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Scouts Laken - Ruusbroec 

Voorwoord 

Beste ouders en leden, 

Hopelijk hebben jullie even veel genoten van het vorig semester als de leiding. 
Gelukkig is het plezier en avontuur nog lang niet gedaan voor dit schooljaar. 
Na uit te rusten van al de familiefeesten en Nieuwjaar vliegen we er weer in! 
Het grootste deel van de leiding heeft echter examens en zijn daar nu al goed 
voor aan het blokken, de vergaderingen zullen dan ook met iedereen samen 
gehouden worden. Zaterdag 11 februari vliegen we er weer in met een 
voltallige leiding die natuurlijk hun best gaan doen om er weer een schitterend 
tweede semester van te maken. 
 
Om het scoutsjaar zo vlot mogelijk te laten verlopen, willen we jullie vragen 
om te verwittigen indien uw kind niet aanwezig kan zijn. De contactgegevens 
van de leiding vindt u iets lager in de shelter. Tijdens de vergaderingen wordt 
er verwacht dat iedereen in uniform komt. Dit betekent een hemd dat in orde 
is en een korte broek/rok (als het niet aan het vriezen is) :-)  
We zijn dan wel al een half jaartje verder, maar je kan nog altijd je vriendjes 
en vriendinnetjes meenemen om eens te kijken of ze het leuk vinden. Laat dit 
even via mail of gsm weten aan de leiding. Vrienden maken op de scouts is 
een feit, dus aarzel niet!  
 

Groetjes, 

Enthousiaste Mpango (Andreas) 
Evenwichtige Schroefhoorngeit (Alexis) 
 
 
 
Scouts Laken – Ruusbroec 
Steeds paraat in woord en daad 

 

 

 

 

 



 

 

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  

Andreas “Mpango”: 0479 26 22 48 

 

Givers: givers@scoutsruusbroec.be  

 Ada “Cholo”: 0474 17 75 27 

 Groepsleiding: groepsleiding@scoutsruusbroec.be 

 Alexis “Schroefhoorngeit”: 0477 45 74 90    

 Andreas “Mpango”: 0479 26 22 48 

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 

Dag kapoentjes, hopelijk hebben jullie een leuke en misschien 
wel avontuurlijke vakantie achter de rug! Goed gefeest met Kerst 
en Nieuw? Binnenkort beginnen de vergaderingen weer en we 
hebben besloten om er weer een top trimester van te maken.  

Hou jullie al maar vast aan de takken van de bomen, want dit 
trimester gaan we schaatsen, films kijken, bosspelletjes spelen, 
naar zee gaan,...  

Tot snel!  

xxx 

  

Zaterdag 14 januari: Samenspel met andere takken (14u-17u) 

Doordat er verschillende leiding nog examens heeft, zullen de meeste takken 
vandaag samen spelletjes spelen. Wat er op de planning staat, zien jullie nog 
wel.  

Zaterdag 21 januari: Schaats Vergadering (14u-17u) 

Het is al even geleden, maar dit jaar staat het weer op de planning. We gaan 
schaatsen! Hebben jullie een goed evenwicht? Kunnen jullie een paar trucjes 
op het ijs? Wij zijn alvast zeer benieuwd om te zien hoe goed jullie 
schaatskunsten zijn.  

Vergeet zeker geen; handschoenen, dikke (ski) sokken, sjaal, muts, thermisch 
ondergoed/ veel laagjes, dikke jas, scoutshemd, … mee te nemen/ al aan te 
doen 

-> verdere informatie over hoe we er zullen geraken volgt nog 

Zaterdag 28 januari: Samenspel met andere takken (14u-17u) 

Doordat er verschillende leiding nog examens heeft, zullen de meeste takken 
vandaag samen spelletjes spelen. Wat er op de planning staat, zien jullie nog 
wel.  

Zaterdag 4 februari: GEEN VERGADERING 

Jammer genoeg is het vandaag geen vergadering, maar we zien jullie snel weer 
terug. Tot volgende week! 

 



 

 

Zaterdag 11 februari: Valentijn (14u-17u) 

Herinneren jullie het spelletje ‘Wie is het?’ nog van op de casinoavond? Dat 
spelletjes gaan we vandaag in levende lijve spelen.  

Het spel gaat als volgt, de leiding heeft een match met een van de mannetjes. 
Jullie zullen verschillende opdrachten moeten voltooien om telkens een vraag 
over ons mannetje te kunnen stellen. Als het jullie lukt om onze match op het 
einde van het spel correct te raden, winnen jullie misschien wel iets lekkers ;)  

Zaterdag 18 februari: N8VDF (14u-17u) 

N8VDF staat voor ‘Nacht van de film’, dit is een vergadering waarbij de scouts 
een mini cinema wordt. Het houdt in dat we samen met alle takken verschillende 
films kunnen kijken en terwijl ook kunnen genieten van snacks ;). Ben jij 
benieuwd welke films er zullen draaien, kom er dan zeker naar toe!  

Zaterdag 25 februari: Carnaval vieren (14u-17u) 

Binnenkort is het carnaval en dan kan je verkleed naar school gaan, wil jij nog 
iets knutselen of maken dat je kan meenemen naar school? Wees er dan zeker 
bij! We gaan hierbij samenwerken met de welpen, misschien kunnen jullie 
elkaar wel op goede ideeën brengen.  

PS: jullie mogen jullie verkleedkledij al eens aandoen op de scouts, zodat jullie 
leiding eens kan zien hoe mooi jullie outfit is;) 

Zaterdag 4 maart: Bosspel (14u-17u) 

Vandaag zullen we testen of jullie betere kampen kunnen bouwen dan in het 
eerste trimester. Er zullen twee kampen gebouwd worden, waarna er in elk 
kamp een vlag verstopt wordt. Het eerste team die de vlag van het andere team 
vindt, wint de vlaggenroof. Veel succes! 

PS: We gaan naar het bos, dus vergeet zeker geen kledij aan te doen dat vuil 
mag worden.  

Zaterdag 11 maart: GEEN VERGADERING 

Geen vergadering vandaag, maar misschien kunnen jullie eens gaan fietsen of 
skaten zodat jullie volgende week zeker het parcour kunnen afleggen. 

Zaterdag 18 maart: Vergadering op wieltjes (14u-17u) 

Kunnen jullie skateboarden, steppen, fietsen, inline-skaten,...? Vandaag gaan 
we testen hoe goed jullie dit kunnen. Eerst zullen we gewoon een beetje 
rondrijden op de speelplaats, of in de sporthal als het regent. Daarna zal jullie 
leiding een parcour bouwen dat jullie kunnen afleggen. Vergeet zeker geen; 
helm, bescherming (knie, pols,...) mee te nemen!   



 

 

25-26 maart: GROEPSWEEKEND (tijdstip volgt nog) 

We gaan weer op weekend! Zijn jullie klaar om nog eens een leuke nacht te 
beleven in jullie slaapzak, samen met jullie vriendjes? Kijken jullie uit naar het 
leuke kampvuurtje, waar we kunnen weerwolven? Of zijn jullie vooral benieuwd 
welke spelletjes we allemaal gaan spelen?  

Zoals vorig weekend trekken we er weer een weekendje op uit en laten we al 
onze luxe achter. We staan op met een lekker ontbijtje en spelen de hele dag 
spelletjes of verkennen het terrein, waarna we ‘s avonds aan een gezellig 
kampvuurtje gaan zitten. Nadien is het tijd om knus bij elkaar in een warme 
slaapzak te gaan liggen en te dromen over wat we de volgende dag allemaal 
zullen doen. 

Zaterdag 1 april: GEEN VERGADERING 

Nee dit is geen grapje, vandaag is er helaas geen vergadering, maar volgende 
week zijn we weer terug met leuke waterspelletjes.  

Zaterdag 8 april: Waterspelletjes (14u-17u) 

Vandaag zullen we genieten van het hopelijk goede weer. We gaan dit doen 
door verschillende waterspelletjes te spelen. Kennen jullie waterestafette al?  

Als je attributen zoals waterpistolen of andere thuis hebt liggen, mag je deze 
zeker meenemen. Vergeet er dan wel niet je naam op te schrijven ;)   

ZONDAG!!! 16 april: DISTRICTVERGADERING 

Districtvergadering is een speciale vergadering, hij gaat namelijk door op een 
zondag. Tijdens de districtvergadering gaan we samen met kapoentjes van alle 
scoutsen van Brussel spelletjes spelen. Zo spelen we er bijvoorbeeld chinese 
voetbal, verstoppertje, ...  

Haal dus jullie sociaalste kant maar naar boven, want vriendjes zullen er zeker 
gemaakt worden! 

Zaterdag 22 april: GEEN VERGADERING 

Er is geen vergadering vandaag, maar niet getreurd, volgende week zijn we 
weer terug met een leuke uitstap naar de zee. 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 29 april: GADEEZ (14u-17u) 

GADEEZ is het omgekeerde voor ‘Zeedag’, vandaag gaan we dus naar de zee!! 
Zijn jullie klaar om een groot zandkasteel te bouwen die 2 Dariussen hoog is, 
of een put te graven die 2 Arnauds diep is. Misschien willen de jongens wel 
graag een potje volleybal spelen tegen Kim en Ranya. Of zullen we eerder 
estafette spelen met alle takken? Ben jij benieuwd welke spelletjes we allemaal 
zullen spelen, kom dan zeker mee! 

-> verdere informatie over hoe we er zullen geraken en wat er allemaal 
meegebracht moet worden volgt nog 

Zaterdag 6 mei: GEEN VERGADERING - Schoolfeest op JVR  

Helaas is het vandaag geen vergadering, omdat alle leiding aanwezig moet zijn 
op het schoolfeest van JVR. Toch mogen jullie zeker eens langskomen als jullie 
tijd hebben, er zullen namelijk verschillende activiteiten te doen zijn. 

 

 

Veel groetjes van jullie leiding!  

Wolf & Duif  

 

 

 

 

 



 

 

Welpen 

Dag liefste welpen, onze groep wordt al maar groter en 
groter! Wij vinden het natuurlijk super dat we nieuwe 
welpjes leren kennen. Aarzel dan ook niet om eens 
een vriendje mee te nemen. Hopelijk hebben jullie 
goed kunnen vieren dit Nieuwjaar? Hebben jullie 
goede voornemens? Wij horen graag alles wanneer wij 
jullie terugzien! Schroefhoorngeit zal tijdens maand 
februari niet aanwezig zijn, hij vertrekt één maand naar 
India. Wij vragen aan iedereen om tegen dit semester 
wel de wettekst en het avondlied te kennen (deze 
staan ook in de shelter). 

Groetjes en tot snel 

 

Zaterdag 14 januari: Januarivergadering (14u-17u) 

Sommige leiders hebben nu examens, maar geen zorgen want dat betekent 

dat we met alle takken samen gaan spelen!! 

 

Zaterdag 21 januari: Schaatsvergadering (13u-18u) 

Vandaag gaan we met iedereen schaatsen! Belangrijk is dat jullie goed op tijd 
komen, handschoenen meennemen, sjaal en/of muts, dikke sokken en 
SCOUTSHEMD! 

  

Zaterdag 28 januari: Kookvergadering (14u-17u) 

We gaan jullie op de proef stellen en eens checken of jullie echte koks zijn… 

Hopelijk eten we niets aangebrand… Mopje 😉 

 

Zaterdag 4 februari: GEEN VERGADERING 

Vandaag is er geen scouts, maar niet getreurd want volgende week zien we 

jullie graag terug!  

 

Zaterdag 11 februari: Valentijn vergadering (14u-17u) 

Het is bijna Valentijn en de liefde hangt in de lucht. Deze week doen wij een 

Valentijn vergadering dus neem maar al de liefde mee die je kan dragen! 

Heeft er iemand van jullie misschien al een vriendje of vriendinnetje? 

 



 

 

Zaterdag 18 februari: N8VDF (14u-17u) 

Vandaag gaan wij een film kijken, aangezien wij weten dat jullie niet lang stil 

kunnen zitten gaan we hiernaast ook zeker iets actiefs doen! Vergeet naast je 

comfortabele broek dus ook je goede schoenen niet.  

Vergeet niet een centje mee te nemen als je tijdens de film iets wil 

drinken of een croque wilt eten! (+- 5 EUR) 

 

Zaterdag 25 februari: Carnaval-Vergadering (14u-17u) 

Deze week is het carnaval dus trek jullie mooiste kostuums maar aan, want 

wij maken er een feestje van! Knutselen, dansen, tekenen, en nog veel meer 

staan jullie op te wachten. 

 

Zaterdag 4 maart: Bosspel (14u-17u) 

Vandaag trekken wij weer naar het bos, haal jullie dikke trui en stevige 

schoenen maar uit de kast! 

Zaterdag 11 maart: GEEN VERGADERING 

 

Zaterdag 18 maart: Stadvergadering (14u-17u) 

Joepie vandaag is Schroefhoorngeit er weer, hopelijk kent hij zijn weg nog in 

Brussel…Voor deze vergadering gaan we samen op stap naar onze geliefde 

hoofdstad! Samen wat ronddwalen, mooie en interessante plekjes bezoeken, 

en ondertussen opdrachtjes vervullen. Het belooft een leuke dag te worden 

dus hopelijk zijn jullie massaal aanwezig! 

 

Zaterdag 25 maart – zondag 26 maart: GROEPSWEEKEND (tijdstip wordt 

nog meegedeeld) 

Deze week gaan wij met heel de scouts op weekend, hier gaan wij samen 

spelletjes spelen en avonturen beleven. Vergeet je knuffel en dikke kousen 

niet! 

 

Zaterdag 1 april: GEEN VERGADERING 

Na het vermoeiende maar leuke groepsweekend, is er geen vergadering 

gepland voor deze week. 

 

Zaterdag 8 april: Paashaasvergadering (14u-17u) 

De paashaas is weer in het land en speciaal voor onze welpjes is hij een 

dagje vroeger bij ons langsgekomen om Pasen te vieren! Bereid je dus almaar 

voor op een heuse zoektocht, want hij heeft weer allemaal wat lekkers 

achtergelaten. Wie vindt er de meeste chocolade paaseitjes? 

 



 

 

ZONDAG!!! 16 april: DISTRICTACTIVITEIT (tijdstip wordt nog 

meegedeeld) 

Vandaag gaan wij op stap naar Brussel, hier gaan wij samen met andere kindjes 
die ook in de scouts zitten een supergroot spel spelen. Misschien kom je wel 
iemand tegen dat je kent! Ben jij er klaar voor? 
 

Zaterdag 22 april: GEEN VERGADERING 

Deze week is er geen scouts, maar geen zorgen volgende week wordt het de 

leukste vergadering van het hele jaar!!! 

 

 

Zaterdag 29 april: GADEEZ (hele dag) 

Huh GADEEZ wat is dat??? (Tip: lees het omgekeerd 😊) Tijd voor onze 

allerlaatste vergadering van dit superleuke scoutsjaar, wat is de tijd zo snel 

gegaan. Haal jullie strandspulletjes maar naar boven, want het is weer tijd om 

naar zee te gaan! Hopelijk wordt het warm, zodat we samen kunnen gaan 

zwemmen! Verdere informatie wordt nog meegedeeld.  

 

Zaterdag 6 mei: GEEN VERGADERING Vergadering SCHOOLFEEST OP 

JVR (14u-17u) 

Vandaag is het schoolfeest op onze school, de leiding gaat aanwezig zijn om 

de scouts te promoten!!! Jullie kunnen altijd langskomen om de school te 

bezoeken en dag te komen zeggen aan jullie leiding. Daarna zien we elkaar 

terug op scoutskamp… 

 

Groetjes van jullie leiding & tot heeeel snel, 

 

Schroefhoorngeit & Zwaluw 

 

 



 

 

Jonggivers 

Lieve leden en beste ouders, 

Tijd voor het tweede semester! De leiding kijkt er alvast 

superhard naar uit! Er staat vanalles op de planning en 

hopen dat jullie er zin in hebben. Jullie Jogi-leiding staat 

paraat om er samen met jullie een avontuurlijk halfjaar van 

te maken met natuurlijk al uitzicht op kamp!! ps. nieuw jaar 

betekent goede voornemens. Misschien moet jullie de 

wettekst eens van buiten kennen en jullie hemd in orde 

brengen. 

Veel liefs van jullie enthousiaste leiding. 

Zaterdag 14 januari: Bosspel (14u-17u) 

Examens voor de leiding :( Maar niet getreurd want er komt versterking van 

de oud-leiding! 

Zaterdag 21 januari: Schaatsvergadering (13u-18u) 

JOEPIEEEE!!! SCHAATSVERGADERING! Trek jullie dikke jassen en 

handschoenen aan want we gaan schaatsen!! Wie durft een race’je tegen de 

leiding? Allemaal paraat, wij hebben er zin in!! Extra info volgt. 

Zaterdag 28 januari: Bosspel (14u-17u) 

Vandaag wordt een hevige strijd tussen de patrouilles. Wie zal de sterkste of 

beter nog, wie zal wie het slimst af zijn vandaag? De leiding weet alvast dat 

de winnaars beloond zullen worden. 

Zaterdag 4 februari: Geen vergadering 

Helaas is er vandaag geen vergadering. 

Zaterdag 11 februari: Verstoppertje (14u-17u) 

We trekken naar een geheime locatie om het megagrote dikke verstoppertje 

te spelen! Doe je beste camouflage aan en haal je beste verstop technieken 

boven want de winnaar wordt beloond!! Hopelijk zijn jullie allemaal aanwezig! 

Wij kijken er alvast naar uit! 

 



 

 

Zaterdag 18 februari: N8VDF (14u-17u) 

Deze vergadering is het nacht van de film. Op het menu staan er allerlei 

soorten films dat jullie kunnen zien.  

Vergeet zeker geen centjes mee te nemen om wat popcorns te kunnen kopen 

zodat je nog meer kunt genieten van de film.  

Zaterdag 25 februari: Financiële vergadering (14u-17u) 

Er zit nog niets in de kassa van de jogi’s dus zullen we vandaag wat centjes 

maken. Denk maar aan de film “The Wolf of Wall Street” en maak evenveel geld 

dat ze daar maken zodat we een supertoffe activiteit kunnen doen op kamp. 

Zaterdag 4 maart: Geen vergadering 

Helaas is er geen vergadering. 

Vijdag 11 maart: Kookvergadering (14u-17u) 

Na jullie grote mislukking van vorige keer verwachten wij dit keer iets beter. 

train jullie kookskills zodat jullie en de leiding kunnen genieten van een 

overheerlijke 3-gangen menu.Vergeet dan zeker niet om voor wat 

entertainment te zorgen. 

Vrijdag 24 – Zondag 26 maart: GROEPSWEEKEND (tijdstip volgt) 

Yoepie, we vertrekken weer op weekend!!!! Neem zeker deftige stapschoenen 

en warme kledij mee. Een mail met extra informatie volgt nog. 

Vrijdag 1 april: Geen vergadering 

Geen vergadering vandaag. Geniet van de Paasvakantie!  

Zaterdag 8 april: Verfspel (14u-17u) 

HET GROTE VERF-SPEL! Pak jullie vuile kleren uit de kast want we gaan 

met verf spelen! 

Bereid jullie op het ergste voor en zorg dat jullie in topconditie zijn. Het wordt 

geweldig!! 

 

 



 

 

ZONDAG!!! 16 april: DISTRICTACTIVITEIT (tijdstip wordt nog 

meegedeeld) 

Vandaag gaan wij op stap naar Brussel, hier gaan wij samen met andere 

jongeren die ook in de scouts zitten een supergroot spel spelen. Misschien 

kom je wel iemand tegen dat je kent! Zijn jullie er klaar voor? 

Zaterdag 22 april: GEEN VERGADERING 

Geen vergadering vandaag maar hopelijk zien we jullie allemaal volgende 

week in jullie zwembroek      

Zaterdag 29 april: GADEEZ (14u-17u) 

YESSSS, tijd om op GADEEZ te vertrekken! Jullie weten toch allemaal wel 

wat dit betekent? 

We sluiten onze scoutsvergaderingen af met een superleuke dag aan zee! 

Neem jullie spullen zoals emmertjes, schepjes en vliegers allemaal maar mee. 

Indien het groene vlag is, mogen jullie ook zeker gaan zwemmen als jullie 

durven       Meer info zal via mail verstuurd worden. We verwachten jullie 

allemaal en kijken er alvast naar uit!!!! 

Zaterdag 6 mei: SCHOOLFEEST OP JVR 

Het is vandaag geen vergadering aangezien de leiding op schoolfeest zal 

bezig zijn. Jullie zijn wel allemaal welkom om eens langs te komen!! Er zullen 

allerlei leuke activiteiten en eetstandjes zijn!  

Het jaar is dan jammer genoeg al voorbij en hopen dat jullie het een toffe jaar 

vonden met jullie leiding. We zien elkaar dan weer opkamp. Bisous 

Groetjes, Saki, Hert & Mpango  

 

 

 

 



 

 

Givers  

Beste, liefste givertjes. Jaja, de kerstvakantie is weer 

voorbijgevlogen, maar niet getreurd want dit betekent 

maar 1 ding: het nieuwe semester kan van start 

gaan!!!! Jullie leiding (yes yes Canejo is back again) 

gaat de eerste maand jammer genoeg niet aanwezig 

zijn op de vergaderingen… Wij zijn namelijk 

voorbeeldige studenten die onze examens nog 

moeten knallen. Motivatie is btw altijd welkom <33. 

Gelukkig komt de oud-leiding ons vervangen en hun 

kennende zullen het geen saaie vergaderingen 

worden. Voor de rest van het jaar zijn Cholo en 

Canejo er terug en wees maar zeker, we maken er 

een top trimester van!!! 

Veel kusjes van jullie enthousiaste leiding  

 

Zaterdag 14 januari: oud-leiding vergadering (14u-17u) 
Helaas heeft jullie lieve leiding examens :(. Wees niet getreurd, want er staat genoeg oud-

leiding klaar om deze zware taak van ons over te nemen. 

Zaterdag 21 januari: oud-leiding vergadering (14u-17u) 
Door corona hebben we dit jammer genoeg al een paar jaar niet meer kunnen organiseren, 

maar als echte givers die al lang in de scouts zitten, weten jullie natuurlijk wat we bedoelen. 

Trek jullie muts maar aan want vandaag gaan jullie schaatsen!!! Kunnen we op jullie rekenen 

om de kapoenen en welpen te helpen schaatsen?            

Zaterdag 28 januari: oud-leiding vergadering (14u-17u) 
Ja jullie voelen het misschien al aankomen, maar helaas vandaag kan jullie leiding weer niet 

aanwezig zijn omwille van, ja hoor EXAMENS!! Ook vandaag heeft de oud-leiding weer een 

fantastische activiteit voorbereid.  

Zaterdag 4 februari: GEEN VERGADERING 
De leiding heeft nood aan een pauze, maaaar ook jullie verdienen rust dus deze week even 

geen vergadering            

 

Zaterdag 11 februari: Ruiltocht (14u-17u) 
Cholo kan er voor de laatste keer dit jaar helaas niet bij zijn :( Het kan zijn dat Canejo ook 

niet aanwezig zal zijn, maar dit laten we zeker op tijd weten! Wees niet getreurd, want we 

hebben wel iets voorbereid voor jullie ondeugende givertjes!!!  

        

 



 

 

Zaterdag 18 februari: N8VDF (14u-17u) 
Het is weer zo ver N8VDF. Hebben jullie bepaalde voorkeuren qua films? Laat dit zeker op 

tijd weten zodat jullie leiding dit kan regelen!! Vergeet ook niet wat zakgeld mee te nemen xx 

             

 

 

Zaterdag 25 februari: Stadsspel (14u-17u) 
Aangezien jullie dit vorige keer zo fijn vonden en er nog heel wat opdrachten zijn die 

dringend voldaan moeten worden, trekken we deze week terug naar Brussel city. Strek jullie 

beentjes alvast, want het beloofd een pittige activiteit te worden.  

 

Zaterdag 4 maart: kookvergadering 
Het is weer tijd om jullie kookskills te laten zien. Voor welke optie kiezen jullie nu? Gezond 

slaatje? Of eerder voor de gefrituurde kaaskroketjes? De leiding is alvast benieuwd!!  

  

Zaterdag 11 maart: GEEN VERGADERING  
Deze week is het geen vergadering. We zien jullie volgende week terug en bereid jullie maar 

voor want we gaan cashennn.  

 

Zaterdag 18 maart: Financiële vergadering (14u-17u) 

 

Het wordt dringend tijd dat de scouts kas is wordt aangevuld. Zeker naar 

volgend jaar toe ;)) dus haal jullie beste ondernemings skills, maar boven. Het 

wordt tijd dat het winstrecord van de scouts verbroken wordt.            

 

Zaterdag 25 maart: GROEPSWEEKEND 
Het is weer zo ver we vertrekken op weekend!!! Jullie weten ondertussen allemaal hoe zo’n 

weekend in mekaar zit, maar bagageregels worden blijkbaar wel bewust vergeten in deze 

groep… kijk dus goed naar de lijst van wat je wel en niet mag meenemen. Wees er maar 

zeker van, Cholo en Canejo kijken er al naar uit om jullie zakken te doorzoeken!!! 

 

Zaterdag 1 april: GEEN VERGADERING 
Na dit amazing groepsweekend hebben we allemaal terug nood aan rust dus deze week 

even geen vergadering.  

 

Zaterdag 8 april: Verrassingsvergadering (14u-17u) 
Meer gaan we niet verklappen, it’s a surprise givers… spannend!! 

  

 



 

 

ZONDAG!!! 16 april: DISTRICTSACTIVITEIT 
 

Dit keer is het vergadering op ZONDAG!!! We trekken naar Brussel om een spel te spelen 

met alle scoutsen van Brussel. Kom met velen, want we moeten bewijzen wie de leukste 

scouts is. De leiding heeft er alvast super mega veel zin in :))  

 

Zaterdag 22 april: GEEN VERGADERING 
Misschien hebben sommige onder jullie paasexamens en dan is dit het ideale moment om 

even rust te nemen. Voor de andere is dit een rustig netflix en chill weekend.  

 

Zaterdag 29 april: GADEEZ 

NO EXPLANATION NEEDED want we gaan met de trein naar Oostende              

Verdere informatie volgt snel!!  

 

Zaterdag 6 mei: SCHOOLFEEST OP JVR 
Het is dit weekend schoolfeest op JVR en daarom gaan wij onze fantastische scouts 

promoten!! De jongere leden zullen deze vergadering niet aanwezig zijn, maar jullie zijn 

meer dan welkom (of ja moeten zelf aanwezig zijn) om te helpen. Het exacte plan moet nog 

uitgewerkt worden, maar we kunnen alvast verklappen dat jullie mogen nadenken over een 

constructie die we gaan bouwen… 

 
 

Dit was de shelter voor het tweede semester!!! We zien jullie snel              

 

Groetjes van jullie FAVORIETE leiding 

 

 

 

 



 

 

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” 

- “Schroefhoorngeit” 

- groepsleiding@scoutsruusbroec.be 
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