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
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: Robbe, Midas, Marlies, Arturo, Wout, Lasse en Phaedra; we
gaan jullie missen! Maar niet getreurd, want 9 nieuwe leiding komen onze
ploeg versterken: Eef, Marion, Mathieu, Tomas, Nicolas, Amy, Ava en Fien:
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:
20-21 oktober :
Overgangsweekend
(vanaf jonggivers)
11 november: Schaatsen
(vanaf
jonggivers) ??
24 februari : Scoutsfeest

Vragen?

27-28 april : Eetfestijn

Contacteer ons!

Antoine: 0496 73 87 41
Frederik-Jan: 0473 20 75 52
Lisa: 0471 65 40 02

Woordje kasmeester
Hallo iedereen, Bij dit nieuwe scoutsjaar hoort, net zoals de leukere groepsleiding, ook
een leukere kasmeester. Ik ben Emma.
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 2018.
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

Woordje van de uniformjuffies
Elke vergadering wordt er van jullie verwacht dat jullie pieffijn in orde zijn. (En dat rijmt!)
We herhalen hieronder nog even wat jullie moeten dragen:
- KAPOENEN – Blauw-rode das met jaar- en takteken op genaaid
- KABOUTERS & WELPEN – Blauw-rode das met jaar- en takteken op genaaid (eventueel
hemd met jaarteken en takteken)
- JONGGIVERS, GIVERS, JIN EN LEIDING – Scoutshemd, scoutsrok of short van Scouts &
Gidsen Vlaanderen, en blauw-rode das. Op jullie hemd dienen ook alle tekens in orde te
zijn. Indien jullie reeds een totem hebben gekregen moet je deze ook op je hemd naaien.
1. Het takteken gaat op de rechterschouder (VERPLICHT)
2. Niet van toepassing
3. Het jaarteken vooraan,
boven het rechterborstzakje
(VERPLICHT)
4. de blauw/rode das
(VERPLICHT)
5. Het Vlaams kenteken op de
linkermouw, eventueel het
Vlaams-Brabantse kenteken
daaronder
6. Het internationale
scoutsteken daaronder
7. Het Belgische kenteken, boven het linker borstzakje
8. Het Scouts & Gidsen Vlaanderen teken op het linkerborstzakje
9. Het kabouter- of welpenbelofteteken op linkerborstzakje (indien je je belofte al hebt
gedaan)

Kapoenen
De zomervakantie is jammer genoeg gedaan, maar wees niet getreurd! Er staat weer een super
super super leuk scoutsjaar voor de deur! Wij hebben er alvast zin in!
22/09: Vandaag komen jullie tijdens een superleuk spel te weten wie jullie leiding wordt.
30/09: Het is kermis! Pak allemaal 5 euro mee
7/10: Klimmen in de bomen, springen over grachten, sluipen over de grond, … We spelen een
bosspel.
14/10: Pak allemaal jullie vriendje of vriendinnetje mee naar het scouts want het is vriendjesdag!
21/10: Vandaag worden jullie echte kampoenen. Vergeet zeker geen vuile kleren!
Zaterdag 27/10: Verkleed jullie allemaal als heks, zombie, monster, … Want wij gaan op
Halloweentocht!
4/11: Knor Knor Knor, vandaag gaan we marsepeinen varkentjes verkopen, allen op post!
11/11: Wapenstilstand -> geen scouts
18/11: Smeer jullie kuiten maar in want we gaan sporten
25/11: De sint is in het land (meer info volgt)
2/12: Er loopt een moordenaar rond in Rode city, help jij ons hem te vinden?
9/12: Wie zijn het stoerst? De jongens of de meisjes? Battle of the sexes!!!
16/12: Kerstfeestje! (meer info volgt)
23/12: De leiding moet studeren

Gelukkig staat gemotiveerde vervangleiding klaar!

Groetjes van jullie supergemotiveerde en allerleukste leiding

Ava Van Roy: 0472069698

Kaat Oscé: 0471658664

Eef De Spiegeleer: 0474137455

Frederik-Jan Billiet: 0473207552

Dag lieve kaboutertjes! Zijn jullie klaar voor een nieuw scoutsjaar vol met leuke spelletjes, avonturen en
mooie verhaaltjes? Wel haal de speelvogel dan maar boven, want we vertrekken samen op avontuur
binnen 3……2……1……
ZATERDAG 22/09

Het grote ontdek-je-leidingspel!

Zondag 30/09

Vandaag gaan we eendjes vissen en smoutebollen eten! (Neem wat
zakgeld mee)

Dez

Zondag 07/10

Mooiste stem, beste danseres, grappigste kabouter, … talentenjacht!

Zondag 14/10

Niets leukers dan ravotten in het bos!

VRIJDAG 19/10

Dag van de jeugdbeweging! Doe allemaal jullie das aan om naar school te
gaan en laat zien dat jullie deel uit maken van de coolste scouts op
aarde!!!! (Geen vergadering)

Zondag 21/10

Vandaag worden de nieuwkomertjes gedoopt tot echte kabouters!
Vuile kleren aandoen is de boodschap!

ZATERDAG 27/10

Vanavond gaan we griezelennnnnnnn :s :s :s :s :s verkleed komen!

Zondag 04/11

Warme kleren aandoen is een must voor dit grote verrassingsspel!

Zondag 11/11

Tijd om jullie creativiteit te tonen!

Zondag 18/11

Vandaag gaan we centjes verdienen voor onze kas! Maak allemaal iets
lekkers en neem het mee om te verkopen (en ook om een beetje zelf op
te eten J )

Zondag 25/11

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan……… wie
zoet is krijgt lekkers wie stout is de roe!

Zondag 02/12

Haal die mooie bikini’s en badpakken maar al boven want we gaan het
zwembad van Rode onveilig maken! (Neem elk 5 euro mee)

Ciska 0470 25 90 37

Kaat 0476 04 03 38

Lisa 0471 65 40 02

WELPEN
Aandacht aandacht! Wij zijn op zoek naar de coole stoere binken die zichzelf
“welpen” noemen! Het nieuwe scoutsjaar gaat van start en hier zien jullie wat
we allemaal in petto hebben voor jullie! Maak jullie borst maar nat, want het
wordt een jaar vol spelletjes, kampen, avontuur en veel meer!
ZATERDAG 22/09: Vandaag zijn jullie te weten gekomen wie wij zijn in het
“grote ontdek-je-leiding-spel”
30/09: We leren elkaar allemaal wat beter kennen, en dat doen we met een
gigaformitastische “1 tegen allen”
07/10: Haal allemaal jullie speurneus boven, want we gaan op schattenjacht!
14/10: Vriendjesdag! Jullie mogen allemaal een vriendje meenemen en ze
kennis laten maken met scouts!
VRIJDAG 19/10: De dag van de jeugdbeweging! Vandaag doen we allemaal ons
uniform aan naar school, en laten we zien dat wij bij de scouts zitten!
21/10: Vandaag worden jullie gedoopt tot echte welpen! MOEWHAHAHA
28/10: We doen waar we het beste in zijn, we gaan het bos in en spelen
bosspelen, bouwen kampen, spelen nog meer spelletjes en bouwen nóg meer
kampen WOEHOEW
04/11: Omhoog, omlaag, het LADDERSPEL (draag 2 verschillende sokken)
11/11: We treden in de voetsporen van onze grote Belgische sportmannen en vrouwen!
18/11: De detective heeft onze hulp nodig! (draag allemaal een warme muts)
25/11: Vandaag gaan we proberen wat centjes in de kas te krijgen!
02/12: Het begint te vriezen buiten, dan is het eens tijd om gewoon lekker
binnen te zitten, neem een comfy outfit mee, en een gezelschapsspel!
Tomas

Antoine

Celia

Marion

0493155661

0496738741

0471417033

0492886238

Kennen jullie

al?!

Trooper is een online platform waarmee je geld inzamelt voor een vereniging door
online te shoppen zonder dat het je een eurocent kost.
Wacht. Wat?!
Dus wanneer je online een aankoop wilt doen ga je ipv rechtstreeks naar de site
voor de aankoop, eerst naar www.trooper.be
Selecteer dan de vereniging ‘Scouts Rode’
In de lijst van aangesloten webshops, ga je naar je gewenste site en doet je
aankoop.
Nu heb je je aankoop gedaan met dat ene verschil dat door die extra klik naar
trooper.be er een commisie van ongeveer 5% naar onze scouts vereniging gaat. End
at zonder dat het jou een extra eurocent gekost heeft!!

Nog eens een korte samenvatting:
•

•
•
•
•
•

Stap 1: Wil een online aankoop doen
Stap 2: Ga naar www.trooper.be
Stap 3: Kies de vereniging ‘Scouts Rode’
Stap 4: Ga naar de gewenste aangesloten webshop
Stap 5: Doe uw geplande aankoop
Stap 6: Iedereen gelukkig want je hebt ons gesteund zonder extra te betalen

JONG-GIDSEN
22/09: Vandaag is de dag waar jullie allemaal naar uit gekeken hebben… startdag!!
29/09: Het grote kermisspel!
30/09: Zijn jullie wel echt zo getalenteerd als jullie beweren? Hoe presteren jullie onder druk? Vandaag
komen we het te weten in het grote één-tegen-allen spel.
7/10: Een gezellige spelletjesnamiddag met een extra leuke touch…
14/10: Ons spaarvarken zijn maag knort.. Tijd om deze wat te vullen!
19/10: Dag van de jeugdbeweging! Doe allemaal jullie uniform aan naar school!
20-21/10: Enkelen onder jullie worden gedoopt tot echte jonggidsen… OVERGANGSWEEKEND!! (meer
info volgt nog)
27/10: Haal jullie engste maskers en verkleedkleren maar boven want wij vieren Halloween! (Opgelet dit
is een ZATERDAG)
4/11: Een mega super cool verrassingsspel !!
11/11: Haal jullie roddelblaadjes maar boven, want wij houden een girls-namiddag!
18/11: Van kapoen tot jonggids
25/11: Vandaag bewijzen we dat de meisjes het sterke geslacht zijn! Battle tegen de jv’s !
2/12: Omgekeerde dag! Vandaag zijn jullie leiding en wij kadééééééé.

Dikke kussen en knuffels van jullie allerleukste leiding! XOXO

Tine: 0470/09.86.91

Amy: 0485/26.76.73

Anastasia: 0474/46.40.22

JONGVERKENNERS
22/09: De vakantie is op zijn einde, maar geen getreurd want dit betekent dat er weer een
geweldig scoutsjaar voor de deur staat. Vandaag STARTDAG, kom allemaal jullie nieuwe,
geweldig fantastische, leuke en coole leiding ontdekken! (en Nicolas)
30/09: Het grote kermisspel van Rode City!
7/10: PREPAIR FOR BATTLE: PAINTBALL (aangepaste legerkleding zorgt voor extra punten)
14/10: Haal jullie vrouwelijke kant maar boven, vandaag zijn we ALLEMAAL meisjes.
19/10: dag van de jeugdbeweging, ga allemaal met je uniform naar school.
20/10-21/10: OPGELET dit is een weekend. De jongsten in de groep worden gedoopt! Verdere
info volgt.
28/10: De strijd der strijden vindt vandaag plaats: wie zal er winnen jullie of de leiding???
04/11: Het grote verrassingsspel….kom als je durft.
11/11: Laat jullie spierballen al maar rollen en het onbevreesde beest in jullie naar boven, want
wij willen weten: “Wie Is De STOERSTE JV?!”
18/11: $$ Vandaag gaan we onze eerste centjes voor het kamp en andere leuke activiteiten
binnenhalen $$
25/11: boyyyys VS girlllls! Vandaag maken we de jonggidsen in.
02/12: Make America great again! So this spelleke is all about being een great American :)

Fien
0470591830

Anne
0474059047

Mathias

Nicolas
0489432310

Allerproperste VARKENTJES,
Nieuw jaar, nieuwe leiding, nieuwe streken? Wij hebben anders wel al wat ideetjes…hehehehe
BE PREPAIRED
Zaterdag 22/09: Startdag met het Ontdek je megageweldigeawesome leiding-spel
30/09: Battle of the Boeshotto’s op de Rode City Kermis
7/10: Classica Elsemaa
14/10: Verkiezingen à klopjacht op Bart De Wever
19-20-21/10: OVERGANGSWEEKEND! Met de fiets, uiteraard.
28/10: Kom met jullie marginaalste kleren naar scouts en verover onze harten met jullie outfit
voor een groot voordeel
4/11: Laat jullie hersenen thuis vandaag, ge hebt ze niet nodig.
11/11: 11.11.11 we gaan stiftjes verkopen, hihi!!! Maar doe toch maar niet uw beste kleren aan,
wie weet wat we met die stiften gaan doen…..
18/11: Zonder geld zijn we niet veel hé, daar gaan we iets aan doen vandaag.
Zaterdag 24/11: Grrrrrrrrrrrrand Boufffffffe om nom nom
Zaterdag 1/12: Niets beters tijdens de examens dan een chill avondje. Peace & Love baby

Thomas Van Rossum

Adriaan Pinilla

Lotte Niveau

0475/67.73.27

0472/03.56.50

0468/17.77.88

Gidsen
22 September: Het grote ontdek-je-leidingspel, spannend (net als Timme zijn
Speedo)!!!
29 September: Jincafééééé! We maken hiervoor een shiftenlijst.
7 Oktober: Pak jullie maskers, boekskes, nootjes, waxstrips en jullie speelgoed
maar mee!
14 Oktober: Vandaag gaan we op zoek naar de negen ballen (Take your GPS).
20-21 Oktober: Overgangsweekend! Verdere info volgt.
28 Oktober: Breek jullie spaarpot maar al open en vergeet zeker niet langs de
bakker te passeren voor taart! Charlotte is bijna jaaaaariiiggggg!!!!
29 Oktober: Verjaardag Charlotte (Stuur een lief berichtje)
4 November: Het grote ontdek-je-kawellenspel.
(Timme is jarig, cake altijd welkom)
11 November: Surpriseeeeee
18 November: Laat jullie beenhaar maar lekker staan en haal jullie mannelijkheid
maar naar boven! Mannendag!
25 November: Geld-dag. We werken op een hele leuke manier aan onze kas.
1 December: MARATHON!!!

Kusjesssssss, Jullie allerleukste leiding
xxxxxxx
Mathieu: 0471 34 26 77
Louize: 0475865118
Timme: 0471128475
Charlotte: 0470286828

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.

JIN

ZATERDAG 22/09

ZATERDAG 29/09*

ZA 20/10 – Z0 21/10*

VR 9/11*

VR 23/11 of ZA 24/11*

ZO 7/10 – ZO 14/10*

ZO 28/10

ZO 11/11

ZO 4/11

ZO 18/11

ZO 25/11

ZO 2/12

Kusjes,
Vasco

Mathieu

Alejandro

Emma

0496 07 57 99

0476 03 46 33

0472 05 81 60

0477 03 87 72

*Verdere info volgt nog via het wereldwijde web

