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Dag lieve vrienden! 
Het is tijd voor een nieuwe start van wat alweer een schitterend scoutsjaar zal worden! Om te 
beginnen bedanken we jullie graag allemaal nog eens voor het geweldige kamp. Wij hebben er heel 
hard van genoten en hopen voor jullie net hetzelfde.  

Daarnaast zetten we Maxime Lescrauwaet en Brikke Merckx nog eens speciaal in de bloemetjes voor 
hun engagement als groepsleiding de voorbije jaren. Ze geven met veel trots de fakkel door aan Kato 
Buelens, Cyriaque Vanden Wijngaerden en Jolien De Meuter. Zij worden de nieuwe groepsleiding. 
Samen gaan wij voluit voor een minstens even goed jaar! 

Tijdens het lezen van deze samen ligt de opening van ons scoutsjaar al even achter de rug.  De elfde 
editie van “Den Elewijtse Pijl” was weer een groot succes, en dat hebben we te danken aan een 
talrijke opkomst! Merci aan iedereen die kwam fietsen, wandelen, eten, drinken, … Zonder jullie was 
het niet zo mooi geweest. Ook een extra dikke merci aan alle leiding, ouders en vrijwilligers die mee 
achter de organisatie van dit evenement zaten! Dankzij jullie hebben we weer extra centjes in onze 
kas. Merci! Merci! Merci! Hopelijk hebben jullie er even hard van genoten als wij!  

 

Algemene informatie 
Iedere zondag is het vergadering. Iedere tak* begint zijn vergadering om 14u en eindigt om 17u, 
tenzij het anders vermeld staat bij de programmatie van je tak. Elke maand zal u ook een nieuwe 
samen ontvangen (in de brievenbus of op onze website). Hierin staat alle info die u nodig hebt, zo 
ook wat uw zoon/ dochter allemaal zal doen die maand. Lees dit dus zeker op voorhand eens 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 -rok + scoutshemd + scoutsdas. 

U kunt deze scoutskledij vinden op het 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 het groepsleidingslokaal (middelste deur van de chalet). Als uitbreiding op je uniform 
(dus niet verplicht), kan je bij ons ook reflecterend lint, groepslintjes en districtstekens kopen. 

* Een tak is hoe wij “een leeftijdsgroep” noemen. De namen verschillen afhankelijk van het 

geboortejaar, dit zijn: 

● Kapoenen (jongens en meisjes geboren in 2015 en 2016) 

● Kabouters (meisjes geboren in 2012, 2013 en 2014) 

● Welpen (jongens geboren in 2012, 2013 en 2014) 

● Jong-gidsen (meisjes geboren in 2009, 2010 en 20011) 

● Jong-verkenners (jongens geboren in 2009, 2010 en 20011) 

http://www.hopper.be/
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● Gidsen (meisjes geboren in 2006, 2007 en 2008) 

● Verkenners (jongens geboren in 2006, 2007 en 2008) 

● Jin: jongens en meisjes geboren in 2005 

Ieder jaar werken we rond een gemeenschappelijk jaarthema dat hetzelfde is voor alle Scouts en 
Gidsen in Vlaanderen. Dit jaar luidt het jaarthema ‘Das goesting’. Voor meer info hierover kan je 
terecht op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen (www.scoutsengidsenvlaanderen.be). 

 

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 of een terugbetaling van het scoutsjaar aanvragen. 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: grl_elewijt@yahoo.com 

jaar van lidmaatschap of jaar van deelname: 2021 - 2022 

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

Belangrijke data 
9 oktober: Spaghettislag van de fouriers. Dit is een gezellige avond waarbij we aan onze eigen 

lokalen kunnen genieten van verse spaghetti gemaakt door onze fouriers. Meer info het tekstje 
hieronder: 

Hallo,  

Vorig scoutsjaar organiseerden wij (Fouriers van Scouts Elewijt) een eerste take away editie van onze 
spaghettislag (maar eigenlijk was het dus de 11de editie). 

We haalden een opbrengst van 2600€ (eerste editie=948€, tweede editie=1111€, derde 

editie=1262,8€, vierde editie=1345€, vijfde editie=1810€, zesde editie=2235€, zevende 
editie=1317.7€, achtste editie=3630€, negende editie=3216€, tiende editie=2500€). 
Hierbij een overzicht van de aankopen die we met deze schitterende opbrengst konden realiseren: 
  
1 nieuwe fouragetent (6m op 6m) 
5 Eco-compost-toiletten voor een betere hygiëne op kamp 
9 jerrycans 30L met kraantjes  
  
Het lijstje is minder lang, maar de investeringen iets groter. Ook dit jaar willen we verder blijven 
investeren in de scouts en door massaal naar onze twaalfde spaghettislag te komen helpen jullie 
allemaal mee! 
 

mailto:grl_elewijt@yahoo.com
mailto:grl_elewijt@yahoo.com
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Dit gaat terug door aan de scoutslokalen en wel op zondag 9 oktober van 17u tot 20u, meer info op de 
flyer of via de gekende kanalen (inschrijven is niet nodig). 

  
Tot dan, 

  
Fouriers Scouts Elewijt 

 

 

 

21 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! 

29 - 30 oktober: Scoutsrestaurant. Elk jaar organiseren we een restaurant In De Prins waar je kan 
genieten van enkele overheerlijke maaltijden, 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 
Om het jaar in schoonheid af te sluiten gaan we allemaal samen op tentenkamp in de Ardennen. Elke 
tak zit op dezelfde wei, behalve de jin. Zij trekken uit naar warmere oorden. Hou zeker volgende data 
al vrij: 

● Kapoenen: van 7 tot 12 augustus. 

● Kabouters en welpen: van 5 tot 12 augustus. 

● Jong-gidsen, jong-verkenners, gidsen en verkenners: van 2 tot 12 augustus. 

Elke tak gaat ook 2 keer per jaar op weekend. Info hierover vind je bij de tak van de zoon/ dochter. 

 

Groepsfoto’s van op kamp 
Tijdens ‘Den Elewijtse Pijl’ is het mogelijk om foto’s van het kamp te bestellen. Deze zullen 
tentoongesteld worden aan de kassa. Daar kan u de foto’s bestellen en ook al betalen. Tijdens het 
Scoutsrestaurant zal je deze kunnen afhalen aan de kassa. Het is 1,50 euro per foto. 
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Nog benieuwd of nog vragen? 
Neem dan zeker eens een kijkje op www.scoutselewijt.be, vind ons leuk op Facebook: ‘Skoette 
Elewijt’ of volg ons op Instagram ‘scoutselewijt’. Hier plaatsen we regelmatig informatie, foto’s, 
evenementen, ... Het is dus handig als je hier af en toe eens gaat 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 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 
groepsleidingslokaal aan onze lokalen, via grl_elewijt@yahoo.comof op onze gsmnummers: 

Jolien De Meuter - 0479/19.33.42 
Kato Buelens - 0468/18.15.76 
Cyriaque Vanden Wijngaerden - 0468/23.61.30 
 

Laten we er weer een schoon jaar van maken! 

Stevige linker

http://www.scoutselewijt.be/
mailto:grl_elewijt@yahoo.com
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Dag allerliefste kapoenen, mama’s en papa’s 

Joepie, het nieuwe scoutsjaar is weer begonnen! Dat wil zeggen… tijd voor leuke vergaderingen, 

nieuwe vriendjes en enthousiaste leiding. Wij hebben er alvast zin in, jullie ook? 

Zondag 18/09 

Vandaag is het eindelijk zover: onze eerste vergadering samen! Omdat alles nog wat nieuw is, leren 

we elkaar en de scouts vandaag wat beter kennen. Dit doen we aan de hand van leuke 

kennismakingsspelletjes.  

Allemaal welkom van 14u tot 17u aan ons kapoenenlokaal! 

Zondag 25/09 

Eén, twee, drie, vier hup naar achter hup naar voor 

Eén, twee, drie, vier even rust en dan weer door 

Wie kan al raden wat we vandaag gaan doen? Het heeft 

iets te maken met lopen, springen, zweten, dansen en 

nog veel meer!  

We verwachten jullie van 14u tot 17u in jullie coolste sportoutfit aan ons lokaal.  

Zondag 02/10 

Zijn jullie klaar om zeventig jaar verder in de tijd te reizen, want vandaag 

kruipen we in de huid van echte oma’s en opa’s! We voelen ons vandaag 

een dagje ouder en daarom spreken, gedragen, lopen en kleden we ons 

wat anders.  

We zien jullie graag verkleed als oma’s en opa’s van 14u tot 17u aan onze 

lokalen! 

Zondag 09/10 

Eten we vandaag chocolade, 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 14u tot 17u aan de lokalen. 
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Zondag 16/10 

Vandaag halen we onze creatiefste kant naar boven. We ontdekken wie de beste 

kunstenaars zijn en wie de nieuwe Van Gogh’s van Elewijt en omstreken zijn.  

Van 14u tot 17u knutselen we er samen op los! 

Zondag 23/10 

Wij zoeken een schat, wij zoeken een schat. Wij zijn om die te vinden al dagenlang op pad 

Haal jullie speurneuzen maar boven, want we gaan op zoek naar onze grote schat! Het zal een zware 

tocht worden dus trek jullie stapschoenen maar aan.  

We zien jullie graag van 14u tot 17u aan ons lokaal om onze buit te zoeken! 

Zondag 30/10 

Helaas pindakaas dit weekend is het geen vergadering, maar wel tijd voor ons jaarlijks 

scoutsrestaurant! Dit betekent dat we dus geen vergadering op zondag doen, maar dat we zaterdag 

en zondag een gezellig eetfestijn met de scouts houden. Jullie moeten ons dus niet missen, want je 

kan heel het weekend met al je familie en vriendjes komen eten op het scoutsrestaurant.  

Voor extra uitleg hierover, zie woordje van de grl. Hopelijk tot dan! 

 

Belangrijke data 

- Spaghetti slag fouriers:  09/10 

- Scoutsrestaurant:  29/10 – 30/10 

- Eerste kapoenenweekend:  26/11 tot 27/11 !! 

- Alternatoeria:  11/03 

- Tweede kapoenenweekend:  17/03 tot 19/03 !! 

- Processie:  29/05 

- Groepsuitstap:  01/07 

- Scoutskamp:  02/08 tot 12/08 → kapoenenkamp: 07/08 tot 12/08 

 

Zo, dit was onze eerste samen van het jaar. We staan al te popelen om eraan te beginnen!  

Dikke knuffels de kapoenenleiding xx 

Tine:  0468 13 38 61 

Lobke:  0468 28 54 70 

Kobe:  0468 54 85 15 

Emma:  0470 47 80 68 

Soetkin:  0478 73 71 51 

Briek:  0468 34 95 21 
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Elabaaa lieve kabouters, 

Het nieuwe scoutsjaar is weer daar! Yessss! 

Er staat dan ook een nieuw mega leuk leidingsteam voor jullie klaar! Wij zorgen dit jaar elke zondag 

weer voor super toffe vergaderingen & kei leuke spelletjes! 

We hebben alvast heeel veel zin om erin te vliegen, hopelijk jullie ook?! 

Zondag 18 september 

Oh my god, de eerste vergadering van dit jaar, mega spannend! Maar wat is jullie schoenmaat? En 

wat is jullie lievelingseten? We zijn alvast heel benieuwd om jullie beter te leren kennen. Dit gaan we 

dan ook doen!  

Van 14u – 17u op onze favoriete plek, de lokalen! 

Zondag 25 september 

Spelletjes in een kring. Spelletjes met veel lopen. Spelletjes met tikken. Spelletjes met stoelen. 

Spelletjes met welpen, neeee mopje niet met welpen      . Vandaag spelen we alle soorten spelletjes, 

echte scoutsspelletjes! 

Van 14u – 17u aan de lokalen! TOT DAAAAN! 

Zondag 2 oktober 

Bel maar naar jullie favoriete vriendje, nichtje, of roep je 

broer of zus want vandaag is het VRIENDJESVERGADERING! 

Jullie mogen dus voor één keer iemand meenemen naar de 

scouts om samen met ons een super, mega, kei leuke 

zondag te hebben! Weet jij al wie je meeneemt?  

We verwachten jullie & jullie vriendjes van 14u – 17u aan de lokalen!  
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Zondag 9 oktober 

Vandaag verlaten we ons geliefde scoutsterrein, en gaan we het bloso domein onveilig maken! Kom 

allemaal MET DE FIETS!!  

Om 14u aan de lokalen, waar we om 17u ook terug zullen zijn!  

Zondag 16 oktober 

Zingen, dansen, springtouwen,…. Wat is jouw talent??? 

Vandaag kan je het ons laten zien, in onze fantastische 

kabouter TALENTENSHOW-vergadering. Begin al maar te 

oefenen, want de jury zit al klaar!  

Van 14u – 17u aan de lokalen, 

Kusjesss  

Zondag 23 oktober 

Koekjes, snoepjes, fruit, chips, hmmm lekker! Vandaag 

eten we ons buikje rond, dus kom zeker met je favoriete 

snack naar de lokalen! Kom je mee uitgebreid genieten van 

14u – 17u? 

Zondag 30 oktober 

Ohnee, dit weekend is het geen vergadering     ! Maaaaar geen zorgen, want dit weekend kunnen 

jullie komen genieten op het SCOUTSRESTAURANT! Jullie leiding zal hier hard aan het werken zijn, 

dus komen jullie eens dag zeggen?? 

We zien jullie graag komen! Tot dan xxx 

 

Zooo dit was het dan al voor september en oktober! Lees nog even verder voor wat belangrijke data 

& info. 
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Nog enkele belangrijke data 

• Spaghettislag fouriers (aan de lokalen):  

• De twee kabouterweekends 

- Weekend aan de lokalen: 18-20 november 

- Weekend op verplaatsing: 17-19 maart 

• Scoutsrestaurant: 29 en 30 oktober 

• Ontbijtmanden:  

• Kamp: 5 – 12 augustus 

!!BELANGRIJK: Zoals jullie weten is er elk jaar in augustus ons MEGA TOFFE SCOUTSKAMP! We 

willen jullie er allemaal natuurlijk bij! Daarom is het belangrijk om te weten dat om mee te mogen op 

kamp het de bedoeling is dat jullie minstens 2/3 van de vergaderingen aanwezig zijn. 

Voilaaa dit was het dan voor de eerste samen van dit scoutsjaar! Volgende maand zijn we er weer, 

met nog meer leuke activiteiten! 

Lieve kusjes, de kabouterleiding, 

Marie, Robbe, Elena, Lotte & Fiebe 

Nummers leiding: 

Fiebe: 0470487303 Marie: 0471365267 

Lotte: 0484354443 Elena: 0474182080  

Robbe: 0468285484 
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Hallo welpen en welkom bij jullie eerste samen van dit nieuwe scoutsjaar!  

Het is september en dat wil zeggen dat we helemaal opnieuw beginnen… 

Nieuwe leiding,… nieuwe eerstejaars,… en vooral ook een heleboel nieuwe vergaderingen!! 

Benieuwd naar wat wij allemaal in petto hebben voor jullie deze maand? Lees dan snel verder! 

Zondag 18/09: kennismakingsvergadering van 14-17 

Het is een nieuw jaar en dat wil ook zeggen dat jullie nieuwe leiding hebben. Het 

probleem hierbij is dat wij jullie nog niet kennen, maar jullie ons ook nog niet. 

Daarom gaan wij hier direct verandering in brengen tijdens onze 

kennismakingsvergadering! Heb jij zin om ons, en de andere welpen, op een speelse 

manier te leren kennen? Kom dan zeker van 14 tot 17 naar de scouts!  

Zondag 25/09: sportvergadering van 14-17 

Nu dat we elkaar al een beetje kennen is het tijd om te zien wie de 

snelste is, wie de sterkste  is, wie het beste een bal kan vangen of 

smijten, en zo verder… We willen dus zien wie van de welpen de beste 

sporter is! 

Trek jullie sportiefste outfit alvast aan, want vandaag is het 

sportvergadering van 14 tot 17 aan de lokalen.  

Zondag 02/10: plaats-voorwerp-spel spel van 14-17 

Vandaag beslist het lot wat we de komende 3 uur gaan doen. 

Pottekestamp met een wc-rol aan de hondenschool? Trefbal 

met een knuffel in het bos? Of misschien tik tak boem met een 

ei aan de kerk? Dit komen we allemaal vandaag te weten. Maar 

wat wel zeker is, is dat wij jullie vandaag met veel plezier van 14 

tot 17 aan de lokalen zien!  

Zondag 9/10: bosstratego van 14-17 

Wie o wie bouwt het beste kamp, kan dit het beste beveiligen en hierin zo 

goed mogelijk zijn vlag verstoppen? Ben jij dit? Kom dan zeker deze zondag, 

van 14 tot 17 op de scouts, bewijzen dat jij de kampioen bent van 

bosstratego!  

Zondag 16/10: maffiavergadering van 14-17 

Hola cachorros, 

vandaag is het tijd om jullie criminele kantjes naar boven te halen, want het is 

namelijk maffiavergadering. We starten de vergadering met een strijd tussen 

twee welpenfamilies, waarbij maar één kan overblijven. Het beloofd een strijd 

om leven en dood te worden… 

Wie deze strijd wint zullen wij tussen 14 en 17 uitvechten aan onze lokalen.  
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Zondag 23/20: 1 tegen allen van 14-17 

Jullie zijn dit jaar met een heleboel welpen en zullen dus waarschijnlijk denken dat jullie de leiding 

makkelijk aan kunnen, maar is dit wel echt zo? Zijn jullie wel zo sterk, snel en slim als jullie beweren?  

Denk jij van wel? Kom je dan deze zondag van 14 tot 17 bewijzen aan de scouts tijdens 1 tegen allen. 

Kunnen jullie ons toch verslaan? Wel, dan wacht er een lekkere verrassing op jullie. Zo niet is die van 

ons      .  

Zaterdag 29/10 en zondag 30/10: scoutsrestaurant 

Dit weekend is het helaas geen scouts, omdat jullie leiding druk bezig is met te werken op het 

scoutsrestaurant…      MAAR wees niet getreurd, want jullie kunnen ons zien terwijl jullie met jullie 

familie hier komen eten! Dus hopelijk tot dan! 

P.S. er is een filmruimte       

Belangrijke data: 

- 29/10-30/10: scoutsrestaurant  

- 11/11-13/11: eerste welpenweekend 

o Verdere info volgt later via mail 

Belangrijk voor de ouders 

Vanaf dit jaar werken wij terug met een aanwezigheden lijst om mee te mogen op kamp. Dit wil dus 

zeggen dat uw zoon minstens 1/3e van de vergaderingen aanwezig moet zijn om mee op kamp te 

mogen. Voor de welpen met gescheiden ouders is dit wat anders. Deze welpen moeten 9 keer 

komen alvorens ze mee mogen op kamp.  

Dit was het dan voor deze maand, wij zien jullie graag terug volgende maand op de scouts! 

Groetjes, 

Jacala, Rashka, Mang, Bagheera en Baloo. 
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Hello ladieees! 

Het nieuwe scoutsjaar kan eindelijk beginnen! Wij hebben er alvast mega veel zin in, hopelijk jullie 

ook. We gaan jullie niet langer in spanning houden, we zullen direct vertellen welke leuke 

vergaderingen we de eerste maanden in petto hebben. 

18 september: 

Bij een nieuw scoutsjaar hoort natuurlijk ook nieuwe leiding. Aangezien wij jullie nog wat moeten 

leren kennen, spelen we vandaag het KENNISMAKINGSSPEL. Zijn jullie benieuwd naar jullie nieuwe 

leiding en naar jullie mede-jogi’s, kom dan zeker naar de scoutslokalen van 14u tot 17u. 

25 september: 

Vandaag spelen we het kei leuke VOORWERP-PLAATS-SPEL SPEL. Van 14u tot 17u aan de 

scoutslokalen. 

2 oktober: 

Er is een dode persoon aangetroffen in Elewijt, maar de politie heeft jullie hulp 

nodig om het mysterie op te lossen. Vandaag veranderen we in echte 

detectives, we spelen namelijk CLUEDO! Van 14u tot 17u aan de lokalen.  

9 oktober: 

Vandaag halen we onze sportkleren naar boven, want het is SPORTVERGADERING. Zijn jullie klaar om 

wat te zweten? Kom dan zeker verkleed in jullie mooiste sportoutfit naar de scoutslokalen van 14u 

tot 17u.  

Die avond is het ook spaghettislag op de scouts, en na al dat sporten hebben we natuurlijk veel 

honger gekregen. Kom dus zeker na de scouts een lekkere spaghetti eten samen met je gezin.   

16 oktober: 

Deze zondag gaan we onze groep een beetje uitbreiden, het is namelijk VRIENDJESVERGADERING! 

Neem allemaal een vriendje mee naar de scoutslokalen van 14u-17u. 

 

23 oktober: 



Jong-gidsen 

 

Taart, chips, koeken, snoep, cake,… neem het allemaal maar mee naar de scouts want vandaag is het 

BOEFVERGADERING! Zijn jullie klaar om jullie buikje rond te eten, kom dan van 14u-17u naar de 

lokalen.  

 

 

 

29-30 oktober: 

Dit weekend is het spijtig genoeg geen vergadering, maar wees niet getreurd je kan wel komen eten 

op het scoutsrestaurant. Zowel zaterdagavond als zondagmiddag en -avond kan je in zaal De Prins 

komen genieten van lekker eten, opgediend door jullie favoriete leiding. Hopelijk tot dan! 

 

BELANGRIJKE DATA: 

• Spaghettislag: 09/10 

• Scoutsrestaurant: 29/10-30/10 

• 1ste jogiweekend: 25/11-27/11 

• 2de jogiweekend: 17/03-19/03 

 

GROETJES VAN JULLIE NIEUWE LEIDING!!! 

                  

       Nils    Martje   Brikke      Merel 



Jeevee’s 

 

Nieuw jaar nieuwe leiding, wij willen alvast iedereen een zalig kerstfeest, goede 

examens, gelukkig nieuwjaar, vrolijk pasen, weer goeie examens en een goed kamp 

wensen. 

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

Belangrijke data 

29-30 scoutsrestaurant 

25-27 november eerste weekend  

2de weekend is survival weekend met nog geen datum. 

18 sep, Wie is die chappie? vergadering 14-17u  

welke chappie komt er naar de vergadering? wij weten het ook ni dus gaan we elkaar 

leren kennen. Wees erbij of ge bent sus.  

  

 

25 sep JV’s zoeken vergadering 14-17u 
Er zijn teveel JV’s ge vent dus gaan we op jachtseizoen. 

 



Jeevee’s 

 

 

2okt quizz 14-17u 

Door corona hebben jullie geen school gehad dus bereid jullie grijze mayonnaise 

maar al voor want vandaag gaan we jullie hersenen kraken. 

9okt paralympische spelen 14-17u 

We gaan spelletjes spelen waar sommige van jullie gaan zich thuis voelen  

Na de vergadering is het spaghettislag dus blijf na de vergadering wa schimmelen 

voor chap 

16okt De stoel 14-17u 

Wie van jullie kent Elewijt als zijn broekzak en heeft een fotografisch geheugen? 

Diegene die over deze twee eigenschappen beschikt wordt de winnaar van vandaag! 

Zet jullie schrap voor de wedstrijd van jullie leven en wie weet ga 

je naar huis met een mooie reischeque 

23okt peekie blaenders 14-17u 

maffia spel je weet het wel, zelfde als bij de welpen en kapoenen. 

origineel 

29-30okt chappen in de bibliotheek 

Het is scoutsrestaurant 

Hopelijk zien we elkaar op het scoutsrestaurant. 

Meer info bij woordje GRL 

 

 

 

 

 



Gidsen 

 

 

Hola chicas, en primer lugar, muchas gracias por venir a ayudar en DEP. 

Volamos inmediatamente con un nuevo liderazgo y la esperanza de un buen año. 

 

18/09 

Hoy comenzamos tradicionalmente como otros años con el 

conocido. Este año lo estamos haciendo un poco más picante. Te 

esperamos en este encuentro de 14:00 a 17:00 en el local para la 

presentación XXL 

 

25/09 

Bate de béisbol, palo de golf, bolígrafo, vaso, 

cepillo, restador, papel toalla, almohada, jabón, 

lima, pelota de tenis, raqueta de pádel, melón, red 

bull, cola, manzana, philadelphia, traje de baño, 10 

pares de calcetines, ipad, Uniforme FCB, chorizo, 

queso, uña de mamá, tabla, queso de cabra, olla, 

dentífrico, ratón, burro, bidón de gasolina, 

paellera, barbacoa, bicicleta, zapatillas, coche, 

paraguas, avispero, rueda de bicicleta, piscina, 

monstruo, azulejo, peluche, peluca, palmera, 

satélite, montaña, molino de viento, bigote de 

barriga, bolsa de gucci, camiseta de gucci, 

pastillas, botella para beber, k3, vello en el pecho 

de papá, tv, cafetera, collar. Todo es posible con 

1000 soles. de 14:00 a 17:00 con pelota de tenis 

en el recinto. 

 

02/10 

Tengo un lugar, tengo un juego, juego de lugar. 

Tengo un objeto de lugar, uh objeto de lugar 

lugar-juego, objeto-hechizo, 

uh, lugar-objeto-juego-juego 

 

de 14:00 a 17:00 en el local 



Gidsen 

 

 

09/10 

"Yo, aquí estamos de nuevo, el terror de todos los 

ladrones, como travesuras luchando contra el 

crimen 

Aquí estamos de nuevo, no te puedes meter con 

nosotros porque somos los granos de pimienta. 

1,2 ladrones y mafiosos 

3.4 matones y estafadores 

5.6 siempre a la caza 

7,8 velamos día y noche 

Sobre ladrones y gánsteres sobre ladrones y 

criminales los ahuyentaremos 

Hay aventuras en el aire 

Y el aprendizaje no es uno de ellos, solo hazlo en 

segundo lugar. 

Las aventuras están en el aire. 

14:00-17:00 en el local con gismo 

 

16/10 

los capones son lo mejor contra nosotros nadie puede, y si 

nos quieren acosar los convertimos en la sopa BOOM. 

Hoy retrocedemos en el tiempo y ya nos estamos 

comportando como auténticos capones. Misma hora, mismo 

lugar. 

 

 

23/10 

¿Quién es el cobarde más grande del grupo? No te atreves a 

oler sal, no te atreves a tirar mantequilla con la nariz, no te 

atreves a beber a través de un calcetín, no te atreves a un 

trago de tabasco, no te atreves a una cucharada de canela, 

no te atreves a tragar un huevo crudo. 

¿Quién, oh, quién no se atreve? 

Misma hora, mismo lugar 

 



Gidsen 

 

Estirar brazos, expulsar bien 

y ahora de lado, extender y cerrar. 

Estoy en el agua, que lindo es eso 

Estoy en el agua, estoy avanzando. 

Nadando sobre tu estómago, nadando sobre tu 

espalda 

rápidamente al otro lado y luego de regreso. 

Nadando sobre tu estómago, nadando sobre tu 

espalda 

rápidamente al otro lado y luego de regreso. 

Salta suavemente, saltitos 

con mucho cuidado, ahora abajo. 

Me tiro del trampolín, eso va bien 

Salto del trampolín, me gusta hacer eso. 

Nadando sobre tu estómago, nadando sobre tu 

espalda, 

rápidamente al otro lado y luego de regreso. 

Nadando sobre tu estómago, nadando sobre tu 

espalda 

rápidamente al otro lado y luego de regreso. 

Cabeza hacia atrás, con el estómago hacia arriba, 

ambas manos a los lados. 

Practico la espalda, que rico 

Practico la espalda, te paso. 

Nadando sobre tu estómago, nadando sobre tu 

espalda, 

rápidamente al otro lado y luego de regreso. 

Nadando sobre tu estómago, nadando sobre tu 

espalda 

rápidamente al otro lado y luego de regreso. 

Hoy vamos a nadar en Lier, ¡más información 

seguirá a través del grupo! 

 

 

 

 

 



Gidsen 

 

06/11 

Bien con las chicas, chicas, chicas de mayo 

Chicas, chicas, chicas, quédense conmigo 

Bien con las chicas, chicas, chicas de mayo 

Chicas quédense conmigo 

Bien con las chicas, chicas, chicas de mayo 

Chicas, chicas, chicas, quédense conmigo 

Bien con las chicas, chicas, chicas de mayo  

Chicas quédense conmigo 

Buenos cuestionarios con las chicas, chicas. 

Ya sabes, a la misma hora, en el mismo lugar, calienta 

tu vejiga. mear en venir 

 

11-12-13/11 

Weekend 

 

 

 

 

 

 

 



Verkenners 

 

 

Ewa dreiries, niffo’s, bruurs, swakkes en anderen. 

 

Na het kamp van formaat van vorig jaar gaan we er dit jaar weer helemaal invliegen. Dit jaar gaan we 

het met drie ervaren ware scouten jullie trotseren.  

We zijn er al sterk aan begonnen met het fietstochtje op den DEP, maar dat was natuurlijk 

kinderspel. Vanaf nu beginnen de vergaderingen op zondag dus we gaan er een nice jaarke van 

maken.  

 

18/09 

Neven, aangezien we vorig jaar ons lokaal als een stort hebben achter gelaten moeten we dit eens 

inorde zetten. Maar niet getreurd, we gaan er een chill dagske van maken waar we elkaar gaan leren 

kennen. En natuurlijk nabespreken met een hapje en een drankje in onze Verkennerbar (shpelen is 

hier ook toegestaan) 

C U om 14h @Locals.  

 

25/09 

Plaats  

Voorwerp 

Spel  

Spel. 

 

2/10 

Met de slogan “wij gaan winnen” zetten we ons jaar voort. Maar om gezamenlijk succes te bereiken 

is er ook rivaliteit nodig om elkaar sterker te maken. Vandaag zullen we dus clashen voor de 

bovenste trede, hier zullen we allemaal apart strijden voor onze persoonlijke doelen. Er zullen geen 

vrienden worden gemaakt tussen 2 tot 5. Diezelfde uren dus in de Verkennerbar. 

 

 

 

  



Verkenners 

 

9/10 

Dus kom allemaal met de FIETS 

Achteraf een goei spaghettike eten van onze eigen Fouraaaash.  

 

16/10 

Ookal begint het rustig aan wat kouder te worden gaan we ons 

vandaag toch wat nat maken. Niet met water maar met iets wat 

uit een kip komt. Spaart dus al wat rotte eieren en pakt er 

allemaal mee.  

14h at het kippenkot aka verkennerbar.  

 

23/10 

Chappen Chappen Chappen neven! 

Pak dus allemaal chap mee…  

14h at Verkennerbar 

 

29&30/10 

Tis scoutsrestaurant dus wij gaan weer is wat afwassen. Niet getreurd, das chill want ge kunt wat 

shpelen en lauwe frieten eten met peperroomsaus.  Check de FB en Insta voor de uur regeling.  

 

Zo neven, dat was het dan voor deze eerste maanden.  

Peace the f out. 

(pixelated) Groetjes xxx 



Verkenners 

 

 

Simon, Korneel & Sam 



   Jin 

 

Yes yes yes. Het beste jaar van u scoutsleven is aangebroken! We gaan er een knaller van maken! 

Die eerste zin was van Manon onze excuses daarvoor. 

Als ge een beke verder leest kunt ge de planning van de komende maand vinden. 

Vragen voor degene da het ni snappen moogt ge altijd in onze groep stellen, dan verduidelijken we 

sommige onbegrepen dingen wel voor jullie. 

 

18 september 

Hallo grote jinners en kleine Robin. Vandaag gaat Manon eindelijk ook eens komen. Ze vergeet soms 

dat ze jinleiding is en wilt gewoon mee op buitenlands kamp. Daarom houden we op het einde van 

de dag een stemming of we haar wel willen houden. Denk op voorhand al eens na!  

We gaan zoals afgesproken gaan werken in het Bloso domein, waar K3 een echt groot feestje gaat 

bouwen. Uiteraard wordt het plezant maar hou jullie poten thuis want we willen niet nog een 

zwangere K3 erbij! (Leiding heeft die al geshotgunned en Manon, Yanne of Yitse gaat Gertje fixen 

zodat we met zijn boot op Jinkamp kunnen). We spreken om 8u30 af aan de scoutslokalen met de 

fiets x 

 

25 september 

Vandaag staat de standaard 1e jinvergadering op de plan, ookal is het eigenlijk al de 2de vergadering. 

We gaan hier niet te veel woorden aan vuil maken, kom allemaal van 14u tot 17u naar de scouts IN 

EEN ONESIE!  

 

1 oktober  

Deze zondag staat er geen zondagvergadering op de planning. Aangezien we gisteren heel de dag  

zijn gaan werken op de mosselfeesten van onze Nonkel gunnen we jullie vandaag een namiddag 

vrijaf zodat jullie toch nog wat school kunnen werken dit weekend. Uiteraard zijn jullie wel welkom in 

de jinbar die start om 17u! 

 

9 oktober 

Geheimen, raadsels, vraagtekens... Wie, wat, hoe, waar... Allemaal vragen die jullie gaan stellen 

vandaag om 14u aan de lokalen!  

 

16 oktober 

Tomaten, deeg, kaas, hesp, water, gist, zout, peper, basilicum, mozzarella, salami, wel of niet ananas 



   Jin 

 

 

16 oktober tot 23 oktober 

Na de vergadering van deze zondag staat jullie allereerste midweek op de planning. De details komen 

nog in de voorgaande weken!  

 

 

29 & 30 oktober 

Na al het tappen op andere feesten kunnen we onze nieuw gevonden skills is gebruiken voor de 

scouts. 

Wij moeten namelijk de bar doen op het scoutsrestaurant, de scouts vraagt dus zaterdag en 

zondagmiddag jullie hulp om heel elewijt van drank te voorzien.  

We sturen jullie nog wel om een shiftenlijst te kunnen maken jeweetwelhoedagaat. 

 

 

Dit was dan de ensemble voor deeze maand, hopelijk hebben jullie al wa genoten van julie nieuw 

gevonden vrijheid in de scouts. En hopelijk vinden jullie Manon al een ietsje klein beetje leuker als in 

het begin van de maand, wij vinden dit ook heel moeilijk om te doen. 

 

Kusjes en tot volgende maand xx 

 

Manon, Max en Vince 

 

 

  



   Achterflap 

 

 

 

 

 

 



   Achterflap 

 

 


