WOORDJE GROEPSLEIDING
Het begint weer de kribbelen in de vele scoutsmagen, maar ook de nieuwelingen staan al te
popelen om er aan te beginnen! We gaan weer van start met een spetterend scoutsjaar!
Maar voor we verder gaan, keren we nog even terug in de tijd, want vorig jaar was ook meer
dan geslaagd! En dat hebben we te danken aan enkele mensen. Bij deze dus graag een
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Het begint weer de kribbelen in de vele scoutsmagen, maar ook de nieuwelingen staan al te
popelen om er aan te beginnen! We gaan weer van start met een spetterend scoutsjaar!
Maar voor we verder gaan, keren we nog even terug in de tijd, want vorig jaar was ook meer
dan geslaagd! En dat hebben we te danken aan enkele mensen. Bij deze dus graag een
bedankje aan de volledige leidingsploeg, de ouders die ons doorheen het jaar geholpen
hebben en aan alle anderen die een helpende hand hebben uitgestoken.
Zoals elk jaar, moeten we ook deze keer weer afscheid nemen van enkele leiding die een
punt zetten achter een fantastische scoutscarrière: Jona, Eline, Heleen, Lore, Laura, Klara,
Nene, Marie, Hanne, Bram en Thomas; we gaan jullie missen!
Maar niet getreurd, want 5 nieuwe leiding komen onze ploeg versterken: Anne, Kaat,
Anastasia, Arthur en Sille: WELKOM!
Ons jaar zit ook weer vol leuke activiteiten en deze wipplank is al een eerste glimp van wat
een fantastisch scoutsjaar wordt! Verder vind je hier ook informatie over de uniformen, de
inschrijvingen, de 80%-regel en de gegevens van de leiding.
Hier al een overzicht van alle belangrijke evenementen:

BELANGRIJKE DATA:
21-22 oktober: Overgangsweekend
(vanaf jonggivers)
19 november: Schaatsen (vanaf
jonggivers)
4 maart: Scoutsfeest
28-29 april: Eetfestijn

Antoine 0496 73 87 41

Vragen? Contacteer ons!
Frederik-Jan 0473 20 75 52

Lisa 0471 65 40 02

Woordje kasmeester
Hallo iedereen,
Bij dit nieuwe scoutsjaar hoort, net zoals de leukere nieuwe groepsleiding, ook een leukere
nieuwe kasmeester. Ik, Emma, zal deze rol met veel plezier van Eline Billiet overnemen!
Zoals elk jaar wordt er van jullie verwacht dat jullie elke zoon en/of dochter die een
fantastisch scoutsjaar met ons wil beleven, inschrijven. Deze inschrijving zorgt er namelijk
voor dat de kinderen gedurende het hele jaar verzekerd zijn.
Oude leden gaan vanzelf over naar hun volgende groep en zijn al in het scoutsbestand
verwerkt. Inschrijven via de site is dus niet nodig. Zij dienen enkel het inschrijvingsgeld te
storten op de scoutsrekening (zie hieronder).
Nieuwe leden moeten ingeschreven worden via een online formulier, welke gevonden kan
worden op de home pagina van onze website: www.scoutsrode.be.
Let op! Er wordt een onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes en er zijn dan ook
verschillende inschrijvingslinks per geslacht (de meisjes worden ingeschreven onder Gidsen
en de jongens onder Scouts).
Het inschrijvingsgeld bedraagt 40 euro en moet gestort worden op het rekeningnummer
BE17 8538 1460 4921 met als mededeling: inschrijvingsgeld [naam kind] + [tak].
OPGELET! Vanaf dit jaar hebben wij een uiterste inschrijvingsdatum ingevoerd. Alle
kinderen moeten ingeschreven zijn voor 1 december 2017.

Wij hopen dat dit en andere kosten van het scoutsjaar betaalbaar zijn voor u en zijn bereid in
alle vertrouwen naar oplossingen te zoeken wanneer dit niet zo is.
Indien er nog vragen zijn, kan u me altijd aanspreken of contacteren via mail of telefoon.
Groetjes,
Emma De Schrijver
Mail: emma.de.schrijver@gmail.com
GSM: 0495 28 87 74

Dag allerliefste kapoentjes!
De zomer is tot zijn einde gekomen, maar
nu start het jaar waar jullie van dromen!

Geen tijd om jullie te vervelen want we gaan samen leuke spelletjes spelen!
24/9

Het is weer zover… STARTDAG! Vandaag leren we elkaar beter
kennen en zetten we
samen een fantastisch scoutsjaar in!
1/10
Haal jullie beste mopjes en trucjes al maar boven! We organiseren een
grote Kapoenen-talentenjacht!
8/10
Slingeren in de bomen, sluipen over de grond… Vandaag spelen we de
leukste bosspelletjes!
15/10
Vriendjesdag! Neem allemaal een vriendje of vriendinnetje mee om hen te
tonen hoe leuk scouts is!
22/10 Vandaag worden jullie allemaal gedoopt tot echte stoere kapoenen!
28/10

Opgelet, dit is een ZATERDAG! Trek jullie engste verkleedkleren
aan, want wij gaan griezelen door de straten! We spreken af
aan de scoutslokalen van 19u tot 21u.

5/11

Het grote kapoenen-verrassingsspel!

12/11 Een gezellig knutsel- en
spelletjesnamiddagje! 19/11

Boooooyys vs

Giiiiiiirrrls!

Groetjes van jullie allerleukste leiding!
Anne Staelens: 0474/05.90.47

Antoine Ghequiere: 0496/73.87.41

Tine Jamar: 0470/09.86.91

Alejandro Pinilla: 0742/05.81.60

-

-

-

Er leiding stopt omdat ze scouts té leuk vinden en de
overblijvende leiding bijna ten onder ging aan hun
enthousiasme?
We nieuwe groepsleiding hebben die niet weten wat hun
taak eigenlijk is?
Iemand het natuurgebied te ver getrokken heeft op de
bouwkaart waardoor er in ons scoutsgebouw een inkeping
zit?
Er 5 nieuwe leiding bij komt?
Wij dat heel leuk vinden?
Je je vanaf dit jaar maar tot 1 december kan inschrijven?
Je dat zeker aan je ouders moet zeggen?
Onze scoutssjaaltjes fluorescerend zijn?
Het woord ‘scouts’ enkel op Engelse woorden rijmt?
Holbewoner een nieuwe profielfoto zoekt?
Jij hem daarbij kan helpen?
De scouts de ideale plek is om een lief te vinden?
Freddy groepsleiding wordt omdat hij Lisa wel ziet zitten?
Antoine dus eigenlijk het derde wiel aan de wagen is?
De toiletten in het leidingslokaal gekuist zijn?
De jongens dit niet in dank hebben afgenomen?
Wij super veel zin hebben in het nieuwe scoutsjaar?
En hopen dat jullie hetzelfde denken?
Je geen hand kan schudden met een gebalde vuist?
Gandhi dit zeer wijselijk heeft opgemerkt?
Je 1001 wijze spreuken op www.wijzespreuken.com kunt
vinden?
Lasse de naam ‘Kenny’ heeft uitgevonden?
Dit een ziekte was die op kamp de helft van de leiding
heeft gekeeld?
Robbe zijn papa heel dankbaar is omdat hij hem eten met
gele stickers heeft laten eten?
Dit eten is dat eigenlijk over tijd is?
Hij daarom niet ziek is geworden op kamp?
De wist-je-datjes hiermee gedaan zijn.
Wij hopen dat jullie van deze wipplank-editie genieten?
Jullie altijd ideeën mogen inzenden naar Woutje?
(wout.maes@hotmail.com)
Wij jullie allemaal graag zien?
Vooral de kapoenen?
Omdat zij zo schattig zijn?
De wist-je-datjes nu echt gedaan zijn?

KABOUTERS
Heeeeyy kabouters !!! Het leukste jaar van jullie scoutsleven begint en jullie leuke nieuwe
leiding zal daar elke zondag voor zorgen !!!!
24/09: Startdag! Vandaag spelen we het grote ontdek-je-leidingsspel!! SPANNEND ☺
1/10: Onze eerste echte vergadering joepie!!! Dat moet gevierd worden met
leuk verrassingsspel.
8/10: Wilden jullie ook altijd al zo cool zijn als Elsa van Frozen ??? Na
zullen we weten wie de gekste puntmuts verdient!!

een super

deze vergadering

15/10: Neem allemaal je zwemgerief en €5 mee, want vandaag gaan wij ZWEMMEN! Jeeeeej
20/10: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING! Dit betekent dat je vandaag naar
school mag gaan met je das (en je hemd als je dat hebt).
22/10: Vanaf vandaag mogen jullie jezelf eindelijk ECHTE kabouters noemen, jullie worden
namelijk gedoopt!!!
28/10: (dit is een zaterdag) halloweenfeestje!!! Verdere info volgt nog.
5/11: Het grote modeshowspel: maak de gekste kapsels in je haar!
12/11: Ondertussen weten we al wie cooler dan Elsa van Frozen is, maar wie
sterker en cooler dan alle welpen ?!?!?
19/11: Vandaag spelen wie het MEGASUPEREXTRACOOL spel !!!!!

Sille: 0477671457
Arturo: 0470322436

Emma: 0495288774

van ons is

HEY ALLERCOOLSTE WELPEN!! Het nieuwe scoutsjaar is begonnen en wij zijn klaar om er
weer eens stevig in te vliegen DUS maak jullie klaar om het beste van jullie zelf te geven
want het wordt een jaar vol geweldige momenten!!! ☺
24/09 Met het geniale ‘ontdek-je-leidingspel’ komen jullie erachter wie o wie wij zijn ;) ;) ;)
1/10 Zoals echte stevige welpen houden we onze eer hoog en gaan we ravotten in het bos,
breng je verstand mee, je zal het nodig hebben!
8/10 WOOOAAAA wat een wind vandaag! Ideaal voor een spel op zee! Natuurlijk zijn enkel
stoere piraten hier geschikt voor dus verkleed jullie maar als piraten voor een mysterieuze
missie… Arrrrrrrg
15/10 Wie zou er winnen? De welpen of de leiding? Durven jullie het op te nemen tegen ons
in één-tegen-allen?
VRIJDAG 20/10 Dit is dag van de Jeugdbeweging dus doe allemaal je uniform aan naar
school om te tonen hoe cool de scouts is (en dat wij met meer zijn dan de chiro ;))
22/10 Vandaag is de dag aangebroken dat jullie allemaal échte welpen kunnen worden!
Jullie worden gedoopt!!
ZATERDAG 28/10 H-h-halloweeeeen… Dit is een ZATERDAG! We spreken af aan de lokalen
van 19u tot 21u om eens goed te gaan griezelen in de buurt (KOM VERKLEED NATUURLIJK!)
5/11 Verrassing!
12/11 De kabouters denken dat ze kunnen winnen van brute mankracht! We zullen ze eens
laten zien wie hier het sterke geslacht is!! LET THE GAMES BEGIN!
19/11 VUILE DAG! Pussies niet toegelaten
Laat iets weten als je niet kan komen ☺

Anastasia Landauer
0474/46.40.22

Lotte Niveau
0468/17.77.88

Mathias Dehertogh

Jonggidsen
Klaar voor een nieuw scoutsjaar? Wij hebben er alvast zin in! ☺
24 september: Het grote ontdek-je-leidingspel, spannend!
1 oktober: We leren elkaar wat beter kennen door een echte teatime te organiseren! Neem
mee: jullie diepste geheimen, boekjes, gezichtmaskers,…
8 oktober: We vieren de verjaardag van de leukste onder ons: 2 dagen te laat maar
gelukkige verjaardag, Kaat!!! Taart is toegestaan!
15 oktober: De jaarlijkse jonggiverbattle! Warm die spieren maar al op!
Vrijdag 20 oktober: Dag van de jeugdbeweging; trek je uniform aan!
21-22 oktober: Overgangsweekend! De eerstejaars jonggidsen worden gedoopt. We
contacteren jullie nog voor het uur van afspraak.
Neem mee: vuile kleren, uniform bij vertrek, slaapgerief en eetgerief (voor als je gedoopt
wordt ook nog een handdoek en zeep!)
28 oktober (zaterdag): Het is bijna Halloween: feest! We spreken af om 19u30 aan de
scoutslokalen.
5 november: Verrassing!
12 november: Vandaag gaan we onze kas spijzen!
19 november: Schaatsen!!! Neem allemaal een centje mee en vergeet zeker geen
handschoenen!
Laat iets weten als je niet kan komen!

Timme: 0471128475 Adriaan: 0472035650 Arthur: 0470029103 Kaat: 0471658664

JoNgVeRkEnNeRs
➢ 24/09: Het grote ontdek je leidingspel!
➢ 01/10: Jullie krachten bundelen is zeker een must bij deze opdracht! Zijn jullie samen
wel sterk genoeg om te ontsnappen? Tik tak tik tak…
➢ 08/10: Hou die facebookchallenges maar in je achterhoofd voor dit geweldig spel!
➢ 15/10: Jonggiverbattle, we laten zien dat de jongens de baas zijn!
➢ 21-22/10: De jongsten worden gedoopt! Verdere info volgt nog!
➢ 28/10: Maak je maar klaar voor het engste spel van je leven!
➢ 05/11: Verrassing :D
➢ 12/11: Vandaag is het overleven op jezelf, snel zijn is de boodschap!
➢ 19/11: We gaan allemaal schaatsen vandaag :D

xoxo je teergeliefde leiding
PS: er is 1 letter/leesteken NIET in thema... Vind jij hem?
Vasco: 0488 39 88 38
Kaat: 0476 04 03 38

Charlotte : 0470 28 68 28

Verkenners
24/09: Wie o wie wordt jullie nieuwe leiding? Komt het te weten op de super spannende
startdag!
1/10: Een verwelkoming voor de nieuwkomertjes, een echte activiteit voor verkenners.
8/10: Dit jaar beginnen we er vroeg aan en zetten we al een eerste stap naar het verkrijgen
van een GEMAAAAANE kas!
15/10: Haal jullie dansschoentjes, zangstem en mooiste pozes maar boven want vandaag
houden we een talentenjacht.
vrijdag 20/10: Vandaag is het Dag van de Jeugdbeweging, allemaal in uniform naar school!
21-22/10: Hét gevreesde weekend voor elke eerstejaars verkenner
OVERGANGSWEEKEND! Gaan we dit jaar met de fiets of toch lekker lui met de trein? Meer
info volgt.
29/10: Opgepast voor allerlei ontploffingen en andere voorvallen want vandaag gaan we
mythe testen aan de werkelijkeheid! Welcome to MYTHBUSTERS!!!
5/11: Vandaag spelen we een ongeloofelijk nog nooit gezien spel binnen scouts rode. Wees
er zeker bij voor deze adembenemende première.
12/11: In ons leven komen we heel wat verschillende soorten vrienden tegen. Kleine, grote,
magere, dikke, lelijke maar wie zijn nu echt de FOUTE VRIENDEN???

19/11: Jammer genoeg gaat het sportival dit jaar niet meer door. Maar wees niet gevreesd
we hebben een ander sportief alternatief bedacht. Vandaag gaan we gaan schaatsen, meer
info volgt.

Ciska: 0470 25 90 37
Lasse: 0484 50 41 35
Mathieu: 0476 03 46 33

Gegroet beste gidsjes!
*de melige openingstekst skippen we om het volgende te zeggen:*
Wij willen dit jaar tranen zien, geen gelukkige gezichtjes. Wij willen jullie laten afzien tot het
bloed van achter jullie oren komt. Wij gaan jullie kraken als een varken onder een wafelijzer.
Gronk gronkKRRKAAK.
Tot ziens,
Kusjes en lekjes
Jullie leiding xxx
24/09 : Vandaag hebben jullie voor het eerst de personen gezien die jullie elke zondag met
hart en ziel zullen ambeteren! Zij zullen hun leven opgeven voor jullie, hun studie en zelfs
hun relatie, ja u hoort het goed! Zoveel betekenen jullie voor ons.
01/10: Vandaag maken we tonijn van huizingen onveilig. *leuke info volgt*
08/10: Zoals het eitje thuis tikt, tikt het nergens. Bum bum bum buuummm
15/10: 1 groep gespierde bikerBOYS, 1 zwerm gierend oestrogeen. Vandaag strijden 2
uitersten in een battle tot de dood! 😊 Kom verkleed als man!
21/10 – 22/10: Was je handen, poets je tanden, kam je haren, stop met naar Wout te staren.
Maak jullie klaar om te vertrekken naar een plaats waar de eerstejaars echte gidsen zullen
worden. *nog meer leuke info volgt*
Zaterdag 28/10: Horrorfilms, geesten oproepen en giftige drankjes drinken. Vanavond kan
het want het is Halloween-night! Verkleed zijn is een must!
5/11: Haal die te gekke song-writer, stunt en twerkskills maar naar boven want vandaag
schrijven en filmen we onze eigen VIDEOCLIP OMG OMG!!!!!!
12/11: Vandaag gaan we al eens brainstormen voor het scoutsfeest. Je zult een cactus
zonder stekels spelen als je hier niet bij bent!
19/11: Vandaag gaan we schaatsen in Liedekerke! *Er volgt geen enkele info, trek ulle plan
verdomme*
Fishstickbakkende Freddy : 0473207552
Palingetende Phaedra: 0472434299
Walvisjagende Wout: 0471123552
Mosseljongen Marlies: 0471179095

80% - regel
De doorgewinterde scoutsgangers weten ondertussen
al wat deze regel wil zeggen, maar voor de nieuwe
leden (en sommige doorgewinterde scoutsgangers die
wat verfrissing nodig hebben) zetten we alles nog even
op een rijtje:
De bedoeling van deze regel is dat iedereen 80% van
de tijd naar scouts komt. Indien dit niet het geval is,
kan de leiding beslissen dat je niet mee mag gaan op
kamp. Maar aangezien scouts zo leuk is en iedereen er
altijd bij wil zijn, hopen we dat we dit dit jaar niet
moeten toepassen! Wanneer je toch niet kan komen,
laat dan zeker iets weten aan je leiding. Indien er
problemen zijn om vaak genoeg aanwezig te zijn, zoals
ziekte, gescheiden ouders, etc. bespreek dit dan zeker
met je leiding of met de groepsleiding en dan geldt
deze regel niet voor jou.

24/09: startdag
01-08/10: goed begonnen is half gewonnen → LEEFWEEK
15/10: carwash
21-22/10: overgangsweekend
29/10: van kapoen tot jin
05/11: een super episch spel
11/11: gi-gantisch avondmaal → eten tot we onze blinde darm uit
onze keel voelen komen (aka grande bouffe)
19/11: we gaan schaatsen, hipheuj!

Robbe: 0472/53.07.76

Lisa: 0471/65.40.02

Midas: 0474/05.20.63

Louize:0475/86.51.18

