
DE  WIPPLANK

Welkom 
terug!

September - December 2022

Een samenvatting van het kamp:

De energieprijzen verplichtten 
ons tot andere alternatieven.

Wedstrijdje squatten 
was weer spannend!

Pieter verloor zijn gebit 
weer tussen de bokes!

Door gebrek aan budget was 
de stoelendans dit kamp zonder 
de stoelen..

Er werden rare figuren ondekt.

Eureka! Dit moet 
die nieuwe soort 
zijn waar ze het 
over hadden!

Allez schattekes nog maar 20 keer!



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, fantastische scoutsjaar te
beginnen! Voor we kunnen starten, willen we toch even teruggaan in de tijd om
met glinsterende oogjes enkele onvergetelijke herinneringen naar boven te
halen en terug te kijken naar een wederom geslaagd jaar.

Dat het weeral een jaar was om u tegen te zeggen, hebben we aan vele helpende
handen te danken. Daarom maken wij bij deze graag gebruik van de gelegenheid
om iedereen eens uitdrukkelijk te bedanken: de volledige leidingsploeg, de
fourage, de ouders die ons doorheen het jaar geholpen hebben en alle anderen
die zich ingezet hebben voor onze scouts. Een dikke, dikke danku! Zoals elk
jaar moeten we jammer genoeg en met tranen in de ogen ook afscheid nemen van
enkele leiding die jarenlang hun hart en ziel in Scouts Rode hebben gestoken:
Laurent, Tine, Tomas ,Kyara ,Noa ,Elke, Ava en Linde. Bedankt voor alles, we
gaan jullie enorm hard missen!

Zoals elk jaar komt er ook nieuwe, frisse en gemotiveerde leiding bij. Dit
jaar verwelkomen we met alle plezier deze fantastische mensen: Noah, Elise,
Wannes, Emma, Zita en Elise. We hebben er het volste vertrouwen in dat jullie
er een onvergetelijk jaar van gaan maken.

Dit jaar wordt ons duo versterkt door een nieuw lid dat helemaal klaar is om
het beste uit Scouts Rode en de leidingsploeg te halen. Griet stoffels komt
bij ons in de leer, zodat wij volgend jaar vlot en met alle vertrouwen de
fakkel kunnen doorgeven! Er zullen dit jaar dus niet twee, maar drie
groepsleidsters zijn.

Ons jaar zit natuurlijk weer vol leuke activiteiten en deze wipplank is al
een eerste glimp van wat er jullie dit jaar allemaal te wachten staat! 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: 22 en 23 oktober (vanaf
jonggivers)

Wij hebben er met ons drietjes en de rest van de leidingsploeg 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.

Tot snel ;)

Rosanne Rodriguez(0473342278)Kaat Staelens(0471711215) Griet Stoffels(0477370448)
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Wat is de nieuwe groepsleiding toch een plaatje! Daarom kaderen we ze graag 

in met woorden van heeeeeuul betrouwbare bronnen!  

Leer ze kennen! 

"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 samen met Griet 

het beste team ooit."  

-Rosanne

"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

"Griet is optimistisch en heeft een aanstekelijke lach. 

Ze is vastberaden en een standvastigpersoon. Ze weet 

wat ze wilt en met haar doelgerichte mindset gaat ze 

hier ook de volle 100% voor. Ze is ook inventief, 

vindingrijk en zit boordevol originele ideeën. Haar 

creatieve geest zorgt voor een speelse en vrolijke 

inbreng als vriendin, maar ook op scouts. Ze is iemand 

waarop je kan steunen en je kan altijd terecht bij haar 

voor een goede babbel. Ze kan zeker niet gemist 

worden op een gezellige avond." 

- Kaat en Rosanne



 
  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 €45 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 2022. 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 



KAPOENEN 
18/09 startdag van het nieuwe scoutsjaar  

25/09 kermis spel   

02/10 het ondek kapoenen spel 

09/10 de paralympische spelen  

16/10 het bosbewoner spel 

21/10 DAG VAN DE JEUGDBEWEGING "#$% (doe allemaal jullie das aan naar 
school) 

23/10 doe allemaal jullie vuile kleren aan want vandaag worden jullie 
allemaal ECHTE kapoenen! 

30/10 pre Halloween (kom allemaal verkleed)  

06/11 gezelschapsspel namiddag  

13/11 knutsel namiddag  

20/11 reis rond de wereld  

27/11  zie gins komt de stoomboot uit Spanje weer aan… 

4/12 arcade games 

11/12 terug naar de tijd van de middeleeuwen  

18/12 kerstfeestje info volgt nog haal jullie mooiste kleren maar boven ; ) 

 

Elise : +32 487 54 81 74 

Lucas : +32 484 75 04 24 

Zita : +32 468 28 15 39  

 

 

 

 



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! 



Kabouters 
18/09: Het grote ontdek je leiding spel! 

25/09: Suikerspin smullen lachen gieren brullen op de attracties , we 

spelen het grote kermis spel! Neem wat wat geld mee, verdere info 

volgt via de whatsapp groep. 

02/10: Tijd een te worden met de natuur en ongezien te blijven. We 

spelen een sluipspel in het bos! 

09/10: Tijd te tonen wie de beste sporter is! Maar met een twist... 

16/10: money, money, money is wat we nodig hebben voor op kamp. 

Verder info volgt via de whatsappgroep  

23/10: Vandaag worden jullie echte kabouters of moeten jullie terug 

naar de kapoenen. 

28/10: BOOOO!  

06/11: Het grote mega leuke coole onvergetelijke ultra waanzinnige 

spel. 

13/11: We gaan onszelf eens goed verwennen, we houden een wellness 

dag (neem vanalles leuk mee zoals maskers, nagelak, boekjes...) 

20/11: We gaan die welpen eens tonen wie hier echt de baas is. 

27/11: Knippen, plakken, scheuren, kleuren, verven! We gaan iets moois 

voor maken sinterklaas 

04/12: Wie is er braaf geweest dit jaar?  

11/12: Ho, ho, ho kertfeestje! Met secret santa, meer info volgt. 

                                                  

Noah – 0476 46 89 16            Cédric – 0475 48 97 42            Alexander – 0474 49 84 95 

Wij voor meer info omtrent bepaalde activieteiten laten wij iest weten via de Whatsapp groep die wij in het 

begin van het jaar aanmaken. Indien u hier niet inzit stuur dan een van ons een bericht. 

                        Noah zijn mooie kaboutertekening 



                                  Welpen 

Na een geweldig leuk kamp, vliegen we er dit jaar terug in!!!! Wij kijken er al naar uit om er samen 

met jullie een geweldig jaar van te maken.       

18/09: spannend, jullie komen je leiding te weten 

25/09: kermissss , op welke atractie gaan we? Neem 10 euro mee!!! 

2/10: ahoyy piraatjes, we spelen zeeslag. Bonuspunten als je verkleed komt!!!! 

8/10: sluipspel, kom donker gekleed!!! OPGELET DIT IS EEN ZATERDAG 

16/10: leiding of jullie? Wie bouwt het beste kamp 

23/10: jullie worden gedoopt tot echte welpen! Doe vuile kleren aan 

29/10: we gaan griezelen, kom eng verkleed! OPGELET DIT IS EEN ZATERDAG 

6/11: jullie worden omgedoopt tot dokters 

13/11: ladder spel, liftspel, roltrapspel,….  

20/11: stratego tegen de kabouters!!! Wij winnen natuurlijk 

27/11: de sint is in het land, zijn jullie wel flink geweest? 

4/12:  wie heeft de moord gepleegd? 

11/12: gezelschapspelletjes! Pak allemaal een spelletje mee 

18/12: kerstfeestjeee! Meer info volgt 

25/12: Fijn kerstfeest!! En tot in 2023 

 

 

Elise: +32 478 42 43 23 

Wannes: +32 474 21 42 38 

Emma: +32 468 31 09 17 

 



 
 

 

 

 

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! 

Emma Verhoeven: 0468 31 09 17

Woordje uniformjuffies 

Lore Devos: 0468 25 03 52  



18 september: Startdag!!!! :D
25 september: Jaarmarkt-rode-
-spel..
2 oktober: get to know your lei-
ding spel
9 oktober: verassing :)
16 oktober: kwak! ganzenbord!
21 oktober: DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING, uniform aan-
doen naar school!! 
22-23 oktober: OVERGANS-
WEEKENDDDD, verdere info 
volgt nog 
30 oktober: HALLOWEEN!! KoM 
VeRkLeEd!
6 november: money, money, 
moneyyy
13 november: we trekken de 
stad in!
(zaterdag) 19 november: kerst-
feestje!!
27 november: beauty-timmee!!

Nora vanhaelen: 
0483554731

Rosanne Rodriguez:
04773342278

Griet stoffels: 
0477370448

Julien ghequiere: 
0492315286

Jonggidsen (°o°)/Jonggidsen (°o°)/



JONGVERKENNERS
 

18/09= Kom je leiding te weten tijdens het ‘Grote ontdek je leiding spel!’

25/09= GET READY TO RUMBLE!!!

02/10= Maak je klaar voor de officiële Paralympics van Rode 2022!

09/10= PANG

16/10= 90-minuten spel

22/10-23/10= Overgangsweekend!!! Meer info volgt!

29/10= HALLOWEEN

06/11= Knor knor knor!

13/11= Neem jullie zwembroek mee want wij gaan zwemmen in het bos ;)

20/11= Ultra mega cool tof leuk schattig lief dorpsspel

27/11= Kom met je mooiste vrouwelijke kleren! It’s time to get cute

2/12= HO! HO! HO!

11/12= Vandaag vieren we Nette haar verjaardag!!!!! (neem cadeautjes mee ;) )

18/12= Komaan, studeren, studeren, studeren!!! Gij moest al lang met uwe neus in de
boeken zitten! 

25/12= Nog meer studeren, studeren, studeren

Nette Dewit                      Nele Stoffels                    Lore Devos              Luca Da Silveira
+32 498 83 99 37        +32 473 36 95 16           +32 468 25 03 52       +32 488 15 18 83



 
  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 



  
  

18/09: Vandaag is het de saaiste dag van het jaar want die is nog zonder jullie  
             favoriete leiding die jullie vandaag te weten komen. 

 
24/09: Snackies verkopen op jincafé = floes  💸 (meer info volgt). 
 
2/10: Crazy bosspel, pak jullie mooiste petanqueset mee. 

 
9/10: Na een crazy bosspel, gaan we oefenen voor kamp, neem een fietsbel  
           mee. 

 
16/10: Paintball in het donker, neem een zaklamp mee. 

 
21/10: Dag van de jeugdbeweging, maak een selfie op school met uniform voor  
             een verrassing 

 
22-23/10: Overgangsweekend, ja echt met de fiets (meer km dan op kamp) 
                  (120km) 

 
28/10: Filmavond + grande bouffe, neem uw oude schoolbadmuts mee 

 
6/11: https://www.youtube.com/watch?v=jlHZ_Z8sUMs 

 
13/11: Spill the tea, doe een fancy british outfit aan (geen uniform controle) 

 
18/11: Fugitive, pak een ei mee 

 
27/11: Soepverkoop = floes  💸 (meer info volgt) 

 
4/12: Kerstfeestje (meer info volgt) 

 

Kaat: 0471 71 12 15 Flynn: 0471 08 14 00 Jeroen: 0488 98 02 43 

Jesse: 0468 16 81 06 



 

 

Pieter: 0491645444 Senne: 0470092627 Lina: 0468324648 Laure: 0477235971 

Ps: Stuur ons jullie nummers en die van jullie ouders 
zodat we Whatsapp-groep kunnen maken       



Onze stempel is razendpopulair 
en word zeker niet misbruikt.



ZOEK HET ZELF UIT !



 

Mattias Dewit
Gsm

Winderickxplein 4
02/ 381 28 42
alsemberg@argenta.be

Argenta Dworp

Argenta Alsemberg

Alsembergsesteenweg 632 
02/ 218 10 99
dworp@argenta.be

RPR Brussel 0647.818.953

Fonteinstraat 5
1640 Sint-Genesius-Rode
Tel:  02/359.04.60
Emai l :  pnm@pnm.be
FSMA 13733 AB

     Bank

        Verzeker ingen

           Kredieten

Kantoor Mosselmans




