
 



 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: Charlotte, Louize, Freddie, Kaat, Lisa, Marion, 

Mathias, Lotte, Thomas, Timme, Vasco, Emma, Alejando, Mathieu H.; we gaan jullie missen! 

Maar niet getreurd, want 6 nieuwe leiding komen onze ploeg versterken: Linde, Xaro, Mats, 

Alexia, Alexander en Remi: 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:  

  

  

  

  

  

  

  

Vragen? Contacteer ons!   

Anne: 0474 05 90 47                Tine: 0470 09 86 91                Fien: 0470 59 18 30     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19-20 oktober : Overgangsweekend (vanaf jong-givers) 

 
8 maart: Scoutsfeest 

 
25-26 april: Eetfestijn 

 



 

Woordje kasmeester 
Hallo iedereen! Bij een nieuwe groepsleiding hoort ook een nieuwe kasmeester. Ik 

ben Tomas en zal Emma de Schrijver opvolgen.  

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 jullie 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 website is dus niet nodig. Zij dienen enkel het 

inschrijvingsgeld te storten op onderstaande scoutsrekening. 

Nieuwe leden moeten ingeschreven worden via een online formulier, dit kan 

teruggevonden worden op de home pagina van onze website: www.scoutsrode.be 

Het inschrijvingsgeld bedraagt €40 en moet gestort worden op het rekeningnummer 

BE17 8538 1460 4921 met als mededeling: inschrijvingsgeld [naam kind] + [tak]. 

Opgelet! De uiterste inschrijvingsdatum is 1 december 2019. Hierna worden geen 

inschrijvingen meer geaccepteerd.  

Wij hopen dat dit en de 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, mag u me altijd aanspreken of contacteren via mail of 

telefoon. 

Tomas Noé 

GSM: 0493 15 56 61 

Mail: tomas.noe@live.be  
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WELPEN 
We zijn weer vertrokken en gaan er een spetterend jaar van maken. Een jaar vol avontuur, 

enthousiasme, gelach en vooral veel plezier!  

Hier is alvast een eerste uitdaging voor de durvers onder ons: ontcijfer het raadsel en kom te weten 

wat we zullen doen op de eerste vergaderingen… 

29/9          Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, en het zijn: botsende botsauto’s, rupsende rupsen en 

smoutende smoutebollen. (Neem allemaal €5 mee.) 

6/10          Het is rond, het rolt en er zit lucht in… 

13/10        Was het Xaro met een hamer? Of Mats in het verkennerlokaal? Misschien was het Fien? 

Wie zal het zeggen? Jij? 

20/10        Na de activiteit van vandaag is iedereen officieel welp. 

27/10        Duik, spring, loop, schiet … Raak! En dan nog wel met alle kleuren van de regenboog 

2/11          Muuuhahahah  ( Opgelet, dit is een ZATERDAG) 

10/11        Soldaat, kapitein, kolonel, maarschalk, luitenant, sergeant, mineur, verkenner,… 

17/11        Een brei van kikkerslijm, drakensnot en vleermuizensap (Kleren worden mogelijk vuil) 

24/11        Vandaag spelen we spelletjes van gezelligheid. 

1/12           Het begint met een ‘S’ en eindigt op ‘luipspel’ 

8/12            O denneboom, o denneboom, wat is de scouts toch zo schoon 

15/12          Geen scouts 

22/12          Geniet maar van jullie vakantie!!  

Groetjes jullie leiding: 

 

 

 

 

 

 

 

        Fien   (0470591830)                   Xaro (0495441760)                   Mats  (0474477933) 



Dag aller liefste jonggidsen, het is weer zo ver! De start van een fantastisch scoutsjaar! Wij kijken er alvast naar uit! 

21/09: vandaag komen jullie te weten wie jullie mega, coole, super, fantastische leiding wordt dit jaar! 

29/09: we spelen het coolste kermisspel dat jullie ooit hebben gespeeld! Een kleine zakcent mag, maar is niet verplicht! 

6/10: vandaag is het de hoogste tijd om elkaar wat beter te leren kennen!  

13/10: smeer jullie benen al maar in en maak jullie handen maar al nat want vandaag bewijzen we dat wij het sterke 

geslacht zijn! Who rules the world? GIRLS! 

18/10: vandaag is het dag van de jeugdbeweging, vergeet jullie uniform dus niet aan te doen naar school! 

19 & 20/10: we gaan op overgangsweekend! De eerstejaars worden dit weekend echte jonggidsen, vergeet dus geen 

kleren die wat vuil mogen worden 😉 meer info volgt! 

27/10: deze namiddag wordt de meest chille zondag ooit! Neem dus allemaal maar wat roddelboekjes en jullie sappigste 

roddels mee! 

3/11: vergeet vandaag jullie gezond verstand niet! Anders geraken jullie nooit terug uit de kamer! 

10/11: vandaag spelen we het super coole wollen spel!! 

17/11: Vandaag gaan we iets doen voor onze kas zodat we een extraatje kunnen doen op kamp! We zullen samen nog 

eens brainstormen over wat jullie willen doen! 

24/11: hup met de beentjes, vandaag gaan we sporten maar niet zonder een twist. De traditionele paralimpics komen er 

aan! 

01/12; vandaag maken we de grootste sneeuwpop die we ooit gezien hebben en hebben we het grootste sneeuwbal 

gevecht ooi! (hopen we toch 😉 ) 

08/12: Nu jullie allemaal al officieel jonggidsen zijn is het eens goed om te beleven hoe het was daarvoor. Van kapoen 

tot jonggids! 

15/12: Tijd om centjes te verdienen om een mega kas te hebben voor op kamp! 

22/12: Ultra mega super groot verassingsspel!!!! 

Eef De Spiegeleer                                                                           Alexander Vernaillen 

 

 

 

 

0474498495 0474137455                                                                                    



  



Dag Jongverkenners 

Dit is de start van een onvergetelijk, adembenemend en superrrr spectaculair 
scoutsjaar. Wij zijn er klaar voor, jullie ook? 

 

21/09  Startdag! Zoals elk jaar het grote ontdek-je-leidingsspel. Kom te weten wie we 
zijn! 

29/09 Het is weer kermis in Rode, dat betekent botsauto’s, smoutebollen, frietjes... 
Natuurlijk spelen we het kermisspel. (Pak zelf een beetje geld mee) 

6/10 Vandaag zoeken we de bossen op. We spelen een reusachtig bosspel! 

13/10 Battle tegen de jonggidsen!!   

18/10 Dit is een vrijdag! Dag van de jeugdbeweging! Doe allemaal jullie uniform aan 
om naar school te gaan! 

19/10-20/10 Overgangsweekend. Het weekend waar jullie allemaal echte jv’s zullen 
worden! Meer info volgt later! 

27/10  Voor één keer mogen jullie de gsm’s meenemen op scouts! We spelen het 
grote SNAPCHAT spel! 

3/11 1 TEGEN ALLEN!!! 

10/11  Het spel waar jullie de beste van al in zijn, PAINTBALL 

17/11  We beginnen aan de kas, we gaan toiletpapier verkopen! 

24/11 Wie is de STOERSTE JV? Bereid je dus goed voor, het wordt niet gemakkelijk! 

1/12 Sportdag, jullie lichamen klaarmaken voor de feestdagen! 

8/12 Jullie hebben examens! Geen scouts! SUCCES!!!  

14/12 We spreken eens af voor een avondactiviteit (meer info volgt) 

22/12 KERSTVAKANTIE! GENIET ERVAN! (geen scouts) 

29/12 Het jaar is gedaan, we zien elkaar in 2020! Gelukkig nieuwjaar! 

               Rémi                                      Tomas 

         

0471223136                                0493155661 

 

 

 



 

 

Zijn jullie klaar voor de start van het nieuwe scoutsjaar? ©© alvast wel!!! 

Dankzij ©© zullen jullie het allerleukste scoutsjaar ooit beleven.  

Warm jullie beentjes maar op want de rit naar kamp 2020 kan beginnen!  

Dring Dringggg!!! Toet Toet!!! WIIEEEEE!!! 

🚵♀️🎷🚵♀️🌹🚵♀️🏕 
Zaterdag 21/09: Vanaf nu zijn we niet langer Gidsen SkoeteRo maar ©©!!😎 

Zaterdag 28/09: We vullen onze kas verder aan met overheerlijke kaaskroketten en 

uit-allesbehalve-vleesgemaakte-frikandellen. 🍟🍔🌭 

6/10: ©© 👸🏻🧚♀️ 

13/10: Etappe 1 naar kamp 2020. 🚴♀️ 

19-20/10: Overgangsweekend: We gaan onze enige nieuwkomer omvormen tot een 

echte gids! (Etappe 2 naar kamp 2020) 

Zaterdag 26/10: Horrorfilms, geesten oproepen en giftige drankjes drinken. Vanavond kan 

het want het is Halloween-night! Verkleed zijn is een must! 👻🎃☠️🤡 

3/11: Kom verkleed als een man! 🕵️♂️ 

10/11: Marginaliteit van de bovenste plank. Voorbereiding op 21 maart 2020. 

Verkleed zijn is een must! (Belle en het beest mag ook!) 🌹🥀 

17/11: Bomma en Bompa café (Kas verder aanvullen met chocomelk, thee, koffie, 

cake, pannenkoeken, wafels…)  👵🧓🍪☕️🍰 

24/11: Spelletjes- en komkommernamiddag! 🥒 

1/12: Ho ho ho!!! We gaan op zoek naar Santa in Brussel. 🎅 

Zaterdag 7/12: Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… 🎵🎶 

Zaterdag 14/12: Ho ho ho 2.0: Kerstfeestje! Haal jullie lelijkste kerstpull maar uit de 

kast! 🦌 

22/12: Wegens de ijverigheid van ©© is er jammer genoeg geen scouts… Geniet van 

jullie vakantie en alvast een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! 📚🤓🎆 

 

 

 

 

 

 

 

 

©iska Vanhaelen                              ©élia Crokaert 

0470 25 90 37       0471 41 70 33 

 



Verkenners 
 

21/09: Start van het nieuwe scoutsjaar, kom jullie uber leiding ontdekken met het mega 

ontdekjeleidingspel 

29/09: Anne is jarig!! Dat gaan we vieren door haar verjaardagsgeld te verkwisten op de kermis 

woohoow 

06/10: Kwallen en sponzen hebben geen hersenen! 

13/10: Bijen hebben een goed oriëntatie vermogen…. 

18/10: Dag van de jeugdbeweging, ga in uniform naar school! 

19/10-20/10: OVERGANGSWEEKEND!!! Verdere info volgt.  

27/10: Mieren kunnen 50 keer hun gewicht dragen *waaaauuuuwww* 

03/11: knor knor 

10/11: De brul van een caraya kan je tot 5km ver horen  

17/11: €€€€€€€€€€€ 

24/11: Pica’s kunnen hun eigen spiegelbeeld herkennen, dit doordat ze zo intelligent zijn.  

01/12: Echt een heel tof spel! Zeker komen! ;) 

07/12: Ook op scouts laten we kerst niet zomaar passeren, neem allemaal iets lekker mee en zorg dat 

jullie veel honger hebben!  

22/12: Het is vakantie, lekker smullen van het kerstbuffet, cadeautjes uitpakken, … GEWELDIG! 

(Geen scouts) 

29/12: Nog steeds nagenieten van die leuke kerstliedjes, maar ook al aftellen naar het nieuwe jaar! 

10…9…8…7…6…5… (geen scouts)  

 

 

 

                               0474 05 90 47                                 0476 04 03 38 

 

 



JINJA TURTLES 

Geachte Jinja Turtles 

Bij deze een eerste briefing over jullie missie, moesten jullie deze aanvaarden: 

 

21/9: Niemand weet, niemand weet, hoe de jinleiding met z’n drieën heet! 

28/9: Veel centjes in onze spaarpot, later misschien de jackpot  

6/10: Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, Tinepoes is jarig, miauw 

13/10: eee is eeemceeekwadraat, schip a hoy piraat! 

18/10: Doet uw hemd aan potvolkoffie, dat is voor iedereen zeer toffie (DAG V/D 

JEUGDBEWEGING) 

19-20/10: meer info hieromtrent, want dit is overgangsweekend 

27/10: Rollende koppen, afgehakte armen, vijf kilo opgerolde darmen 

3/11: Niepiepepesrapam (hier rijmt niks op, bam) 

10/11: энд байгаа зураг, шүдний оо инээмсэглэхэд бэлэн байгаарай 

17/11:  

Vrijdag 22/11 of Zaterdag 23/11: Jingle bells, santa claus is coming to you, a merry 

Christmas we wish you 

1/12: Werk met elkaar, allemaal samen, hallelujah amen 

Zaterdag 7/12: laying in the couch, just chillin’ in my snuggy, click to MTV so they can 

teach me how to doggy  

Zaterdag 14/12: blèèten gaan we doen, blèèten tot we er bij neervallen 

22/12: Afscheid nemen bestaat niet, We gaan voor even weg, tot sebiet!  

 

BTW. Zalig Kerstfeest, en een gelukkig nieuwjaar voor jullie en jullie familie!  

 

Dikke plaksmakzoenen van jullie leidertje en leidstertjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nasty                                        Tinepoes                                       Mr Toinderful 

0474 46 40 22                                   0470 09 86 91                               0496 73 87 41 

  



 

  



 

 


