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Woordje GRL 

 

 

 

Dag beste leden en ouders!  

 
De eerste twee maanden vlogen voorbij. We verwelkomden vele nieuwe leden, leerden de 
leiding beter kennen, speelden samen leuke dingen en genoten tijdens onze eerste 
evenementen van goed gezelschap en lekker eten. We zijn blij dat we jullie steeds zo talrijk 
mogen verwelkomen op zondag, dat geeft ons veel zin om er ook de volgende maanden 
100% voor te gaan!  
 
Graag willen we jullie namens onze fouriers en onszelf nog eens bedanken voor jullie 
massale aanwezigheid op de spaghettislag. We haalden een mooie winst binnen, hiermee 
kunnen we weer nieuw kookmateriaal kopen voor op kamp. Een DIKKE MERCI dus, aan al 
wie mee promo maakten of is komen eten!   
 
Het ene eetfestijn is nog maar net achter de rug of het volgende staat al voor de deur. Op 29 
en 30 oktober zijn jullie van harte welkom op ons jaarlijks scoutsrestaurant. Op 
zaterdag openen we de deuren al om 17 uur. Tot 21 uur kunnen jullie genieten van verse 
soep, rivierkreeftencocktails, hoofdgerechten en desserts. Op zondag serveren we dit van 11 
tot 20 uur In Den Prins in ons geliefde dorp. Handig om te weten: we kunnen naast cash ook 
een betaling via onze payconiq ontvangen. We raden jullie dus aan de app (‘payconiq by 
bancontact’) op voorhand te downloaden indien je hier gebruik van wilt maken. Momenteel 
zijn we nog volop aan de voorbereiding bezig om er ook dit jaar een topeditie van te maken! 
Hopelijk zien we jullie daar!  
 

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: grl_elewijt@yahoo.com 

jaar van lidmaatschap of jaar van deelname: 2021-2022 
 

 
Voor we ons woordje afsluiten brengen we jullie graag nog op de hoogte van andere 
aankomende evenementen. Neem dus zeker de agenda er even bij om deze data in het rood 
te markeren: 

• 29-30 oktober: Scoutsrestaurant 
• 17 december: Kerstmarkt 
• 14 januari: Jinfuif 
• 12 februari: Ontbijtmanden 
• 11 maart: alternatoeria 
• 01 juli: groepsuitstap 
• 2-12 augustus: Kamp! 

Check voor meer informatie zeker onze website: scoutselewijt.be. Of zoek ons 
op Facebook voor leuke foto’s en nieuwtjes: Skoette Elewijt. 

mailto:grl_elewijt@yahoo.com


Woordje GRL 

 

 

Stevige linker, 
De groepsleiding 
Jolien De Meuter - 0479/19.33.42 
Kato Buelens - 0468/18.15.76 
Cyriaque Vanden Wijngaerden - 0468/23.61.30 
grl_elewijt@yahoo.com 
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Kapoenen 

 

 

ZONDAG 6/11: 

Stuur alvast maar een berichtje naar jouw vriendinnetje, vriendje, 

zus, broer, nicht of neef, want het is VRIENDJESVERGADERING!!! 

Elke kapoen mag 1 vriendje meenemen naar de scouts om samen 

met ons een super leuke zondag te beleven! 

We verwachten jou en jouw vriendje van 14-17u aan de 

scoutslokalen 

 

ZONDAG 13/11: 

Vandaag is het geen gewone vergadering aan de scoutslokalen, want 

wij gaan samen ZWEMMEN in het zwembad in Lier!!  

Verdere informatie wordt nog gecommuniceerd via de Whatsapp 

 

 

 

 

 

ZONDAG 20/11: 

GEEEEEEEEF ACHT! LINKS! RECHTS! LINKS! RECHTS! 

Ja ja dat heb je goed gelezen, vandaag is het 

legervergadering! 

Als je als een echte soldaat wilt komen, mag je zeker 

verkleed komen. 

Wil jij graag bij het kapoenenleger horen? Kom dan 

van 14u-17u naar de lokalen… 

 

 



Kapoenen 

 

 

 

 

26-27/11: 

Het is tijd voor ons eerste echte kapoenenweekend van dit 

scoutsjaar! Dit betekent dat we samen met alle kapoenen een 

nachtje op de scouts blijven slapen, joepie! 

Het start zaterdag 26 november om 1 en eindigt zondag 27 

november om 11u 

Verdere informatie over het weekend wordt gestuurd in de 

Whatsapp en mail 

Wij kijken er alvast enorm hard naar uit!! 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

29-30/10: scoutsrestaurant 

26-27/11: eerste kapoenenweekend 

17-19/03: tweede kapoenenweekend 

 

Voila, dit was het voor de maand november       

 

 

 



Kabouters 

 

Dag Lieve kabouters, 

We zitten al een maand verder in het leukste scoutsjaar ooit. Dit betekent dus dat we al in de maand 

november zitten. Als jullie willen weten wat we deze maand allemaal gaan doen, moet je vlug verder 

lezen! 

Zaterdag 29 en zondag 30 oktober 

Dit weekend is het jammer genoeg geen scouts, maar wees niet getreurd. Als jullie ons toch niet 

kunnen missen of als jullie niet weten wat te doen, kan je zeker iets komen eten op het 

SCOUTSRESTAURANT! Kom dus zeker af samen met je mama, papa, oma, opa, broer, zus,…! 

Zondag 6 november 

Na een weekje vakantie met veel geslaap en gespeel is het tijd om jullie terug klaar te maken voor 

school. Vandaag gaan we eindelijk zien of jullie de spelletjes beter kunnen spelen dan ons. Kunnen 

jullie wel winnen van ons?  

 Kom maar als jullie het tegen ons durven opnemen, aan de lokalen van 14u tot 17u. Wij zijn alvast 

klaar! 

 

Zondag 13 november 

Vandaag gaan we verschillende spelletjes spelen op verschillende plaatsen met verschillende 

voorwerpen. Zijn jullie even benieuwd als ons om te weten hoe dat eruit gaat zien?  

Kom dan zeker naar de lokalen van 14u tot 17u. Tot dan!! 

 

Vrijdag 18 –  zondag 20 november 

JEEJJJ eindelijk is het zover, ons eerste weekend!!!  

Zijn jullie ook zo benieuwd wat we allemaal gaan 

doen en wat we gaan eten en, het belangrijkste, 

wat ons thema is? Ik ga jullie dan niet langer in 

spanning houden. Ons thema is………… 

*tromgeroffel* HULPDIENSTEN. Ben jij een stoere 

brandweervrouw of help je liever de anderen als 

verpleegster of dokter? Kom dan zeker mee op ons 

keileuk weekend. Meer info wordt gestuurd via 

WhatsApp. 

 

Zondag 4 december 



Kabouters 

 

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Jaja dat lezen jullie goed. De Sint komt naar de scouts! Zijn 

jullie dit jaar wel braaf geweest? Kom dat maar te weten aan de lokalen van 14u tot 17u. 

 

 

 

Hebben jullie er ook al zoveel zin in? Wij wel hoor, tot dan! 

Kusjes en knuffels van jullie leiding, 

Fiebe, Elena, Marie, Robbe en Lotte 

 

 

 

 



Welpen 

 

6/11 Boefvergadering 

Vandaag is het zover, De enigste dag waarop we mogen snoepen op de scouts! Het is namelijk 

Boefvergadering! Jullie mogen allemaal jullie lekkerste snacks meenemen van thuis om het daarna 

lekker op te smullen op de scouts van 14 tot 17 u aan de lokalen 

 

 

11/11 - 13/11 Weekend 

Het leukste moment van het jaar is aangebroken, Welpenweekend! ( naast het kamp dan       ) 

11/11 

Het weekend start vrijdag om 19 u 30 u aan de lokalen met als thema Olympische spelen. Na het 

installeren van al het gerief en we afscheid hebben genomen van mama of papa , zetten we het 

weekend in met een classic, het wel gekende sluipspel!  

 

12/11 

Na een goede nachtrust staat er een drukke dag op het programma. In de voormiddag starten we 

met iets dat wat bijna alle welpen goed kunnen namelijk kampen bouwen! De welpen met het beste 

kamp krijgen daarna nog een lekkere beloning. 

Na een drukke voormiddag in de weer te zijn met kampen bouwen, gaan we onze innerlijke atleet 

naar boven halen. We gaan de olympische welpen spelen organiseren! Een hele namiddag vol sport 

en plezier. 

In de avond zal iedereen wel uitgeput zijn, dus gaan we met z’n alle een filmavond organiseren. 

Hierbij zullen natuurlijk alle bijhorende lekkernijen aanwezig zijn       

 



Welpen 

 

 

 

13/11 

Na een heel weekend vol plezier, is het jammer genoeg terug tijd om naar huis te gaan.  

 

Praktische info :   

Start weekend : Vrijdag 11/11 om 19 u 30 uur aan de lokalen ( geen eten voorzien ) 

Einde weekend : Zondag 13/11 om 12 uur ( onbijt voorzien.) 

Kostprijs : 15 euro  

 

Bij vragen over het weekend : 0497252906 of een mailtje. 

 

20/11 Ladderspel 

Deze zondag van 14 u tot 17 u aan de lokalen , gaan wel het wel befaamde ladderspel spelen. Wie de 

meeste opdrachten voltooid zal telkens hoger op de ladder komen staan. Wie het hoogste op de 

ladder staat op het einde van het spel wint! En deze krijgt natuurlijk een gepaste beloning! 

 

27/11 Fotozoektocht 

Vandaag gaan we een fotozoektocht doen! Wie kent Elewijt het beste? Daar gaan we deze zondag 

achterkomen. Van 14 tot 17 u aan de lokalen. 

 

 

 

 



Jong-gidsen 

 

Liefste jogi’s 

Wat is die eerste maand voorbij gevlogen. Hopelijk vonden jullie het net als ons al super leuk 

en kijken jullie uit naar meer. Want wij hebben weer een maand vol leuke vergaderingen in 

petto voor jullie. Joepiee!! Benieuwd??? Lees dan snel verder!  

 

6 november  

Deze zondag spelen we het super coole SNAPCHATSPEL! Voor 1 keer 

gebruiken we sociale media om een kei leuk spel te spelen in Elewijt. 

Fotootjes trekken, opdrachtjes uitvoeren, locaties zoeken en zo veel meer. 

Van 14u tot 17u, be there or be square! 

 

 

13 november  

Vandaag gaan we op jacht. Huhh, maar waarom? Op wie? Hoe? 

Awel, wij geven jullie al die antwoorden van 2 tot 5 op de scouts! Be 

ready voor ons JACHTSEIZOENSPEL!  

 

 

 

20 november  

Beginnen met een appel. Ruilen voor een zak snoep. Van snoep naar een knuffel. Daarvoor 

een oude fiets krijgen. Van die fiets naar een brommer. En dan die brommer doorverkopen 

en met dat geld gaan we dan iets super cools doen… STEL U VOOR…. . Wij zijn natuurlijk aan 

het overdrijven maar we zijn SUPER benieuwd wat jullie kunnen ruilen startende met een 

appel. Jullie ook? Kom dan zeker van 14u-17u naar de scouts voor DE GROTE RUILTOCHT.  



Jong-gidsen 

 

 

25-26-27 november: WEEKEND!!  

Joepie ons eerste weekend. Kei leuk!! En dat doen we niet alleen… nee… de jv’s komen ook 

mee! Nog leuker!! Meer info volgt nog via mail en whatsapp. Hopelijk hebben jullie er mega 

veel zin in, wij alleszins wel :))  

 

 

Dat was het dan voor deze maand. Tot snel voor nog meer leuke, gekke en toffe 

vergaderingen!!  

 

kusjes van jullie super leuke leiding xxx 

 

 

 



Jeevee’s 

 

 

 

Ewa dreiries, dit is de de samen van de elfde maand van het jaar.  

Ook nu staan er wat leuke vergaderingen voor jullie klaar.  

 

6 november van 14u tot 17u 

Vandaag is niet voor da zwakken, want die gaan bij deze vergadering in hun broek kakken.  

Nene grapje, iedereen mag erbij, want vandaag gaan we wat stunten in een wei. (Niet enkel een wei maar 

da rijmde schoon)  

 

13 november van 14u tot 17u 

Hoor ik daar nu trommels of trompetten, jazeker, want vandaag gaan we fretten. 

Breng allemaal wat lekkers mee, of niet, niet mijn probleem.  

 

20 november van 14u tot 17u 

Kent ge da spel me een plaats en een voorwerp en een spel? Ik ni dus hopelijk jullie wel!  

 

25-27 november: weekend 

Deze datum zeker in de agenda schrijven, want dan zijn we weg met de wijven.  

Dat gaat wa geven, dus maak jullie klaar voor het weekend van jullie leven. 

Sommige ouders hebben misschien nu al kopzorgen, maar verdere info zullen we jullie nog bezorgen!  

 

Zo dat was het dan voor november, wij gaan nu verder knabbelen aan gember. Doei.  

 

Kusjes jullie poëtische leiding 

Bert, Thieu, Elias en Yenna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gidsen 

 

Hallo chicassssss,  

Een andere maand, een andere taal, andere vergaderingen, enjoy met de vertalingen (het is niet zo 

accuraat)  

 

23/10/2022 

Днес е срещата, която не смея. Кой какво смее? Какви предизвикателства ще направим все още 

са изненада, но изчакайте, защото ще бъде екстремно. От 2 до 5 в скаутските стаи.  

 

28/10 – 29/10 

Even belangrijk dus dit delen we in het Nederlands       

Jullie worden met zoveel mogelijk verwacht op het scoutsrestaurant om te komen afwassen! Dat is 

echt megaleuk dus allemaal komen!!!!!! Voor de uren en de shiften laten we zeker nog iets weten in 

de instagroep x  

 

 

06/11 

Днес е пикня. Отговарянето на неправилни въпроси е пиене, не е по-трудно. Просто се уверете, 

че знаете колко врати има на скаутите и какъв е тотемът на Dries. На колко години е Яна и до 

коя държава е пътувал Жан? От колко години Бирте е в скаутите? Знаете къде да бъдете! Xxx 

 



Gidsen 

 

11/11 - 12/11 – 13/11 

Уикенд!!!! Цялата информация ще последва по-късно, но вече можем да кажем, че ще 

продължи Mechelen-Zuid. ще правим най-щурите неща, ще вечеряме вкусно и ще си правим 

шеги. Ще бъде мега епичен уикенд, така че не искаме да чуваме извинения, че не можете да 

дойдете. 

 

 

20/11 

Днес е 1 голяма изненада, това е всичко, което можем да кажем. 

 

26/11 

Още една изненада днес и то мега забавна!!! Така че се пригответе за незабравими моменти :) 

 

 

Dit was het dan voor deze maand november,  

Kusjes van jullie allerfotogeniekste leiding ooit 

Andresch, Jean, Birri, Bouw² xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 



Verkenners 

 

 

Ewa dreiries  

tis terug tijd vo wa verghaderingen. Dees is de samen vo november. 

6 november 

Survival weekend waarschijnlijk meer info volgt. Dus checkt uw mail. 

13 november 

komt allemaal met de fiets want we gaan een spelleke spelen in mechelen. Come on KV, Forza 

malinwa 

20 november 

Vandaag gebruiken we een lat niet om de lengte van onze penis te meten. Dus gebruiken we hem om 

centimeters op een kaart te zetten. Het is vandaag centimeter-spel. 

27 november 

Nadat ik geband ben op fortnite dacht ik, ik ga naar de scouts om met een band te smijten. 

Dit is het scheppingsverhaal van de bandenvergadering. Dus van 2-5 aan dat veld van de skoet. 

4 december 

Waarschijnlijk een avond vergadering omdat gelle moe studeren dus meer info volgt via instagram. 

 

Dit was november zhebies 

Kusjes van jullie leiding  

Die grote brede, Die lange smalle, en die kleine dikke. 

 



   Jin 

 

Een nieuwe maand, een nieuwe samen en opnieuw Vince en Max dat jullie behoeden van Manon 

haar mopjes in de Samen x 

 

Zondag 6/11 

Vroom Vroom! Vandaag gaan we helemaal van Calais naar Engeland zien te liften dus vergeet zeker 

jullie pas niet als jullie van 14u tot 17u naar de scouts komen!  

 

Zondag 13/11 

Vandaag krijgen jullie eens de kans om te laten zien of leiding zijn iets is voor jullie want we gaan 

samen met de kapoens gaan zwemmen! Neem allemaal jullie zwembroek, zwembril, bandjes, 

reddingsvest en handdoek mee zodat jullie veilig blijven drijven!  

Jullie hoeven jullie geen zorgen te maken over de kapoenen want je mag 10% van uw leden 

verliezen, dus verdrinken is de boodschap!  

Extra info volgt!  

 

Zondag 20/11 

ooit al is zin gehad om iemand op zijn bek te slagen? of wilt ge al u woede kwijt? Kom dan vandaag 

naar de scouts want we gaan is wa dingen kapot slagen, we beginnen al om 14u tegoei want het 

eerste wat we gaan doen is Vince in elkaar slagen. Tot dan! 

 

Zondag 27/11 

Weten jullie wat de ödögarieu is? of wat de bjôlkenmüller is? Kom dan om 14u met u gewone kleren 

naar de scouts want we gaan namelijk het grote Ikea spel spelen. Vermom u dus in de meest normale 

ikeaganger en probeer eerste te eindigen! 

 

Dit was het dan voor de maand november,  

tot volgende maand! 

 

 



    

 

  



    

 

 


