
  



  Woordje van de groepsleiding

Het begint bij iedereen alweer te kriebelen en er staan ongetwijfeld ook al
veel nieuwelingen te popelen om aan het nieuwe, geweldig scoutsjaar te
beginnen! Voor we het startschot kunnen geven, willen we ons toch even
nostalgisch voelen en teruggaan in de tijd om met glinsterende oogjes terug
te kijken naar een geslaagd jaar.

En dat hebben we aan velen te danken. Bij deze maken wij graag gebruik van de
gelegenheid om iedereen te bedanken: de volledige leidingsploeg, de ouders
die ons doorheen het jaar geholpen hebben en alle anderen die een helpende
hand hebben uitgestoken. Een dikke, dikke danku! Zoals elk jaar moeten we
jammer genoeg ook afscheid nemen van enkele leiding die jarenlang hun hart en
ziel in scouts Rode hebben gestoken: Anne, Celia, Fien, Eef, Nico, Sven en
Remi. Bedankt voor alles, we gaan jullie enorm hard missen!

Er gaat niet alleen leiding weg, er komt er gelukkig ook bij. Dit jaar hebben
we het genoegen om onze leidingsploeg te versterken met deze geweldige
mensen: Noa, Nette, Lina, Griet, Nele, Elke, Kyara, Jeroen, Jesse, Flynn,
Laurent, Julien, Lore en Luca. Welkom, we hebben er het volste vertrouwen in
dat jullie er een onvergetelijk jaar van gaan maken.

Na 2 jaar bedanken wij Anne, Tine en Fien voor al hun inzet en bedanken wij
hen voor het vertrouwen om de fakkel aan ons door te geven. Voor de komende 2
jaar zullen wij, Kaat Staelens en Rosanne Rodriguez, de nieuwe groepsleiding
zijn. Wij gaan ons uiterste best doen om er 2 prachtige jaren van te maken!

Ons jaar zit natuurlijk 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
over de leiding. Hier al een belangrijke datum dat jullie zeker in jullie
agenda mogen zetten:

Overgangsweekend: 23 en 24 oktober (vanaf jonggivers)

Wij hebben er in ieder geval al super veel zin in en gaan er een spetterend
jaar van maken! Voor eventuele vragen,kan je altijd bij de leiding van je tak
terecht of bij ons.

Rosanne Rodriguez Kaat Staelens
0473342278 0471711215



 
  Woordje kasmeester 

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  

Proefleden (kinderen die willen langskomen om te proberen) mogen 2 vergadering 
langskomen zonder zich te moeten inschrijven.  

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 2020. 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. 

Alexander Vernaillen 

GSM: 04 74 49 84 95 

Mail: alexander.scoutsrode@gmail.com  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In deze tijden is het voor ons van groot belang om alle (geüpdatete) contactgegevens 
en medische fiches van onze leden te hebben. Om dit op een overzichtelijke en 
eenvoudige manier bij te houden vragen we jullie zo snel mogelijk naar:   

www. groepsadministratie.be  

te surfen. Via deze website kunnen jullie inloggen of een account aanmaken. Hiervoor 
hebben jullie het lidnummer nodig. Oude leden kunnen dit terugvinden op hun lidkaart, 
die vorig of dit jaar werd uitgedeeld. Nieuwe leden zullen na het voltooien van de 
inschrijving per e-mail hun lidnummer toegestuurd krijgen.  

 

Op deze pagina is het steeds mogelijk CONTACTGEGEVENS te veranderen, en wij 
vragen jullie dan ook vriendelijk deze pagina up-to-date te houden. Nog belangrijker 
dan de contactgegevens, is de INDIVIDUELE STEEKKAART! Hierin geeft u 
contactpersonen op, licht u ons over bepaalde zaken zoals allergieën en ziektes in, en 
geeft u toestemming voor bijvoorbeeld het fotograferen van uw zoon/dochter (zie ook 
onze verklaring i.v.m. de privacywet op www.scoutsrode.be). Pas indien deze 
steekkaart ingevuld is, mag uw zoon/dochter mee op meerdaagse activiteiten. Dit is 
een maatregel die wij nemen om uw zoon/dochter ten allen tijden in veiligheid te 
houden.  

Indien u nog vragen hebt in verband met het registreren, de Groepsadministratie, de 
inschrijving, de individuele steekkaart, de privacywet of het lidnummer neem dan 
contact op met Alexander Vernaillen  

GSM: 04 74 49 84 95  

Email: alexander.scoutsrode@gmail.com 

 

 

 

De volgende wipplanken worden !! niet meer afgedrukt !! maar geplaatst  
op onze site: https://scoutsrode.be/ 



 
  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 commissie van ongeveer 5% naar onze scouts vereniging 

gaat. En dat 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 zo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ook dit jaar verwachten wij dat jullie er iedere zondag bij de opening in 

piekfijn uniform staan (Dit wordt wekelijks gecontroleerd.) We herhalen 

hieronder nog even wat jullie moeten dragen:  

 

UNIFORM: 
- KAPOENEN & KABOUTERS & WELPEN: Blauwe-rode das. 

- JONGIVERS & GIVERS & JIN & LEIDING: Scoutshemd, scoutsrok of –

short van Scouts & Gidsen Vlaanderen, en blauw-rode das. 

 
VERPLICHTE TEKENS: 

- KAPOENEN: Jaar-en takteken 

- KABOUTERS & WELPEN & JONGIVERS & GIVERS: Jaar-en takteken + 

beloftetekens 

- JIN: Jaar- en takteken + beloftetekens + totem  

- LEIDING: Jaar- en takteken + beloftetekens + totem + adjectief 

 

 

-   

Vragen? Contacteer ons! 

Eef De Spiegeleer: 0474 13 74 55                     Pieter Vernaillen: 0491 64 54 44 Nette Dewit: 0498 83 99 37                                                                 Senne Van Haelen: 0470 09 26 27  

Woordje uniformjuffies 



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! 

De volgende wipplanken worden !! niet meer afgedrukt !! maar geplaatst  
op onze site: https://scoutsrode.be/ 



 
  



  

KAPOENEN 
JOEPIE! Het scoutsjaar is weer begonnen. We gaan er weer een superleuk jaar van maken vol 
spelletjes, activiteiten en veel meer… Dit wil je zeker niet missen!!! We hopen dat jullie er 
klaar voor zijn! 
18/09 Het is STARTDAG!!! Vandaag leren jullie je super, mega, fantastisch, leuke, nieuwe 

leiding kennen… 
26/09  De kermis is dit weekend speciaal voor ons in rode om ons jaar feestelijk in te zetten.
 Neem allemaal €5 mee! 
03/10  We gaan vandaag op avontuur in Rode! 
10/10  Haal jullie innerlijke straatartiest maar naar boven. 
17/10  We spelen het mega, spannende, gekke, verassende, vermoeiende, speciale, 

adembenemende bosspel 
22/10  Het is Dag van de Jeugdbeweging. Doe vandaag zeker je uniform aan om te tonen 

dat je in Scouts Rode zit. 
24/10  Doe vandaag allemaal kleren aan die vuil mogen worden, want vandaag worden jullie 

omgedoopt tot ECHTE kapoenen! 
30 /10 Let op dit is een zaterdag. We spreken af voor de engste nacht van jullie leven… Kom 

allemaal maar af in jullie meest angstaanjagende kostuum om samen lekker te 
griezelen, als je durft… Meer info volgt via Whatsapp. 

07/11  Gezelschapspelletjesnamiddag! Neem allemaal jullie favoriete gezelschapsspel mee. 
14/11  Oink, oink, oink… 
21/11  HELP, er is een misdaad gepleegd! Zoeken jullie mee naar de dader? 
28/11  Haal jullie vergrootglas maar uit de kast. Het zal nodig zijn! 
05/12  Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… 
12/12  Knutselnamiddaggggg 
18/12  Let op dit is een zaterdag. Kerstfeestje J (meer info volgt via Whatsapp) 
Tijdens de kerstvakantie is er geen scouts. 
Linde 0478/415866  Flynn 0471/081400 Cédric 0475/489742 Griet 0477/370448

   
Aan alle ouders! Gelieve jullie gsm nummer via bericht naar LINDE te sturen. Dit is om een 
gezamenlijke Whatsapp groep te maken. Alle communicatie zal via die groep gebeuren.  



  KABOUTERS 
 
 

18/9 : Startdag woehoe, wie o wie wordt jullie fantastische, coole, leuke, zotte leiding? 
!"#$% 
 
26/9 : Smoutebollen? Frietjes? Churros? De kermis van Rode staat! Wij gaan eens een 
kijkje nemen (neem wat zakgeld mee) 
 
3/10 : Doe allemaal een witte t-shirt aan want wij worden vandaag verfpotjes hihi &'()* 
 
10/10: Een moord?!! Jullie speurneuzen moeten ons helpen! 
 
17/10: Ieuww vandaag vuile namiddag!! Laurent mag extra vuil worden want hij is jarig 
jeej!  
 
22/10 DAG VAN DE JEUGDBEWEGING  
Draag je das en toon aan je vriendjes op school dat je in de tofste scouts zit :)) 
 
24/10: De nieuwe kaboutertjes worden gedoopt, vergeet jullie vuile kleren niet! 
 
29 of 30/10: BOEHHHH +,-./ durf jij naar het halloweenfeestje te komen?  
 
7/11 : Om te bekomen van ons eng feestje is het een dagje wellness (neem boekjes, 
maskers, nagellak mee) 
 
14/11: wij gaan aantonen dat we sterker dan de welpen zijn 0123 
 
21/11: pff die welpen, wij gaan tonen dat we echte mannen zijn! (kom in mannenkleren) 
 
28/11: Wie is de meest getalenteerde kabouter? 4567 SPANNENDDD! 
 
5/12: Zijn jullie allemaal wel braaf geweest, want wie stout is krijgt de roe!   
 
12/12: Vandaag een groot gezelschapsspel, woepwoep!! 
 
19/12: Wij starten de vakantie goed en houden een pre-kerstfeestje, JIPIE!! 89:;<=>? 
 

Laurent Mat 

0470245738 

Noa Van Haelen 

0470641504 

Kyara De Clercq 

0478439417 

Lucas Lemmens 

0484750424 



  Wipplank welpen: September-December 
 
Hallo liefste welpen! Hopelijk zijn jullie klaar voor jullie coolste, leukste, beste scoutsjaar van 
jullie leven!!! Er staat alvast 4 enthousiaste leiding klaar voor jullie. Hopelijk hebben jullie er 
ook zin in! 
 
18/09: Startdag! Benieuwd wie jullie nieuwe leiding is? 

 

26/09: We gaan naar de kermis! Breng wat geld mee!!! 

 

3/10: Kampenwedstrijd! Wie is de beste minecrafter in real life? 

 

10/10: Paintball! Presenteer dat geweer! 

 

17/10: Verrassing!!!! 

 

22/10: Dag van de jeugdbeweging 

 

24/10: De Welpjes worden gedoopt! Doe vuile kleren aan… 

 

31/10: Halloweentocht! Doe een griezel-kostuum aan! 

 

7/11: Olympische spelen! Laat zien wie de sterkste, snelste, beste is en verdien die medaille ☺ 

 

14/11: Battle tegen de kabouters! Laat zien dat wij de beste groep! 

 

21/11: Gezelschapsspel-namiddag! Breng een gezelschapspelletje mee! 

 

5/12: Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! Zijn jullie braaf geweest dit jaar? 

 

12/12: Kerstfeestje! Iedereen koop een cadeautje t.w.v. 5 euro en maximum 10 euro 

 

18/12: Zaterdagavond filmavond!  

 

 

 

Jeroen    Lore   Luca        Julien 

    

 

 

0488980243   0468250352  0488151883      0492315286 



  

Wat is de nieuwe groepsleiding toch een plaatje! Daarom kaderen we ze graag 

in met woorden van heeeeeuul betrouwbare bronnen!  

Leer ze kennen! 

“Ik denk dat Rosanne haar adjectief 

haar het beste beschrijft: uniek. Er is er 

maar één zoals zij. Ze is vrolijk, 

goedlachs en ook al is haar humor 

soms een beetje bizar toch krijgt ze 

altijd iedereen aan het lachen. Ze is bij 

allen graag gezien en geeft onze scouts 

een creatieve touch. Voor een 

onvergetelijk avond met waanzinnige 

verhalen kan je altijd bij haar terecht.” 

-Kaat 

 

“Kaat is 1 van de oprechtste personen 

dat ik ken ze staat altijd paraat als 

leiding maar ook als kampi en 

groepsleiding. Met een grote 

intelligentie, een serieuze en 

professionele waardigheid kan Kaat 

toch iedereen opvrolijken met haar 

hoge energie, ook kan ze verrassend uit 

de hoek komen met haar grootste 

verwonderlijk plannen. Hierbij noem ik 

Kaat graag mijn 'partner in crime' en 

maken wij het beste team ooit.”  

-Rosanne 

 



  

 

Jonggidsen 
 

26/09 Kermis: Vandaag is het KERMIS!!!!!!!! Neem 10 euro mee 
 
3/10 Say kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas 
 
10/10 Nele zegt: Pew Pew Pew 
 
17/10 Wat een chaos, man! Wist je dat we eigenlijk 50% een banaan zijn? 
 
22/10-24/10 Overgangs weekend: Meer info volgt later 
 
30/10 Halloween: Neem een extra onderbroek mee want het wordt een enge avond!!!! Kom 
verkleed. P.S.: Neemt er ook iemand een extra onderbroek voor Nette mee? 
 
7/11 Wordt vervolgd ... 
 
14/11 Money Money Money, it’s so funny, in a rich man's world 
 
21/11 Pieter krijgt een nieuwe make-over. Wist je dat je niet kan dromen en snurken 
tegelijkertijd. 
 
28/11 Let it go, let it go 
 
5/12 Het grote Sinterklaasspel 
 
12/12 Nette is jaaaaaaariiiiiiiiiiiig, FEEEEESTJE!!!!! Pannenkoeken maken 
 
18/12 Kerstfeestje, dat betekend cadeaaaaaatjesssssssss!!!!!!!!! Wist je dat er in Frankrijk 
meer roos dan wit WC-papier gebruikt werd. 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elke: 0468266502   Nette: 0498839937    Nele: 0473369516      Pieter: 0491645444 



  
 

 
 
 
 
 
 
18/09: Na een welverdiende lange vakantie, beginnen we weer aan super leuk scoutsjaar, 
maar first things first: wie is jullie nieuwe leiding? Ontdek wie je allerleukste, liefste, 
geweldigste, fantastische, mooiste leiding wordt voor dit jaar op startdag!   
26/09: Vandaag leren we elkaar allemaal wat beter kennen en wat is de perfecte plek voor 
onze eerste date? De jaarmarkt!!! Vergeet geen zakcentje mee te nemen ;) 
3/10: Maken jullie klaar voor awesome vlaggenspel. Diegene die de coolste vlag meeneemt, 
krijgt alvast een bonuspunt ;)  
10/10: Trek je prachtig uniform aan en kam je haren maar goed want wij doen een fotoshoot! 
17/10: Jullie liefste leiding is jarig en trakteert :) FEEESTTTTT 
22/10: Dag van de jeugdbeweging --> draag je uniform op school! 
23-24/10: Overgangsweekend, de nieuwtjes onder jullie worden gedoopt… spannendddd 
31/10: Halloween, durven jullie wel te komen?  
7/11: Klaar om jullie van jullie stoerste kant te laten zien? Trek je vuile kleren maar al aan, 
want wij spelen paintball  
14/11: Wie is er een gladde verkoper?  
21/11: Vergeet jullie gsm niet voor het grote snapchat spel 
28/11: Vandaag hebben we geen tijd voor mietjes, want wij maken een reboot van de enige 
echte Jackassssssssssss   (Inspo nodig? Herbekijk de films nog eens) 
5/12: Sinterklaas kapoentje leg wat in mijn schoentje leg wat in mijn laarsje danku 
Sinterklaasje  
12/12: Urgh examens, we zien elkaar in de avond :)  
 

Xxxxxxxxxxx jullie knotsgekke leiding xxxxxxxxxxX 
 
Blijmoedige waterwolf      Speelse Kunec         Strijdlustige caracara      Goedwillige Wasbeer  
     0468168106                  0468324648                  0477235971                       0471711215 
 

 
 
 

Ps. Moest er ooit iets zijn of je kan niet komen, laat ons dan iets weten J 



 
   

Linde is haar auto Odette kwijt, 
Help jij haar terug te vinden? 



  

 

Gidsen ‘21-’ 22                                          

18/09       STARTDAG 

25/09       Snoepverkoop @jaarmarkrode (zie fb voor shiften lijst)  

3/10         Vandaag warmen we onze beentjes al eens op en fietsen we naar 

een super mega leuke coole plaats (kom met de fiets!!) 

10/10       Snapchatspel  

17/10       Het grote nora-is-morgen-jarig-spel  

22/10       DAG VAN DE JEUGDBEWEGING —> stuur allemaal een foto van 

jullie met je uniform aan op school voor een verrassing op 

overgangsweekend!! 

23-24/10  Overgangsweekend (we gaan met de fiets)  

30/10       HALLOWEEEEEEEEEEENNNNNNNN  

7/11        Verslaan jullie de leiding in verschillende challenges? Ontdek het 

deze zondag!  

13/11      FUGITIVE!   

21/11      Iets met een spel en een metro ofzoiets  

26/11      Avondje met de meiden <3 

3/12        Mega ontspannende sinterklaas-filmavond  

12/12      Blok! 

19/12      Blok! 

26/12      Blok! 
 
 
Hopelijk zijn jullie klaar voor een onvergetelijk jaar, waar we samen voor 

gaan zorgen!!  
Kusjes,  

        

Senne: 0470 09 26 27  
Nora: 0483 55 47 31 

Emilien: 0494 98 15 43 
 
 
 
 
 



  

 
Jonkheren der Roodse stad, 
Wij, Annabella van Adel, Rosalena van Roderik en Dolores Deconinck zijn verheugd 
u onderstaand verloop van kwartaal aan te kondigen:    
 
 
18/9:  Dag der beginnen   
 
26/9:  Wie o wie zijn die knappe jonkheren aan onze toren?  
 
3/10:  Te paard vaardigen we naar La Boum 3.0   
 
10/10:  Beman uzelf met schild en PS4!  
 
17/10:  De vrouw die ten huize niet werkt, wordt met vuur beslecht!   
 
22/10:  Trek uw ridderhemd aan op de dag der jeugd!   
 
23-24/10:  Dapper zijn zij die na twee dagen geslagen worden tot ridder  
 
29/10:  We reinigen onze stad van heksen  
 
7/11:  Uwe zakken verzwaren met de munt der rijkdom 
 
13/11: Avond der voortvluchtigheid…   
 
21/11:  Enkel groot man kent de weg naar de grote stad   
 
27/11:  Laat uzelf bekoren door het groot theater  
 
4/12:  Festijn in de herberg!  
 
11/12:  Met buidel op zak en kaart in de hand, wie is de beste gokker van land?   
 
18/12:  Jezus is geboren in een bakske vol stro, wie o wie krijgt het mooiste cadeau? 
 
26/12:  De 3 dappere jonkvrouwen zijn gedoemd tot de brandstapel… Beween uzelf thuis!   
	

0473312469	0470514610	0473342278	



 
  

Jin 
 

 γoįnɘ bnɒ ʞɔɒd Ɉiƨ ,nɿoɔ ɘʜɈ qoq :ςƖ/ट0 
 

8bnƖ٢iИʇƧट_=v⸮ʜɔɈɒw/moɔ.ɘdυɈυoγ.www//:ƨqɈɈʜ :ƖƖ/٢ς 
 

.ƨɿɘʞʞɘl ƨɈɘi nɒv nɘɈɘinɘϱ ɿɒɒm 
wυoɿvƨɈɘoq ,ɘbodɈƨoq ,Ɉʜɔɒɿʞɿɘɘl ,ƨɈɿɒƨiυʜ ,ɿɘqqɒʞ ,nɒmɿυυd ,Ɉʜɔin ,ʇɘɘn ,ɘɈnɒɈ ,lɘʞnon ,ɿɘbɒ

vɈooɿϱɿɘvo ,ɿɘbɘomɈooɿϱɿɘvo ,ɒqo ,ɒmo ,ɒqɒq ,ɒmɒm Ɉɒɒ⅃ éʇɒɔƨϱnibiɘlbυo/ɿɘbυO :ƖƖ/Ɩς 
  

nɘvod ɿɒɒn ƨlliʞƨƨɘlɒƨ ɘɈƨɘd ɘillυį lɒɒʜ nɘ ϱnimmɘɈƨɘdmooɿb ɘį ɿɘvo Ɉnioqɿɘwoq nɘɘ lɒɒmɘllɒ 
ʞɒɒm ,qmɒʞ ƨbnɒlnɘɈiυd ϱniɿɘbɒϱɿɘV :ƖƖ/μƖ 

 
Ɉƨi Ɉɒb lɘqƨ niį ɈoɈ nɘoqɒʞ :ƖƖ/٢0 

 
nɘbɘʜϱiɈɘoz ɿɒɒn ʞɘoz qo ƨɘįbniʞ ɘniɘlʞ oz ɈɘiИ :0Ɩ/0Ɛ 

 
nɘɈɒlɘϱϱɘw Ɉbɿow ϱniɔnɒb ɘb įidɿɒɒw ϱniɔnɒb γɈɿib bnɘʞɘɘw nɘƎ :0Ɩ/μς nɘ Ɛς 

 
)ϱniϱɘwɘdbϱυɘį ɘb nɒv ϱɒb 0Ɩ/ςς( 

 
.nɘiooϱ ɘɈ ɿɒɒʞlɘ įid ɘbʇɘil lɘɘv  nɘ ɘįʞold nolliυod nɘɘ ,nɘɈnɘoɿϱ ,ɿɘɈɒw nɒv lɘbbim ɿoob 

nɘnɘibɿɘv ɘɈ įid ɘįɈnɘɔ nɘɘ mo bįiT :0Ɩ/٢Ɩ 
 

Ɩ00ς/0Ɩ/Ɩ0 qo lɘʞʞU ɘɈ nɘɿodɘϱ – nɘlliɒnɿɘV ƨiɿʜƆ obiυƏ ɿɘbnɒxɘlA  
000ς/მ0/୧ς qo ɈʜɔɘlɿɘbnA ɘɈ nɘɿodɘϱ – éoИ nɿoįઘ ƨɒmoT  

000ς/୧0/टς qo nɘvυɘ⅃ ɘɈ nɘɿodɘϱ – γoЯ nɒV nɘʞɿɒvɈƨɘɘʇ ɒvA  
8୧୧Ɩ/0Ɩ/მ0 qo lɘʞʞU ɘɈ nɘɿodɘϱ – ɿɒmɒႱ ɘįƨooЯ ɘʞiɒɒM ɘnilɘƆ ɘniT  

nɘɿɘiv ϱnibiɘl ”ɘɈƨɒiƨυoʜɈnɘ“ ɘillυį nɒv nɘϱɒbɘɈɿoodɘϱ ɘb ɘw ɿɒɒw ɘįɈƨɘɘʇ xυlɘbɿɘqυƨ 
nɘƎ  :0Ɩ/0Ɩ 

 
.nɘnnɘʞ nɘɿɘl ɘillυį nɒv ɘįɈnɒʞ ʞlɘ ɘw įidɿɒɒw ϱɒbbimɒn nɘƎ :0Ɩ/Ɛ0 

 
)mɒɒn nɘvɘɿʜɔƨɘϱ Ɉʇiɿʜɔƨlɘϱɘiqƨ ni ɘzɘb ɿɘʇįiɔɈnO( ɒvA nɘʞɿɒvɈƨɘɘʇ Ɉɘm ɘéɿioƨ-ƨnɒb nɘɘ ɿoob 

bϱlovɿɘv ,Ɉʞɿɒmƨqɿob ɘb qo ƨɿυɘdʞnɒɿႧ :୧0/टς 
 

ɈɿɒɈƨ ƨɘllɒ Ɉɒb ϱɒb ɘႧ :୧0/8Ɩ 
 

 ʞnɒlqqiW 
 
 

We kijken er naar uit om aan jullie een heel 
jaar leiding te geven. 



 
  

 



 
 

De volgende wipplanken worden !! niet meer afgedrukt !! maar geplaatst  
op onze site: https://scoutsrode.be/ 


