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Voorwoordje	  Groepsleiding	  
	  
Beste	  Ouders	  en	  geliefde	  leden	  
	  
De	  bovenstaande	  foto	  toont	  hoe	  ook	  vorig	  jaar	  weer	  het	  kampvuur	  op	  kamp	  
een	  groot	  succes	  was.	  Gezellig	  samen	  rond	  het	  kampvuur	  babbelen,	  lachen,	  
spelen	  en	  zingen!	  
	  
De	  tijd	  is	  weer	  aangebroken	  om	  er	  wederom	  een	  super	  scoutsjaar	  van	  te	  
maken.	  Na	  enkele	  maanden	  van	  rust	  en	  voorbereiding	  op	  het	  nieuwe	  jaar	  
staat	  er	  ook	  dit	  jaar	  weer	  een	  frisse,	  jeugdige	  en	  geëngageerde	  leidingsploeg	  
klaar	  om	  jullie	  iedere	  zaterdag	  te	  entertainen.	  
	  
Nieuw	  dit	  jaar	  is	  onze	  heropstart	  van	  de	  kapoenentak.	  Nu	  kunnen	  ook	  weer	  
de	  allerjongste	  leden	  bij	  ons	  terecht.	  Wij	  hopen	  vele	  jonge	  zielen	  te	  mogen	  
ontvangen	  dit	  jaar.	  	  
	  
Enkele	  leiding	  zeggen	  de	  leidingsploeg	  vaarwel,	  zo	  moeten	  we	  afscheid	  
nemen	  van	  Patrijs,	  een	  altijd	  enthousiaste	  man	  die	  zeker	  gemist	  zal	  worden,	  
van	  Beo,	  een	  aimabele	  leider	  die	  zeker	  zijn	  stempel	  achterlaat,	  van	  
Wasbeer,	  de	  kopman	  die	  scouts	  altijd	  vooropstelde,	  hij	  zal	  wel	  nog	  
aanwezig	  zijn	  op	  sommige	  momenten.	  Deze	  leiders	  worden	  opgevolgd	  door	  
een	  resem	  jonge	  en	  enthousiaste	  nieuwe	  meute	  leiders	  en	  leidsters.	  
Met	  onze	  vernieuwde	  en	  ook	  sterk	  verjongde	  leidingsploeg	  laten	  we	  de	  
scouts	  weer	  ten	  volle	  opleven.	  	  	  
	  
De	  groepsleiding	  verandert	  ook	  dit	  jaar,	  Coati	  zal	  deze	  taak	  op	  zich	  nemen.	  
Hij	  is	  steeds	  bereikbaar	  voor	  alle	  vragen	  en	  feedback.	  
Deze	  shelter	  bevat	  alle	  nodige	  informatie	  omtrent	  onze	  scoutsgroep	  zoals	  
de	  data	  van	  het	  kamp	  en	  groepsweekend,	  noteer	  deze	  alvast	  in	  jullie	  
agenda.	  	  
De	  kalender	  voor	  elke	  tak	  loopt	  in	  deze	  shelter	  van	  oktober	  tot	  januari,	  in	  
januari	  volgt	  er	  een	  tweede	  deel	  met	  de	  kalender	  tot	  mei.	  
	  	  
Samen	  wordt	  het	  een	  fantastisch	  jaar,	  avontuur,	  spel,	  plezier	  en	  
vriendschap	  voorop!	  	  
	  
De	  gehele	  leidingsploeg	  heet	  iedereen	  dan	  ook	  welkom!	  	  
	  
Scouts	  Ruusbroec,	  	  
steeds	  paraat	  in	  woord	  en	  daad!	  
	  
Joachim,	  
Groepsleiding	  	  Scouts	  Ruusbroec	  	  



	  
Belangrijke	  info	  
	  
Belangrijke	  data:	  
Groepsweekend:	  10-‐12	  maart	  2017	  	  
	  
Kamp:	  	  
Noteer	  deze	  data	  alvast	  in	  jullie	  agenda:	  
-‐	  	  	   18	  tot	  29	  juli	  2017	  voor	  de	  jong-‐givers	   en	  givers	  
-‐	  	  	   22	  tot	  29	  juli	  2017	  voor	  de	  welpen	  
-‐	  	  	  	  25	  tot	  29	  juli	  2017	  voor	  de	  kapoenen	  

In	  de	  loop	  van	  het	  jaar	  zullen	  jullie	  verder	  meer	  informatie	  krijgen	  over	  
dit	  kamp.	  	  
	  
Lidgeld	  	  
Het	  lidgeld	  bedraagt	  €40	  en	  dient	  gestort	  te	  worden	  met	  vermelding:	  
‘LIDGELD	  
+	  NAAM	  KIND’	  op	  rekeningnummer:	   BE55	  733-‐0381612-‐44	  
	  
Met	  dit	  lidgeld	  zijn	  de	  leden	  een	  heel	  jaar	  verzekerd	   tijdens	  alle	  
activiteiten.	  
	  
Wij	  proberen	  de	  kosten	  steeds	  zo	  laag	  mogelijk	  te	  houden.	  Enkele	  
keren	  zullen	  wij	  een	  extra	  bijdrage	  vragen	  voor	  een	  weekend	  of	  grote	  
uitstap.	  Indien	  dit	  een	  probleem	  zou	  zijn,	  dan	  kan	  u	  altijd	  contact	  
opnemen	  met	  de	  leiding	  en	  dan	  wordt	  hier	  in	  alle	  discretie	  een	  
oplossing	  voor	  gezocht.	  	  
	  
Vragen	  en	  info?	  	  	  
Je	  kan	  steeds	  terecht	  met	  al	  uw	  vragen	  bij	  de	  leiding	  of	  groepsleiding:	  
	  
Kapoenen:	  kapoenen@scoutsruusbroec.be	  
Thomas	  ‘Macao’:	  0487890695	  
Welpen:	  	  welpen@scoutsruusbroec.be	  	  
Nausika	  ‘Spitsvogel’:	  0478042320	  
Jong-‐givers:	  jonggivers@scoutsruusbroec.be	  	  
Pieter-‐Jan	  ‘Stokstaart’:	  0484916894	  
Givers:	  	  givers@scoutsruusbroec.be	  
Joachim	  ‘Coati’:	  0479777560	  
	  
Groepsleiding:	  -‐	  groepsleiding@scoutsruusbroec.be	  
	   	   	   	  	  -‐	  GSM:	  0479777560	   	   	   	  
Administratie:	  administratie@scoutsruusbroec.be	  
	  

	  
	  



	  
	  
Afspraken:	  	  

	  
	  
Kledij	  
-‐	  	   Tijdens	  de	  vergadering	  dient	  iedereen	  zijn	  uniform	  aan	  te	  hebben.	  
Dit	  is	  een	  scoutshemd	  mét	  de	  juiste	  kentekens	  op	  de	  juiste	  plaats,	  
een	  groepsdas	  en	  een	  korte	  broek.	  
o	   Hemd:	  ons	  hemd	  dragen	  we	  met	  respect,	  dus	  geen	  gaten,	  
onnodige	  kentekens	  of	  erop	  schrijven.	  

o	   Kentekens:	  Leden	  verkrijgen	  de	  juiste	  kentekens	  van	  de	  
leiding	  voor	  €	  0,50/stuk.	  Hang	  deze	  altijd	  op	  de	  juiste	  
plaats.	  

o	   Groepsdas:	  De	  das	  van	  Scouts	  Ruusbroec	  is	  geel	  met	  een	  
zwarte	  rand.	  Deze	  dien	  je	  aan	  te	  kopen	  voor	  €	  10.	  

o	   Korte	  broek:	  een	  korte	  broek	  op	  de	  scouts	  is	  verplicht	  
tenzij	  de	  leiding	  dit	  anders	  communiceert.	  

-‐	   Op	  elke	  vergadering	  doen	  we	  kleren	  aan	  die	  vuil	  en	  eventueel	  
kapot	  mogen	  worden.	  Noteer	  ook	  in	  elke	  kledingstuk	  je	  naam	  
zodat	  deze	  gemakkelijk	  kunnen	  terugbezorgd	  worden	  bij	  verlies.	  

	  
Vergaderingen	  
-‐	   Begin:	  Elke	  vergadering	  begint	  stipt	  om	  14u	  tenzij	  
anders	  gecommuniceerd	  via	  de	  leiding	  of	  shelter.	  

-‐	   Einde:	  elke	  vergadering	  eindigt	  om	  17u	  tenzij	  anders	  
gecommuniceerd	  via	  de	  leiding	  of	  shelter.	  Ook	  wij	  proberen	  
steeds	  op	  tijd	  te	  sluiten.	  

-‐	   Verwittigen!	  Niet	  iedereen	  kan	  steeds	  op	  tijd	  komen,	  tot	  het	  einde	  
blijven	  of	  zelfs	  aanwezig	  zijn.	  Daarom	  vragen	  wij	  jullie	  steeds	  op	  
voorhand	  te	  verwittigen	  zodanig	  dat	  de	  leiding	  eventueel	  kan	  
wachten,	  vroeger	  stoppen	  of	  de	  activiteit	  aanpassen.	  
Emailadressen	  en	  telefoonnummers	  van	  de	  leiding	  vind	  je	  steeds	  
in	  de	  shelter.	  

	  
Wat	  neem	  je	  niet	  mee	  naar	  de	  scouts?	  
-‐	  	   waardevolle	  spullen	  die	  kapot	  kunnen	  gaan	  
-‐	  	   je	  mooiste	  en	  nieuwe	  kleren	  of	  schoenen	  
-‐	  	   snoep,	  chips,	  kauwgom,…	  
-‐	   tijdens	  de	  vergadering	  heb	  je	  geen	  geld	  nodig,	  je	  kan	  wel	  een	  beetje	  
geld	  meenemen	  om	  na	  de	  scouts	  iets	  te	  drinken	  in	  de	  scoutsbar.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Website	  &	  Facebook	  	  
	  
	  
Naast	  onze	  site:	  www.scoutsruusbroec.be	  hebben	  we	  ook	  een	  Facebook	  
pagina	  waarop	  allerhande	  informatie	  komt	  omtrent	  vergaderingen	  en	  
andere	  activiteiten.	  Ook	  foto’s	  van	  vergaderingen,	  weekends	  en	  kampen	  
kan	  u	  op	  deze	  pagina	  en	  beperkt	  op	  de	  site	  terugvinden.	  Twijfel	  dus	  niet	  
om	  eens	  een	  kijkje	  te	  nemen!	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Communicatie	  via	  mail	  en	  site	  	  
	  	  
	  
Beste	  ouders,	  
	  
Aangezien	  ‘mailen’	  alomtegenwoordig	  en	  vooral	  zeer	  praktisch	  is,	  
verkiezen	  wij	  om	  de	  meeste	  communicatie	  te	  laten	  gebeuren	  via	  mail.	  Geef	  
bij	  de	  inschrijving	  van	  uw	  zoon	  en/of	  dochter	  dus	  zeker	  een	  geldig	  
emailadres	  op	  zodat	  u	  op	  de	  hoogte	  kan	  gehouden	  worden	  van	  het	  reilen	  
en	  zeilen	  binnen	  de	  scouts.	  
	  
We	  proberen	  ook	  steeds	  op	  tijd	  onze	  site	  up	  to	  date	  te	  houden,	  zodat	  u	  ook	  
hier	  alle	  informatie	  kan	  vinden.



T-‐shirts	  	  
	  	  
	  
Onze	  groeps-‐T-‐shirts	  kan	  je	  vrijblijvend	  kopen	  voor	  €	  10.	  Ze	  bestaan	  in	  
verschillende	  maten	  en	  er	  is	  zowel	  een	  model	  voor	  de	  kinderen,	  mannen	  als	  
vrouwen.	  

	  
	  
	  
	  

	  	  
	  
	  
	  



Het	  uniform	  	  
Dit	  is	  wat	  ons	  bindt	  aan	  elkaar	  en	  aan	  andere	  groepen.	  Verder	  is	  het	  
een	  symbool	  dat	  wij	  samen	  een	  groep	  zijn,	  zodat	  de	  mensen	  dat	  zien	  
als	  we	  bijvoorbeeld	  op	  tocht	  zijn.	  Daarom	  is	  het	  heel	  belangrijk	  dat	  
alle	  kentekens	  op	  de	  juiste	  plaats	  staan.	  Hangen	  je	  kentekens	  nog	  niet	  
juist	  en	  weet	  je	  niet	  waar	  je	  ze	  moet	  zetten,	  hier	  heb	  je	  nog	  eens	  de	  
tekening.	  
	  

a)	  Schildje	  Vlaamse	  Leeuw	  of	  
Brussel	  b)	  Takkenteken	  
c)	  Groepslintje	  
d)	  
Jaarkenteken	  
e)	  Das	  
f)	  Internationaal	  scoutskenteken	  (na	  buitenlands	  kamp)	  
g)	  Patrouillelintje	  (enkel	  bij	  Jonggivers)	  
h)	  Label	  "Scouting"	  (enkel	  voor	  leiding)	  
i)	  Oude	  jaarkentekens	  (op	  de	  rug	  of	  linkerarm)	  
j)	  Belofteteken	  of	  -‐wolf	  (na	  belofte	  –	  bij	  de	  welpen	  en	  
jogis)	  
k)	  Beige	  scoutshemd	  
l)	  Scoutsriem	  (optioneel)	  
m)	  Korte	  groene	  rok	  (meisjes)	  of	  broek	  (jongens)!!	  

	  
	  
	  

Jaarkenteken	  	  
2016	  -‐	  2017	  

	  



Het	  avondlied	  
	  

O	  Heer,	  
D’	  avond	  is	  neergekomen	  
De	  zonne	  zonk,	  het	  duister	  klom	  De	  
winden	   doorruisen	   de	   bomen	   En	  
verre	  sterren	  staan	  alom	  
Wij	  knielen	  neer	  om	  u	  te	  zingen	  
In’t	  slapend	  woud	  ons	  avondlied	  Wij	  
danken	  u	  voor	  wat	  w’ontvingen	  En	  
vragen	  Heer,	  verlaat	  ons	  niet	  Knielen,	  
knielen,	  knielen	  wij	  neder	  Door	  de	  
stilte	  weerklinkt	  onze	  bee	  Luisterend,	  
fluisteren	  kruinen	  mee	  En	  sterren	  
staren	  teder	  
Geef	  ons	  Heer,	  zegen	  en	  rust	  en	  vree	  
	  
De	  wettekst	  

	  

Wettekst	  welpen	  
Ik	  zeg	  wat	  ik	  voel,	  
gruwel	  van	  vals	  gezwets	  
Bereik	  eerlijk	  mijn	  doel,	  
zonder	  dat	  ik	  iemand	  kwets	  
Ik	  respecteer	  alles	  wat	  leeft	  
en	  de	  kracht	  die	  leven	  geeft	  
Ik	  voel	  me	  1	  
met	  de	  wereld	  om	  me	  heen	  
Hou	  niet	  van	  nep	  
en	  deel	  alles	  wat	  ik	  heb	  
Want	  niemand	  is	  alles,	  
niemand	  is	  niets	  
Iedereen	  is	  altijd	  iets.	  
	  
Wettekst	  jonggivers	  
Wij	  zijn	  jonggivers	  
Wij	  wagen	  het	  avontuur	  
Wij	  zijn	  kameraden	  en	  willen	  eerlijk	  zijn	  
met	  elkaar	  
Wij	  willen	  samen	  werken	  en	  beslissen	  
Wij	  zeggen	  onze	  mening	  en	  luisteren	  
naar	  die	  van	  de	  andere	  
Zelf	  zet	  ik	  al	  eens	  de	  eerste	  stap	  
Ik	  help	  graag	  waar	  ik	  kan	  
Ik	  wil	  winnen	  en	  kan	  verliezen	  
Ik	  respecteer	  wat	  waardevol	  is:	  
de	  mens,	  de	  natuur,	  het	  materiaal	  
Jezus’	  voorbeeld	  zal	  ons	  hierbij	  helpen.



Kapoenen (6-7 jaar) 
 
Beste	  kapoentjes,	  
	  
De	  helft	  van	  het	  scoutsjaar	  zit	  er	  al	  weer	  op,	  maar	  wij	  zijn	  helemaal	  klaar	  
om	  de	  tweede	  helft	  ook	  superleuk	  te	  maken.	  	  
Voor	  2017	  hebben	  we	  veel	  leuke	  activiteiten	  en	  spelletjes	  voorzien,	  dus	  
weer	  er	  altijd	  bij,	  dan	  is	  ook	  de	  leiding	  blij!	  
	  
Hier	  volgt	  de	  shelter	  voor	  de	  rest	  van	  dit	  scoutsjaar,	  je	  kan	  dus	  al	  beginnen	  
uitkijken	  naar	  al	  dat	  leuks!	  
	  
Groetjes,	  
Pinguïn,	  Macao,	  Arakanga	  en	  Maïté	  
	  
14	  januari	  14u	  tot	  17u:	  Macao,	  Arakanga	  en	  Maïté	  kunnen	  er	  in	  januari	  
spijtig	  genoeg	  niet	  bij	  zijn,	  omdat	  zij	  op	  reis	  vertrekken	  naar	  Blokland.	  
Jammer,	  maar	  niet	  getreurd!	  Vandaag	  spelen	  we	  een	  bosspel	  met	  heel	  de	  
scouts,	  vergeet	  dus	  zeker	  je	  warme	  kleren	  niet	  aan	  te	  trekken!	  
	  
21	  januari	  14u	  tot	  17u:	  Vandaag	  is	  wederom	  enkel	  Pinguïn	  van	  de	  partij,	  
maar	  samen	  met	  de	  leiding	  van	  de	  andere	  takken	  hebben	  zij	  een	  verrassing	  
in	  petto!	  	  
	  
28	  januari	  14u	  tot	  17u:	  Vandaag	  gaan	  we	  met	  heel	  de	  scouts	  schaatsen.	  
Trek	  dus	  zeker	  een	  warme	  lange	  broek	  aan	  en	  handschoenen.	  Pinguïn	  voelt	  
zich	  helemaal	  thuis	  op	  het	  ijs	  en	  zal	  jullie	  dus	  van	  harte	  kunnen	  entertainen.	  
	  
Hiervoor	  is	  een	  mail	  rondgestuurd	  voor	  de	  inschrijving.	  Mocht	  u	  deze	  
info	  niet	  onvangen	  hebben,	  aarzel	  dan	  niet	  om	  ons	  aan	  te	  spreken	  of	  te	  
contateren.	  
	  
4	  februari:	  Deze	  week	  geen	  vergadering.	  Hou	  je	  echter	  niet	  in	  om	  buiten	  te	  
gaan	  spelen,	  want	  dat	  is	  gezond,	  leuk	  en	  scoutesk!	  
	  
11	  februari	  14u	  tot	  17u:	  Omdat	  Valentijn	  eraan	  komt,	  spelen	  we	  vandaag	  
een	  liefdesspel,	  trek	  maar	  je	  knapste	  outfit	  aan	  (ongetwijfeld	  een	  
scoutshemd,	  short	  en	  das)	  om	  je	  hartendiefje	  te	  versieren!	  
	  
18	  februari:	  N8VDF	  (ofwel	  ‘nacht	  van	  de	  film’).	  Dit	  betekent	  dus	  dat	  we	  erg	  
leuke	  films	  gaan	  kijken!	  De	  vergadering	  is	  uitzonderlijk	  van	  14u	  tot	  18u,	  



niet	  vergeten	  hé!	  	  
Enig	  idee	  voor	  een	  leuke	  film,	  die	  je	  graag	  wilt	  delen	  met	  je	  collega-‐
kapoentjes	  en	  de	  leiding	  mag	  je	  zeker	  komen	  voorstellen	  aan	  ons!	  
	  
25	  februari	  14u	  tot	  17u:	  Vandaag	  trekken	  we	  eindelijk	  op	  ruiltocht.	  Neem	  
dus	  zeker	  je	  goed	  humeur	  en	  schattigste	  glimlach	  mee!	  
	  
4	  maart	  14u	  tot	  17u:	  Kookvergadering!	  Vandaag	  gaan	  we	  al	  een	  beetje	  
oefenen	  voor	  op	  scoutskamp!	  Lekker	  samen	  koken	  en	  daarna	  lekker	  
smullen!!!	  
	  
11-‐	  12	  maart:	  Dit	  weekend	  is	  het	  groepsweekend!	  We	  vertrekken	  samen	  
op	  weekend	  met	  alle	  leden	  van	  onze	  scouts!	  Samen	  lekker	  ravotten	  in	  het	  
bos	  en	  kattekwaad	  uithalen,	  we	  hebben	  er	  al	  zin	  in!	  
Verdere	  info	  wordt	  nog	  gegeven	  via	  mail!	  
	  
18	  maart	  14u	  tot	  17u:	  We	  staan	  weer	  klaar	  om	  jullie	  na	  ons	  fantastische	  
groepsweekend	  te	  plezieren.	  Verwacht	  alvast	  een	  leuke	  niet	  te	  missen	  
vergadering!	  
	  
25	  maart:	  Geen	  vergadering	  :(	  :(	  :(	  Wat	  gaan	  we	  jullie	  missen!	  
	  
1	  april	  14u	  tot	  17u:	  Vandaag	  is	  het	  1	  april	  en	  dat	  betekent:	  
gniredagrevpof!	  Vandaag	  is	  niets	  wat	  het	  lijkt	  en	  leven	  we	  in	  een	  
omgekeerde	  wereld!	  DNENNAPS!	  
	  
ZONDAG	  9	  april	  :	  Vandaag	  is	  het	  districtsvergadering	  en	  spelen	  we	  een	  
spel	  met	  alle	  Nederlandstalige	  scoutsen	  uit	  Brussel,	  vandaar	  dat	  het	  op	  een	  
zondag	  is.	  De	  vergadering	  duurt	  ook	  van	  13u	  tot	  18u,	  zodat	  we	  tijdig	  in	  het	  
stadscentrum	  kunnen	  zijn!	  
Mogelijke	  extra	  info	  wordt	  meegedeeld	  indien	  nodig.	  
	  
15	  april	  14u	  tot	  17u:	  De	  vakantie	  loopt	  op	  zijn	  laatste	  benen,	  maar	  die	  
eindigt	  wel	  met	  de	  paashaas!	  Misschien	  komt	  die	  ook	  bezoek	  brengen	  bij	  
ons,	  kom	  alvast!	  
	  
22	  april	  14u	  tot	  17u:	  We	  hopen	  op	  belachelijk	  goed	  weer	  vandaag,	  zodat	  
we	  samen	  het	  bos	  in	  kunnen	  trekken!	  Bereid	  jullie	  maar	  voor	  op	  een	  
spannend	  spel,	  de	  leiding	  heeft	  er	  alvast	  zin	  in!	  
	  



29	  april:	  Dit	  lang	  weekend	  nemen	  wij	  de	  tijd	  om	  onze	  laatste	  (en	  leukste!)	  
vergadering	  voor	  te	  bereiden.	  Geen	  vergadering	  dus.	  
We	  zijn	  jullie	  volgende	  week	  graag	  allemaal,	  want	  dan	  is	  het	  GADEEZ!	  	  
	  
6	  mei	  9u	  tot	  18u:	  GADEEZ!	  Vandaag	  gaan	  we	  op	  avontuur	  met	  heel	  de	  
scouts	  samen,	  verdere	  info	  volgt	  nog,	  maar	  we	  kunnen	  al	  een	  tipje	  van	  de	  
sluier	  lichten:	  lees	  de	  naam	  van	  de	  vergadering	  eens	  omgekeerd!	  	  
Info	  volgt	  nog	  via	  mail.	  
	  
Info	  over	  het	  kamp	  kan	  je	  verkrijgen	  bij	  de	  kapoenenleiding.	  
	  
We	  kijken	  er	  alvast	  erg	  naar	  uit	  om	  er	  nog	  een	  fantastisch	  tweede	  deel	  van	  
het	  jaar	  van	  te	  maken,	  samen	  met	  jullie!	  
	  
Pinguïn,	  Macao,	  Arakanga	  en	  Maïté	  
	  
 
 



	  

Welpen (8-11 jaar) 
Het	  scoutsjaar	  is	  al	  voor	  de	  helft	  voorbij,	   ,	  maar	  wees	  niet	  getreurd;	  	  
2017	  wordt	  even	  fantastisch	  als	  het	  vorige	  jaar,	  met	  alweer	  een	  knotsgek	  
groepsweekend	  en	  in	  de	  zomer	  een	  adembenemend	  kamp.	  	  
	  
Wij	  kijken	  er	  alvast	  naar	  uit,	  aftellen	  maar!	  
	  
14	  januari	  2017	  14u	  tot	  17u:	  
Spitsvogel	  en	  orang-‐oetang	  (hoe	  schrijft	  ge	  da?)	  en	  enkele	  andere	  leiding	  
hebben	  examens	  in	  januari	  dus	  jullie	  zullen	  het	  met	  wat	  minder	  leiding	  
moeten	  doen!	  Deze	  zaterdag	  doen	  we	  een	  leuk	  bosspel	  met	  de	  rest	  van	  de	  
groep!	  
	  
21	  januari	  2017	  14u	  tot	  17u:	  
De	  leiding	  van	  de	  kapoentjes,	  jogi's,	  givers	  en	  wijzelf	  natuurlijk	  hebben	  een	  
leuke	  verrassing	  gepland	  voor	  jullie	  allemaal,	  aanwezig	  zijn	  is	  de	  opdracht!	  
	  
28	  januari	  2017	  14u	  tot	  17u:	  	  
Vandaag	  begeven	  we	  ons	  op	  zeer	  glad	  ijs,	  neem	  warme	  kleren	  mee	  en	  
vergeet	  vooral	  jullie	  handschoenen	  niet!	  (Zie	  mail	  i.v.m.	  schaatsdag)	  
	  
4	  februari	  2017:	  	  
Geen	  vergadering	   	  	  
	  
11	  februari	  2017	  14u	  tot	  17u:	  	  
Cupido	  is	  in	  aantocht	  en	  de	  leiding	  is	  in	  een	  romantische	  bui,	  daarom	  gaan	  
we	  het	  grote	  welpenliefdesspel	  spelen	  vandaag!!	  
	  
18	  februari	  2017	  (14-‐18	  uur):	  
Eindelijk	  is	  het	  weer	  zover,	  de	  fantastische	  n8	  van	  de	  film!!!	  Samen	  met	  de	  
andere	  takken	  maken	  we	  het	  gezellig	  en	  kijken	  we	  naaf	  toffe	  films!	  (Tot	  
18u!!)	  
	  
25	  februari	  2017	  14u	  tot	  17u:	  	  
Wat	  is	  er	  leuker	  dan	  samen	  met	  de	  andere	  welpen	  te	  koken?	  Niets	  
natuurlijk,	  kom	  daarom	  jullie	  culinaire	  kunsten	  tonen	  deze	  zaterdag!!	  
	  



4	  maart	  2017	  14u	  tot	  17u:	  
We	  beginnen	  met	  een	  appel	  of	  ei,	  en	  hopelijk	  eindigen	  we	  met	  een	  auto	  of	  
een	  nieuw	  lokaal,	  kom	  ons	  helpen	  op	  de	  ruiltocht!!	  
	  
11-‐12	  maart	  2017:	  	  
Dit	  weekend	  is	  het	  groepsweekend!	  We	  gaan	  met	  heel	  de	  groep	  naar	  een	  
super	  geheime	  locatie	  om	  daar	  super	  geheime	  missies	  uit	  te	  voeren!	  
Praktische	  info	  wordt	  later	  nog	  doorgestuurd.	  
	  
18	  maart	  2017	  14u	  tot	  17u:	  	  
Vandaag	  gaan	  we	  naar	  onze	  prachtige	  hoofdstad	  om	  een	  kei	  leuk	  spel	  te	  
spelen!!	  Wie	  niet	  aanwezig	  is	  heeft	  ongelijk!	  
	  
25	  maart	  2017:	  	  
geen	  vergadering	  �	  	  
	  
1	  april	  2017	  14u	  tot	  17u:	  	  
Doe	  jullie	  lolbroek	  maar	  aan	  want	  vandaag	  is	  het	  1	  april!!!	  We	  gaan	  een	  
super	  tof	  bosspel	  spelen,	  of	  is	  dat	  maar	  een	  mopje?	  Kom	  het	  zelf	  ontdekken!	  
	  
9	  april	  2017	  (Zondag)	  13u	  tot	  18u:	  	  
Vandaag	  spelen	  we	  een	  spel	  met	  heel	  district	  Brussel.	  Dat	  wil	  zeggen	  met	  
alle	  andere	  scouts	  van	  Brussel!	  Kom	  mee	  tonen	  dat	  onze	  scouts	  toch	  wel	  de	  
beste	  is!	  Opgepast,	  deze	  vergadering	  is	  op	  zondag	  en	  niet	  op	  zaterdag!	  
	  
15	  april	  2017	  14u	  tot	  17u:	  	  
Voel	  jij	  je	  soms	  een	  Brad	  Pitt	  of	  Angelina	  Jolie?	  Kom	  dan	  zeker	  naar	  de	  
scouts	  want	  vandaag	  maken	  we	  onze	  eigen	  echte	  welpenfilm!!!	  
	  
22	  april	  2017	  14u	  tot	  17u:	  	  
Het	  scoutsjaar	  zit	  er	  bijna	  op,	  maar	  in	  juli	  gaan	  we	  natuurlijk	  nog	  op	  kamp!!	  
Om	  extra	  lekker	  te	  kunnen	  eten	  en	  toffe	  dingen	  te	  doen	  verdienen	  we	  best	  
nog	  een	  centje.	  Deze	  week	  is	  het	  financiële	  vergadering,	  en	  werken	  we	  onze	  
welpenfilm	  af!	  
	  
29	  april	  2017:	  	  
Geen	  vergadering	   	  
	  
6	  mei	  2017	  (hele	  dag):	  	  
Helaas	  al	  de	  laatste	  activiteit	  van	  dit	  wondermooie	  scoutsjaar	  maar	  wel	  de	  
leukste,	  GADEEZ!!!	  Haal	  jullie	  schop	  en	  strandbal	  maar	  boven!	  (Praktische	  
info	  volgt	  nog)	  



	  
	  

Jong-‐Givers	  (11-‐14	  jaar)	  
	  
Na	  de	  korte	  winterslaap,	  waarin	  er	  ook	  weer	  een	  nieuw	  jaar	  is	  ingezet,	  
worden	  de	  piratenraden	  weer	  hervat.	  
2017	  wordt	  spetterend!	  
	  
Stokstaart,	  Winterkoning,	  Moeflon,	  Chinchilla	  
	  
14	  januari	  14u	  tot	  17u:	  Chinchilla	  en	  Stokstaart	  zijn	  gisteren	  uitgevaren,	  
maar	  niet	  meer	  terug	  aan	  wal	  verschenen.	  We	  weten	  dus	  niet	  wanneer	  we	  
onze	  kameraden	  zullen	  terugzien.	  	  
Desondanks	  varen	  we	  vandaag	  uit,	  onze	  kaart	  is	  nog	  zoek	  dus	  bestemming	  
is	  onbekend.	  
	  
21	  januari	  14u	  tot	  17u:	  Chinchilla	  en	  Stokstaart	  zijn	  nog	  steeds	  vermist	  op	  
zee,	  jammer	  genoeg	  zullen	  ze	  er	  dus	  niet	  zijn	  vandaag.	  Het	  is	  mistig	  op	  zee,	  
niemand	  weet	  wat	  er	  voor	  de	  boeg	  staat.	  Enkel	  de	  kapiteins	  hebben	  een	  
idee	  van	  de	  richting	  van	  de	  koers.	  
	  
28	  januari	  14u	  tot	  17u:	  We	  hebben	  een	  fles	  met	  een	  bericht	  van	  Chinchilla	  
en	  Stokstaart	  gekregen,	  ze	  zullen	  dus	  bijna	  terugkomen.	  Vandaag	  gaan	  we	  
allemaal	  samen	  gaan	  schaatsen,	  wees	  voorbereid	  om	  jullie	  beste	  
schaatstrucjes	  te	  laten	  zien.	  	  
Info	  is	  per	  mail	  verstuurd	  en	  via	  de	  link	  in	  de	  mail	  kan	  je	  je	  
inschrijven.	  
	  
4	  februari	  14u	  tot	  17u:	  Jammer	  genoeg	  is	  het	  vandaag	  geen	  vergadering.	  
	  
11	  februari	  14u	  tot	  17u:	  	  Ruiltocht:	  Na	  enkele	  dagen	  varen,	  zijn	  we	  terecht	  
gekomen	  op	  een	  onbekende	  land.	  We	  gaan	  dus	  het	  gebied	  verkennen,	  maar	  
we	  moeten	  natuurlijk	  in	  de	  gedachten	  houden	  om	  vriendelijk	  te	  zijn	  tegen	  
de	  inwoners.	  Er	  is	  namelijk	  een	  opdracht	  aan	  gebonden,	  je	  zal	  een	  product	  
moeten	  ruilen	  met	  de	  andere	  inwoners	  om	  een	  beter	  product	  te	  krijgen.	  
Met	  welke	  product	  jullie	  moeten	  werken	  blijft	  	  nog	  geheim.	  
	  
18	  februari	  14u	  tot	  18u:	  Nacht	  van	  de	  film:	  Na	  onze	  lange	  tochten	  hebben	  
we	  wel	  recht	  om	  een	  rustgevend	  moment.	  	  Nacht	  van	  de	  film	  is	  er.	  We	  
zullen	  gedurende	  de	  namiddag	  en	  avond	  gezellig	  samen	  films	  kijken.	  Als	  
jullie	  een	  toffe,	  gezellige	  film	  in	  gedachten	  hebben,	  mogen	  jullie	  die	  gerust	  



aan	  uw	  piratenleiding	  vermelden.	  	  
Indien	  jullie	  langer	  willen	  blijven	  kan	  dit	  mits	  toestemming	  van	  jullie	  
ouders.	  
	  
25	  februari	  14u	  tot	  17u:	  Kookvergadering:	  Jeroen	  Meus,	  Sergio	  Herman	  
en	  Piet	  Huysentruyt	  zijn	  bekende	  Vlaamse	  koks.	  De	  bemanning	  op	  een	  schip	  
heeft	  meestal	  honger,	  dus	  jullie	  taak	  zal	  een	  lekker	  menu	  voor	  jullie	  leiding	  
klaar	  te	  maken.	  Jullie	  zullen	  ook	  het	  nodige	  materiaal	  krijgen	  om	  iets	  lekker	  
in	  mekaar	  te	  steken.	  
	  
4	  maart	  14u	  tot	  17u:	  Onze	  piraten	  hebben	  hun	  schatten	  bijna	  allemaal	  
opgedaan!	  We	  moeten	  dus	  een	  haven	  binnenvaren	  om	  hier	  handel	  te	  
voeren	  om	  zo	  toch	  nog	  aan	  wat	  goudmunten	  te	  geraken.	  
	  
11-‐12	  maart:	  Groepsweekend:	  Na	  onze	  vorige	  halte	  in	  Blankenberge,	  
hebben	  we	  met	  de	  andere	  piratenleiders	  besloten	  om	  een	  gezamenlijke	  
halte	  te	  houden	  en	  enkele	  dagen	  met	  hen	  op	  tocht	  te	  gaan.	  	  
Jullie	  zullen	  nog	  een	  brief	  krijgen	  met	  verdere	  informatie.	  
	  
18	  maart	  14u	  tot	  17u:	  De	  examens	  staan	  voor	  velen	  van	  jullie	  voor	  de	  
deur.	  Kom	  gerust	  nog	  even	  uitrusten	  en	  pauzeren.	  Wij	  voorzien	  alvast	  iets	  
leuk,	  avontuurlijks.	  Schip	  ahoy!	  
	  
25	  maart:	  Geen	  vergadering.	  
	  
1	  april	  14u	  tot	  17u:	  We	  hebben	  het	  lang	  proberen	  stil	  te	  houden,	  maar	  de	  
scouts	  gaat	  samen	  met	  de	  Chiro	  om	  één	  grote	  jeugdbeweging	  te	  vormen.	  Dit	  
maakt	  het	  duidelijker	  voor	  de	  jeugd	  en	  kan	  er	  nog	  beter	  werk	  geleverd	  
worden.	  Mis	  deze	  startvergadering	  van	  deze	  historische	  samenwerking	  
niet!	  
	  
ZONDAG	  9	  april	  13	  tot	  18u:	  Districtsvergadering.	  De	  jaarlijks	  traditie	  zet	  
zich	  verder.	  Alle	  scoutsgroepen	  van	  Brussel	  komen	  samen	  om	  goed	  scouts	  
uit	  te	  hangen	  in	  onze	  hoofdstad.	  
	  
15	  april	  14u	  tot	  17u:	  SSSSHHHTTT.	  Op	  deze	  zaterdag	  dien	  je	  stil	  te	  zijn,	  of	  
toch	  maar	  niet!	  De	  wateren	  zijn	  rustig	  en	  we	  naderen	  het	  schatteneiland,	  zie	  
je	  het	  al…	  	  
	  
22	  april	  14u	  tot	  17u:	  Na	  de	  grote	  verovering	  van	  vorige	  week,	  is	  de	  euforie	  
nog	  steeds	  groot.	  Toch	  blijken	  de	  onbekende	  bossen	  op	  het	  eiland	  akelige	  
verassingen	  met	  zich	  mee	  te	  brengen.	  Wij	  hebben	  alle	  dappere	  jogi’s	  nodig!	  



29	  april:	  Iedereen	  bereidt	  zich	  voor	  op	  de	  finale	  verovering.	  Vandaag	  is	  het	  
dus	  even	  rustdag.	  Geen	  vergadering.	  
	  
6	  mei	  (hele	  dag):	  GADEEZ!	  Dit	  fantastische	  woord	  zegt	  al	  genoeg.	  	  
Verdere	  info	  hierover	  wordt	  nog	  meegedeeld.	  
	  
	  



	  
Givers (14-17 jaar) 
	  
Alle	  givers	  een	  gelukkig	  nieuwjaar!	  
2017	  wordt	  prachtig!	  Toch	  voor	  de	  leiding.	  
Samen	  elven	  we	  toe	  naar	  het	  langverwachte	  kamp,	  even	  hieronder	  
nog	  wat	  bijeenkomsten	  om	  dat	  kamp	  toch	  aan	  te	  kunnen.	  
	  
Coati,	  Leeuw,	  Mustang	  en	  Leonardo	  
	  
	  
14/1 14u tot 17u: Vergadering met oud leiding 
 
21/1 14u tot 17u: Vergadering met oud leiding 
 
28/1 14u tot 17u: Schaatsvergadering. 
Info hierover werd al per mail verstuurd.  
 
4/2: GEEN VERGADERING. 
 
11/2 14u tot 17u: Financiële vergadering (cashen met pralines/wafels in 
Bouchout) 
 
18/2  14u tot … :N8VDFILM. Als jullie ideëen voor films hebben mogen die 
latijd gedeeld worden met jullie geliefde leiding. Als je langer wilt blijven 
vraag dit dan zeker aan de ouders. 
 
25/2 14u tot 17u: Warme chocospel   
Ne goeie warme choco, met of zonder ijsblokjes? 
 
4/3 14u tot 17u: IKEAVERGADERING xd 
Vorig jaar kon de pret alvast niet meer op! 
 
10/3 tem 12/3: Groepsweekend 
Info volgt via mail. 
 
18/3 14u tot 17u: Voor sommigen staan die examens al voor de deur.  
Even chillen met die billen. 
 
25/3: GEEN VERGADERING. 



1/4 14u tot 17u: Een man kwam met een hert bij een hoer … zoek deze 
mop alvast maar eens op! Lachen verzekerd! Wji doen er nog een protie 
bovenop en trekken de stad in. 
 
9/4 ZONDAG 13u tot 18u: Districtsvergadering. Maak kennis met al de 
andere ‘coole’ scoutsgroepen van Brussel. 
 
15/4 14u tot 17u: Die laatste loodjes van de vakantie toch maar op de 
scouts doorbrengen. Extreem is een codewoord vandaag! 
 
22/4 14u tot 17u: BARBEQUEVERGADERING. Na het success van vorig 
jaar! 
 
29/4 geen vergadering 
 
6/5 GADEEZ. Dit zegt al genoeg. Wie gaat er mee zwemmen? ;D 
Info volgt nog. 



Enkele	  Foto’s	  van	  het	  afgelopen	  kamp	  (alle	  foto’s	  zijn	  terug	  te	  vinden	  op	  de	  
facebook	  pagina):	  
	  

	  
	  

	  



	  

	  



	  
	  

	  

	  





	  
	  


