
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

8 december: kerstmarkt Rupelmonde 

15 februari: fakkeltocht 

23 februari: carnaval 

 

 

 

 

  

December – Februari   2019-2020 

Belofteweekend 

was echt super! 

Nieuw graaf   

maandprogramma! 

Kerstfeest op 13 december!!!! 

Be there of be ne  sukkeleir 

Nieuwe 

patrouilles! 



Voorwoord 

 

Yuuuu Jv’s 

 

Of je het nu gelooft of niet, dit is inderdaad al het 2de jeeveeke :o. 

Als je je amuseert gaat de tijd snel zeggen ze altijd      . 

 

Wij, als leiding, kunnen zeggen dat het tot hiertoe geweldige zondagen en een 

onvergetelijk weekend was. Nog eens bedankt om zo voltalig aanwezig te zijn 

op het belofteweekend! 

Nu december gaat beginnen, wil dat spijtig genoeg zeggen dat de examens 

voor sommige voor de deur staan. Wij wensen jullie veel succes hiervoor.  

Make us proud boys      .  

Tijdens de examens gaan de vergaderingen door op vrijdag in plaats van zondag 

zodat je een hele zondag kan studeren. 

Wij hebben hier niet veel meer aan toe te voegen. Wil je meer weten over het 

spetterend maandprogramma de plezier en leute of de goeie wist je datjes??, 

draai dan snel deze bladzijde om en geniet ervan! 

 

Alvast fijne feestdagen toegewenst en tot op de volgende vrijdagen en 

zondagen!!! 

 

Stevige linker jullie leiders. 

 

  



Maandprogramma 
VRIJDAG 29 november 19U30-21U30 

Nu de examens in aantocht zijn, gaan we van start met vrijdagavond-vergaderingen. Op die manier 

kan je de ganse zondag goed studeren of dat zou toch moeten      .  Deze vrijdag gaan we voor een 

supermegavetcool en vooral ruig avondspel, spannend he… kom zeker eens piepen voor een 

ontzettend goeie ontspanning! 

Meebrengen: sluipkleren, zaklamp en goed humeur 

VRIJDAG 6 DECEMBER 19U30-21U30 

Studeren, studeren en nog eens studeren, Tijd om ons eens af te reageren! Het is friskes buiten, dat 

weten we, maar wij van de scouts zijn gelukkig beiren. We verzetten onze zinnen vanavond met 

leuke en actieve pleinspelletjes. 

VRIJDAG 13 DECEMBER 19U30-21U30 

Vooraleer de vele, gezellige en vooral smakelijke kerstfeestjes met de familie van start gaan, is het 

tijd om de verjaardag van Jezus te vieren op de scouts. Op deze avond leren we elkaar beter kennen 

met lekkere hapjes en leuke cadeautjes! Allemaal paraat op het kerstfeestje der kerstfeestjes, want 

het beloofd gezellig te worden 

Meebrengen: kerstmuts, ingepakt(e) cadeautje(s) ter waarde van 5 euro 

 

Zondag 22 DECEMBER 

We hopen van harte dat de examens goed zijn verlopen en dat je ouders trots zijn op je rapport! Nu 

zondag verwennen we jullie daarom met dolle pret op de scouts. We gaan namelijk klakkebuizen! 

BEGIN MAAR AL MET PIJLTJES ROLLEN, WANT DIEGENE MET DE MEESTE GOEIE PIJLTJES KRIJGT EEN 

BELONING       

Meebrengen: veiligheidsbril, boekjes om pijltjes van te rollen, klakkebuis (als je dat hebt, kan je 

ook zelf maken als je wil) goed humeur 

Zondag 29 DECEMBER 

Na al dat feesten voor kerstmis, is ons buikje wel goed gevuld en er komen nog veel leuke feestjes 

aan voor nieuwjaar. Het heeft dus geen nut om nu al die kilo’s er af te krijgen. Vandaag kijken we een 

film! 

Meebrengen: geld voor vieruutjes, perfect uniform 

Zondag 5 januari 

Gelukkig nieuwjaar!!! Wat vliegt de tijd snel, we zijn al in het jaar 2020. Je kent het wel wanneer je 

mama, papa, oma of opa voor de zoveelste keer een verhaal beginnen met “in mijnen tijd”, “vroeger 

was alles beter”. Wel, wat betreft de spelletjes was dat misschien wel zo en daarom spelen we 

vandaag pleinspelletjes uit de oude doosch! 

Meebrengen: geld voor vieruutjes, perfect uniform, nostalgisch gevoel 

 



Zondag 12 januari 

Aangezien het even geleden is en we door het bos de bomen niet meer zien, gaan we nu den bos in. 

We spelen vandaag een beestig graaf bosspel! 

Meebrengen: fiets perfect in orde, fietsslot, perfect uniform, geld voor vieruurtjes 

Zondag 19 januari 

JV’s zijn soms echt coole jongens maar is dat wel echt zo? Dat zullen we vandaag zien in een ware 

clash der johnny’s! we spelen johnny-games! 

Meebrengen: coolste outfit ooit, geld voor vieruurtjes 

Zondag 26 januari 

Voor een deel van de leiding is de zwaarste examenperiode ooit zo goed als achter de rug, we missen 

jullie al enorm en kijken er dan ook naar uit om jullie terug te zien! Jullie zullen vandaag niet aan ons 

moeten denken, maar wel aan veel andere dingen want vandaag is het de wedstrijd der slimmeriken, 

we spelen een helse quiz! 

Meebrengen: gezond boerenverstand, perfect uniform, geld voor vieruurtjes 

Zondag 2 februari 

Nu de leiding weer voltallig is, vieren we dat meteen door iets leuks te doen. Vandaag gaan we naar 

Antartica met de fiets. Nee we hebben het niet over het continent maar over de schaatsbaan! 

Vandaag gaan we schaatsen! 

Afspraak om 13u!!! op de koer met fiets die volledig in orde is! 

Meebrengen: handschoenen!! (Niet bij = niet schaatsen), 6 euro!!, je evenwicht, extra paar sokken, 

identiteitskaart 

Zondag 9 februari 

Na ee superleuke fakkeltocht, doen we het even rustig aan op sommige vlakken. Op het vlak van de 

liefde gaan we nu echter niet stilzitten, want we spelen het spel der geliefden in het kader van 

Valentijn. 

Meebrengen: perfect uniform, geld voor vieruurtjes en versiertrucs 

Zondag 16 februari 

Vandaag gaan we ons uiterste best doen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor ons kamp door 

soep te verkopen in Rupelmonde! 

Meebrengen: geld voor vieruurtjes en beste verkoperspraatjes, puppyoogjes 

Zondag 23 februari 

Vandaag is het een hoogdag voor de scouts, want we gaan opnieuw mee in de carnavalstoet! En 

hoe? Kom massaal naar de scouts en loop mee om een supergrave sfeer op te snuiven en iets 

onvergetelijks mee te maken.  

Meer info volgt! 



Plezier en Leute 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Verjaardagen 

1ste jaars  

Toon 28/01/2008 

Enrique 7/02/2008 

Cis 5/12/2008 

2de jaars  

Robbe 20/12/2007 

Tuur 26/02/2007 
 

3de jaars  

Aaron  4/02/2006 

Finn  27/02/2006 
 

  



Patrouilles 
 

De patrouilles zijn gevormd, en elke patrouille heeft op zijn beurt een bangelijk goed dier 

gekozen, die een gemeenschappelijke eigenschap heeft als elk lid van die patrouille. 

Een patrouille is een beetje te vergelijken met de nesten bij de welpen. 

Bij de patrouille is het de bedoeling dat je goed samenwerkt tijdens de zondagmiddagen, 

weekends en zeker op kamp. 

Je leert elkaar beter kennen, je verlegt samen je grenzen, leert goed samenwerken en helpt 

elkaar waar nodig. 

De patrouilleleiders en hulp-patrouilleleiders zorgen ervoor dat de sfeer goed blijft in elke 

patrouille, en sturen bij waar nodig. 

Er wordt verwacht van elk lid dat hij luistert naar de goede raad van de patrouilleleiders en 

hulp-patrouilleleiders. 

Elke patrouille heeft een troetelleider uitgekozen, die zich doorheen het jaar goed zal 

inzetten voor een vlotte werking van zijn patrouille. 

Zo hebben we dit jaar: 

De Pythons 

 +  →  
 

 

De raccoons     → 

 

 

 

De bultruggen  

→  



Patrouilles 
 

  

Pythons raccoons Bultruggen 

Finn Van Bladel Aaron Schenk Luka Van Acker 

Dylan Bogaert Matteo Simoni Flor Janssens 

Angelo Van Landeghem Nickolas Robinson Willem Robinson 

Aäron Breugelmans Tuur Kegels Jasper De pauw 

Bas Janssens Joshua Verstraeten Hannes Coppens 

Tjeu Ledent Toon Carelsbergh Jerom Joossen 

Tuur De Ryck Cis Bauwens Enrique Bogaerts 

 Robbe Mallentjer  

Troetel-leiders   

Kamiel Carelsbergh Stijn tack Joppe Andries 



Techniek Noorden Bepalen  

  

Met behulp van het uurwerk 

 
Met een voorbeeld: we lezen op ons uurwerk 17u00. Hier trekken we bij winteruur 1 uur van af (bij 

zomeruur 2) = 16u00. Dit delen we door 2 = 8u00. De kleine wijzer, die hier naar 8 wijst, richten we 

naar de zon, en de grote wijzer, die hier naar 12 wijst, duid het noorden aan. 

Met behulp van de sterren 

 
Twee sterrenbeelden die gemakkelijk te vinden zijn, zijn "de kleine beer" en "de grote beer". Met 

deze twee is dan ook de poolster te vinden. Dit is de enigste ster die een "vaste plaats" heeft. Hij is 

ook heel helder. Als je van de poolster een loodrechte lijn naar de aarde trekt, dan is daar het 



noorden. 

De poolster is de eerste ster van de kleine beer, maar indien je de kleine beer niet vindt (deze is 

meestal moeilijker te vinden dan de grote beer) kan je hem vinden met behulp van de grote beer. Dit 

doe je door het stukje van de laatste 2 sterren van de grote beer te nemen, en deze in het verlengde 

nog eens 4x doen. De ster waar je op uitkomt is dan de poolster. 

Met behulp van de zon 

 
Het volstaat te weten dat de zon 360° aflegt in 24 uur en dat ´s middags, wanneer de zon in haar 

hoogste punt staat, de zon in het Zuiden is. De zon staat om ongeveer 6 uur in het Oosten en om 

ongeveer 18 uur in het Westen. Hiermee is het vrij makkelijk zich door middel van de zon te 

oriënteren. 

  



 

De Kruis sjorring 

 
De kruissjorring is waarschijnlijk de bekendste 

sjorring bij scouts en gidsen. Alhoewel de naam 

kruissjorring doet vermoeden dat ze er is om een 

mooi, recht kruis te kunnen sjorren, is deze sjorring 

tot meer in staat. Maar laten we bij het begin 

beginnen. 

Synoniemen: 

• De kruis sjorring. 

 

Kruissjorring 

Deze sjorring dient om twee palen aan elkaar te bevestigen die ongeveer een rechte hoek 

vormen. Men onderscheidt de „vaste‟ en „losse‟ paal. De vaste paal is een paal die al verbonden zit in 

de constructie. De losse paal wordt hiertegen bevestigd. 

 



 

Je begint de kruissjorring met een timmermanssteek op de vaste paal. De timmermanssteek moet 

een deel van de druk kunnen opvangen in een normale situatie. Indien de sjorring onderhevig kan 

zijn aan een wisselende belasting, mag je niet beginnen met een timmermanssteek, maar moet je 

overgaan naar een magnussteek of paalsteek. Meestal komt de druk op de losse paal van boven. 

Daarom wordt de steek net onder de losse paal en rond de vaste paal gelegd. Het oog van de 

timmermanssteek bevindt zich dan aan de rechterkant. Je vertrekt met je touw recht uit het oog. 

 

Je slaat het touw drie keer om de palen heen, zoals in de tekening is aangegeven. Elke winding leg 

je netjes naast de vorige en trek je stevig aan. Men werkt steeds “binnen- buiten”. Bij de losse paal 

worden de slagen naar binnen toe gelegd, en bij de vaste paal naar buiten toe. Een handig 

ezelbruggetje is LOBI: LOsse balk BInnen. 

Bij „buiten-buiten‟ of „binnen-binnen‟ krijg je een kruising van het touw tussen de palen en 

wordt de spanning niet gelijkmatig verdeeld. 

 

Daarna ga je woelen. Je slaat het touw tussen de palen door om de windingen heen. Elke woeling 

trek je weer strak aan. De drie woelingen leg je naast elkaar. Je werkt van de vaste paal naar de 

losse paal toe. 

 



Tenslotte werk je de sjorring af met een mastworp, gevormd door twee halve steken op de losse 

paal, vlak na het woelen. De mastworp ligt aan dezelfde kant als het oog van de timmermanssteek. 

Eventueel resterend touwwerk kan weggewerkt worden met halve steken of kan veilig opgerold 

en vastgemaakt worden. 

 

 

Als de mastworp veiliger op een andere plaats ligt dan deze standaardplaats, is het noodzakelijk 

dat je van deze standaardplaats afwijkt! Bij het sjorren van een ladder kan je best eindigen met 

een mastworp aan de buitenzijde van de sporten. 

 

 

 

 

 
 

  



Gebed en kreet 
 

Gebed 
 

Omdat we gemerkt hebben dat nog niet iedereen dit kan zetten 

we het nog eens in het boekje. Als jong-verkenner wordt het van 

je verwacht dat je het gebed probleemloos mee kan zeggen. 

 

Goede vader, 

Wij zijn blij als kameraden samen te zijn. 

Wij danken u omdat gij ons aan elkaar gegeven hebt. 

Help ons goede vrienden te zijn, om zo geluk en 

vreugde te brengen. 

In de naam van de vader, en de zoon en de heilige geest, 

Amen. 

 

Kreet 
 

Net zoals bij de kapoenen en de welpen, wordt ook bij de jong- 

Verkenners de zondagen 

afgesloten met de jong-verkennerkreet ! 

 

De leiding roept: 

Jong-verkenners wees... 

 
En de jong-verkenners roepen: 

Paraat! 

Extra groot zodat iedereen het zeker kan lezen ;-) 



Uniform 

 

Hieronder kan je een voorbeeld bekijken van een perfect scoutshemd.  
Leden krijgen elk jaar een jaarkenteken om op hun uniform te naaien.  
Het is niet verplicht om dit jaarteken op dezelfde plaats te naaien  
Zoals afgebeeld staat op het scoutshemd onderaan.  
Iedereen krijgt ook een patrouillelintje dat normaal onder de  
naad van de rechtermouw van het hemd moet hangen.  
Wie zijn hemd wil aanvullen met andere kentekens zoals bvb: een 
Franse Lelie of een takkenteken kan ook bij de onder vermelde winkels terecht.  
 
Een uniform bij de jong-verkenners bestaat uit:  
- Het scoutshemd  
- Scouts T-shirt  
- Geel/zwarte scoutsdas  
- Donkergroene korte scoutsbroek 
- Scoutstrui 
 

 
 
Het adres van de Hopperwinkel is:  
Lange Kievitstraat 74 2018 Antwerpen  

- Elk jaar krijgen de jong-verkenners hun lidkaart. Met deze lidkaart kan je 
korting krijgen wanneer je iets aankoopt bij de hopperwinkel.  



Wist je datjes 
Wist je dat… 

…dit een bladzijde vol wist-je-datjes is? 

…er juist een mega zot, leuk, fantastisch, weekend is geweest? 

…dit in Sinaai was? 

…we echt met heel veel leden op weekend gegaan zijn? 

…de patrouilles verdeeld zijn dit weekend? 

…jullie dit misschien al wisten? 

…we dit jaar nog eens op weekend gaan? 

…dit in tenten zal zijn? 

…dit een voorbereiding is op ons supervet kamp? 

…jullie nog niet weten waar we op kamp gaan? 

…dit een heel groot geheim is? 

…we hier wel nog heel wat centjes voor nodig hebben? 

…we deze centjes gaan verdienen door onze leuke kasacties? 

…er een paar van jullie echt niet goed kunnen sluipen? 

…we dit gezien hebben op ons weekend? 

…er een supertof kerstfeestje aankomt? 

…er dan een drie gangen menu zal zijn? 

…we dan ook allemaal een cadeautje moeten meenemen van 5 euro? 

…we gaan proberen om het lokaal in een kerstsfeer in te kleden? 

…eerst sinterklaas nog moet komen? 

…ook de leiding hun schoen nog zal zetten? 

…we dit jaar ook terug mee lopen in de carnavalstoet? 

…we samen met alle leiding een heel leuk idee hebben voor de carnavalstoet? 

…jullie ook terug mee lopen in de stoet? 

…mijn inspiratie van wist-je-datjes nu bijna op is? 

…wist-je-datjes schrijven nog niet zo heel makkelijk is? 

…wist-je-datjes je vragen of je dat wist? 

…ik nu echt niks meer weet? 

…het nu gedaan is met wist-je-datjes? Doei        



Contactgegevens van de leiding   

JV-leiding  Adres  Gsm NR  E-mail   
Takleider :  
Ewout Andries 

Nieuwstraat 26 

9150 

Rupelmonde 

0491 45 73 

93 

Ewout.andries@scoutsrupelmonde.be 

Stijn Tack  Ganzemeerstraat 

16  

9150  

Rupelmonde 

0499 77 09 28 Stijn.tack@scoutsrupelmonde.be  

Joppe Andries Nieuwstraat 
26 
9150 
Rupelmonde 

0491 49 72 91 Joppe.Andries@scoutsrupelmonde.be 

Kamiel 
Carelsbergh 

Temsestraat 66  
9150 
Rupelmonde 

0477 66 70 51 Kamiel.carelsbergh@scoutsrupelmonde.be 

Algemeen emailadres voor alle JV-leiders: jvleiding@scoutsrupelmonde.be  

 
  

Groepsleiding  Adres  Gsm NR  E-mail  
Tibo Ledent  Kouterstraat 7 

9150 
Rupelmonde   

04/91 51 68 41  Tibo.ledent@scoutsrupelmonde.be 

Arne Verhulst  Eendenlaan 25 
9150 Bazel   

04/70 58 11 66  Arne.verhulst@scoutsrupelmonde.be   

Algemeen emailadres voor de groepsleiding: groepsleiding@scoutsrupelmonde.be  
 

  

Oudercomité  adres  Gsm NR  E-mail  
Nele de sloover  Veldstraat 40  

9150 
Rupelmonde  

04/98 46 00 
54  

Nele.de.sloover@scoutsrupelmonde.be  
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