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Voorwoord

Beste ouders en leden,

Ondertussen zit iedereen al terug achter de schoolbanken en met zijn neus in
de boeken. Maar, geen nood! Met het begin van het nieuwe schooljaar, staat
bijgevolg ook altijd het nieuwe scoutsjaar voor de deur. Als dat geen goed
nieuws is! Onze leidingsploeg staat al te popelen om eraan te beginnen en
hopelijk jullie ook 😃 !

De eerste 2 vergaderingen zijn het proefvergaderingen. Dat wil zeggen dat
iedereen gerust enkele vriendjes, vriendinnetjes, klasgenoten, neven, nichten,
buren, enz. mag meenemen om eens te komen “proeven” van de scouts. Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd!

Om het scoutsjaar zo vlot mogelijk te laten verlopen, willen we jullie vragen
om ons tijdig te verwittigen indien uw kind niet aanwezig kan zijn. De
contactgegevens van de leiding vindt u iets lager in de shelter, of in de
Whatsappgroep. Indien u nog niet in de groep moest zitten, gelieve dit zo
spoedig mogelijk aan de groepsleiding te melden, zodanig dat jullie dan
toegevoegd kunnen worden.

Verder in de shelter staat alle belangrijke informatie rond inschrijving, het
kamp, enkele afspraken en belangrijke data voor het laatste deel van 2022.
Een nieuwe shelter volgt dan uiteraard achteraf. Ten slotte is het belangrijk dat
welpen en jong-givers hun wetteksten kennen. Deze zijn dan ook bijgevoegd
in de shelter.

Groetjes,

Scouts Laken – Ruusbroec
Steeds paraat in woord en daad

& een stevige Linker van de nieuwe groepsleiding



Vragen en info?

Je kan steeds terecht met al jullie vragen bij de leiding of groepsleiding:

Kapoenen: kapoenen@scoutsruusbroec.be
Eva “Duif”: 0460 97 60 73

Welpen: welpen@scoutsruusbroec.be
Alexis “Schroefhoorngeit”: 0477 45 74 90

Jonggivers: jonggivers@scoutsruusbroec.be
Mateo “Saki”: 0470 69 13 01

Givers: givers@scoutsruusbroec.be
Romane “Canejo”: 0460 97 60 43

Groepsleiding: groepsleiding@scoutsruusbroec.be
Alexis “Schroefhoorngeit”: 0477 45 74 90

Afspraken:

Kledij:

● Tijdens de vergadering dient iedereen zijn uniform aan te hebben. Dit
is een scoutshemd mét de juiste kentekens op de juiste plaats, een
groepsdas en een korte broek.

○ Hemd: ons hemd dragen we met respect, dus geen gaten,
onnodige kentekens of eigen geschrift.

○ Kentekens: leden verkrijgen de juiste kentekens van de leiding
voor € 0,50/stuk. Naai deze altijd op de juiste plaats.

○ Groepsdas: de das van Scouts Ruusbroec is geel met een zwarte
rand. Deze dien je aan te kopen voor € 10.

○ Korte broek: een korte broek op de scouts is verplicht tenzij de
leiding dit anders communiceert.

● Tijdens elke vergadering doen we kleren aan die vuil en eventueel
kapot mogen worden. Noteer ook aan de binnenzijde van elk
kledingstuk je naam zodat deze gemakkelijk kunnen terugbezorgd
worden bij verlies.
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Vergaderingen

- Begin: Elke vergadering begint stipt om 14u tenzij anders
gecommuniceerd via de leiding of shelter.

- Einde: elke vergadering eindigt om 17u tenzij anders gecommuniceerd
via de leiding of shelter. Ook wij proberen steeds op tijd te sluiten.

- Verwittigen! Niet iedereen kan steeds op tijd komen, tot het einde
blijven of zelfs aanwezig zijn. Daarom vragen wij steeds op voorhand te
verwittigen, zodanig dat de leiding eventueel kan wachten, vroeger kan
stoppen of de activiteit kan aanpassen. E-mailadressen en
telefoonnummers van de leiding vind je steeds terug in de shelter.

Wat neem je niet mee naar de scouts?

- waardevolle spullen die kapot kunnen gaan
- je nieuwe kleren of schoenen
- snoep, chips, kauwgom,…
- tijdens de vergadering heb je geen geld nodig. Je kan wel altijd een

beetje geld meenemen om na de scouts iets te drinken in de scoutsbar.



Website & Facebook

Naast onze site: www.scoutsruusbroec.be hebben we ook een
Facebook-pagina waarop allerhande informatie komt omtrent vergaderingen
en andere activiteiten. Ook foto’s van vergaderingen, weekends en kampen
kan u op deze pagina en op onze site terugvinden. Twijfel dus niet om eens
een kijkje te nemen!

Communicatie via mail, Whatsapp en site
Beste ouders,

Aangezien “mailen” alomtegenwoordig en vooral zeer praktisch is, verkiezen
wij om de meeste communicatie te laten gebeuren via mail. Geef bij de
inschrijving van uw zoon en/of dochter dus zeker een geldig e-mailadres op
zodat u op de hoogte kan gehouden worden van het reilen en zeilen binnen
de scouts.

Sinds een paar jaar hebben wij nu ook een Whatsapp-groep. Dit is een
directer en informeler communicatiemiddel, dat zeer nuttig is gebleken voor
kleine zaken en dus zeker handig voor de ouders.

We proberen ook steeds op tijd onze site up to date te houden, zodat u ook
hier alle informatie kan vinden.



Het uniform

Dit is wat ons bindt aan elkaar en aan andere groepen. Verder is het een
symbool dat wij samen een groep zijn, zodat de mensen dat zien als we
bijvoorbeeld op tocht zijn. Daarom is het heel belangrijk dat alle kentekens op
de juiste plaats staan. Hangen je kentekens nog niet juist en weet je niet waar
je ze moet zetten, hier heb je nog eens de tekening. Interessante website:
https://www.hopper.be/nl/kleding/uniform

https://www.hopper.be/nl/kleding/uniform


Het avondlied

O Heer,
D’ avond is neergekomen
De zonne zonk, het duister klom
De winden doorruisen de bomen
En verre sterren staan alom
Wij knielen neer om u te zingen
In’t slapend woud ons avondlied
Wij danken u voor wat w’ontvingen
En vragen Heer, verlaat ons niet
Knielen, knielen, knielen wij neder
Door de stilte weerklinkt onze bee
Luisterend, fluisteren kruinen mee
En sterren staren teder
Geef ons Heer, zegen en rust en vree

De wettekst

Wettekst welpen

Ik zeg wat ik voel,
Gruwel van vals gezwets
Bereik eerlijk mijn doel, zonder dat ik iemand kwets
Ik respecteer alles wat leeft en de kracht die leven geeft
Ik voel me 1 met de wereld om me heen
Hou niet van nep en deel alles wat ik heb
Want niemand is alles, niemand is niets
Iedereen is altijd iets.

Wettekst jonggivers

Wij zijn jonggivers
Wij wagen het avontuur
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar
Wij willen samen werken en beslissen
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van de andere
Zelf zet ik al eens de eerste stap
Ik help graag waar ik kan
Ik wil winnen en kan verliezen
Ik respecteer wat waardevol is:
de mens, de natuur, het materiaal
Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen.



Kapoenen
De jongste leden van de scouts worden niet voor niets
kapoenen genoemd! Elke zaterdag heeft hun mega-coole
leiding een namiddag ineengestoken waar ze zich naar
hartenlust kunnen uitleven! In het bos spelen, zich verkleden,
op weekend gaan, zelf spelletjes verzinnen en in de zomer voor
de eerste keer op kamp trekken hoort allemaal bij de
bezigheden van onze geliefde kapoentjes.

Zaterdag 8 oktober: Inschrijving (13u-14u)+ vergadering (14u-17u)

Vandaag gaat de leiding testen of jullie wel echt bij de scouts horen, en of
jullie echte soldaatjes zijn. Vergeet daarom niet om je als een ware soldaat te
verkleden, want ook de kapoenenleiding zal dit doen😉. We trekken naar het
bos, dus trek alleszins geen zondagskostuum aan!

Zaterdag 15 oktober: Vergadering (14u-17u)

Zijn jullie klaar om vandaag lekker te smullen? Kan jij daarbij ook goed
cupcakes versieren? Dan is deze vergadering zeker iets voor jou! Als je thuis
zaken hebt liggen om onze cupcakes mee te versieren, mag je deze zeker
meenemen. Het leukste deel van de vergadering is dat je nadien de cupcakes
zelf mag opeten! Mmmm dat wordt smullen 😊

22-23 oktober: Groepsweekend

Een heel weekend met de scouts op stap? Klopt, maar geen enkele paniek!
Het groepsweekend is bedoeld om heel de scouts dichter bij elkaar te
brengen. Je leert er dus niet enkel alle leiding beter kennen, maar ook de
andere leden van hogere takken. Plezier gegarandeerd! Verdere informatie
rond het groepsweekend volgt snel.

Zaterdag 29 oktober: GEEN VERGADERING

Tijd voor de herfstvakantieeeeeeee, wohooo!

Zaterdag 5 november: Vergadering (14u-17u)

Aangezien we vorige week geen vergadering hebben gehad, gaan we er deze
week een Halloween-vergadering van maken. Kom dus zeker eng verkleed
naar de scouts en schrik vooral niet als je de leiding ziet :O!



Zaterdag 12 november: Vergadering (14u-17u)

Vandaag zullen jullie te weten komen wat het thema van het groepsfeest is.
We zullen al enkele voorbereidingen treffen, wat betekent dat we gaan
knutselen. Vergeet dus zeker niet om al jullie creativiteit mee te nemen! 😊

Zaterdag 19 november: Groepsfeest

Verdere informatie over het groepsfeest volgt snel.

Zaterdag 26 november: GEEN VERGADERING

Niet getreurd! Volgende week komt er namelijk een speciaal iemand langs op
de scouts. Geniet van jullie vrije zaterdag!

Vrijdag 2 december: Sinterklaasvergadering (19u-21u!!!)

Sinterklaas is, naar jaarlijkse traditie, terug in het land en komt even op de
scouts langs. Als je dus een mooie brief voor de Sint wil schrijven of hem een
mooie tekening wil geven, vergeet deze dan zeker niet mee te nemen!

Vrijdag 9 december: Casino (19u-21u!!!)

Casino is één van de leukste vergaderingen van het eerste semester. Je krijgt
er de kans om te laten zien hoe goed je bent in het spelen van allerlei
gezelschapsspelletjes. Je kan er spelletjes spelen tegen de leiding, je eigen
tak, maar ook hogere takken (de vriendjes die je gemaakt hebt op
groepsweekend 😉). Trek jullie mooiste kleren al maar aan!

Vrijdag 16 december: Kerstfeestje (19u-21u!!!)

De laatste vergadering van het eerste semester is aangebroken, maar geen
getreur, want het wordt een super gezellige vergadering. Om het eerste
scouts-semester af te sluiten, eindigen we met een feestje! Niet zomaar een
feestje, maar een echt kerstfeest! Als jullie thuis kerstversiering hebben,
mogen jullie dit altijd meenemen.

Veel groetjes van jullie leiding,

Wolf & Duif



Welpen

Het nieuwe jaar is weer begonnen (jeeeeej!) en jullie
nieuwe leiding is er helemaal klaar voor om er een
goed jaar van te maken! Wat gaan we allemaal doen?
De meest plezante, geweldige, super toffe en coolste
vergaderingen die jullie jullie kunnen inbeelden! Want
wat is de scouts zonder plezante, geweldige, super
toffe, coole vergaderingen? Niet veel, klopt! Maar voor
zo’n vergaderingen hebben we natuurlijk ook plezante,
geweldige, super toffe, coole leden nodig, en toevallig
zijn de welpen dit soort leden! Jaja, jullie mogen er
zeker van zijn dat jullie zaterdagen de beste dag van
de week zullen worden! (Ja, zelfs beter dan de dag
waarop oma frietjes maakt, beloofd!)

Zaterdag 8 oktober: Inschrijving (13u-14u) + Stratego (14u-17u)

Vandaag vinden de inschrijvingen van 13uur tot 14uur plaats. Dit is ook het
moment om nieuwe tekens of delen van het uniform te bestellen. Daarna gaan
we het bekende stratego spel spelen, maar dan in het echte leven!!! We
trekken naar het bos, dus vergeet zeker geen vaste schoenen en een dikke
trui aan te trekken!

Zaterdag 15 oktober: Wieltjesvergadering (14u-17u)

Vandaag houden we een wieltjesvergadering: breng dus allemaal jullie fiets,
step, rolschaatsen of skateboard mee. Iets anders mag natuurlijk ook!!! We
gaan lekker racen, maar we houden het natuurlijk ook veilig. Vergeet zeker
niet jullie helm (of extra bescherming) mee te nemen.

22-23 oktober: Groepsweekend

Blokkeer 22 & 23 oktober alvast in jullie agenda, want wij gaan met de hele
scouts op weekend!!! Voorlopig blijft de locatie nog wel geheim, maar weet
wel dat het super tof gaat worden. We zijn hierbij ook op zoek naar ouders die
eventueel willen rijden! Laat gerust iets weten aan de leiding. Meer info over
het weekend volgt snel via mail!



Zaterdag 29 oktober: GEEN VERGADERING

Deze zaterdag zal er geen scouts zijn omdat de leiding wat moet uitrusten
voor de komende vergaderingen, maar niet getreurd! Volgende week zien we
elkaar opnieuw voor meer pret.

Zaterdag 5 november: Scoutstechnieken (14u-17u)

Deze week gaan we leren wat een echte scouts moet kunnen doen. Knopen
leggen, constructies maken, veilig omgaan met vuur, koken op kamp, kortom
een super interessante vergadering dus!!!

Zaterdag 12 november: GIGA-knutselvergadering (14u-17u)

Vandaag gaan we schilderen/knutselen/beeldhouwen en zo veel meer voor
het groepsfeest!

Zaterdag 19 november: Groepsfeest

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! We nodigen jullie allemaal uit om bij ons
jullie buikje vol te komen eten! Er zal spaghetti en “groen zeewier” (de
specialiteit van onze scouts!) zijn, dus allen tot dan! Meer info volgt snel via
mail.

Zaterdag 26 november: GEEN VERGADERING

Deze zaterdag zal er geen scouts zijn. Even bekomen van het groepsfeest!

Vrijdag 2 december: Sinterklaasvergadering (19u-21u!!!)

Hij komt, hij komt, die lieve goede sint! Ja ja, Sinterklaas is weer in ons klein
landje en deze keer speciaal voor jullie! We verwachten jullie dus allemaal op
vrijdag op de scouts! Hopelijk zijn jullie braaf geweest, want ‘wie zoet is krijgt
lekkers – wie stout is de roe’!

Vrijdag 9 december: Casino (19u-21u!!!)

Haal je mooiste en chicste kleren maar uit de kast, vandaag gaan we naar het
casino met alle takken. Kaarten, gezelschapsspelen en ondertussen iets
knabbelen staan zeker op het menu. Hopelijk heb je het geluk aan je zijde!!!



Vrijdag 16 december: Kerstfeestje (19u-21u)

Het jaar is weer voorbijgevlogen…😭 Tijd voor onze allerlaatste vergadering
van 2022 en wat voor een vergadering! We maken het vanavond super
gezellig op ons jaarlijks mega-fantastisch-cool-kerstfeestje met de scouts.
Vergeten jullie allemaal niet om een zelfgemaakt cadeautje mee te nemen?
Meer info volgt nog.

Groetjes van jullie leiding & tot heeeel snel,

Schroefhoorngeit & Zwaluw



Jonggivers

Lieve leden en beste ouders,

Het nieuw schooljaar is herbegonnen dus het betekent ook
dat de scouts is herbegonnen. Joepie !!! Dit jaar zijn Hert,
Mpango en Saki jullie leiding, wij zullen jullie helpen om een
volwaardige jonggiver te worden maar we zullen ons vooral
amuseren. Wij hopen dat jullie er zin in hebben en dat we er
dit jaar een mooi jaar van zullen maken. Hier volgen de
activiteiten van het eerste semester.

Zaterdag 8 oktober: Inschrijving (13u-14u) + vergadering (14u-17u)

Wij nodigen alle ouders tussen 13u en 14u uit voor een hapje en een drankje.
Jullie zullen dan jullie kinderen kunnen inschrijven en alles bestellen wat nodig
is. Om 14u begint de vergadering.

Zaterdag 15 oktober: Eén tegen allen (14u-17u)

Vandaag is het één tegen allen. Jullie zullen samen moeten werken om alle
opdrachten te voltooien. Doe maar jullie uiterste best, want als het niet lukt zal
er geen verrassing zijn!

21-23 oktober: Groepsweekend

We vertrekken met alle takken samen op weekend, verdere info volgt snel via
mail!

Zaterdag 29 oktober: Geen vergadering

Helaas is er vandaag geen vergadering. Even bekomen van het
groepsweekend!

Zaterdag 5 november: Kooknamiddag (14u-17u)

Vandaag zullen jullie jullie eigen restaurant moeten open. Er zal een jury
aanwezig zijn om te zien of alles in orde is en of het voedsel wel lekker is. Op
het einde van de vergadering wordt jullie restaurant genoteerd. Voor hoeveel
sterren gaan jullie?

P.S. Mijn mama heeft me altijd gezegd dat als je met je hart kookt het eten
veel lekkerder is.



Zaterdag 12 november: Stadspel (14u-17u)

Vandaag trekken we naar de stad om daar een leuk stadsspel te spelen. Doe
best deftige schoenen aan en kleed je warm aan.

Zaterdag 19 november: Groepsfeest

Wij nodigen alle ouders uit om naar een toffe show te komen kijken die jullie
kinderen hebben voorbereid! Daarna kunnen jullie genieten van een
overheerlijke spaghetti die onze persoonlijke gediplomeerde chefs (**) voor
jullie zullen voorbereiden. Een prachtige avond gegarandeerd.

Zaterdag 26 november: Geen vergadering

Helaas is er geen vergadering. Deze keer bekomen we van het groepsfeest!

Vijdag 2 december: Sinterklaas (19u-21u!!!)

Even evalueren of jullie wel braaf zijn geweest dit jaar. Zo ja, heeft de Sint wat
lekkers voor jullie in petto!

Vrijdag 9 december: Casino (19u-21!!!)

Trek vandaag voor de verandering maar mooie kleren aan en kom met je
beste poker-face, want vandaag worden jullie misschien rijk of misschien net
niet. Wie zal de rijkste zijn van onze scouts en wie zal er zonder enige winst
terugkeren naar huis?

Vrijdag 16 december: Kerstfeestje (19u-21u!!!)

Vandaag maken we een kerstfeestje neem dus iets om te eten eten of drinken
dat we samen kunnen delen rond de tafel. Maar neem zeker je glimlach want
kerst is bijna.

Groetjes, Saki, Hert & Mpango



Givers

Lieve Leden en beste ouders,

Het nieuwe scoutsjaar is officieel weer begonnen. Wij,
de leiding, hopen dat jullie alvast even veel zin hebben
in het nieuwe scoutsjaar als ons. Wij kijken er naar uit
om jullie mee te nemen in de wereld van de givers.
Givers staan voor: tonen wat je in je mars hebt. Er is
ruimte om te experimenteren en mee te beslissen.
Grootse, maar ook kleinere projecten kleuren de
vergaderingen, maar ook gewoon gezellig samen zijn
is onderdeel van een giver. Jullie leiding is er alvast
helemaal klaar voor, hopelijk jullie ook!!!

Hier vinden jullie de activiteiten voor de komende maanden. Het kan natuurlijk
altijd is voorvallen dat een activiteit gewijzigd wordt, dan laten we jullie dit op
tijd weten.

Tot snel!!!

Veel kusjes van jullie enthousiaste leiding

Zaterdag 17 september: Overgang

Zaterdag 24 september: Proefvergadering (14u-17u)

Zaterdag 1 oktober: Proefvergadering (14u-17u)

Onze lokalen zijn dan wel gevestigd in Laken, maar wat dachten jullie van
Brussel nog iets beter te verkennen. Vandaag trekken we naar het stad en
spelen we een mega tof spel. Neem zeker een centje mee voor moesten we
na het spel zin hebben in iets lekkers, oops :))

Zaterdag 8 oktober: Inschrijving (13u-14u) + Vergadering (14u-17u)

Vandaag halen jullie je creativiteit boven. Ons lokaal heeft een fikse
opknapbeurt nodig en daar gaan jullie de leiding bij helpen. Hou die twee
linkerhanden maar thuis, want vandaag bouwen wij de coolste bar ooit. Niet
vergeten dat het vandaag ook inschrijvingen zijn, kom dus liefst met mama of
papa van 13u tot 14u is langs om jullie in te schrijven, nieuwe tekens te
ontvangen en iets lekkers te eten of drinken.



Zaterdag 15 oktober: Vergadering (14u-17u)

Haal jullie beste kookkunsten maar naar boven want vandaag is het
kookvergadering! Denk al maar is goed na over wat jullie willen maken want
natuurlijk gaan wij jullie receptjes streng beoordelen! Zijn jullie klaar? Koken
maar!

21- 23 oktober: Groepsweekend

WOOOOHOOOH tijd voor groepsweekend! Dropping, gezellige avondjes,
mega ontbijt… Jullie givers hebben allemaal al eens zo’n weekend achter de
rug dus jullie weten hoe leuk dit is, allemaal aanwezig zijn. Mail met
inschrijving en alle informatie wordt snel doorgestuurd!

Zaterdag 29 oktober: Geen vergadering

Zaterdag 5 november: Vergadering (14u-17u)

Dit jaar wordt er veel gefocust op de financiële vergaderingen. Laat ons dus
dit weekend al wat geld inzamelen om er een zalig kamp van te maken! We
zullen de week ervoor bespreken wat voor financiële we willen houden.

Zaterdag 12 november: Vergadering (14u-17u)

Volgende week is het groepsfeest en misschien hebben jullie dat als klein
kindje bij de kapoenen of welpen nooit doorgehad maar zo’n groepsfeest
vraagt heel organisatie. Daarom gaan we de givers dit jaar nog wat extra
inzetten. Ook moeten jullie zoals elk jaar zelf een act voorbereiden. Om deze
twee redenen gaan we deze vergadering dus een mega giga maaar toffe
letterlijke vergadering houden om alles voor volgende week te organiseren.
Neem gerust een centje mee want misschien volgt er nog een kleine
verrassing.

Zaterdag 19 november: Groepsfeest

Jullie weten allemaal wat het groepsfeest inhoudt. Na meerdere jaren corona
kan deze geweldige avond terug plaatsvinden. Er volgt nu dus nog maar 1
zinnetje…ZEKER KOMENNNNN <33

Zaterdag 26 november: Geen vergadering

weeeeh :((



Vrijdag 2 december: Sinterklaas (19u-21u!!!)

Wie van onze lieve givertjes zijn dit jaar allemaal braaf geweest? De Sint komt
langs om de braave givertjes te belonen en piet staat klaar om de stoute
givers voor eens en voor altijd in de zak mee te nemen naar spanje.

Vrijdag 9 december: Scouts-Casino (19u-21u!!!)

Doe jullie mooiste kleren aan het is tijd voor het chiqueste evenement van het
jaar. Laat die centjes maar rollen. Wie gaat naar huis met de grote buit en wie
is de grote verliezer van de avond?

Vrijdag 16 december: Kerstfeestje (19u-21u!!!)

hohoho… de Kerstman is op bezoek. We weten dat jullie allemaal midden in
de examens zitten en daarom wil jullie leiding jullie vandaag is goed
verwennen. Neem allemaal iets mee om te eten of drinken en we maken er
een gezellige avond van.

Kusjes van jullie leiding :))

Canejo & Cholo



Gegevens leiding

Kapoenenleiding:

- Eva “Attente Duif” : 0460/97.60.73
- Emma “Vurige Wolf” : 0470/66.36.98

Welpenleiding:

- Maëlle “Zwaluw” : 0497/94.83.39
- Alexis “Evenwichtige Schroefhoorngeitf” :

0477/45.74.90

Jonggiverleiding:

- Mateo “Bereidwillige Saki” : 0470/69.13.01
- Andreas “Enthousiaste Mpango” : 0479/26.22.48
- Victoria “Hert” : 0460/95.27.41

Giverleiding:

- Romane “Zorgzame Canejo” : 0460/97.60.43
- Ada “Zachte Cholo” : 0474/17.75.27

Groepsleidingsploeg <3: <3333

- “Spitsvogel”
- “Labrador”
- “Macao”
- “Schroefhoorgeit”
- groepsleiding@scoutsruusbroec.be

Made by Labrador & Schroefhoorgeit
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