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Redactioneeltje  

 

 

Examen 

 

Examen, 

ik heb veel stress. 

 

Toch nog liever een saaie les. 

 

Maar dit gaat er echt over. 

Ik studeer dag en nacht. 

 

Ik kan niet meer kijken naar Thuis. 

Vanwege mijn buis. 

 

Ja, 

Frans is niet echt mijn ding. 

Die uitspraak,de spelling. 

 

Voor mij hoeft een examen geen 3 keer per jaar. 

En voila, 

Dit gedicht voor Nederlands is klaar. 



Woordje GRL 

 

Hallo iedereen 
 
Wij willen jullie graag heel hard bedanken voor de grote opkomst naar ons scoutsrestaurant! 
We appreciëren dit enorm!  
 
Opgepast, avondvergaderingen! 
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 om 
hoelaat de vergadering is. 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.   
 
Sinterklaas  
Sinterklaas heeft ons al even een mailtje gestuurd (ja, ook de sint gaat mee met zijn tijd) om 
ons te waarschuwen dat de pieten nog zotter gaan doen dan anders op zondag 4 december 
bij ons aan de lokalen. En hij heeft ons beloofd dat er voor alle flinke kindjes iets lekker zal 
zijn.  
 
Kerstmarkt 
Dit jaar wordt de kerstmarkt in een ander jasje gestoken. Het gaat door op zaterdag 17 
december op de heirweg. Daar gaan wij met de scouts en nog andere verenigingen van 
Elewijt een standje openhouden. Benieuwd wat er allemaal vernieuwd is kom dan zeker een 
kijkje nemen. Meer info krijgen jullie binnenkort.  

 
Weetje van de maand 
Scouts en gidsen Vlaanderen heeft sinds kort een vernieuwde versie van de 
groepsadministratie (online platform met gegevens van de leden). Het is de bedoeling dat 
jullie als ouders deze site en gegevens zelf aanvullen en aanpassen. Je kan een account 
aanmaken met het lidnummer van je kind (te vinden op de lidkaarten die bijna aankomen, 
leiding kan de lidnummers al online vinden).  
De mails die wij als leiding sturen naar al onze leden worden via deze site verstuurd, het is 
dus belangrijk dat je e-mailadres juist geschreven is. Kijk het gerust eens na.   
Opgelet: zet het e-mailadres van de ouder in het vakje voor de ouders en niet van het lid zelf. 
Het gebeurt ook vaak dat de mails verstuurd met de GA in de spambox terecht komen, 
check deze dus zeker ook als je het gevoel hebt dat je onze mails niet ontvangt. 
Als je wilt antwoorden op een mail die verstuurd is via de GA moet je er goed op letten dat 
het e-mailadres van de ontvanger juist is. Antwoord niet zomaar op het adres waarmee deze 
mails verstuurd worden, want zo komt jouw mail niet bij ons terecht. Je kan al onze 
mailadressen (per tak) terugvinden op onze website.   
Onduidelijk? Aarzel niet om ons aan te spreken! 
 
Fiscale en andere attesten 
Attesten voor de mutualiteit kan je nog zeker bij ons binnenbrengen, 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. 
 

 

 



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 

 

 

 



Kapoenen 

 

 

ZONDAG 04/12: 

Dag liefste kapoenen! De maand december gaan we meteen 

goed inzetten met GROOT bezoek, namelijk… DE SINT!  

Zijn jullie dit jaar flink geweest? Jullie leiding wel hoor!       

Jullie leiding, Sinterklaas en zijn roetpieten zien jullie graag aan 

de scoutslokalen van 14u-17u.  

 

 

 

ZONDAG 11/12 

Weet jij hoe het hulpje van Fidel Castro tijdens de Cubaanse revolutie heette? 

Ik alleszins niet, maar dat maakt niet uit, want vandaag organiseren we een superleuke quiz! 

(met iets makkelijkere vragen natuurlijk      ). 

Bereid jullie maar goed voor en dan hopen we alle kapoenen van 14u-17u  

te zien aan de scoutslokalen. 

 

 

 

 

 

ZONDAG 18/12 

Dit weekend zullen jullie helaas de leiding een keertje moeten missen, want het is geen 

scouts…      

Maar niet getreurd want zaterdag (17/12) is er de jaarlijkse kerstmarkt in Elewijt, die dit jaar 

doorgaat op de Heirweg!  

Hopelijk zien we jullie allemaal op de kerstmarkt en anders zien we elkaar volgende week 

weer terug op de scouts. Tot dan! 



Kapoenen 

 

 

VRIJDAG 23/12: 

OH. MY. GOD. ZEI ER IEMAND FEESTJE?! 

Ja, hoor! Vrijdag 23 december geven wij ons eigen kerstfeestje met alle kapoenen. 

Wij voorzien snacks, drankjes, muziek en plezier voor iedereen. Jullie 

hoeven zelf niets mee te nemen, maar iedereen die wilt, mag zich 

zeker verkleden om zo helemaal in de kerstsfeer te komen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE INFO: 

 

In de kerstvakantie zijn er GEEN scoutsvergaderingen! 

Alleen het kerstfeestje vindt plaats op vrijdag 23 december. 

Daarna hopen we jullie in januari weer terug te zien op de avondvergaderingen       

 

Doeidoei! 

De allerliefste, -leukste en -coolste kapoenenleiding  

 

 



Kabouters 

 

Dag liefste kabouters!! Het scoutsjaar gaat al heel snel maar hopelijk hebben jullie even hard als ons 

genoten van ons hulpdienstenweekend. Wij zijn alvast klaar voor onze nieuwe vergaderingen in 

December! 

Zondag 4 December  

De sint is in het land en hij komt ook langs op onze scouts!! 

Zijn jullie dit jaar wel braaf geweest? Dat zullen we samen 

ontdekken van 14u tot 17, Spannendddd!!!! 

PS: Leer jullie favoriete sint liedjes al maar van buiten : ))))   

 

Zondag 11 December   

Vandaag hebben jullie allerliefste leiding een klassieker voor jullie voorbereid!! Wij halen alvast onze 

beste stratego-skills boven, jullie ook? Jullie zijn welkom aan de lokalen van 14u tot 17u. 

 

Zondag 18 December  

Vandaag is er spijtig genoeg GEEN vergadering : (((((  

We zullen vandaag elkaar dus niet kunnen zien op de 

scouts maar jullie zijn altijd welkom op de leukste 

kerstmarkt van het jaar!! Misschien tot dan       

 

Vrijdag 23 December 

Vandaag is het fissa fissa fissa!!! En niet zomaar één nee, een echt kerstfeestje! Met de welpen! Haal 

jullie beste dansmoves, kerstliedjes, kleren, versierkunsten,… maar uit de kast!  

Verdere info volgt nog via de Whatsapp groep! 

 

Vrijdag 13 Januari 

Dit is al weer de eerste vergadering van het jaar, joepieee! Hopelijk hebben jullie ondertussen kerst 

en nieuwjaar goed gevierd en zijn jullie klaar voor een jaar vol 

met scouts!? 

Kom vandaag naar de scouts in jullie beste camouflage outfit en 

begin jullie sluip skills al maar te oefenen!!! Het is tijd voor een 

GIGA LEUK SLUIPSPEL!!!! Jullie zijn welkom op aan de 

scoutslokalen van 19u tot 21u       



Welpen 

 

December (ook wel: wintermaand, kerstmaand, donkeremaand[1]) is de twaalfde en 

laatste maand van het jaar op de gregoriaanse kalender en telt 31 dagen. Vanwege de vele 

feestdagen wordt deze maand in Nederland en België informeel ook wel de feestmaand genoemd. 

Zondag 4/12 van 14-17: Sinterklaas vergadering 

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.  

 

Zijn knecht staat te lachten en roept ons reeds toe : 

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! 

Och lieve Sint Nicolaas, och kom ook bij mij. 

En rij dan niet stilletjes ons huisje voorbij. 

(En rijd toch ons huisje vooral niet voorbij!) 

(en rijd toch niet stilletjes ons huisje voorbij!) 

Zondag 11/12 van 14-17: paintball vergadering 

Heb jij een Pvc-buis thuis en krantenpapier? Neem deze dan 

zeker mee naar de scouts, want vandaag is het paintball 

vergadering! Vergeet niet om een witte T-shirt mee te nemen 

die vuil mag worden.  

Ps. Deze vergadering is niet voor watjes       

Zondag 18/12 van 14-17: stuntvergadering 

Beeld het u in: we zijn op het terrein en in het midden 

staat een grote schans. Vlak achter die schans staat een 

zwembad, met ijskoud water in, vol haaien. Je hebt een 

stoere step, neemt een grote aanloop en doet een salto 

over het zwembad. Je maakt de perfecte landing en 

iedereen is zwaar onder de indruk? 

Klinkt als een droom? Kom vandaag kijken of dromen 

echt uitkomen.  

Vrijdag 23/12: kerstfeestje met de kabouters 

Hou hiervoor zeker jullie mailbox, en de Whatsapp in de gaten voor meer informatie die snel volgt! 

 

Groetjes, 

Jullie allerliefste welpenleiding. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/December#cite_note-djansma-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dag


Jong-gidsen 

 

Liefste Jonge Gidsen 
 

Met ons fantastische weekend achter de rug zijn we aangekomen in december, de maand van de 

vele feestdagen. Maar voor we kunnen genieten van al die cadeautjes en lekkere maaltijden zijn er 

natuurlijk nog examens of grote toetsen die afgelegd moeten worden. Daarom organiseren we 

avondvergaderingen, zodat jullie overdag kunnen studeren als de echte ijverige studenten die jullie 

zijn. #schooliscool 

Lees snel verder om te weten te komen wat we zoal gaan doen op die fameuze avondvergaderingen.  

 

Vrijdag 2 December 
 

Deze vergadering is voor de durvers onder jullie. 

Trek jullie stoute schoenen maar aan, want we 

spelen een spel in het donker. Tikkertje, 

verstoppertje, dikke Berta, sluipspel, schrikspel, 

dropping,…? Wat zal het zijn?? Kom naar de 

lokalen van 19u30 tot 21u30 om het te 

ontdekken! 

 

Zaterdag 10 december 
 

Opnieuw iets eng en in het donker. Maar wees 

niet bang, we spelen niet met vuur. 

Of toch wel! Vandaag is het vuurvergadering. Doe 

allemaal warme kleren, een jeansbroek en stevige 

schoenen aan en dan maken we er samen een 

gezellige, spannende, maar vooral leuke vuur 

vergadering van. Welkom aan de lokalen van 

19u30 tot 21u30. 

(Voor de bezorgde ouder: geen zorgen we 

houden het veilig en u krijgt uw kind terug in 

dezelfde staat als waarin wij het ontvangen 

hebben) 

Disclaimer: De stunts in deze vergadering worden uitgevoerd door professionals, probeer ze niet na 

te doen. 

 



Jong-gidsen 

 

Zaterdag 17 december 
 

Met spijt in ons hart delen we jullie mee dat het dit weekend geen vergadering is. Desondanks hopen 

we jullie wel te zien. Het is namelijk Kerstmarkt in Elewijt en wij zullen daar met de scouts ook 

aanwezig zijn. Kom dus zeker een gezellige babbel met ons slaan terwijl je geniet van een lekker 

hapje en drankje. Tot dan! 

 

Dinsdag 27 december 
 

De meeste kerstfeesten zijn waarschijnlijk achter 

de rug. Maar niet getreurd want er komt er nog 

eentje. Vandaag doen we kerstfeestje op de 

scouts! Samen met de JV’s maken we er een 

super leuke avond van. Om samen Kerst te 

vieren zullen we met z’n allen genieten van een 

lekker avondmaal. Vervolgens geven we al onze 

(denkbeeldige) centen uit in het casino. Het is 

dus casinonight WHOOP WHOOP!! Kom allemaal 

verkleed in thema Las Vegas of Casino en neem 5 euro mee voor het eten. 

Afspraak om 19u30 aan de lokalen en om 21:30 mogen jullie weer naar huis. 

 

Ziezo, dat is de planning voor december. Hopelijk zijn jullie er zo vaak mogelijk bij! 

Wij kijken er weer enorm naar uit! 

 

Beste groeten en al vast Fijne feestdagen gewenst! 

Groetjes van jullie kleine kapoentjes 

Merel, Martje, Nils en Brikke 

 

 

 

 

 

 



Jeevee’s 

 

Welkom bij de laatste samen van 2022, hopelijk gaan de examens wat lukken voor iedereen. Zodat 

jullie zondagnamiddag als flinke studenten kunnen studeren beginnen de avondvergaderingen. 

Tijdens de kerstvakantie is er maar 1 vergadering zoals jullie hieronder zien.    

 

2 december  

Door de grote toetsen en 

examens zijn jullie misschien wel 

wat gespannen, daarom gaan we vandaag goe chillen, filmpje zien, hapke eten. Kom van 19:30 tot 

21:30 om erachter te komen welke film we gaan zien! 

 

9 december  

Voor het spel van vandaag is het best dat je donkere, niet 

opvallende kleren aandoet. Kunnen jullie al raden welk spel 

we gaan spelen? Kom van 19:30 tot 21:30 naar de lokalen om 

erachter te komen!! 

16-17 december  

Spijtig genoeg is er deze week is het geen scoutsvergadering omdat het Kerstmarkt van Elewijt is.  

Hopelijk zien we jullie daar! Meer informatie is te vinden in het woordje GRL. 

 

27 december  

Scouts op een dinsdag? Ja je leest het goed! Vandaag vieren 

we Kerst samen met de vrouwelijke wederhelft. Het thema 

voor deze avond is casino dus ge moogt u is wa chiquer 

aankleden voor de scouts. We gaan dus eerst samen een 

hapke eten en dan wat casinospelletjes spelen. Weer van 

19:30 tot 21:30 en het zal 5 euro kosten.  

 

2022 zit erop, wij wensen jullie allemaal een geweldig 2023 toe 

met veel leuke vergaderingen en een geweldig kamp!  

 

 

 



Gidsen 

 

Hallo girlsssss,  

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

accuraat)  

 

 

2/12 

Wedstryd met hitte.  

Van 19-21 op die terrein!  

 

 

 

10/12 

Wankel op ’n mens se voete met die gaste. 

Tyd en plek om te volg.  

 

 

 

 

 

Kersfees 

 

3de jaar stuur jou hiervoor.   

 

 

 

Van jou capon gids leierskap xxxxxx 

 

 



Verkenners 

 

 

 

Fakka boys 

Na een lijpe maand november staat december al voor de deur! 

9 december 

Aangezien jullie volop aan het studeren zijn als een echt goeie student krijgen jullie vandaag de 

nodige ontspanning. In plaats van te focussen op school is het vanavond efkes focussen op iets 

anders namelijk de ladiessssss. Met andere woorden: we gaan discoschaatsen met de gidsen! 

Verdere info volgt nog via de Instagram 

28 december 

Jullie hebben natuurlijk al 1 of meerdere kerstfeestjes gehad maar dit is natuurlijk jullie hoogtepunt. 

Vanavond is het kerstfeestje met de gidsen! Ziet da ge er deftig uitziet zodat jullie goeeee kunnen 

spelen vanavond, want tis nodig. Verder info volgt nog  

 

Dit was december al weer swakkes 

Kusjes van jullie kapoenen xx 



   Jin 

 

Zaterdag 3 December - VUURVERGADERING 

 

Vrijdag 9 December – KERSTMARKT BXL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERSTFEESTJE – to be announced… 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Jin 

 

 

 

 

Vrijdag 14 Januari - JINFUIF 

 

Verkoop dit lelijke kerstkaartje zoveel mogelijk en ge wint ne Fanta. Ten voordele van…ons jinkamp 

Fijne Vakantie! 

M,V,M 

X 

 

 



   Achterflap 

 

 


