Voorwoordje groepsleiding
Met de inschrijvingen in onze achteruitkijkspiegel zijn we ons scoutsjaar goed
begonnen. We zijn verheugd zoveel nieuwe gezichten te zien, onze groep
wordt als maar groter! Vergeet niet dat er nog altijd vriendjes en vriendinnetjes
bij kunnen, laat ons maar iets weten via gsm of mail. De leiding staat klaar om
er een topjaar van te maken en wij zien jullie graag elke zaterdag van 14u-17u.
Als jullie niet kunnen komen, verwachten wij dat jullie ons iets laten weten op
voorhand, zo kunnen wij ons hieraan aanpassen.
Dit jaar nemen we spijtig genoeg ook afscheid van drie leiding die we heel hard
gaan missen. Chinchilla, Orang-oetan en Zebra ronden hun carrière in de scouts
af. Waarschijnlijk zullen we ze nog af en toe eens zien binnenspringen en
hopelijk kunnen ze eens langskomen op kamp.
Info over het scoutsuniform, de wetteksten, het avondlied en zo veel meer is te
vinden op onze scoutssite (https://scoutslaken-ruusbroec.be). We hebben ook
een facebook groep waar jullie foto’s en wat info kunnen terugvinden, kom
zeker eens een kijkje nemen (https://www.facebook.com/scoutsruusbroec/).
Voor vragen zijn wij altijd bereikbaar via mail: info@scoutsruusbroec.be.
Hier wat belangrijke data, exacte info volgt nog:
• Zaterdag 2 november: geen vergadering
• Zaterdag 16 november: groepsfeest
• (22-)23-24 november: takweekend
• Vanaf 6 december: avondvergaderingen
• 20/7-3/8: kamp jong-givers
• 27/7-3/8: welpen en kapoenen (kapoenen zullen nog iets korter op
kamp gaan, wanneer dit exact zal zijn, laten we jullie zo snel mogelijk
weten)
Ziezo, hopelijk hebben jullie er even veel zin in als ons?
Scouts Laken – Ruusbroec
Steeds paraat in woord en daad
Uitbundige Macao (Thomas)
Trotse Mustang (Pepijn)
Wispelturige Spitsvogel (Nausika)

Kapoenen
Beste kapoentjes en ouders,
We gaan er dit jaar weer een spetterend jaar van maken. Dat is natuurlijk ook
niet moeilijk met de tofste tak van heel de scouts.
Dit jaar heeft jullie leiding, Macao, Mpango en Boomklever, er enorm veel zin
in: we gaan zorgen voor een superjaar.

Zaterdag 12 oktober: Inschrijving + vergadering (13u-17u)
Van 13u tot 14u: inschrijving + bestellen + hapje en drankje
Van 14u-17u: vandaag kunnen jullie samen met jullie ouders een uurtje vroeger
komen voor een hapje en een drankje. Terwijl jullie ouders bezig zijn met jullie
in te schrijven kunnen jullie met de leiding al wat toffe spelletjes spelen. Tegen
14u gaan we dan richting het bos om een leuk spel te spelen.
Zaterdag 19 oktober: Zoektocht (14u-17u)
Vandaag hebben we een zeer speciale brief in onze brievenbus gekregen: een
man die ons om hulp vraagt bij het zoeken van wat hij verloren is. Kom maar
snel naar de scouts, dan kunnen we samen gaan zoeken!
Zaterdag 26 oktober: Halloweenvergadering (14u-17u)
HALLOWEEN VERGARDEING!!! Wees maar op je hoede vandaag, want het zal
een superenge vergadering worden vandaag . Zorg dat jullie uitgerust en klaar
zijn voor alle griezelspelletjes die we gaan spelen. Misschien worden jullie op
het einde van de vergadering wel getrakteerd op iets zoets. Vandaag mag je
ook zeker en vast eens proberen om de leiding te laten verschieten!
Zaterdag 2 november: GEEN VERGADERING (14u-17u)
Het is herfstvakantie en dus spijtig genoeg geen scouts vandaag. We zorgen dat
we dit volgende week dubbel en dik goedmaken. Geniet van jullie
herfstvakantie, kapoentjes!

Zaterdag 9 november: Knutselvergadering (14u-17u)
Vandaag gaan we knutselen voor het groepsfeest!! Trek maar kleren aan die
vuil mogen worden want we gaan werken met verf. Vandaag mogen jullie het
creatiefste in jullie zelf naar boven laten komen!
Zaterdag 16 november: Groepsfeest (14u-18u)
Vandaag mogen jullie een toneeltje in elkaar steken of een dansje uitvinden,
want dat gaan we daarna aan de ouders tonen. De leiding gaat superlekkere
spaghetti voor jullie maken waar jullie met jullie ouders van kunnen komen
smullen. Neem maar zo veel mogelijk familie en vrienden mee want ons
groepsfeest wil je niet missen!
22-23-24 november: Dagtocht
Trek je stapschoenen maar aan want we gaan vandaag op dagtocht! Naar waar
we gaan, is nog een verassing maar het wordt alleszins een tocht vol
verassingen en wie weet wat nog allemaal. Regenkledij kan zeker handig zijn als
er slecht weer wordt verwacht. Hopelijk zien we jullie allemaal!
Zaterdag 30 november: Wieltjesvergadering (14u-17u)
Wieltjesvergadering!!!!! Breng iets met wieltjes eraan mee want vandaag
gebeurt alles op wieltjes! Een step, skateboard, rolschaatsen, … alles mag. De
kapoen met het beste evenwicht zal vandaag alle spelletjes winnen.
Vrijdag 6 december: Sinterklaasvergadering
Hij komt, Hij komt, de lieve goede Sint… Hopelijk hebben jullie je goed
gedragen dit jaar. We hebben de Sint gevraagd om even langs te komen op de
scouts en, ra ra ra, wie brengt hij met zich mee? De zwarte pieten! De Sint
rekent erop dat jullie allemaal aanwezig zijn want hij brengt voor iedereen een
verrassing mee!
Vrijdag 13 december: Casino
Zin om gezelschapsspelletjes te spelen en ondertussen lekker iets drinken, kom
dan zeker naar de Casinoavond. Wij zijn ervan overtuigd dat de kapoenen dit
jaar alle spelletjes gaan winnen. Breng zeker je geluksbrenger mee, dan maak je
sowieso meer kans.
Vrijdag 20 december: Kerstfeestje
KERSTFEESTJEEEE!!!! Dit kapoenen-kerstfeestje mag geen enkele kapoen
missen. Het wordt legendarisch, een avond om nooit te vergeten. Vergeet

zeker geen cadeautje mee te nemen dat voor alle kapoenen gepast is (zowel de
jongens, als de meisjes) want dan kunnen we het grote cadeautjesspel spelen.
Wij hebben er alvast zin in! Tot dan!

Welpen
Allerbeste welpjes en ouders,
Zijn jullie ook helemaal klaar om er samen een fantastisch leuk scoutsjaar van te
maken? Wij alvast wel dus hier zijn we dan met onze shelter boordevol leuke
activiteiten! Hopelijk zijn jullie elke zaterdag aanwezig We zouden ook graag
vragen om ons te verwittigen als iemand niet aanwezig kan zijn, zo kunnen we
onze vergaderingen toch nog aanpassen indien nodig. Onze contactgegevens
komen ook op de site onder de rubriek “Leiding”.
Zaterdag 19 oktober: Eén tegen allen (14u-17u)
Jullie kennen het spel misschien al: de leiding zal wat opdrachtjes klaar hebben
voor jullie en jullie missie is om deze opdrachten af te krijgen tegen het einde
van onze dag. Als dit lukt, krijgen jullie misschien zelfs een verrassing, maar enkel
als het lukt natuurlijk! ;)
Zaterdag 26 oktober: SUPER-CLUEDO (14u-17u)
Hopelijk zijn jullie allemaal goede detectives, want er is namelijk een moord
gebeurd. We gaan samen moeten onderzoeken wie de dader is in het megaCluedospel.
Zaterdag 2 november: 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 9 november: MEGA-GROTE-LADDERCOMPETITIE (14u-17u)
Vandaag test de leiding hoe competitief jullie wel zijn! De bedoeling: om samen
met je team aan de top van de ladder te staan aan de hand van opdrachtjes. Doe
jullie best & niet valsspelen hé!!! Het winnende team krijgt trouwens ook een
kleine verassing van ons.
Zaterdag 16 november: Groepsfeest (14u-18u)
Ook voor de ouders: 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!
22-23-24 november: Takweekend
Blokkeer 23 & 24 november alvast in jullie agenda, want wij gaan met de hele
welpentak op weekend!!! Voorlopig blijft de locatie nog wel geheim, maar weet

wel dat het supertof gaat worden! Vergeet zeker jullie slaapzakken niet. Meer
info over het weekend zal nog via mail naar jullie worden gestuurd.
Zaterdag 30 november: Scoutstriatlon (14u-16u)
Laatste keer afspreken op zaterdag voor dit jaar… Niet getreurd, we maken er
uiteraard een supertoffe dag van! Aangezien het waarschijnlijk koud gaat zijn,
moeten we ons warm houden: we gaan een scoutstriatlon houden, met enkele
sporten die nog geheim zijn, maar waar jullie meteen professioneel in zullen
worden! Doe dus je snelle schoenen aan en we zien jullie dan!
Vrijdag 6 december: Sinterklaasvergadering (18u-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’!
(Tijdens de maand december houden wij onze vergaderingen op vrijdagavonden
door de examens van de leden & leiding)
Vrijdag 13 december: Casino (18u-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 20 december: Kerstfeestje (18u-21u)
Het jaar is weer voorbijgevlogen…☹ Tijd voor onze allerlaatste vergadering van
2019 en wat voor een vergadering! We maken het vanavond supergezellig 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, Leeuw & Messieu

Jogi's
Stoere jonggivers, nu de proefvergaderingen er opzitten en we jullie goedlachs
(opnieuw) verwelkomden, is het tijd om jullie mee te delen wat er op het
programma staat!
Ook dit jaar zal de jogileiding jullie wekelijks verrassen met de leukste
spelletjes, de gezondste vieruurtjes en de flauwste moppen. Wij willen jullie
leden echter ook enthousiast maken om mee deel te nemen aan onze
grappenmarathon en lanceren daarom de volgende regel: wie bij de opening
een goede mop vertelt, laat Pinguïn 5 keer pompen!
Zaterdag 12 oktober: Inschrijving en sportvergadering (13u-17u)
Nu jullie allemaal ingeschreven zijn in de scouts beginnen we met een leuke
sportnamiddag! Breng jullie game face mee!!!
Zaterdag 19 oktober: Ruiltocht (14u-17u)
We houden een ruiltocht. Trek jullie beste stapschoenen maar aan want alleen
zo gaan jullie er geraken!
Zaterdag 26 oktober: Kookvergadering (14u-17u)
Vandaag mag het scoutshemd als schort gedragen worden en veranderen jullie
sjaaltjes magischerwijs in onderleggers. Was je handen en zet je koksmuts
maar op, want samen zullen wij de lekkere herechjes koken!
Zaterdag 2 november: GEEN VERGADERING
Geniet van jullie vakantie!
Zaterdag 9 november: Stadsspel! (14u-17u)
Terug van even weggeweest: terreurniveau 4! Samen gaan we Brussel onveilig
maken! Bereid jullie voor op een dag vol absurde opdrachten en historische
gebouwen. Als jullie een MOBIB-kaart hebben, neem deze dan zeker mee!
Zaterdag 16 november: Groepsfeest (14u-17u)
Vandaag bereiden we het jaarlijkse groepsfeest voor. Bekijk ter voorbereiding
maar wat beelden van Leonardo Dicaprio en Angelina Jolie want ook jullie gaan
jullie beste acteertalenten moeten bovenhalen tijdens jullie act!

22-23-24 november: Takweekend
We spreken vrijdagavond af om zondag helemaal uitgeput maar voldaan terug
te keren van een fantastisch takweekend! Concrete informatie volgt snel via
mail!
Zaterdag 30 november: Financiële vergadering (14u-17u)
Willen jullie op scoutskamp de zotste avonturen beleven of een speciale
daguitstap houden? Dan hebben we centjes nodig! We houden onze eerste
financiële vergadering vandaag.
Vrijdag 6 december: Sinterklaasvergadering (18u-21u)
Hoor wie klopt daar kinderen! Nee hoor, onze Sint klopt geen kinderen (daar
heeft hij zijn pieten voor). Zet wel jullie beste beentje voor, want de Sint weet
wel wat jullie het voorbije jaar uitgespookt hebben!
Vrijdag 13 december: Casino (18u-21u)
Trek jullie mooiste hemd aan en jullie knapste kleedje! Vandaag gaan we allout! Rondje pokeren of de hele avond aan de roulette hangen? Gok naar
hartenlust op de enige echte casinoavond!
Vrijdag 20 december: Kerstfeestje (18u-21u)
Om het jaar goed af te sluiten: ons jaarlijks kerstfeestje! Bak voor je
scoutsvriendjes een lekkere cake of maak een mooie tekening! Wie geen
zelfgemaakt cadeautje meeneemt, krijgt er ook geen mee naar huis!
Ziezo, dat is de planning voor dit semester. We hopen jullie telkens talrijk te
mogen verwelkomen zodat we er samen een fantastisch scoutsjaar van kunnen
maken! Moest je er op een bepaalde dag toch niet bij kunnen zijn, laat je ons
dan op tijd iets weten?
Scouteske groet van jullie leiding,
Pinguïn, Marjo en Arakanga

Givers
Liefste givertjes,
We zullen direct met de deur in huis vallen. Dit jaar gaan we op BUITENLANDS
KAMP WOEHOEEEW. Hiervoor gaan veel vergadering natuurlijk in kader van
geld verdienen staan. We verwachten hier dan ook veel opkomst voor, zodat
iedereen zijn steentje bijdraagt aan het realiseren van onze fantastische reis.
Naast de financiële vergaderingen, gaan we uiteraard nog vette activiteiten
doen. Wij hebben er alvast meeega veel zin in.
Op een bangelijk jaar!
Mustang, Spitsvogel en Winterkoning
Zaterdag 12 oktober: Inschrijvingen
Hopelijk allemaal ingeschreven voor dit episch scoutsjaar? Als jullie nog dudes
of dudettes vinden die bij onze groep wilt komen, neem ze maar mee! Vandaag
doen we een smokkelspel in het bos!
Zaterdag 19 oktober: Buitenlands kamp
Zoals jullie weten gaan we op buitenlands kamp dit jaar, maar naar waar? We
zouden van iedereen graag een kleine presentatie krijgen van een land naar
keuze. Zo kunnen we op het einde van de vergadering beslissen waar we
naartoe willen!
Zaterdag 26 oktober: Financieel
Buitenlands kamp kost natuurlijk geld en dat groeit niet aan de bomen…
Vandaag gaan we pralines verkopen. Hopelijk is iedereen aanwezig, anders
zwaait er wat...
Zaterdag 2 november: GEEN VERGADERING
Spijtig genoeg geen vergadering vandaag… Rust maar goed uit, want volgende
week gaan we op tentenweekend!
Zaterdag 8-9-10 november: takweekend
Aangezien de normale data een beetje moeilijk valt voor jullie, doen wij ons
weekend twee weken vroeger! We doen een mini-scoutskamp, dat wil zeggen
in tenten slapen, eigen eten koken, kampvuur en zoveel meer! Verdere info
volgt nog.

Zaterdag 16 november: Groepsfeest
Wat bekomen van het weekend? Hopelijk wel, want we vliegen er direct terug
in met ons groepsfeest! Verkleed jullie als Vikings en Vikinginnen en laat de
woeste strijd “om-ter-meest-pasta-verslinden” maar losbarsten.
Zaterdag 23 november: Financieel
De andere takken zijn op weekend, maar wij gaan vandaag net zoals vorige
keer wat (hopelijk veel) geld verdienen. Graag iedereen aanwezig! Hoe meer
fleppies hoe leukere dingen we kunnen gaan doen J.
Zaterdag 30 november: Verrassing!
Het is een verrassing, ook momenteel nog voor ons aangezien we totaal nog
geen idee hebben wat we gaan doen vandaag… Een expeditie naar de maan,
pretpark, à volonté ribbetjes gaan eten, …? Wie zal het zeggen?
Vrijdag 6 december: Sinterklaasvergadering
Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt lalala allaallalaaa
Zijn jullie wel braaf geweest dit jaar? Zo niet, weten jullie wel wat er te
wachten staat… BILLENKOEK
Vrijdag 13 december: Casino
Dress up! Even die examens aan de kant, want vanavond is het casino met alles
erop en eraan! Feeling lucky?
Vrijdag 20 december: Kerstfeestje
Vanavond doen we een feestje om het einde van de examens te vieren (en ook
natuurlijk Kerst). Of je punten meevallen of niet, vanavond is het feest. Maak
allemaal een zelfgemaakt cadeautje!
Groetjes,
Winterkoning en Mustang

