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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	  kapoenen	  en	  welpen	  

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	  
	  

Dag	  van	  de	  jeugdbeweging	  2016	  
	  
	  
	  
	  

	  
Ga	  op	  vrijdag	  21	  oktober	  met	  je	  
uniform	  naar	  school	  	  
en	  wees	  trots	  dat	  je	  in	  de	  scouts	  zit!	  	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



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	  

	  
Een	  nieuw	  scoutsjaar	  breekt	  bijna	  aan	  en	  dat	  betekent	  uren	  en	  uren	  
dolle	  pret.	  Maar	  één	  ding	  maakt	  dit	  jaar	  nog	  veel	  specialer:	  jullie.	  Het	  
is	  het	  eerste	  jaar	  dat	  er	  bij	  scouts	  Ruusbroec	  terug	  kapoenen	  zullen	  
rondlopen	  om	  de	  boel	  onveilig	  te	  maken.	  Daar	  wil	  jij	  toch	  ook	  een	  
deel	  van	  uitmaken?	  

Om	  jullie	  daar	  bij	  te	  begeleiden	  (en	  ook	  een	  beetje	  te	  helpen)	  staat	  
jullie	  superfantastischemegalodastische	  leiding	  klaar,	  nl.	  Macao,	  
Pinguïn	  en	  Arakanga.	  Wij	  kijken	  er	  al	  enorm	  naar	  uit	  om	  jullie	  te	  
verwelkomen	  in	  de	  scouts	  en	  om	  samen	  met	  jullie	  een	  fantastisch	  jaar	  
te	  beleven.	  
	  

Hopelijk	  tot	  heel	  binnenkort,	  
Macao,	  Pinguïn	  en	  Arakanga	  

	  
	  
Kalender	  Kapoenen	  
	  
1	  oktober	  	  14u-‐17u:	  Proefvergadering:	  

Dit	  is	  de	  allereerste	  vergadering	  van	  het	  nieuwe	  scoutsjaar	  en	  dus	  ook	  de	  
eerste	  vergadering	  voor	  de	  kapoentjes.	  Hier	  kunnen	  jullie	  –	  als	  jullie	  nog	  
niet	  100	  %	  overtuigd	  zijn	  dat	  de	  scouts	  het	  allercoolste	  is	  –	  toch	  nog	  even	  
komen	  testen	  of	  scouts	  jullie	  wel	  ligt.	  (Maar	  wij	  zijn	  er	  al	  vast	  van	  overtuigd	  
dat	  jullie	  het	  fantastisch	  gaan	  vinden).	  Je	  mag	  ook	  al	  je	  vriendjes,	  
vriendinnetjes,	  zusjes,	  broertjes,	  neefjes,	  nichtjes,	  kennissen,	  buren,	  …	  



meenemen,	  want	  hoe	  meer	  zielen	  hoe	  meer	  vreugd!	  
Hopelijk	  treffen	  we	  jullie	  talrijk	  aan!	  
	  
8	  oktober	  	  14u-‐17u:	  Proefvergadering:	  

Een	  tweede	  vergadering	  om	  het	  scoutgevoel	  te	  pakken	  te	  krijgen,	  neem	  
zeker	  al	  je	  vriendjes	  mee.	  We	  zullen	  ons	  vooral	  bezighouden	  met	  
ontmoetingsspelletjes,	  dus	  geen	  speciale	  kleding	  vereist.	  
	  
15	  oktober	  	  13u-‐17u:	  Inschrijving	  en	  vergadering	  

Vandaag	  kunnen	  jullie	  (en	  al	  jullie	  vriendjes!)	  je	  inschrijven	  vanaf	  13u	  voor	  
het	  komende,	  spetterende	  scoutsjaar!	  Er	  worden	  hapjes	  en	  drankjes	  
voorzien,	  dus	  is	  het	  erg	  aangeraden	  om	  op	  tijd	  te	  komen	  (scoutshapjes	  zijn	  
de	  beste!)!	  Om	  de	  vergadering	  compleet	  te	  maken,	  spelen	  we	  hierna	  nog	  
een	  bosspel,	  trek	  dus	  zeker	  je	  botinnen	  aan!	  
	  

22	  oktober	  	  14u-‐17u:	  Ruiltocht	  

Vandaag	  halen	  we	  ons	  businesstalent	  naar	  boven	  en	  trekken	  we	  de	  straten	  
op:	  de	  kapoentjes	  gaan	  op	  ruiltocht!	  Wie	  niet	  weet	  wat	  dit	  inhoudt,	  geen	  
zorgen:	  het	  is	  dolle	  pret	  (en	  op	  het	  einde	  van	  de	  vergadering	  eindigen	  we	  
bijna	  altijd	  met	  erg	  veel	  snoep)!	  
	  
29	  oktober	  	  14u-‐17u:	  Geen	  vergadering!	  

L	  	  
	  

5-‐6	  november:	  Weekend	  
	  
Om	  de	  afwezigheid	  van	  vorige	  week	  in	  te	  halen,	  trekken	  we	  er	  dit	  weekend	  
goed	  op	  uit!	  Zaterdagochtend	  vertrekken	  naar	  onze	  geheime	  locatie	  om	  
zondagmiddag	  terug	  te	  komen!	  (Meer	  info	  volgt,	  maar	  bereid	  je	  alvast	  voor	  
op	  een	  fantastisch	  weekend!)	  
	  
12	  november	  14u-‐17u:	  Vergadering:	  
	  
*Voorbereiding	  groepsfeest	  
Deze	  vergadering	  toveren	  wij	  de	  eetzaal	  om	  in	  iets	  spectaculair.	  Doe	  hierbij	  
dus	  vuile	  kleren	  aan	  want	  de	  kans	  dat	  we	  gaan	  verven	  is	  er	  zeker.	  Deze	  dag	  



bereiden	  we	  ook	  iets	  voor	  om	  dan	  te	  tonen	  op	  het	  groepsfeest	  zelf	  maar	  dat	  
blijft	  een	  verassing.	  Shhht	  mondje	  toe!	  	  
	  
19	  novemeber	  15-‐18u:	  Groepsfeest	  
	  
Maar	  wat	  is	  dat	  groepsfeest	  nu?	  	  
Het	  is	  eigenlijk	  een	  groot	  feest	  met	  heel	  de	  scouts	  waarbij	  al	  je	  
vrienden	  en	  familie	  op	  	  uitgenodigd	  zijn.	  Samen	  laten	  we	  dan	  zien	  
wat	  we	  met	  de	  scouts	  doen	  en	  tonen	  we	  onze	  kookkunsten!	  
	  
26	  november:	  Geen	  vergadering	  
	  
3	  december	  14u-‐17u:	  Vergadering:	  
	  
Ooit	  al	  gehoord	  van	  het	  geheimzinnige	  Atlantis?	  Ook	  even	  benieuwd	  naar	  
de	  schat	  die	  er	  verborgen	  ligt?	  Kom	  hem	  samen	  met	  ons	  zoeken!	  
	  
Vrijdag	  9	  december	  19u-‐21u:	  Sint	  
	  
Hij	  komt,	  hij	  komt,	  de	  lieve	  goede	  Sint!	  	  
Jullie	  zijn	  toch	  altijd	  braaf	  geweest?	  	  
	  
	  
Vrijdag	  16	  december	  19u-‐21u:	  casino	  
	  
Deze	  avond	  spelen	  wij	  enkele	  leuke	  gezelschapsspelletjes	  en	  maken	  
we	  er	  een	  heel	  gezellige	  avond	  van!	  
	  
Vrijdag	  23	  december	  19u-‐21u:	  kerstfeestje	  
	  
Joepie,	  het	  is	  Kerst!	  
Vandaag	  gaan	  we	  allemaal	  samen	  een	  leuk	  kerstfeestje	  beleven.	  
Iedereen	  moet	  deze	  vergadering	  een	  cadeautje	  meepakken	  (	  liefst	  
zelfgemaakt)	  en	  wat	  volgt	  is	  een	  verassing	  J.



	  

Welpen (8-11 jaar) 
Liefste	  welpjes,	  
	  
JOEPIE,	  tijd	  voor	  een	  nieuw	  scoutsjaar!	  Het	  belooft	  een	  jaar	  te	  worden	  vol	  
avontuur,	  gelach,	  fantasie,	  vriendschappen	  en	  vooral	  veel	  plezier.	  	  
Elke	  week	  samen	  spelletjes	  spelen,	  het	  bos	  veroveren,	  de	  winnaar	  van	  de	  
Scoutsympische	  Spelen	  worden,	  op	  weekends	  gaan	  en	  nog	  zoveel	  meer,	  om	  
uiteindelijk	  met	  z’n	  allen	  op	  kamp	  te	  gaan!!!	  Wij	  hebben	  er	  alvast	  
enooooorm	  veel	  zin	  in.	  	  
	  
Doch	  is	  niet	  alles	  rozegeur	  en	  maneschijn…	  Wij	  hebben	  namelijk	  gehoord	  
dat	  er	  een	  groot	  mysterie	  op	  ons	  te	  wachten	  staat…	  Wij	  zijn	  er	  echter	  wel	  
van	  overtuigd	  dat	  jullie,	  dappere	  welpjes,	  dit	  samen	  met	  ons	  kunnen	  
oplossen.	  	  
Wij	  staan	  alvast	  te	  trappelen	  om	  aan	  het	  nieuwe	  scoutsjaar	  te	  beginnen.	  
Hopelijk	  jullie	  ook!	  
	  
Tot	  snel,	  
Dikke	  zoenen	  van	  de	  allerleukste	  leiding	  
Lassie,	  Jariboe,	  Oerang-‐Oetan,	  Spitsvogel	  (en	  soms	  ook	  eens	  Agaampje)	  
	  

Kalender Welpen 

24	  September:	  Overgang	  

1	  oktober	  	  14u-‐17u:	  Proefvergadering	  
Vandaag	  mogen	  jullie	  allemaal	  jullie	  vriendjes	  en	  vriendinnetjes	  
meepakken,	  want	  vandaag	  maken	  jullie	  kennis	  met	  de	  scouts!	  
We	  gaan	  naar	  de	  kattenbergen	  voor	  bosspelletjes,	  doe	  zeker	  stevige	  
schoenen	  aan,	  zodat	  je	  extra	  goed	  kan	  spelen.	  

8	  oktober	  	  14u-‐17u:	  Proefvergadering	  
Vandaag	  gaan	  we	  nog	  eens	  proeven	  van	  de	  scouts!	  Iedereen	  is	  welkom,	  het	  
wordt	  een	  heus	  ballonnenfestijn!	  Breng	  dus	  zeker	  al	  je	  vriendjes,	  



vriendinnetjes,	  klasgenootjes,	  collega’s,	  buren,	  kennissen,	  bff’s,	  frenemies,	  
besties,	  soulmates,	  bae’s,	  bro’s,	  matties...	  

15	  oktober	  	  13u-‐17u:	  Inschrijving	  en	  vergadering	  
Vandaag	  kunnen	  jullie	  (en	  jullie	  vriendjes!!)	  je	  inschrijven	  vanaf	  13u	  voor	  
het	  komende	  spetterende	  scoutsjaar!	  	  
Wees	  zeker	  aanwezig,	  want	  we	  hebben	  horen	  waaien	  dat	  er	  nadien	  een	  
drama	  zal	  moeten	  opgelost	  worden.	  Wat	  een	  mysterie...	  

22	  oktober	  14u-‐17u:	  Vergadering	  
Dames	  en	  heren,	  welkom	  bij	  de	  eerste	  editie	  van	  de	  Scoutsympische	  Spelen!	  
Nu	  de	  Spelen	  in	  Rio	  voorbij	  zijn,	  kunnen	  de	  échte	  Spelen	  beginnen.	  Kom	  je	  
eer	  verdedigen	  en	  probeer	  die	  gouden	  trofee	  te	  bemachtigen!	  

29	  oktober:	  Geen	  vergadering	  
Geen	  vergadering:	  Wat	  jammer,	  vandaag	  is	  het	  geen	  vergadering!	  Maar	  niet	  
getreurd,	  want	  spelen	  mag	  altijd.	  Hopelijk	  is	  het	  snel	  volgende	  week,	  want	  
wij	  missen	  jullie	  al.	  

5	  november	  –	  6	  November:	  Weekend	  
We	  hebben	  heel	  erg	  goed	  en	  slecht	  nieuws:	  het	  slechte	  nieuws	  is	  dat	  het	  
deze	  week	  geen	  scouts	  is	  op	  zaterdag	  van	  14u-‐17u.	  Het	  heel	  erg	  goede	  
nieuws	  is	  dat	  het	  van	  zaterdagochtend	  tot	  zondagmiddag	  scouts	  is!	  We	  gaan	  
namelijk	  op	  weekend,	  joepie.	  Meer	  info	  volgt	  nog.	  

12	  november	  14u-‐17u:	  Vergadering	  
12	  november.	  Dat	  is	  de	  12e	  dag	  van	  de	  11e	  maand,	  de	  316de	  dag	  van	  het	  
jaar,	  de	  49	  voorlaatste	  dag	  van	  het	  jaar,	  de	  dag	  waarop	  Qmusic	  voor	  het	  
eerst	  begon	  radio	  te	  maken	  en	  de	  dag	  waarop	  Oostenrijk	  een	  republiek	  
werd.	  Maar	  nog	  beter:	  12	  november	  2016	  is	  de	  dag	  wanneer	  het	  nog	  maar	  
een	  week	  is	  tot	  het	  groepsfeest!!	  Vandaag	  gaan	  we	  knutselen,	  schilderen,	  
toneeltjes	  maken,	  ...	  Vergeet	  dus	  zeker	  jullie	  creatieve	  talenten	  niet.	  

19	  november	  15u-‐18u:	  Groepsfeest	  
Jippie,	  vandaag	  is	  het	  hét	  fameuze	  groepsfeest!	  Nog	  even	  onze	  act	  oefenen	  
en	  dan	  is	  het	  tijd	  om	  op	  te	  treden.	  Nadien	  gaan	  we	  samen	  smullen	  van	  een	  
heeeeerlijke	  scoutsmaaltijd.	  Breng	  dus	  zeker	  al	  jullie	  familie,	  vrienden,	  
kennissen	  ...	  mee.	  Meer	  info	  volgt	  nog.	  	  



26	  november:	  Geen	  vergadering	  
Geen	  vergadering:	  Wat	  jammer,	  vandaag	  is	  het	  geen	  vergadering!	  Maar	  niet	  
getreurd,	  want	  spelen	  mag	  altijd.	  Hopelijk	  is	  het	  snel	  volgende	  week,	  want	  
wij	  missen	  jullie	  al.	  

3	  december	  14u-‐17u:	  binnenisbeterdanbuitenvergadering	  
"Huh,	  is	  dat	  Zorro?	  En	  zie	  ik	  daar	  Mega	  Mindy?	  Wat	  is	  dat	  toch	  met	  al	  die	  
propjes	  hier?".	  Kom	  zeker	  naar	  de	  scouts	  vandaag	  om	  een	  antwoord	  te	  
vinden	  op	  deze	  en	  nog	  veel	  andere	  vragen.	  Vergeet	  ook	  zeker	  geen	  
verkleedkleren...	  

Vrijdag	  9	  december	  19u-‐21u:	  Sint	  
Sinterklaas:	  Joepiejeej!	  Sinterklaas	  komt	  op	  bezoek	  met	  snoep	  voor	  
iedereen	  die	  flink	  is!	  

Vrijdag	  16	  december	  19u-‐21u:	  casino	  
Casino:	  "Stop	  als	  u	  aan	  de	  winnende	  hand	  bent.	  Dit	  doen	  alle	  goede	  
gokkers."	  Vandaag	  verandert	  de	  scouts	  in	  een	  écht	  casino.	  Doe	  dus	  zeker	  je	  
tuxedo	  of	  galakleed	  aan,	  neem	  je	  pokerface	  mee,	  en	  verdien	  (of	  verlies)	  geld	  
in	  ons	  casino.	  No	  worries,	  het	  geld	  moeten	  jullie	  niet	  meenemen,	  dat	  krijgen	  
jullie	  hier!	  

Vrijdag	  23	  december	  19u-‐21u:	  kerstfeestje	  
Kerstfeestje:	  Oh	  the	  weather	  outside	  is	  frightful,	  but	  the	  fire	  is	  so	  delightful	  
and	  since	  we've	  no	  place	  to	  go,	  let	  It	  Snow!	  Let	  It	  Snow!	  Let	  It	  Snow!	  Als	  het	  
echt	  sneeuwt,	  mogen	  jullie	  zeker	  een	  slee	  en	  handschoenen	  meenemen.	  
Vergeet	  ook	  geen	  (zelfgemaakt)	  dessert,	  want	  we	  gaan	  er	  een	  gezellige	  
kerstavond	  van	  maken.



	  
	  

Jong-‐Givers	  (11-‐14	  jaar)	  
	  
Beste	  Jogi’s,	  	  
	  
Welkom	  aan	  boord	  van	  de	  SS.JOGI.	  Dit	  jaar	  veroveren	  we	  de	  zeven	  zeeën	  en	  
gaan	  we	  op	  zoek	  naar	  de	  schat	  van	  de	  gezonken	  Arasari.	  Maar	  voor	  we	  de	  
woeste	  wateren	  kunnen	  bevaren,	  moeten	  we	  eerst	  heel	  veel	  leren	  en	  ons	  
eigen	  schip	  bouwen.	  Jullie	  kapiteins	  zullen	  je	  daarbij	  helpen.	  	  
	  
We	  wensen	  jullie	  forse	  wind	  in	  de	  zeilen,	  
Moeflon,	  Chinchilla,	  Winterkoning	  en	  Stokstaart	  
	  
‘ARRRRRRRRRRRRRR’	  
	  
Kalender	  Jong-‐Givers	  
	  

• Zaterdag	  24/09,	  van	  14u00	  tot	  17u00:	  overgang	  

Vandaag	  is	  het	  tijd	  om	  te	  bewijzen	  dat	  jullie	  jogi-‐waardig	  zijn	  en	  met	  ons	  
aan	  boord	  mogen	  komen	  het	  komende	  jaar.	  	  
	  

• Zaterdag	  01/10,	  van	  14u00	  tot	  17u00:	  proefvergadering	  

Schavuiten,	  tijd	  om	  jullie	  kameraden	  en	  kameradinnen	  te	  introduceren	  tot	  
het	  zeemansleven.	  Neem	  al	  jullie	  vrienden	  mee	  naar	  onze	  scoutskajuiten.	  
	  

• zaterdag	  08/10,	  van	  14u00	  tot	  17u00:	  proefvergadering	  

Tijd	  om	  voorraden	  in	  te	  slaan.	  Deze	  vergadering	  moeten	  jullie	  verschillende	  
uitdagingen	  aan	  om	  voldoende	  etenswaren,	  hangmatten,	  buskruit	  en	  vers	  
water	  te	  bemachtigen.	  
	  

• zaterdag	  15/10,	  van	  13u00	  tot	  17u00:	  inschrijvingen	  

Neem	  vandaag	  jullie	  ouders	  mee	  om	  een	  glaasje	  te	  drinken	  en	  jullie	  in	  te	  
schrijven	  voor	  het	  scoutsjaar.	  Als	  je	  nog	  geen	  piratentenue	  in	  je	  bezit	  hebt,	  
kun	  je	  dat	  ook	  nu	  aanschaffen.	  
	  

• zaterdag	  22/10,	  van	  14u00	  tot	  17u00:	  bosspel	  

Vandaag	  gaan	  we	  op	  avontuur	  door	  het	  oerwoud	  en	  leren	  jullie	  hoe	  het	  is	  
om	  als	  echte	  piraat	  te	  overleven	  op	  de	  open	  zee.	  



	  
• zaterdag	  29/10:	  geen	  vergadering	  

Vandaag	  moeten	  jullie	  kapiteins	  zich	  voorbereiden	  op	  de	  lange	  vaart	  van	  
volgende	  week.	  Strekken	  jullie	  maar	  even	  de	  zeebenen	  en	  blaas	  maar	  uit	  in	  
de	  thuishaven.	  	  
	  
	  

• vrijdag	  04/11	  tot	  zondag	  06/11:	  weekend	  

We	  maken	  een	  lange	  vaartocht	  door	  weer	  en	  wind,	  hopelijk	  zonder	  ergens	  
te	  stranden.	  Over	  het	  weekend	  volgt	  nog	  meer	  informatie.	  
	  

• zaterdag	  12/11,	  van	  14u00	  tot	  17u00:	  voorbereiding	  groepsfeest	  

Vandaag	  bereiden	  we	  ons	  voor	  op	  het	  grote	  festijn	  van	  volgende	  week.	  Tijd	  
om	  jullie	  dansmoves,	  knutselskills	  en	  zangtalent	  uit	  de	  kast	  te	  halen.	  
	  

• zaterdag	  19/11,	  van	  15u00	  tot	  18u00:	  groepsfeest	  

Nog	  enkele	  uren	  de	  tijd	  om	  jullie	  stemmen	  op	  te	  warmen	  en	  de	  laatste	  
aanpassingen	  te	  maken	  aan	  het	  script	  voor	  jullie	  acts	  totdat	  om	  18u00	  jullie	  
ouders	  het	  allemaal	  komen	  aanschouwen.	  
	  

• zaterdag	  26/11:	  geen	  vergadering	  

Na	  al	  dat	  gefeest	  van	  vorige	  week	  is	  het	  tijd	  om	  allemaal	  eens	  goed	  uit	  te	  
rusten.	  
	  

• zaterdag	  03/12,	  van	  14u00	  tot	  17u00:	  techniekenvergadering	  

Vandaag	  leren	  jullie	  je	  schip	  te	  bouwen	  en	  de	  belangrijkste	  zeemansliedjes	  
onder	  de	  knie	  te	  krijgen.	  
	  

• vrijdag	  09/12,	  van	  19u00	  tot	  21u00	  :	  Sint	  

Vanavond	  komt	  er	  een	  bekende	  piraat	  langs,	  met	  zijn	  wapperende	  baard	  en	  
majestueuze	  hoed	  deelt	  hij	  zijn	  schatten	  met	  ons.	  
	  

• vrijdag	  16/12,	  van	  19u00	  tot	  21u00:	  casino	  

Tijd	  om	  jullie	  welverdiende	  buit	  te	  verdubbelen	  of	  te	  halveren	  in	  enkele	  
riskante	  spelletjes.	  
	  

• vrijdag	  23/12,	  van	  19u00	  tot	  21u00:	  kerstfeest	  



Neem	  allemaal	  een	  zelfgemaakt	  cadeautje	  mee,	  want	  het	  is	  feest	  op	  ons	  
schip.	  We	  gaan	  zingen,	  eten	  en	  ons	  amuseren	  om	  zo	  het	  jaar	  goed	  af	  te	  
sluiten.	  



	  
Givers (14-17 jaar) 
	  
Stoutmoedige givers, 
 
De jaren van gewone spellen is voorbij, vanaf nu begint het echte 
scout zijn. Je kan al eens wat meer aan en dat zullen we jullie ook 
laten voelen, maar dat wel steeds op een avontuurlijke en uitdagende 
manier.  
 
Eén grote vriendengroep met aan het hoofd jullie fantastische 
leiding die wel al eens laat pompen. Kom maar helemaal los op de 
vergaderingen ook wel feestjes genoemd.  
Party Animals in The House!!!  
Het mag al eens wat wilder. 
 
Grenzeloos groeien daar doen we ten volle aan mee! 
 
Jullie Leiding 
Coati, Mustang, Leeuw en Leonardo 
	  
	  
Kalender Givers 
	  
1	  oktober	  van	  14u	  tot	  17u:	  Poefvergadering	  
Breng	  al	  die	  vrienden,	  vriendinnen,	  neven	  en	  nichten	  maar	  mee	  naar	  de	  
scouts	  om	  eens	  helemaal	  los	  te	  gaan.	  Lekker	  avontuurlijk	  met	  een	  resem	  
nieuwe	  vrienden.	  
	  
8	  oktober	  van	  14u	  tot	  17u:	  Proefvergadering	  
Andermaal	  een	  leuke	  vergadering	  om	  van	  te	  komen	  proeven.	  Kom	  dus	  
zeker	  weer	  met	  een	  hele	  bende	  naar	  die	  mooie	  lokalen	  van	  ons.	  
	  
15	  oktober	  van	  13u	  tot	  17u:	  Inschrijving	  en	  recyclagevergadering	  
Vandaag	  zijn	  de	  inschrijvingen	  indien	  je	  nog	  niet	  ingeschreven	  bent,	  er	  
zullen	  hapjes	  zijn	  alsook	  drankjes.	  Kom	  zeker	  op	  tijd,	  want	  wachtrijen	  zijn	  
niet	  uitgesloten.	  Aansluitend	  belonen	  we	  jullie	  met	  een	  leuke	  vergadering.	  
	  



22	  oktober	  van	  14u	  tot	  17u:	  Financiële	  Vergadering	  
Een	  welverdiende	  cent	  komt	  altijd	  van	  pas.	  Wat	  als	  je	  nu	  eens	  miljonair	  
was.	  Dan	  kon	  je	  alles	  doen,	  van	  lekker	  liggen	  in	  de	  zetel	  tot	  	  rijden	  met	  je	  
ferrari	  in	  het	  groen.	  Kom	  dus	  zeker	  af	  en	  blijf	  niet	  zitten	  in	  zak	  en	  as.	  
	  
29	  oktober:	  Geen	  Vergadering	  
De	  vakantie	  begint	  dus	  denkt	  de	  leiding	  ook	  even	  aan	  jullie.	  Geen	  
vergadering	  om	  helemaal	  opgeladen	  het	  WAUW	  mee	  te	  maken.	  
	  
4-‐5-‐6	  november:	  WAUW	  
Maak	  je	  klaar	  voor	  een	  weekend	  dat	  zal	  aanvoelen	  als	  een	  week.	  Verdere	  
info	  volgt	  nog,	  maar	  wees	  vooral	  aanwezig.	  
	  
12	  november	  van	  14u	  tot	  17u:	  100%	  Brussel	  
Waan	  je	  een	  echte	  toerist	  in	  die	  prachtige	  stad	  van	  ons.	  Een	  beeld	  zegt	  meer	  
dan	  duizend	  woorden	  dus	  hier	  zwijg	  ik.	  
	  
19	  november	  van	  14u	  tot	  17u:	  Groepsfeest	  
Zoals	  ieder	  jaar	  ook	  dit	  jaar	  weer	  ons	  spetterende	  groepsfeest.	  Kom	  zeker	  
met	  de	  hele	  familie	  en	  vriendengroep	  langs.	  Als	  givers	  mogen	  jullie	  dit	  feest	  
natuurlijk	  	  ook	  van	  de	  eerste	  rij	  meemaken	  en	  al	  de	  prachtige	  gasten	  
bedienen	  zoals	  enkel	  een	  giver	  dat	  kan.	  
	  
26	  november:	  Geen	  Vergadering	  
Zzzzzzzzzzzzzz….	  Veel	  leven	  ga	  je	  vandaag	  niet	  vinden	  op	  de	  scouts.	  
	  
Vrijdag	  2	  december	  van	  19u	  tot	  22u:	  Frikandel	  ‘n’	  Spel	  
De	  geschiedenis	  van	  Mora	  begint	  in	  1960	  in	  een	  kleine	  buurtslagerij	  in	  
Maastricht.	  Vanuit	  zijn	  vaders	  slagerij	  brengt	  Marcel	  Mourmans	  op	  de	  
brommer	  kroketten	  en	  loempia’s	  rond	  naar	  verschillende	  snackbars	  in	  de	  
omgeving.	  Hij	  creëert	  ook	  eigen	  recepten,	  die	  hij	  met	  veel	  succes	  verkoopt.	  
Samen	  met	  zijn	  vrouw,	  Robby	  Ramaekers,	  richt	  hij	  het	  bedrijf	  Mora	  op.	  Leuk	  
weetje:	  de	  naam	  Mora	  bedachten	  ze	  door	  Mo	  van	  Mourmans	  en	  Ra	  van	  
Ramaekers	  samen	  te	  voegen.	  Interessant,	  niet?	  
	  
Vrijdag	  9	  december	  van	  19u	  tot	  21u:	  Sint	  
Boek,	  Zak,	  Zwart,	  Paard,	  Je	  schoentje	  stond	  al	  aan	  de	  haard.	  
	  
Vrijdag	  16	  december	  van	  19u	  tot	  21u:	  Casino	  Night	  
Jack	  was	  zwart	  ,	  Roel	  is	  een	  let,	  Dus	  zorg	  ervoor	  dat	  je	  die	  pokerface	  onder	  
de	  knie	  hebt.	  
	  



Vrijdag	  23	  december	  van	  19u	  tot	  21u:	  Kerstfeestje	  
Onder	  het	  motto	  zelf	  doe	  je	  het	  beter,	  mag	  je	  nu	  je	  volledige	  creativiteit	  
aanspreken	  om	  één	  van	  de	  leden	  te	  plezieren	  met	  een	  gift.	  Doe	  nekeer	  zot!	  
Kerstmis	  it	  is!



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

	  
	  

	  



	  

	  



	  
	  

	  

	  





	  


