België – Belgique
P.B.
1980 Zemst
2/3595

November 2018
V.U.: Zoë Clinckspoor, Lange Ravestraat 72, 1982 Elewijt
P3A9105
Verschijnt maandelijks behalve in juni en augustus
Afgiftekantoor: 1980 Zemst

België – Belgique
P.B.
1980 Zemst
2/3595

Redactioneeltje

Geniet met volle teugen van deze maand!
Wij wensen jullie veel amusante zondagen en veel plezier met
elkaar!
Moest u de samen nog niet in de bus gekregen hebben maar
hebt u wel een abonnement op de Samen?
Contacteer ons dan via samen@scoutselewijt.be
Groetjes,
Sander & Jos

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 de winst 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 27 en 28
oktober. Zaterdag 27 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. Dit jaar kan je ook betalen via de app van Payconiq, het is dus
handig als je deze al kan downloaden. Wij zijn alleszins nog volop aan het voorbereiden om er ook dit
jaar een topeditie van te maken! Alvast bedankt voor jullie aanwezigheid.

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

27-28 oktober: Scoutsrestaurant
15 december: Kerstmarkt
12 januari: Jinfuif
17 februari: Ontbijtmanden
27 april: Scoutsfuif
29 juni: groepsuitstap
5-15 augustus: Kamp!

Woordje GRL
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 0498/ 19 74 37
Zoë Clinckspoor
0476/ 08 85 41
Emma Rombauts

0491/ 18 64 24

groepsleiding@scoutselewijt.be

p.s. Heb je wel aangeduid een abonnement te willen op de samen, maar deze samen niet in
de bus gekregen? Laat het ons dan weten op groepsleiding@scoutselewijt.be

Kapoenen
Hallo allemaal,
Het is al november, wat gaat de tijd toch snel! November is de elfde maand van het jaar. Het
is ook de derde maand van de herfst. In november valt ook Allerheiligen (1/11). En
november telt 30 dagen… Wisten jullie dat?
Genoeg gebabbeld, er staat jullie weer een maand vol leuke zondagen te wachten!
Lees snel verder om te weten te komen wat we in petto hebben voor jullie!
Zondag 4/11
Wat eten we vandaag
Spaghetti spaghetti spaghetti
Wat eten we zo graag
Spaghetti spaghetti spaghetti
Wat willen wij eten als ons buikje knort
Wij willen spaghetti op ons bord

Eten we vandaag spaghetti, koekjes, fruit of snoep? Dat kiezen jullie helemaal zelf! Vandaag
is het namelijk boefvergadering. Je mag allemaal iets meenemen om te smullen en te delen
met de andere kapoenen.
We eten ons buikje rond van 2 – 5 aan de lokalen.
Zondag 11/11
Weten jullie hoeveel speeltuinen we in Elewijt hebben? Ik denk heel veel! Wat denken jullie
ervan, gaan we samen op pad om te ontdekken hoeveel speeltuinen er zijn en welke de
leukste is? We maken alle speeltuinen onveilig tussen 2 en 5!

Zondag 18/11
Vandaag trekken we naar Hollywood, daar waar alle filmsterren wonen!
Vandaag mogen we zelf ook een dagje een filmster zijn want het is
filmsterrenvergadering!
Benieuwd hoe de leiding jullie allemaal naar Hollywood kan vervoeren?
Kom het ontdekken van 2 – 5 aan de lokalen!

Kapoenen
zaterdag en zondag 24 - 25/11
Wauw het is niet 1 maar 2 dagen scouts na elkaar! We gaan op
weekend met alle kapoenen joepie! Alle mama’s en papa’s moeten de
mail goed in de gaten houden want we sturen binnenkort een mail
met alle belangrijke informatie.
Wat we wel al kunnen zeggen is dat het weekend zal starten op zaterdag 24/11 om 12 uur.
We sluiten het weekend af op zondag 25/11 om 11 uur. We vragen ook een kleine bijdrage
voor dit weekend (€5). Dit alles zal doorgaan aan onze eigen scoutslokalen.
Wie zien we op het weekend?
Zondag 2/12
Voor deze vergadering geen tekstje alleen een afbeelding.
Weten jullie wat we gaan doen vandaag?
We zien jullie van 2 – 5 aan de lokalen!

Zo, nu weten jullie wat wij voor jullie in petto hebben!
Tot op de vergadering!

Warme knuffels,
Jullie leiding

Kato

Maxime

Vincent

Raoul

Jolien

Fien

Kabouters
Hellow ladieees!
Een nieuwe maand staat voor de deur en dat betekent weeral 4 leuke
vergaderingen Wij hebben er alvast heel veel zin in! Hopelijk jullie ook xxx
Zondag 4 november
Vandaag spelen we een reuzeleuk bosspel! Wie kent het bekende bordspel
stratego? Gaat er al een belletje rinkelen? We verwachten jullie van 2 tot 5 aan
de lokalen!
Zondag 11 november
Jeeej, het is weekend!!! Vrijdag 9 november verwachten jullie aan de lokalen
om ons eerste weekend te beleven. Hier kijkt de leiding al erg naar uit! Uren, het
thema en verdere belangrijke informatie zullen in een mailtje naar jullie ouders
worden gestuurd.

Zondag 18 november
Wie van jullie is niet bang om in de spotlights te staan? Wie van jullie heeft het
in zich om het showke te stelen? Dat komen we vandaag te weten in de
divavergadering! Wat we gaan doen zien jullie dan wel, maar vergeet je zeker
niet te verkleden. Als de outfit al geslaagd is, hoef je alleen je moves nog maar
te tonen van 2 tot 5 aan de lokalen.

Kabouters
Zondag 25 november
De lekkerbekken onder jullie zullen zeer blij zijn à het is namelijk
boefvergadering! Natuurlijk niet zomaar boefvergadering, want we zullen er een
spel rond spelen. Neem allemaal iets lekkers mee om te eten, maar overdrijf niet.
De buikjes hoeven geen pijn te doen na afloop. Van 2 tot 5 aan de lokalen.

Zo, dit was de Samen voor november. We hebben ongetwijfeld weer een super
maand beleefd en leuke dingen gedaan! Op naar de maand december!
Dikke kussen van jullie leiding,
Bloosje, Giechel, Dopey, Niezel en Sneeuwwitje

Welpen
Samen November
Beste Welpenbroeders, hieronder vinden jullie de planning voor wat
wij voor jullie in petto hebben voor de maand november.
Groeten jullie Welpenleiding.

4 November
Vandaag gaan we jullie kennis van ons geliefde dorpje Elewijt is testen. Je kan
het misschien al raden wat we gaan doen? Toch niet? Dan zeg ik het je wel, we
gaan aan de hand van foto’s een kei grave super nice onvergetelijke
fotozoektocht doen.
Hiervoor zien wij jullie graag op hetzelfde uur als altijd (14-17).

11 November
Zijn jullie klaar om vandaag eens echte mannen te zijn? Zijn jullie klaar om over,
op, langs, onder en tussen dingen te kruipen , springen en nu maar op? Kom
dan zeker naar onze legervergadering! We spreken zoals altijd af aan de lokalen
van 14u-17u.

16-18 november
Wij hopen dat je dit weekend geen plannen hebt want zeg ze dan maar snel af.
Hier komt ons eerste onvergetelijke weekend! Verdere info van waar, wanneer,
welk thema het weekend heeft en om hoe laat we afspreken voor het weekend
geven we jullie nog mee via een mailtje.

Welpen
25 November
Jullie vrienden vragen zich zeker altijd af ‘Wat ga je elke zondag doen?’ Wat is
dat nu ‘scouts’?. Is dat niet kei stom? Wij gaan een antwoord geven op al die
vragen. Het is vriendjesvergadering! Dus neem je vriend of vriendin, neef of
nicht, buurjongen of buurmeisje maak niet uit maar mee naar de scouts om
eens te laten zien wat wij elke zondag doen.
Veel groetjes van jullie welpenleiding

Hathi

Jacala

Marala

Tabaqui

Akela

Jong-gidsen

Uitnodiging!
Bij deze zijn alle jong-gidsen van Scouts Elewijt iedere zondag in november 2018
uitgenodigd van 14u tot 17u aan de lokalen. We gaan er elke week een feest van
maken en verwachten jullie in het knappe scoutsuniform. Let wel op: het tweede
weekend van november verwachten we jullie niet 1 dag, maar wel degelijk 3 dagen!
Voor meer info moet je onderstaande uitnodigingskaarten zeker goed lezen!

Zondag 4 november
Jullie zijn van harte welkom op
onze vergadering waar we van
iets kleins iets groots maken. Heb
je altijd al een gigantische,
levende totempaal willen zijn bij
het spel Jungle speed? Of wil je
liever zelf een blokje van de vierop-een-rij zijn? Dan is dit jouw
dag! Wij gaan de welgekende
kleine gezelschapsspelletjes in
het groot en levensecht spelen
vandaag en hebben jullie daar
keihard voor nodig. Be there or
be square xx

Vrijdag 9/11 – Zondag 11/11
Wij nodigen jullie graag uit om
een geweldig weekend met ons
door te brengen. Meer info
volgt nog in een mail, dus hou
deze zeker goed in de gaten!
We kunnen wel al meedelen
dat het weer een geweldige
editie gaat worden en dat het
onze vriendschapsband
ongetwijfeld zal versterken.

Zondag 18 november
Proficiat! U bent erbij! Jawel jawel, jij bent uitverkorene en moet dus naar de
scouts komen deze namiddag! Wat we gaan doen gaan we niet tot in detail
vertellen, maar we kunnen wel al zeggen dat het bos er iets mee te maken
heeft. Of we een bosspel gaan spelen? Haha hoe kom je daar op? Dat zouden
we toch nooooit doen?

Jong-gidsen

Zondag 25 november
Vandaag trekken we erop uit, we gaan namelijk een
plonske pakken in het gezellige zwembad ‘De
Waterperels’ te Lier. Neem allemaal jullie bikini/badpak,
een handdoek, een muntje (€1) voor de lockers mee en 6
euro voor de inkom. Vermits het te voet een beetje te ver
is, willen we graag beroep doen op ouders die vandaag
onze taxi willen spelen. We spreken aan de lokalen af om
13u30 en vertrekken in Lier terug naar huis om 16u30.
Gelieve een mail te sturen naar
jonggidsenleidingelewijtomail.com als je kan rijden!

Zondag 2 december

Kom jij ook?

Hoor wie klopt daar kinderen,
hoor wie klopt daar kinderen,
hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't
raam
't Is een vreemdeling zeker, die
verdwaalt is zeker, ik zal eens even
vragen naar zijn naam.
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas,
brengt ons vanavond een bezoek,
en strooit dan wat lekkers, in de één of
andere hoek.

Dikke kussen van jullie favoriete leiding xxx
Merel – Kato – Femke – Indi

Jeevee’s
liefste jv’s,
Na een dikke maand samen op pad te zijn kan ik toch wel zeggen dat we al een beetje meer naar
elkaar zijn toegegroeid en elkaar beter kennen. Hieronder kunnen jullie lezen wat we deze maand
allemaal in petto hebben om ons voor rot te amuseren en een nog sterkere band op te bouwen.

Zondag 4 november
Na een korte pauze van het scouts restaurant gaan we terug verder op de ruigere toer waar we
vorige maand mee zijn afgesloten (bmx vergadering) . vandaag staat namelijk de alles
kapotmaakvergadering op het programma. Neem dus allemaal maar jullie oude frigo, kleerkast, TV’s
etc mee en dan doen we is goed zot!

9-11 november
Het is weer van dat, dit weekend gaan we op survival weekend, verdere info volgt nog via mail.
Het enige dat vast staat is dat het epic gaat worden.

18 november
Na al die ruige activiteiten van de laatste weken is het tijd om het deze zondag iets rustiger en chiller
aan te pakken, we gaan namelijk zwemmen! Dus geen zorgen het wordt een zondag hangen in het
zwembad en eventuele sauna’s, bubbelbaden,… meer info volgt via mail!

25 november
In het begin van het jaar hebben we al eens kunnen peilen hoe slim onze JV’s eigenlijk zijn aan de
hand van een onverwachte quiz, het niveau viel ons toen een beetje tegen…
Deze zondag hebben jullie een herkansing en doen we nog eens een quiz, enkel zijn jullie deze keer
wel voorbereid.
Dus begin al maar vollen bak de afleveringen van de slimste mens opnieuw te kijken en dan zien we
elkaar zondag !!

Groetjes van jullie lievelingsleiding
Mathias, Wannes en Jos!

Gidsen
Gegroet mijn vrienden!
Sjonge jonge, nog maar twee maand bezig en al zo veel meegemaakt! Ongelofelijk! We
hebben ons hoofd gebroken over tientallen dilemmaʼs, fietsten kilometers aan een stuk,
vermomden ons tot echte venten, schminkten elkaar knapper dan ooit, pimpten het
lokaal tot een echte “girlcave” en speelden “Shubby Bunny” tot we erbij neervielen…
ZALIG! Ik kijk al uit naar de komende zeven maanden! Hier alvast de vergaderingen voor
november:

Zondag 4 november: Kitchenqueens-vergadering
Bekijk dit filmpje als je wilt weten wat we gaan doen!
Dat jullie houden van eten weten we ondertussen al! Dat jullie als geen ander heerlijke
cake-van-de-weeks kunnen maken is een alom bekend feit. Maar; hoe zit het met jullie
andere kookkunsten? Vandaag komen we er achter! Wie van jullie wordt bekroond tot
enige echte keuken(of achtbaan)prinses? See ja van twee tot vijf @ the locals!

Vrijdag 9 tot en met zondag 11 november: WEEEEEKEEEND BABYYYYYYYYY
Oh jawel, ik hoop dat dit weekend al lang gefluoriceerd, beglitterd en vooral
VRIJGEHOUDEN is, want het wordt een weekend om nooit meer te vergeten! Meer info
over het thema, de locatie, het vertrekuur, de prijs,… ontvangen jullie snel via de
feejsboek en jullie iemeel!

Gidsen
Zondag 18 november: Droomtelefoon <3

Wie is jouw geheime
aanbidder? Van wie
krijg
.
jij al die lieve briefjes
toegestuurd? Wiens hartje
.
klopt sneller voor jou?
Een elektronische telefoon geeft jou
aanwijzingen
. over de identiteit van
de ware: favoriete sport
.
.
lievelingseten, voorkeurskledij, …
.
.
;

Door deductie elimineer je gegevens
. totdat je met zekerheid weet
wie aan het gestelde
profiel voldoet...

PS: Ik wacht op jou, zondag van twee tot vijf, aan de
lokalen xxx

Gidsen
Vrijdag 23 november: Shoppingqueensvergadering
Tijd om Jani Kazaltiz te tonen wat wij in ons mars hebben! Nee, we lopen niet elke dag
rond in een kakigroen veel te kort rokske met een beige hemd zonder knopen… (Al zou ik
dat niet zo heel erg vinden…) Wij weten zeker wat sexy en in de mode is! En we gaan het
hem bewijzen ook! We laten jullie nog weten hoelaat we jullie vrijdag met de fiets en een
paar lichtjes verwachten aan de lokalen! We zijn tussen half tien en tien uur weer in ons
vertrouwde Elewijt om in ons bedje te kruipen!

Grote bedragen om kleren te kopen zijn niet de bedoeling, een klein centje om achteraf iets te
drinken is wel toegestaan!

Zo, dat is het weer voor de maand november! Benieuw welke vriendinnen ik bij in mʼn
vriendenboekje krijg en wat mijn favo moment van de maand wordt! See ya!

Gidsen

Verkenners
Gegroet mannen van het mooie leven!
Bij het schrijven van deze samen zijn we 2 maanden ver, even een overzicht:
- Ons lokaal is een ware metamorfose ondergaan!
- Snapchatvergadering heeft ons heel wat speciaal beeldmateriaal
opgeleverd..
- Maar liefst 200 eieren sneuvelden dankzij de eiervergadering
- Een meet & greet met BizzyBlaza is in de maak!
- We weten nu wat de favoriete bezigheid is van Robbe
En onze website blijkt een succes! Daarom hebben we besloten om dit concept
door te zetten! We leggen het concept graag nog even uit!
è Iedere maandag/dinsdag komt er op de beste website van België een
nieuwe video online! De link staat in de Facebookgroep, in de
Instagrambio en hieronder voor de mensen die niet op sociale media
actief zijn. (TIP: slaag deze op in je GSM). In deze video krijgen jullie te
zien wat we de eerstvolgende zondag gaan doen! Indien je iets moet
meebrengen staat dit ook in de video! Indien er toch iets extra mee moet
worden gebracht komt dit in de Facebookgroep (als je geen Facebook
hebt sturen wij een sms naar jou of je ouders!) In het weekend zetten we
op onze Instagramstory een reminder! Alle foto’s en filmpjes mogen ook
naar dit Instagramaccount gestuurd worden!

WEBSITE: https://verkennerselewijt.wixsite.com/18-19

Verkenners
Belangrijke info die van levensbelang is:
è ZET HET WEEKEND VAN 9-10-11 NOVEMBER IN JULLIE AGENDA! Tijdens
dit weekend gaan we met z’n allen richting een nog geheime plek in het
onderste gedeelte van het land (lees: De Walen). Hier gaan we leven als
Bear Grills en onze mannelijkheid naar boven halen.
Voila, wij zijn heet en gereed voor een nieuwe maand!
Tot de volgende makkers!
Sander, Tibo, Tim, Sam en Maarten!

PS: Deze foto boven uw bed hangen is een absolute aanrader! #VERKENNERLOVE

Jin
Boys & girls,
Ondertussen zijn jullie wel al een beetje gewoon geworden aan het jinleven. De midweek is nu achter
de rug, en hopelijk is de kater van het eerste jinfeestje intussen al voorbij. Hier volgt alle informatie
over november:
November (ook wel: slachtmaand, bloedmaand, nevelmaand)[1] is de elfde maand van het jaar in
de gregoriaanse kalender. De maand heeft 30 dagen.
De naam komt van novem, het Latijnse woord voor "negen". November was oorspronkelijk de
negende maand van het jaar, omdat het Romeinse kalenderjaar tot 153 v.Chr. op 1 maart begon.
In historische bronnen tot midden in de 19e eeuw wordt de maand dan ook wel als 9ber afgekort.

Oke en nu de planning van november:
4 NOVEMBER:
Vandaag is het één-tegen-allen-vergadering. Maak uzelf maar klaar want ge zult worden opgezadeld
met vele zware en moeilijke opdrachten die jullie enkel als team kunnen volbrengen.
11 NOVEMBER:
Sick-ass lasers motherfucka! Vandaag gaan
we pjoew pjoew doen met zotte lasers aka
we gaan lasershooten in Vilvoorde City.
Afspraak om 14u @ lokalen, rond 17u zijn we
terug.

18 NOVEMBER:
Effe nog rap Dagelijkse Kost bingewatchen, en
aan de mama of papa het beste recept vragen,
want vandaag doen we een BAKE-OFF! Jullie
krijgen van 14u tot 17u de tijd om het lekkerste
eten te maken dat jullie kunnen. Meer info volgt
nog via Mark Zuckerberg.

Jin
25 NOVEMBER:
Het is nooit te vroeg om een vakantie te beginnen plannen!
Tegen vandaag mag iedereen één land kiezen (spreek onderling
een beetje af), wat basis-reisinformatie over opzoeken
(activiteiten, bezienswaardigheden, …), en dan kan iedereen
tijdens deze vergadering zijn land voorstellen aan de rest. Het is
ook de bedoeling dat iedereen een klein spelletje in het thema
van zijn of haar land voorziet om het plezant te houden!
1 DECEMBER:
Vandaag bereiden we jullie een beetje voor op het
hogeschool/universiteitsleven: we gaan cantussen! Het zou
natuurlijk een beetje onverantwoord zijn om jullie allemaal vol bier
te gieten op een zondag van 14u to 17u, dus we gaan watercantus
doen! Dit is minstens even plezant, dus zie maar dat ge aanwezig
zijt!

Dit was het voor de maandschors van november!
Adios,
SBK

Jin

Achterflap

