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Dames	en	heren,	

Hopelijk	geniet	u	opnieuw	van	deze	Samen		

U	met	veel	liefde	aangeboden	door	twee	heren!		

Alvast	een	fijne	kerst	en	een	gelukkig	nieuwjaar!		

Groetjes	van	de	samenploeg!		

Sander	Scheers	&	Jos	Vandenberghe	

	

	



Woordje GRL 

	

Hallo iedereen 
 
Wij willen jullie graag heel hard bedanken voor de grote opkomst op ons scoutsrestaurant! 
Wij appreciëren dit enorm!  
 
In december en januari moeten velen onder ons studeren voor de examens, daarom zullen 
het vaak avondvergaderingen zijn, kijk dus zeker goed in de samen op welke dag en welke 
uren het vergaderingen zijn. Tijdens de avondvergaderingen is het ook niet verplicht om in 
uniform te komen. Jullie kunnen dus warme kleren aantrekken voor de koude dagen.  
 
In de kerstvakantie zullen alle takken maar één keer samenkomen, dit voor hun kerstfeestje, 
meer info te vinden bij elke tak.   
 
Wij hebben een lange brief geschreven naar de Sint om te vragen of hij alsjeblieft wil 
langskomen op de scouts. Hij antwoordde dat hij staat te springen om op 2 december naar 
de scouts van Elewijt te komen met al die flinke kindjes. Bovendien heeft hij beloofd iets 
lekkers mee te nemen :)  
 
Op 15 december staat de scouts met een standje op de kerstmarkt aan de kerk in Elewijt. 
Net zoals vorig jaar zullen wij een deel van de winst samen met de andere verenigingen 
schenken aan Zemst For Life. De goede doelen die ze dit jaar steunen zijn: Transplantoux, 
Missing You en Windkracht Zemst. 
 
Attesten voor de mutualiteit kan je nog zeker bij ons binnen brengen, zowel voor kamp als 
inschrijvingsgeld. Fiscaal attesten kan je bij ons verkrijgen maar gelieve dan eerst een mailtje 
te sturen.  
 
Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen. 
 
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 
 

PS: 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 

	

Dag lieve kapoentjes 

De maand December staat al weer voor de deur, de maand waarin we ons schoentje 

mogen klaarzetten voor de Sint, de maand waarin het winter wordt Brr en de maand 

waarin we veel mogen feest vieren, jeej 😊  

Deze maand gaat niet zomaar een maand zijn zoals de andere maanden maar veel 

specialer! Wij gaan jullie nu niet meer elke zondagnamiddag zien. Geen getreur we blijven 

elkaar nog wel elke week zien hoor maar in deze maand alleen nog maar in de avonden. 

Willen jullie weten wanneer dat dan zal zijn, lees dan maar snel verder!! 

Vrijdagavond 7/12 

Als jullie willen weten wat we deze avond gaan doen dan verwachten we 

jullie om 19u tot 21 uur aan de lokalen. Hier is een kleine tip voor de 

nieuwsgierigen onder jullie: er zal popcorn voorzien worden. Als jullie willen 

mogen jullie een lakentje meenemen.  

Zaterdagavond 15/12  

Vanavond gaan we iets super tof doen, we gaan namelijk 

gezelschapspelletjes spelen. Als jij thuis een 

gezelschapsspel hebt en dit wilt spelen met ons neem het 

dan zeker mee!! Wij zijn al heel benieuwd welke spelletjes 

jullie zullen meenemen. We zien jullie aan de scoutslokalen van 19u tot 20u30. 

 

 

  



Kapoenen 

	

Zaterdagavond 22/12  

Dit zal een zeer speciale avond worden, jullie mogen jullie 

mooiste kleren aantrekken want we houden een super mega tof 

gezellig kerstfeestje. Aan alle kapoenen die komen willen wij jullie 

vragen om een klein pakje mee te nemen. Hou hierbij wel 

rekening dat het pakje gebruikt kan worden voor zowel jongens als meisjes en het pakje 

mag max. 5 euro kosten. Ben je benieuwd wat je die avond zal krijgen kom dan maar 

naar de lokalen van 19u tot 20u30. De buikjes moeten al gevuld zijn want er is geen 

kerstmenu aanwezig J  

Tijdens de kerstvakantie zullen er jammer genoeg geen vergadering doorgaan. De leiding 

zit dan volop te leren voor de examens. ☹  

Zaterdagvoormiddag 12/01 

Jaja jullie lezen het goed, we spreken deze keer af in 

de voormiddag en met een goede en lekkere reden. 

Jullie worden verwacht van 11u tot 13u. Als ik van 

jullie was dan zou ik niet teveel eten in de ochtend 

want wij gaan samen brunchen om het nieuwe jaar in te zetten. 

 

 

 

 

 



Kapoenen 

	

Zo lieve kapoenen dit was het dan voor deze maand, hopelijk tot op de vergaderingen!! 

Groetjes, 

jullie leiding 

	 

 

 

  

 

 Kato                                    Fien                                                   Jolien   

 

 

 

 

         Vincent                       Raoul                                  Maxime  



Kabouters 

	

SAMEN DECEMBER 
KABOUTERS  

Hey liefste kabouters! Hier zijn we weer, met een nieuwe planning, een 
nieuwe maand vol avontuur! Wij hebben er alvast zin in, hopelijk jullie 
ook na het lezen van onze decemberactiviteiten!  

Zondag 2 december  

Vandaag is het 2 december. Wat gebeurt er 4 dagen later?? ..... De sint 
komt jullie pakjes brengen! Nu heb ik al horen waaien dat de sint zijn 
intrede in ons mooie Belgiëlandje al gemaakt heeft, en in de buurt is op 2 
december. Zo’n unieke kans kunnen we niet laten passeren! We bereiden 
ons vandaag voor op de sint met een heuse knutselnamiddag van 14u tot 
17u aan de lokalen!  

 

 

 

 

 

 

Zondag 9 december  

Vandaag hebben we jullie speurcapaciteiten nodig. We doen een zoektocht 
en kunnen dat niet alleen! Komen jullie ons helpen het mysterie op te 
lossen? Haal de echte Sherlock Holmes in jullie maar naar boven want het 
is nodig! Van 14u tot 17u aan de lokalen.  

 

 



Kabouters 

	

 

Zondag 16 december  

Deze zondagVOORMIDDAG gaan we ons volledig gaan uitleven in het 
zwembad! Haal maar allemaal jullie mooiste bikini/badpak uit de kast want 
wij gaan zwemmeeeen 😊 specifieke info volgt nog in een mailtje!  

 

(mopje het wordt niet zo’n zwembad hoor)  

 

 

 
 
Vrijdag 21 december   

Morgen start de wondermooie, supergezellige kerstvakantie! Aangezien de 
leiding examens heeft in de vakantie dus geen leiding kan geven :’(, vieren 
we samen al kerst! De bedoeling is dat jullie allemaal jullie leukste 
kerstoutfit aantrekken en een klein pakje van +- 5 euro meenemen. Wij, de 
leiding voorzien een heerlijk kerstmaal! Het kan zijn dat de datum nog gaat 
wijzigen, maar jullie krijgen sowieso nog een mail met de exacte 
datum+uur. Hier is al wat inspiratie voor jullie kerstoutfits:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kabouters 

	

Zondag 30 december  

Vandaag is het helaas geen vergadering. Doordat de leiding stomme 
examens heeft en de meesten van jullie op vakantie gaan zullen jullie ons 1 
weekje moeten missen. Maar vanaf januari zijn we er weer met een nieuw 
jaar vol leuke scoutsactiviteiten! Dikke smakkerds van jullie leiding en tot 
snel!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Welpen 

	

Dag stoere welpen!!! 

Na een superleuk weekend zijn wij, de leiding, weer klaar voor een maand vol 
avontuur, spelletjes, lachbuien en plezier. Hopelijk verwachten we jullie even 
talrijk in de maand van de Sint en de Kerstman, als in de rest van het afgelopen 
scoutsjaar!  

December is een maand vol ... examens voor de leidingL. Maar niet getreurd, 
we zullen het even gezellig maken met AVONDvergaderingen! Deze zullen 
vallen op vrijdagavonden van 18u30 – 20u30.  

Zondag 2 december van 14u – 17u  

Hij komt, hij komt 

De lieve goede Sint 	

Mijn beste vriend, jouw beste vriend  

De vriend van ieder kind.  

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan  

Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan  

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer 	

Hoe waaien de wimpels al heen en al weer.  

Kom van 14u tot 17u naar de lokalen om te weten wat de Sint en zijn 
zwarte pieten voor jullie in petto hebben!  

Vrijdag 7 december van 18u30 – 20u30!!! 

Dit is onze allereerste avondvergadering! Wij willen wel eens weten 
wie de stoerste, gevaarlijkste, stilste maar vooral de beste sluiper is in 
de geschiedenis van de welpen uit Elewijt. Wie durft het op te nemen 
tegen de leiding, maar vooral tegen andere sluipers? Kom van 18u30 
tot 20u30 naar de lokalen om een plek in de welpensluiperhistorie op 
te eisen! Be prepared!  

 



Welpen 

	

Vrijdag 14 december van 18u30 – 21u!!! 	

Deze vergadering duurt iets langer dan de andere avondvergaderingen, 
omdaaaat we onze eigen welpencinema gaan maken! Met een 
dekentje, onze pyjama, wat hapjes en drankjes gaan we lekker 
onderuitzakken in de zetels om te genieten van een film op het grote 
doek.  

Kom van 18u30 tot 21u in je pyjama met een dekentje naar de 
lokalen om eens even te relaxen!  

 
Zaterdag 22 december van 18u30 – 20u30!!! 	

Wat is er nu leuker dan een vrijdagavond afsluiten met als eerste 
“Unoooo” te roepen of Stratego te winnen van je tegenstander? 
Vanavond gaan we gezellig gezelschapsspelletjes spelen!  

Breng een gezelschapsspel mee en laat zien hoe jij uitblinkt in een 
spel. Maar de “ik kan niet tegen mijn verlies en speel dan niet meer 
mee” virus ten strengste verboden!  

Kom van 18u30 tot 20u30 naar de lokalen om de leiding te verslaan 
in de heuse gezelschapsspelletjes-battle!  

 

 

 

 

 



Welpen 

	

!!!!!! Even wat praktische informatie voor de mama en de papa:  

  ̈  In de kerstvakantie zijn het geen vergaderingen, buiten het 
 kerstfeestje.   

  ̈  Er komt nog een kerstfeestje aan! Houd jullie e-mail goed in 
de  gaten voor de datum en meer informatie!   

  ̈  Op 15 december is het kerstmarkt aan de kerk van Elewijt, 
 iedereen is welkom om een lekkere glühwein of een kerstbiertje 
te komen drinken.   

Voilà, dit was het dan weer eens voor deze maandL. Time 
flies when you’re having fun. Hopelijk tot volgend jaar 
(2019 hihi) en geniet van de kerst- en feestdagen, ho ho 
ho!  P.s.: Hopelijk krijgen jullie hééél vééél 
cadeautjes!!!J  Veel kerstige zoentjes van jullie 
favoriete leiding xxxxx  

 
 

	



Jong-gidsen 

 

Hey liefste jong-gidsen 
Het is weer een nieuwe maand dat betekent dus ook een nieuwe samen en nieuwe spelletjes.  

December, de maand waar de sint komt, de kerstman langs komt en waar we 2018 in afsluiten. 

Maar helaas ook de maand van de examens ☹ 

Maar niet getreurd, wij zullen deze maand paraat staan om de examenstress even achter 
ons te laten en er veel gezellige avonden van te maken!! 

Benieuwd wat we allemaal gaan doen? Lees dan maar snel verder! 

	

Zondag 2 December  

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

Mijn	hartje	klopt,	
mijn	hartje	klopt	zo	blij.	
Wat	brengt	hij	mij,	wat	brengt	hij	jou,	
wat	brengt	hij	jou	en	mij?	
Wie	zoet	was,	koek!	
Wie	stout	was,	krijgt	de	roe!	
Van 2-5 aan de lokalen	

 

Zaterdag 8december  

Make-up,	
geef	me	je	make-up.	
Nou	wil	ik	ook	eens	zien	
hoe	ik	er	later	uit	zal	zien.	
Mamma	je	make-up,	
geef	me	je	make-up.	
Nou	wil	ik	ook	eens	zien,	
word	ik	net	als	jij	misschien.	
Al	was	het	maar	je	kohlpotlood,	
ik	weet	dat	met	een	kohlpotlood	
in	het	avondlicht	
je	ogen	dan	mooier	en	groter	lijken.	
Ik	zal	er	heel	gewoon	bij	kijken,	



Jong-gidsen 

 

net	of	ik	niet	weet	dat	iedereen	vindt,	
wat	wordt	ze	mooi	dat	kind.	
Wat	wordt	ze	mooi	dat	kind.	

Verwen vergadering, neem allemaal makE-up nagellak gezichtsmaskers,… mee  
van 19u tot 21u aan de lokalen. 

	

Vrijdag 16 december  

Ik	zit	vast	in	een	escaperoom	
Kan	iemand	mij	vertellen	waar	ik	heen	moet	
En	niemand	weet	hoe,	zit	vast	in	een	escaperoom	

Allemaal	raadseltjes	op	de	muur	
Hoop	niet	dat	dit	te	lang	duurt	
Moeten	dit	kraken	binnen	1	uur	
In	een	escaperoom	

Vier	muren	om	me	heen,	say	what	
Ik	zie	een	slot	op	de	deur	dus	ik	kan	niet	meer	naar	buiten	
Nu	zit	ik	in	de	ruimte	vast	
De	klok,	klok,	tik	tak,	tik	tak	
Geen	tijd	te	verliezen	dus	we	moeten	aan	de	bak	
We	hebben	maar	een	uur	om	te	zoeken	naar	de	uitkomst	van	de	puzzel	en	de	sleutel	die	
past	

Van  19u tot 21u aan de lokalen. 

	

	
Zondag 23 december  

I	don't	want	a	lot	for	Christmas	
There	is	just	one	thing	I	need	
And	I	don't	care	about	the	presents	
Underneath	the	Christmas	tree	

I	don't	need	to	hang	my	stocking	
There	upon	the	fireplace	
Santa	Claus	won't	make	me	happy	
With	a	toy	on	Christmas	Day	

I	just	want	you	for	my	own	
More	than	you	could	ever	know	
Make	my	wish	come	true	
All	I	want	for	Christmas	
Is	you	
You,	baby	



Jong-gidsen 

 

Kerstfeestje met de jong-verkenners <3 !! Hou jullie mail in de gaten voor verdere 
informatie!!! 

	

Vrijdag 28 december  

All	the	single	ladies	
(All	the	single	ladies)	
All	the	single	ladies	
Now	put	your	hands	up	

Vandaag	is	rood	de	kleur	van	jouw	lippen	
Vandaag	is	rood	wat	rood	hoort	te	zijn	
Vandaag	is..	rood	van	rood	wit	blauw	
Van	heel	mijn	hart	voor	jou	
Schreeuw	van	de	roodbedekte	daken	dat	ik	van	je	hou	
Vandaag	is	rood	gewoon	weer	liefde	tussen	jou	en	mij	

Ik	ging	slapen	met	een	doezoe,	werd	wakker	met	een	ton	
En	vaak	denk	ik	aan	vroeger,	ik	weet	waar	het	begon	
Nu	denk	ik	aan	miljoenen,	nee	vraag	me	niet	waarom	
Ik	ging	slapen	met	een	doezoe,	werd	wakker	met	een	ton	

Baby	doe	het	voor	mij	
Baby	doe	het	voor	mij	
Baby	doe	het	voor	mij,	oh	
Je	booty	gaat	van	links,	rechts,	links,	rechts,	links,	rechts,	links	
Je	body	gaat	van	links,	rechts,	links,	rechts,	links,	rechts,	links	
Omlaag,	omlaag	omlaag	omlaag	
Omlaag,	omlaag	omlaag	omlaag	

Omlaag,	omlaag	omlaag	omlaag,	omlaag,	
ey	

Sing star, van 19U tot 21U aan de lokalen 

 

 

Heel veel dikke smakkers jullie leiding  

Merel, Femke, Indi, Kato xoxo 

	

	



Jeevee’s 

 

Dag	lieve	jongens,		

We	zijn	aan	de	laatste	maand	van	het	jaar	aangekomen.	Ook	deze	maand	gaan	we	er	alles	aan	doen	
om	ons	rot	te	amuseren	en	een	nog	sterkere	band	op	te	bouwen!	Veel	leesplezier	

Zondag	2	december	

Na	de	rustige	vergadering	van	vorige	week	 is	het	terug	tijd	om	er	weer	goe	 in	te	vliegen.	We	gaan	
vandaag	testen	hoe	goed	 jullie	onze	opdrachten	kunnen	uitvoeren,	want	het	 is	namelijk	één	tegen	
allen.	Smeer	jullie	benen	al	maar	in	en	laat	maar	eens	zien	hoe	goed	jullie	zijn!	

Zaterdag	8	december	

Met	 dat	 het	 examens	 zijn	 doen	 we	 op	 een	 zaterdag	 een	 vergadering.	 Het	 is	 dus	 een	
AVONDvergadering.	Nadat	 jullie	zwaar	hebben	afgezien	vorige	zondag	is	het	tijd	om	de	beentjes	te	
laten	 rusten	 en	 opt	 gemakske	 een	 filmke	 te	 zien.	 Kom	 dus	 om	 19uur	 maar	 af	 als	 jullie	 met	 een	
prachtig	gezelschap	een	film	willen	zien.	

Zaterdag	15december	

Ook	vandaag	is	het	in	de	avond	te	doen,	maar	deze	keer	gaan	we	niet	gewoon	een	film	zien	maar	iets	
actiever.	 Kom	met	 warme	 en	 donkere	 kleren	 en	 wij	 zorgen	 voor	 het	 licht.	 Om	 19:30	 uur	 aan	 de	
lokalen	en	zie	maar	dat	jullie	in	form	zijn!	

Zaterdag	22	december	

Gooi	die	beetjes	al	maar	goed	los	want	vandaag	gaan	we	feesten	met	de	jong	gidsen!	Trek	dus	maar	
jullie	mooiste	kleren	aan	en	kom	jullie	danspasjes	showen!	Verdere	informatie	wordt	nog	via	de	mail	
gestuurd.	

Zondag	30	december	

Vandaag	is	het	zoals	jullie	waarschijnlijk	al	konden	raden	geen	vergadering.	Maak	er	een	toffe	avond	
van	met	de	familie	en	een	Gelukkig	Nieuwjaar!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Gidsen 

 

Hey	pretty	girls,	

Hier	zijn	we	weer	met	de	samen	voor	een	nieuwe	topmaand	vol	nice	activiteiten.	Voor	we	
het	vergeten:	dikke	merci	voor	het	topweekend	vorige	maand,	het	was	super	plezant	 	

Ondertussen	zijn	we	trouwens	begonnen	met	avondvergaderingen	dus	kijk	goed	naar	de	
datum	en	het	uur!	Tijdens	de	kerstvakantie	is	er	met	alle	leiding	afgesproken	dat	er	geen	
vergaderingen	worden	gegeven	buiten	het	kerstfeestje	dus	tijdens	deze	periode	zullen	er	
jammer	geen	vergaderingen	zijn!	

	

ZONDAG	2/12:	Brunch		
Een	stevig	ontbijt	is	essentieel	om	de	dag	goed	in	te	zetten,	
daarom	organiseren	wij	een	brunch.	Op	die	manier	zijn	jullie	
helemaal	klaar	voor	een	van	de	stomste	periode	van	het	jaar:	
de	gevreesde	EXAMENS.	Het	uur	en	de	prijs	zullen	we	jullie	nog	
laten	weten	via	facebook/mail.			

	

VRIJDAG	7/12:	Movie	night	
It’s	movie	time,	ladies.	Samen	gezellig	een	goei	filmpke	checken	me	
wa	hapkes	en	drankskes,	da	is	wat	ge	kunt	verwachten	van	deze	
vergadering.	Neem	dus	zelf	ook	wat	films	mee	zodat	er	zeker	
genoeg	keuze	is.	We	verwachten	jullie	van	20u30	tot	22u	@locals			
	

	

ZATERDAG	15/12:	Nachtspel	
Verrassing,	surprise,	Überraschung,	sorpresa,	惊,	…	Om	te	weten	wat	we	vanavond	gaan	
doen,	kan	ik	je	maar	1	ding	aanraden:	komen	is	de	boodschap	 		We	verwachten	jullie	van	

20u30	tot	22u	aan	de	lokalen	

	

Kerstfeestje			
Naar	jaarlijkse	traditie	wordt	het	kerstfeestje	georganiseerd	door	de	3e	
jaar	gidsen	en	verkenners.	Daarom	zijn	we	er	zeker	van	dat	het	dit	jaar	
een	fenomenale	editie	zal	zijn	 	Meer	info	volgt	via	facebook/mail/3e	

jaars		

	



Gidsen 

 

VRIJDAG	11/01:	Pyjamaparty	+	boefvergadering		
Inderdaad	jullie	lezen	het	goed,	vandaag	zitten	we	in	onze	meest	comfortabelste	outfit	OOIT	
én	eten	we	alles	wat	we	maar	willen	:o	Zalig	toch,	nee?	Doe	dus	allemaal	jullie	favo	pyjama	
aan	en	neem	je	lekkerste	snack/drank	mee	naar	de	vergadering.	We	verwachten	jullie	van	
20u30	tot	22u	aan	de	lokalen.		

	

Voila	dit	was	het	al	voor	de	maand	december,	maar	we	willen	jullie	tot	slot	nog	2	belangrijke	
dingen	zeggen:		

																					&																						 	

	

Xoxo		
De	gidsenleiding		



Verkenners 

 

Swakkes, 
 
Alweer een nieuwe versie van dit prachtige tijdschrift dat voor 

jullie volledig nutteloos is aangezien ik niks, maar echt NIKS 

nuttigs te zeggen heb. Of toch? Ook deze maand zullen de 

vergaderingen worden aangekondigd via de website en de 

instagram! Dus zolang jullie toegang hebben tot het internet, 

hebben jullie geen excuus om niet aanwezig te zijn tijdens de 

vergaderingen. 

 

Let wel op deze maand beginnen we met avondvergaderingen 

deze gaan door op vrijdagen en zaterdagen. 

 

PS. : Iedere verkenner die een filmpje kan maken met swakke 

krijgt een gratis consumptie in de verkenner bar!  

 

PS II: Om jullie toch niet met lege handen naar huis te sturen, 

hebben wij nog een leuke foto van op survivalweekend.  

Deze mogen jullie opnieuw boven jullie bed hangen!  

 

PS III: En een leuke tekening voor tijdens de blokpauze!  

Succes jongens, wij duimen voor jullie! xxx 

 

Hasta La vista plekzakken!  

Butchi, Dobit, Montana, Sanderke & de V  



Verkenners 

 

 

 
	

	

	

	



Verkenners 

 

	



   Jin 

 

December 
De maand van de feestdagen. Gezellig rond het haardvuur met de 
kerstman en de sint. Genieten van een glühwein ipv een frisse pint. Buiten 
spelen in de sneeuw met Olaf en Rudolf, nu is het wel te koud voor een 
potje minigolf. Dan zijn er nog die cadeautjes van mama en papa en noem 
maar op… Een playstation, een auto op afstandsbediening of zelfs een 
barbiepop. Er is maar 1  jammer iets. Jullie hebben examens! Vergeet dat 
niets! xd Gelukkig is er nog de jin. Niet meer op zondagmiddag, maar ’s 
avonds de donker in. 



   Jin 

 

Wij verwelkomen jullie ook deze maand op de scouts , om elkaar warm te 
houden in deze barre tijden.  

Vrijdag 7 december	 

Jintoxicated goes to the movies. We pikken 
lekker een filmpje mee in Malinas om zo wat 
te bekomen van de gespannen examensfeer. 
Uur volgt. 

 

 

 Zaterdag 15 december 
De kerstmarkt staat er weer! Allemaal daarheen voor het steunen van een 
goed doel, door dingen te doen die iedereen leuk 
vindt! (Lees: jenevers zuppen, poffertjes boefen, 
glühwein drinken, nagelkes  kloppen, op rendieren 
rijden, sneeuwballen op elfjes gooien, aan de 
kerstman zijn baard trekken, zijn slee pikken,…) 

 

Zaterdag 22 december 
We gaan een lekkere fissa bouwen me onze 
jinners. Dit allemaal in de jinbar met een 
hapje en een drankje. Meer info volgt op die 
facebookkanaal. 

 
 

 

Maandag 24 december 
Kerstavond, een goed excuus om de jinbar open te smijten om samen met 
de leiding ene te drinken op kinneke jezus. Uur 
volgt. 

	 
 
 



   Jin 

 

Zondag 30 december 
Geen vergadering. We zien jullie den 31ste ’s avonds in het jeugdhuis  

hopelijk xxx En anders vinden we jullie op 1 januari wel ergens in de goot! 
Nee gedraag jullie maar, zodat jullie allemaal netjes op het familiefeest 
staan en dat eerste glaasje cava niet moet afslaan. 

 

Zondag 6 januari 
Drie koningen, drie koningen! Geef ons wa floes zoda we op jinkamp 
kunnen	 pls! 
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Veel succes met jullie examens! Veel voorspoed in het nieuwe jaar! Wij 
verwachten ofcourse enkele nieuwjaarsbriefjes van jullie kapoentjes! (no 
joke) 

Groetjes team SBK! 

SuperBijzonderKool 
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   Achterflap 

 

	


