waarom	we	nog	gaan	feesten?	Kato	(	van	de	leiding)	is	
dan	jarig	en	dat	moet	gevierd	worden!		
Jullie	zijn	allemaal	uitgenodigd	op	ons	feestje	van	14	tot	17	uur	
aan	de	scoutslokalen.	
	

zondag	23/09	
Vandaag	gaan	we	allemaal	spelletjes	spelen	tegen	elkaar.	Wie	durft	het	tegen	andere	
kapoenen	opnemen.	Kom	dan	zeker	naar	de	scouts	van	14	tot	17	uur.	

	
	
We	houden	ook	een	infomoment	voor	de	ouders.	Dit	gaat	door	op	23/09	om	16:30.	

We	gaan	dan	meer	uitleg	geven	over	het	scoutsjaar.	
	
	
Zondag	30/09	
Het	wordt	heel	avontuurlijk	vandaag.	We	gaan	vandaag	veel	spelletjes	spelen.	
Het	belangrijkste	wat	we	vandaag	gaan	doen	is	het	bos	verkennen.	We	gaan	spelletjes	
spelen	in	het	bos	en	kampen	bouwen.		
Kom	van	14	tot	17	uur	naar	de	scouts.	

	

	
	



Kapoenen 

	

Zondag	7/10	
Geef	acht!	Links-Rechts-links-rechts	
Weten	jullie	wat	we	vandaag	gaan	doen?		
Als	je	graag	in	het	kapoenenleger	wil	gaan	kom	dan	zeker	van	14	tot	17	uur	naar	de	scouts.	
	
	

Zondag	14/10	
Basketbal,	turnen,	dansen,	voetbal,	volleybal,	ballet,	zwemmen,...	
Wat	denken	jullie	dat	we	vandaag	gaan	doen?		
We	gaan	sporten	vandaag!	Smeer	je	benen	maar	in	en	afspraak	van	14	tot	17	uur	aan	de	
souts.	

	
	
Vandaag	moet	je	niet	direct	naar	huis	gaan.	Je	kan	spaghetti	komen	eten	op	de	scouts.		

Zondag	21/10	
Het	is	vandaag	een	speciale	vergadering.	Vandaag	mogen	jullie	je	mama	OF	papa	mee	naar	
de	scouts	nemen.	We	gaan	samen	met	de	mama	of	papa	super	leuke	spelletjes	spelen.	Zo	
kunnen	de	ouders	zien	wat	we	allemaal	doen	tijdens	de	vergadering.		
De	vergadering	begint	om	14	uur	en	eindigt	om	17	uur.		
	
Zaterdag	en	zondag	27-28/10	
Dit	weekend	is	het	geen	vergadering	maar	je	moet	ons	niet	missen.	De	leiding	kan	je	zien	op	
het	scoutsrestaurant!	Je	kan	met	je	mama,	papa,	oma,	opa,...	komen	eten	op	het	
scoutsrestaurant.	Hopelijk	tot	dan!	
	
	

			Belangrijke	data	
	
*	23/09:	infomoment	
*	14/09:	spaghettislag	
*	27-28/10:	scoutsrestaurant	
*	24-25/11:	weekend	1	
*	15-17/03:	weekend	2	
*	10-15/08:	scoutskamp	



Kapoenen 

	

Dit	was	de	samen	van	september	en	oktober.	Wij	hebben	er	heel	veel	zin	in!		
	
Dikke	kus	van	jullie	leiding! 	
	

											 											 	

Fien:	0495/43.04.13																						Jolien:	0479/19.33.42																				Kato	

	

												 															 	

Maxim																																													Vincent																																															Raoul	

				 	



Kabouters 

	

Dag aaallerliefste kaboutertjes!  

Hier is hij dan, de aller erste samen van het jaar! 😊 Geschreven door jullie 
nieuwe leidingteam. Hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als wij 
want het beloofd een MEGA SUPER COOL TOP jaar te worden!!! We 
vliegen er meteen in!  

16 september (14u-17u)  

Vandaag gaan we elkaar wat beter leren kennen want een nieuw jaar 
betekend natuurlijk nieuwe kabouters! Nu dat ze allemaal over de levende 
brug zijn geweest kunnen we beginnen aan ons spetterend kabouterjaar 😊 
we kennen elkaar nog niet zo goed maar daar gaan we vandaag iets aan 
veranderen! Van 14u-17u aan de scoutslokalen, tot dan!  

23 september (14u-17u)  

Nu dat we elkaar wat beter hebben leren kennen willen we van het 
kabouterteam een echt topteam maken! Vandaag gaan we 
TEAMBUILDING doen, en wat houdt dat precies in? Teambuilding is 
allemaal samen opdrachten en spelletjes doen zodat we nog een sterkere en 
hechtere groep worden dan we al waren. Hopelijk zien we jullie dan, van 
14u-17u aan de lokalen!  

30 september (14u-17u)  

Vandaag doen we eens iets anders en gaan we naar Sport Vlaanderen 
(Hofstade) of ook wel gekend als het bloso domein😊. Daar gaan we wat 
leuke strandspelletjes,... spelen! We spreken nog altijd af om 14u aan de 
lokalen en van daaruit vertrekken we samen naar bloso. Het zou handig 
zijn moesten jullie allemaal een fiets (en fietshelm) kunnen meenemen 
zodat we samen naar daar kunnen fietsen.  

7 oktober (14u-17u)  

Eindelijk is het zo ver! Jullie mogen allemaal een vriendje of vriendinnetje 
meenemen naar de scouts want het is de enige echte vriendjesvergadering 
(JOEPIEEEE). Zo kunnen jullie jullie andere vriendjes en vriendinnetjes 
eens laten zien hoe leuk en cool de scouts wel niet is! We zien jullie van 
14u-17u aan de lokalen!  

 



Kabouters 

	

14 oktober (14u-17u)  

Vandaag gaan we een echte sprookjestocht doen door Elewijt. Het beloofd 
een spannende en fantasierijke tocht te worden dus hopelijk zijn we jullie 
allemaal om 14u aan de lokalen om de sprookjeswereld in te stappen!  

!!! Vandaag is het ook spaghettislag dus kunnen jullie allemaal met jullie 
mama’s en papa’s na de scouts een lekkere spaghetti blijven eten! Gemaakt 
door onze allerliefste fourage. 😊  

27 & 28 oktober  

Snik snik sik ☹ Dit weekend is het jammer genoeg geen scouts lieve 
kabouters. Het goede nieuws is wel dat jullie allemaal lekker kunnen 
komen eten in het scoutsrestaurant waar jullie geliefde leiding dan druk 
aan het werk is! Meer info over het scoutsrestaurant vinden jullie vooraan 
in de samen bij woordje GRL.  

    

   

   
!!! Belangrijke data !!! 14 oktober Spaghettislag 19 oktober  

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING (vandaag mogen jullie allemaal voor 
één keer in scoutsuniform naar school 😊)  

9-10-11 november  

Op deze datum zal ons eerste weekend doorgaan! Dit zal plaatsvinden aan 
onze eigen scoutslokalen in Elewijt. Meer info volgt later via de mail maar 
schrijf de datum alvast in jullie agenda!  

 

 



Kabouters 

	

 

Zo dat was het dan voor september en oktober! Wij hebben er alleszins al 
super veel zin in en kijken er enorm naar uit!!!  

     
DIKKE ZOENEN van jullie nieuwe leidingteam:  

Cloe als Dopey 	

Janne als Giechel 

Kaat als Bloosje  

Michiel als Niezel  

Kato als Sneeuwwitje  

 

 

 

 



Welpen 

	

Dag	 stoere	welpen	 en	 ouders!	 Het	 is	weer	 tijd	 om	 er	 terug	 goed	 in	 te	 vliegen.	We	
hebben	heel	wat	leuke	vergaderingen	voor	september	en	oktober	gepland.	Komen	is	
dus	zeker	de	boodschap!	We	zijn	blij	om	alle	welpen	van	vorig	 jaar	 terug	 te	 zien	en	
leren	graag	de	nieuwkomers	kennen!	

	

Zondag	16/09	Verjaardagsspel	van	14u	-	17u		(+	kennismakingsspel)	
	

We	starten	deze	eerste	vergadering	al	met	de	verjaardag	te	vieren	van	Akela.	Helaas	zijn	
we	 veel	 vergeten!	 Er	 moet	 nog	 taart	 gebakken	 worden,	 ballonnen	 moeten	 worden	
opgeblazen	 en	 nog	 zoveel	 meer!	 Kom	 vlug	 naar	 de	 scouts	 om	 ons	 te	 helpen!		
We	zullen	voor	onze	nieuwe	welpen	ook	een	paar	naamspelletjes	spelen	zodat	de	hele	
groep	elkaar	al	goed	kent.		

Zondag	23/09	Laddercompititie	van	14u	-	17u	
Lijkt	mij	een	kei	tof	spel!		
Allemaal	zeker	komen	naar	de	lokalen!	
Dan	ontdek	je	wat	dit	spel	juist	is.		
Dan	win	je	het	misschien	zelfs.	
En	dat	is	zo	leuk!	
Reuzeleuk	zelfs!	

Zondag	30/09	Paralympics	van	14u	-	17u	
	

Nu	de	zomer	van	het	WK	voorbij	 is,	 is	het	tijd	voor	de	volgende	wedstrijd!	 (jeej	☺)	maar	dit	 is	een	
speciale	 wedstrijd…	 Bij	 deze	 wedstrijd	 is	 één	 heel	 belangrijke	 regel!	
“Doe	wat	de	zak	zegt!”	????	Om	te	begrijpen	wat	dat	wil	zegen	moet	
je	zeker	naar	de	scouts	komen.	Want	alleen	dan	word	je	kampioen!!	

Zondag	7/10	Werelddierendag	van	14u	-	17u	
	

Aap,pauw,	 winterkoninkje,	 egel,	 luipaard,	 dromedaris,	 slak,	 kat,	
toekan,	 nijlpaard,	 duif	 of	 feestvarken?	 Vandaag	 is	 het	
Werelddierendag!	Dus	spelen	we	ook	alleen	maar	dieren	spelletjes.	Kom	naar	de	scouts	om	voor	1	
keer	het	feestvarken	te	zijn	en	de	dieren	te	vieren.	Verkleden	zijn	bonuspunten!	

Zondag	14/10	Spaghetti	vergadering	van	14u	-	17u	

Aangezien	 het	 dit	 weekend	 spaghetti	 slag	 is.	 Gaan	 wij	 van	 alle	 spelletjes	 spelen	 met	 spaghetti,	
gekookt	of	niet	gekookt	in	beide	gevallen	gaan	we	er	allerlei	spelletjes	mee	spelen.	Vandaag	mogen	
we	 eindelijk	 is	 met	 ons	 eten	 spelen.	 Na	 deze	 vergadering	 is	 iedereen	 welkom	 om	 een	 lekkere	
spaghetti	 te	 komen	 eten	 samen	met	mama,	 papa,	 oma,	 opa,	 liefje,	 vrienden,	 juffen,	meesters,	 …	
Meer	info	bij	woordje	GRL!	

	



Welpen 

	

Zondag	21/10	Enveloppespel	van	14u	-	17u	

Vandaag	laten	we	het	lot	beslissen	wat	we	gaan	doen.	Voetbal	met	een	ei,	trefbal	met	een	sok,	rugby	
met	 een	 koelkast,	 ....	 Alles	 is	 mogelijk.	 Zelfs	 de	 plaats	 is	 niet	 zeker.		
Kom	 van	 2	 tot	 5	 zeker	 naar	 de	 scouts	 en	 ontdek	 zelf	 wat	 voor	 een	 knotsgekke	 spellen	 we	 gaan	
spelen.	

	

Zondag	28/10	scoutsrestaurant:	GEEN	SCOUTSVERGADERING!	

Geen	vergadering!!!	Het	is	weer	zo	ver,	we	kunnen	nog	eens	lekker	gaan	eten	in	het	beste	restaurant	
van	Elewijt.	Meer	info	bij	woordje	GRL!	

Dit	was	het	voor	de	eerste	maand!	We	willen	jullie	alvast	de	datum	van	het	eerste	welpenweekend	
meegeven:		16	-	17	-	18	NOVEMBER	2018!!!	Meer	info	volgt	via	mail.	

Wij	hebben	er	alvast	heel	veel	zin	in	en	we	doen	ons	best	om	er	weer	een	spetterend	scoutsjaar	van	
te	maken.	 Hopelijk	 zien	we	 jullie	 elke	 zondag	 talrijk	 aanwezig!	 Als	 u	met	 vragen,	 opmerkingen	 of	
complimentjes	(	;-)	)	zit,	aarzel	dan	niet	om	een	mailtje	te	sturen	of	ons	telefonisch	te	contacteren.	

Vele	groetjes	van	jullie	welpenleiding!	

Jacala	(0479645350)																							Akela	(0495347001)	

	

	

	

Marala	(0471366298)																						Tabaqui	(0468115417)														Hathi	(047151597	)																													

	

	 																																																

			



Jong-gidsen 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 6	september	2018	

Liefste	dagboek,	

De	leidingsverkiezing	is	nu	al	een	tijdje	gepasseerd,	ENNNNNNNNN	

IK	WORD	JOGILEIDING!!!!!	

Echt	zot	spannend.	Het	 is	met	drie	super	goede	vriendinnen,	dus	dat	zit	helemaal !	
Daarnet	hebben	we	samen	gezeten	om	het	jaar	te	plannen.		

Op	zondag	16	september	 is	het	Kato	haar	verjaardag.	Een	verjaardagsfeestje	mag	dus	niet	
ontbreken!	Al	 taart-etend	en	met	 allemaal	 hoedjes	 op	en	 toeters	 gaan	we	de	 jogi’s	 beter	
leren	kennen.	Ik	heb	echt	géén	idee	wie	wie	is,	maar	daar	komt	dan	verandering	in.	Nu	nog	
al	die	namen	onthouden,	met	al	die	meisjes	met	een	y,	dat	wordt	echt	moeilijk	L		

De	 week	 erna,	 de	 23e,	 gaan	 we	 echt	 een	 cool	 spel	
spelen.	Het	 zal	 iets	 zijn	met	dingen	 verdienen	en,	 ja	 ik	
kan	het	niet	goed	uitleggen…	Zoiets	misschien?	Ma	dan	
in	het	groot?	Ongeveer?	=>		

Tegen	 de	 3e	 vergadering,	 de	 30e,	 zullen	 we	 elkaar	
waarschijnlijk	wel	 goed	 kennen,	 dus	dan	 is	 het	 tijd	om	
onze	grot	in	een	kasteel	te	veranderen.	Die	vorige	leiding	hebben	er	maar	een	kakafonie	van	
gemaakt	zenne,	met	al	die	muren	 in	verschillende	kleuren.	Gelukkig	hebben	wij	daarnet	al	
een	 heel	 pimp-plan	 opgesteld	 om	 van	 het	 jonggidsenlokaal	 dé	 place	 to	 be	 te	maken.	 De	
gidsen	zullen	jaloers	zijn!	Ik	hoop	wel	dat	de	jonggidsen	ook	wat	verf,	borstels,	posters	enzo	
meebrengen…	

Daarna,	 zondag	7	oktober,	mag	 iedereen	een	vriendje	meebrengen.	Want	Scouts	Elewijt	 is	
nooit	groot	genoeg	natuurlijk!	 Ik	weet	al	wie	 ik	ga	meenemen	hoor	dagboek,	ge	weet	wel,	
die	ene	jongen	waar	ik	al	zoveel	over	heb	geschreven	;)	Iedereen	moet	dan	ook	een	pvc-buis	
meenemen	 (of	meerdere)	 als	 ze	 dat	 thuis	
hebben	liggen,	zoiets:		

	

	

	

	



Jong-gidsen 

 

Amai	en	weet	ge	wat!	Misschien	vindt	mijn	vriendje	die	vriendjesvergadering	wel	zo	tof,	dat	
hij	bij	de	 leiding	komt,	hoe	goed	 zou	dat	 zijn??	Amai	hoe	ga	 ik	nog	
leiding	kunnen	geven	met	al	die	verliefdheid	in	mijn	hoofd???		

Ma	oké,	nu	nog	niet	over	nadenken…	Waar	 ik	echt	super	hard	naar	
uit	kijk	is	de	vergadering	van	14	oktober.	Daarbij	moet	iedereen	zich	
verkleden	zoals	op	dat	fotootje	hier,	meer	kan	ik	nog	niet	zeggen.	Die	
avond	is	het	ook	nog	spaghettislag	van	de	foeriers.		

Vrijdag	 19	oktober	 is	 het	 dag	 van	de	 jeugdbeweging,	 dus	 dan	 ga	 ik	
met	mijn	vriendinnen	naar	de	grote	markt	 in	Mechelen	om	te	ontbijten	voordat	de	school	
begint.	Op	zondag,	de	21e	gaan	we	op	de	scouts	wat	creatieve	dingen	doen,	na	dat	harde	
werk	van	de	week	ervoor.		

En	 dan	 het	 weekend	 erna,	 27	 en	 28	 oktober,	 is	 het	 opdienen,	 frieten	 steken,	 afwassen,	
frieten	 steken,	 een	 steak	 op	 de	 grond	 laten	 vallen	 per	 ongeluk,	 wenen,	 frieten	 steken,	
iemand	 van	 drank	 bedienen	 en	 met	 zere	 voeten	 naar	 huis	 gaan.	 Maar	 voor	 de	 leden	
natuurlijk	gewoon:	 frieten	steken	en	genieten	van	een	steak,	veggie	burger,	vol-au-vent	of	
ijsje,…	Er	gaat	dan	wel	geen	tijd	zijn	voor	een	vergadering	mimimimimimimimi	

En	weet	ge?	We	hebben	zelfs	al	ons	eerste	weekend	gepland,		van	9	tot	11	november.	Goed	
voorbereid	hé?	Ik	voel	het,	dit	wordt	een	topteam!		Amai	ik	kijk	echt	al	uit	naar	het	kamp…	
En	het	jaar	is	nog	maar	net	begonnen.	Ik	hoop	wel	dat	ik	genoeg	kan	komen,	want	als	ik	niet	
meer	dan	1/3e	van	de	vergaderingen	kom,	mag	ik	niet	mee	op	kamp	L	L	L	

Amai	dagboek,	het	begint	hier	al	laat	te	worden…	Ik	moet	gaan	slapen.	

Slaapwel!	

PS:	Ik	heb	nog	eens	tussen	mijn	oude	foto’s	gesnuffeld,	haha!	Die	foto’s	zien	er	zo	belachelijk	
uit,	mijn	3	vriendinnen	staan	er	ook	op,	van	toen	wij	zelf	nog	jonggidsen	waren	J	

PPS:	 	 Ik	vind	dat	groene	symbooltje	overal	terug,	maar	normaal	staan	daar	 letters	op	en	ik	
vind	ze	niet	meer	terug.	OF	heb	ik	misschien	tips	verstopt	in	
deze	tekst?		

	

	

	

	

	



Jong-gidsen 

 

	Ik	schrijf	de	nummers	van	iedereen	ook	nog	even	op,	want	ik	speel	mijn	gsm	altijd	kwijt	en	zo	heb	ik	
ze	toch	nog!	

Kato	Vb:	0495	90	18	36	

Femke:	0479	13	63	46	

Merel:	0486	67	24	16	

Indi:	0494	66	34	53	

	

	



Jeevee’s 

 

Dag vriendjes, wat ben ik blij jullie hier weer toe te spreken. De eerste samen is altijd wat 
onwennig. Er zijn nog geen insiders, foto’s van de groep en al helemaal geen persoonlijke 
rangordes binnen de groep. Ik kan niet zeggen wie de grapjas van de groep wordt, wie de 
durfhals, wie de brainzzz of wie het knuffelbeertje van de groep zal zijn. Voor al die dingen 
spreek ik een andere keer tot u in een volgende samen. Maar één ding is al zeker: wij, de 
leiding, zijn de leidinggevenden. Jullie luisteren naar ons als we iets zeggen en zijn super 
braaf en nemen elke vergadering iets lekkers mee voor ons (ik ben wel een fan van belvita 
koeken smaak chocolade HINTHINT). Nu dat we dat achter de rug hebben kunnen we 
misschien overgaan tot wat relevantere info. En alvast mijn excuses maar vanaf de volgende 
regel wordt het echt wel interessant. Daag!!! 

Mopje, nog 1 regel verder hihi 

Check	ook	zeker	woordje	GRL,	die	hebben	vaak	ook	wat	zinnigs	te	vertellen	maandelijks	J	

16	september 
Haaaa!	De	eerste	vergadering.	We	zien	elkaar	na	lange	tijd	terug	(of	bij	de	meesten	
eigenlijk	maar	een	paar	dagen/uren).	Los	van	of	ge	elkaar	nu	al	lang	kent	of	kort,	of	
ge	elkaar	gemist	hebt	of	 juist	niet,	of	ge	het	nu	wilt	of	niet,	gaan	we	vandaag	een	
spel	spelen	(spelletjes	worden	meestal	gespeeld).	Maar	het	is	wel	een	speciaal	spel	
zenne,	 het	 is	 geïntegreerd	 in	 jullie	 favoriete	 medium	 van	 vriendschappen.	 We	
baseren	 ons	 gehele	 spel	 op	 het	 sociale	 medium	 Facebook	 wat	 op	 zich	 weer	
gebaseerd	 is	 op	 het	 echte	 leven.	 Ik	 realiseer	mij	 dat	 jullie	 dit	 hoogstwaarschijnlijk	
niet	zullen	lezen.	Of	toch	pas	na	de	feiten.	Ach	ja,	dan	hebt	ge	wat	extra	lectuur	voor	
op	toilet	hihi.	

23	september	
Vandaag	zitten	we	vooral	tussen	de	bomen.	Is	er	iemand	daar	allergisch	voor?	Zal	eens	
checken	in	jullie	medische	fiches… 

Oké,	niemand	denk	ik.	Of	de	mama	of	papa	is	het	vergeten	te	noteren.	Of	jullie	leiding	
is	jullie	vergeten	in	te	schrijven	;)	

Maar	dus:	als	ge	geen	dentrofobie	(gooi	dat	maar	eens	door	uw	google	translate	boys,	
int	grieks)	dan	bent	u	van	harte	welkom	aan	de	lokalen	van	2	tot	5!	

30	september	
Ik	 heb	 mij	 laten	 vertellen	 dat	 jullie	 allemaal	 zeer	 veel	
hobby’s	 hebben	 buiten	 de	 scouts.	 Voetbal,	 tennis,	 judo,	
wielrennen	 en	 wat	 nog	 allemaal	 (ik	 zal	 het	 wel	 lezen	 in	
jullie	 documenten	 van	 ons	 facebookspel).	 Ik	wil	 jullie	wel	
eens	 testen	 op	 allerlei	 sporten	 tegelijk,	 zie	 het	 als	 een	
heuse	scouts-a-thlon!	Indien	u	zich	voorbereid	acht	à	locals	2-5.	 

	



Jeevee’s 

 

7	oktober	
Ik	zal	voor	deze	vergadering	even	een	stappenplan	maken:	

1. Schrijf	al	uw	vrienden	op	een	blad	papier	
2. Schrap	iedereen	van	de	scouts	
3. Schrap	 de	 mensen	 waarmee	 ge	 niet	 meer	 dan	 3	 gesprekken	 hebt	

gehad.	
4. Schrap	de	mensen	die	ge	op	school	voorbijloopt	
5. Schrap	de	mensen	waar	ge	geen	geld	aan	zou	uitlenen	
6. Schrap	de	onmenselijken	
7. Omcirkel	uw	dischtstbijzijnde	vriend	

Als	 iedereen	 zijn	 niet-scouts,	 welsprekende,	 niet-voorbijlopende,	 geld-
uitlenende,	menselijke,	omcirkelde	vriend	meeneemt	ben	ik	een	blij	man	en	zijn	we	weer	een	stapje	
dichter	 bij	 een	 ideale	 wereld.	 Welkom,	 ik	 ben	 Otto-Jan	 Ham	 en	 dit	 is…	 de	
vergadering	van	7	oktober!	

14	oktober	
Jongens,	 geef	 het	 maar	 toe.	 Ik	 weet	 gewoon	 dat	 de	 helft	 van	 jullie	 niet	 kan	
sjorren.	Maar	niet	gevreesd,	 ik	vergeef	het	 jullie.	 Ik	zal	geduldig	zijn	en	het	 jullie	
nog	eens	stap	voor	stap	uitleggen.	Voor	de	rest:	alle	 insteek	is	welkom	dus	denk	
eens	na	over	wat	ge	wilt	sjorren.	Eventueel	een	sauna,	welnesscenter	voor	 jullie	
topleiding?	Ik	heb	er	al	zin	in	jongens! 	

21	oktober	
Eerst	en	vooral,	zeer	belangrijk:	NEEM	EEN	FIETS	MEE!!!	Liefst	een	BMX	
of	mountainbike	 want	 vandaag	 gaan	we	 naar	 Bloso	 onder	 andere.	We	
gaan	stunten	 jongens.	 Jaja,	mijn	persoonlijke	 favoriet.	Deze	dag	staat	al	
in	mijn	agenda	want	deze	vergadering	wil	ik	écht	niet	missen.	Doe	zeker	
een	 helmpje	 aan	 en	 de	 liefhebbers	 mogen	 ook	 scheenlappen,	 knie-,	
ellebooglappen,…	Alles	wat	er	veilig	uitziet	doet	ge	maar	aan.	 

 

	

Voor	de	bezorgde	ouders:	het	wrdt	een	heel	rustige	vergadering	maar	zorg	toch	maar	dat	de	familial	
in	orde	is	;)	2	tot	5	aan	ons	mooie	stekje	te	Elewijt.	

27-28	oktober	
Dit	weekend	 is	er	geen	 scouts.	Maar	wél	 scoutsrestaurant!!	En	 laat	mij	u	even	
een	 simpele	 gedachtegang	 uitleggen.	 Jullie	 steunen	 ons	 scoutsrestaurant,	 de	
scouts	krijgt	een	groter	budget,	de	scouts	kan	een	betere	kampplaats	voorzien,	
jullie	 blij,	 wij	 blij.	 Nee,	 het	 is	 echt	 wel	 altijd	 lekker	 op	 scoutsrestaurant.	 Nen	
biefstuk,	vol-au-vent,	witloof	met	hesp,	…	voor	ieder	wat	wils!		



Jeevee’s 

 

Dan	 is	dit	het	moment	waar	 ik	afscheid	van	 jullie	neem	voor	weeral	een	maand.	Het	belooft	weer	
een	schoon	maand	te	worden	met	vergaderingen	op	zondag	voor	de	verandering.	Het	was	me	weer	
een	genoegen	 jongens.	Om	te	eindigen	zal	 ik	 jullie	al	de	data	van	onze	twee	weekends	doorspelen	
voor	de	goed-op-voorhand-plannende	personen.	

- 14	oktober	Spaghettislag	(na	de	vergadering)	
- 19	oktober:	Dag	van	de	jeugdbeweging	(Ga	naar	school	in	uniform)	
- 9	-	11	november:	Survivalweekend	
- 	
- VOORLOPIG	 19	 -	 21	 april	 of	 27-29	 april	 weekend	 met	 JG	 afhankelijk	 van	 wanneer	 de	

scoutsfuif	zal	doorgaan	
	

Groetjes	van	jullie	lieftallige	leiding	

	

Woopert,	Waldo	en	Willy	

 

	

	

	



Gidsen 

 

Beste, 
Naar aanleiding van de start van het scoutsjaar 2018-2019 sturen wij u dit document 
met de nodige informatie. In dit document zult u een globaal overzicht krijgen van 
de planning van de komende vergaderingen. Deze vergaderingen zullen 
plaatsvinden aan de jeugdvoorziening van scouts en gidsen Elewijt 
(Diependaalstraat 34-36 1982 Elewijt).  
 
Wij verwachten uiteraard, buiten uw aanwezigheid, ook een maximale hoeveelheid 
aan enthousiasme en uitbundigheid maar we bekijken later nog in welke mate dit 
mogelijk zal zijn.  
 
In bijlage kan u de concrete planning vinden. Gelieve deze grondig door te nemen 
en dan luisteren wij graag naar uw feedback die u zal kunnen meedelen op de 
eerste vergadering.  
 
Wij kijken alvast erg uit naar de hopelijk vlotte samenwerking dit jaar. 
 
Met vriendelijke groeten, 
De Gidsenleiding.  
 
 
16 september: 
Naar jaarlijkse gewoonte is de 1ste vergadering de befaamde en originele 
‘kennismakingsvergadering’! Maar aangezien dat wij cooler zijn dan de rest gaan we 
dit op verplaatsing doen en trekken we richting Bloso! kom dus allemaal zeker met 
de fiets en neem gerust wat toffe gadgets mee waar we ons mee kunnen amuseren. 
Hopelijk vinden we elkaar nog steeds tof na deze vergadering… 
 
23 september: 
Wij zijn echt super hippe leiding #jwz daarom gaan we vandaag een snapchat-spel 
spelen! Iedereen die snapchat heeft en een smartphone mag deze meenemen. Als 
dit niet het geval is moet je geen iPhone X gaan kopen of snapchat aanmaken, 
enkele accounts zijn zeker genoeg.  
Van 2 tot 5 aan de lokalen brengen we de duckface dus weer helemaal terug!      
 
 

 
 
 



Gidsen 

 

30 september: 
Jullie zijn allemaal echt super lieve meisjes maar vandaag gaan 
we het toch eens ander aanpakken. Kom allemaal in een broek 
met een baard en eventueel een hippe pet naar de scouts want 
het is ventenvergadering! We laten de mascara en oorbellen 
voor 1 keer thuis en gaan doen wat enkel echte venten doen! We 
zien jullie van 2 tot 5 aan de lokalen mannen!	 
 
 
 
 
7 oktober:  
Dit belooft een mooie dag te worden want we spelen een 
giga topspel! We brengen levensweg tot leven! Wie zal 
de mama zijn? wie de papa? Wie zal als eerste een auto 
hebben? En wie behaalt zijn diploma?  
We komen er allemaal achter van 2 tot 5 aan de lokalen.  
 
 
 
 
14 oktober: 
één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeeeeeve… zo gaat ie goed! zo gaat ie beter! en nog 
een centimeter! 
Super yolo en avontuurlijk! We trekken vandaag dwars door Elewijt met het 
befaamde centimeterspel. geen tuin of vijver blijft gespaard want we houden ons aan 
de route en gaan dwars door Elewijt.  Deze lijn is trouwens 1cm…  
 
21 oktober: 
De vergadering telt 180 minuten, tijd genoeg dus om een binnen-de-minuut-spel te 
spelen.  
We zien jullie om 2 uur aan de lokalen, en geen minuut later! 
 
zoek de fout: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 64 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
58 59 60 
 
 
27-28 oktober: 
Vandaag gaan we overschot van frietjes eten, meezingen met de veel te luide 
muziek en tussendoor wat afwassen! Iedereen is welkom in de backstage van het 
scoutsrestaurant want wij zorgen dus voor de afwas. We laten nog weten toelaat we 
jullie verwachten :) 
 
 
 
 



Gidsen 

 

 
Hier nog wat kiekjes van schattige beestjes     
 
 

 
 
 
Deze dagen hou je best vrij! 
Weekend: 9-november 
Dag van de jeugdbeweging: vrijdag 19 oktober 
Scoutsrestaurant: 27-28 oktober 
 
 
Groetjes van jullie nieuw leiding: 
 

Robbetje 
Myrthetje 
kobetje 
saartje 
 



Verkenners 

 

	

Jow	sloebers!!	

Vanaf	 nu	 is	 het	 ook	 echt	 officieel!	 Het	 nieuwe	 scoutsjaar	 gaat	 van	 start,	 wij	 hebben	 er	
goesting	in!	Jullie	ook?	

Wij	zijn	ondertussen	al	druk	bezig	geweest	met	het	jaar	in	elkaar	te	steken!	Normaal	 lezen	
jullie	 nu	wat	 we	 gaan	 doen	 in	 de	 komende	maand	maar	 diit	 jaar	 doen	we	 het	 compleet	
anders!	Check	het	zelf	op	de	volgende	pagina!	

PS:	Hieronder	vinden	jullie	wel	de	belangrijke	data	voor	de	komende	2	maanden	buiten	de	
vergaderingen	op	zondag!	

• 14	oktober:	spaghettislag	
• 19	oktober	:	dag	van	de	jeugdbeweging	
• 27-28	oktober:	Scoutsrestaurant	
• 9-10-11	november:	survival	weekend	

	

Veel	liefs,	

Jullie	leiding	xoxo	

	

	

	

	

	

	

	

	



Verkenners 

 



   Jin 

 

Dag	beste	jinners!	Nogmaals	hartelijk	welkom	bij	de	oudste	en	chillste	tak	van	scouts	Elewijt.	Bij	deze	
krijgen	jullie	de	eerste	samen.	Jullie	mogen	er	zeker	van	zijn	dat	dit	een	jaar	wordt	om	nooit	te	
vergeten!	Iedereen	heeft	de	introductie	tot	het	lokaal	en	de	kennismaking	al	gehad,	maar	er	komt	
nog	veel	meer!	Na	deze	mooie	sfeerbeelden	en	wat	info	volgen	de	planning	van	de	komende	
vergaderingen	in	september	en	oktober.	

	

	

Eerst	moeten	we	een	paar	belangrijke	data	vermelden	die	je	best	in	je	agenda	zet:	

• 14	oktober:	Spaghettislag	
• 19	oktober:	Dag	van	de	jeugdbeweging	
• 27-28	oktober:	Scoutsrestaurant	
• 15-21	oktober:	Midweek	
• 12-13	januari:	JINFUIF	
• 22-24	maart:	Jinweekend	

Ook	zeggen	we	op	voorhand	dat	we	de	1/3e-aanwezigheidsregel	gebruiken	om	mee	te	mogen	op	
kamp.	Dit	wil	zeggen	dat	ge	dus	minstens	1/3e	van	de	vergaderingen	moet	gekomen	zijn	om	mee	te	
mogen.	Ma	da	gaat	geen	probleem	zijn	denken	we	xXx.	

	

	

	

	



   Jin 

 

Zaterdag	15	september:	Lokaal	opruimen,	opkuisen	en	inrichten	

Het	jinlokaal	is	by	far	het	belangrijkste	lokaal	op	de	scouts.	Het	is	de	oorsprong	van	verhalen	die	nog	
lang	naverteld	worden	en	de	broedplaats	voor	vriendschapsbanden	die	nooit	meer	stuk	gaan.	Wij	
hebben,	als	Jin	van	dit	jaar,	de	plicht	deze	plek	zo	magisch	mogelijk	te	maken	en	te	houden.	Daarom	
gaan	we	nog	is	ne	grote	kuis	doen	(als	het	echt	vuil	is,	anders	moet	dat	niet),	alle	overbodige	spullen	
buiten	smijten	en	is	nadenken	over	een	nieuwe	inkleding.	Om	te	beginnen	mag/moet	iedereen	
minstens	drie	‘dingen’	(poster,	teddybeer,…)	meenemen	om	het	lokaal	wat	meer	leven	te	geven.	We	
zijn	benieuwd!	Uur	van	afspraak	wordt	via	fb	gemeld.	

16	september:	Welkom-,	teambuildings-	en	slaapkamervergadering	
We	weten	dat	de	kennismaking	voor	de	meesten	van	jullie	overbodig	is,	maar	om	iedereen	elkaar	op	
een	goeie	manier	te	leren	kennen	gaan	we	vandaag	een	speciale	vorm	van	teambuilding	doen.	Na	
een	korte	voorstelronde	en	enkele	kennismakingsspelletjes	nemen	we	het	meteen	tot	een	
persoonlijker	en	intiemer	level.	We	gaan	namelijk	iedereen	z’n	slaapkamer	een	bezoekje	brengen.	
Het	is	de	bedoeling	dat	iedereen	hierbij,	naast	een	rondleiding	in	u	de	kamer	(of	een	mancave	ofzo	
moest	ge	da	toevallig	hebben),	iets	voorbereidt.	Dit	mag	een	hapje	of	een	drankje	zijn,	maar	ook	een	
spelleke	of	whatever	zijn.	Zolang	ge	ons	maar	voor	5	minuten	kunt	bezighouden	in	u	kamer	;)		
Afspraak	van	14	tot	17u	aan	de	lokalen.	

	
	
23	september:	Plaats-voorwerp-spel	spel	
Iedereen	kent	het	spel	wel	waar	je	een	pot	met	plaatsen,	een	pot	met	voorwerpen	en	een	pot	met	
spelletjes	hebt.	Uit	elke	pot	wordt	dan	een	kaartje	getrokken.	Dit	gaan	we	spelen,	maar	dan	op	een	
speciale	manier.	Wait	en	see.	Afspraak	om	14u	aan	de	lokalen	;)	
	
30	september:	Eiervergadering	

de	kip	kakelt	fier	
een	bruin	of	wit	ei	gelegd	

goed	voor	omelet	
	

Metske,2016	
(van	14	tot	17u	aan	de	lokalen)	
	
	



   Jin 

 

7	oktober:	'Er-zal-een-papier-op-de-deur(van	het	jinlokaal)-hangen-vergadering'	
…		om	14u	aan	de	lokalen	met	de	fiets	
	
	
14	oktober:	Stadsspel	
Het	wordt	tijd	dat	we	ons	met	de	Jin	eens	buiten	Elewijt	verplaatsen.	Daarom	gaan	we	vandaag	een	
stadsspel	spelen.	De	exacte	stad	en	het	spel	houden	we	nog	even	geheim.	We	verwachten	jullie	
gewoon	terug	aan	de	lokalen	om	14u	met	de	fiets.		

	
	
15-21	oktober:	Midweek	
Liefste	Jinners,	de	midweek	komt	eraan.	Dit	wil	zeggen	dat	jullie	een	weekje	op	de	scouts	mogen	
komen	wonen	en	dat	wij	leiders	ons	gaan	ontfermen	over	jullie.	Ofc	mogen	jullie	nog	naar	hobby’s	
gaan	of	bij	nood	aan	internet	thuis	gaan	werken	voor	het	school.	Maar	het	is	wel	de	bedoeling	dat	
we	deze	week	eten,	slapen	en	activiteiten	doen	op	de	scouts.	Ook	wordt	er	nog	steeds	naar	school	
gegaan!	Een	gedetailleerde	lijst	van	bedonigdheden	en	afspraken	volgt	spoedig.	Om	jullie	al	warm	te	
maken,	volgt	hier	een	planning	van	de	activiteiten	die	zullen	plaatsvinden	nadat	jullie	van	school	zijn	
terug	gekomen	en	nadat	al	het	huiswerk	is	gemaakt:	

• Maandag	15/10:	Installeren	en	gezelschapsspelletjesavond	
• Dinsdag	16/10:	Filmavond	
• Woensdag	17/10:	Bowlen	
• Donderdag	18/10:	Game	en	singstar	night	
• Vrijdag	19/10	jinfeestje	
• Zaterdag	20/10:	Opruimen	jinfeestje	en	zwemmen	in	Oceade	
• Zondag	21/10:	Opruimen	en	vertrekken	
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27-28	oktober:	Scoutsrestaurant	

Zoals	jullie	weten	is	het	dit	weekend	(zaterdag	27	en	zondag	28	oktober)	scoutsrestaurant,	dus	gaat	
de	vergadering	op	deze	zondag	niet	door.	De	Jin	neemt	wel	jaarlijks	de	tap	over	en	bedient	de	
mensen	van	een	drankje	tijdens	het	eten.	De	shiftenlijst	stellen	we	wel	samen	tijdens	de	midweek.	

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>	

<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>	

<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>	

Bon,	dit	was	de	eerste	samen.	Hopelijk	een	beetje	duidelijk.	Zoniet,	mogen	jullie	altijd	mailen,	bellen	
of	facebooken.	Groetjes,	kusjes	en	knuffels	van	team	SBK!	
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