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Voorwoord  

 

Yoooww Verkenners 

Eerst en vooral onze beste wensen voor het nieuwe jaar, een goede gezondheid toegewenst 

en dat al je dromen dit jaar mogen uitkomen! 

Nu alle feestelijkheden al even achter de rug zijn en iedereen ongetwijfeld zijn buikje heeft 

rond gegeten, is het tijd om al die goede voornemens waar te maken en met volle moed en 

enthousiasme naar elke vergadering te komen. Want we hebben weer heel wat toffe en 

originele activiteiten gepland. Meer daar over in het maandprogramma!       

Het afgelopen half jaar was zeker al een toppertje. Het eerste weekend was, ondanks de 

regen, een geslaagd weekend. En de Kerstrozenverkoop mocht er ook weer zijn! Met deze 

opbrengst kunnen we op kamp leuke extraatjes doen. Maaaaar onze grootste kanjer, hét 

Carnavalbal komt er ook weer aan. Houd 23 februari maar al vrij in jullie agenda want dan 

hebben we elk helpend verkennerhand nodig       

Ook in 2020 zitten wij niet stil. Kijk maar eens naar alle evenementen die we organiseren ten 

voordele van onze scouts. Ik som er even een paar op: Fakkeltocht van de KaWelpenleiding, 

ons eigenste Carnavalbal, het Koercafé van de Jong-Verkenners, het volleybal tornooi, … En 

dat alleen al in het eerste semester van dit jaar! Natuurlijk bent u op al deze evenementen 

welkom!!! 

Om steeds op de hoogte te zijn van wat er zich allemaal afspeelt op onze scouts, hoeft u enkel 

onze scoutspagina te liken op Facebook! Bezoek ook regelmatig onze website voor nieuwtjes, 

het boekje (digitale versie), en veel meer! 

Zo, verder in het boekje vind je nog een leuke wedstrijd, wist-je-datjes en nog veel meer! 

 

Veel leesplezier, 

De leiding x 
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Belangrijke data 

 

  

Fakkeltocht
15/02

De KaWelpen organiseren een 
gezellige Fakkeltocht ten voordele 

van hun kamp

Schrijf zeker in 
met familie en 

vrienden!

Carnavalbal
23/02

Iedereen aanwezig want het is 
Carnavalbal! Meer info volgt via 

mail!

Leidingswissel
15/03

Vandaag is het net als alle andere 
zondagen gewoon vergadering, 
maar dit keer van 3 andere, ook 

leuke leiders, joepie!

Leidingsweekend
20-22/03

Deze zondag is het geen 
vergadering omdat de leiding moet 
uitrusten van het leidingsweekend

Districtsdag
29/03

Vandaag laten we zien dat WIJ de 
beste scouts van ons district zijn!

Volleybal toernooi
18/04

Vandaag is het geen vergadering 
wegens opkuis van het volleybal 

toernooi

Schrijf zeker een 
ploegje in!

Koercafé
10/05

De Jong-Verkenners organiseren 
hun koercafé. Kom zeker iets 

drinken of lekker smullen van de 
frietjes uit het jinfrituur

Dag Van De 
Jeugdbeweging

Vandaag laten we die andere 
jeugdbewegingen een poepje ruiken 

en tonen we dat de Scouts nog 
steeds bovenaan staat

Kamp
21/07 - 31/07

Het hoogte punt van het jaar is 
aangebroken, we gaan op kamp!
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Promo 
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Maandprogramma 

Zondag 5 Januari 
Het jaar is net begonnen. Dat wilt zeggen dat de driekoningen er weer aan komen. Daarom 

een fameus driekoningenspel! 
 

Zondag 12 Januari 
In de winter kan het wel eens koud zijn en men zegt altijd dat het in een bos wel eens een 

beetje warmer kan zijn, Bosspel! 
Meenemen: Fiets die in orde is 

 
Zondag 19 Januari 

Vandaag dubbel ijs, eerst onder onze voeten dan op onze knieën, Schaatsen! 
Info wordt later meegedeeld 

 
Zondag 26 Januari 

De sfeer van de winter hangt nog wel in het land en omdat we allemaal enorm atletisch 
gebouwd zijn, doen we vandaag olympische winterspelen! 

 
Zondag 2 Februari 

Hopelijk kunnen jullie wel al goed pijltjes rollen zodat we langer kunnen spelen vandaag. 
Breng een grote longinhoud mee, we gaan klakkebuizen 

Meebrengen: voorgerolde pijltjes 
 

Zondag 9 Februari 
Omdat we gemerkt hebben dat jullie technieken niet volledig snor zitten gaan we ze 

vandaag nog eens opfrissen met een zotte snorconeeuuhhh… sjorconstructie 
 

Zondag 16 Februari 
Omdat we volgende week een ubercoole fuif organiseren gaan we vandaag al een beetje 

voorbereiden en wat pleinspelletjes spelen! 
 

Zondag 23 Februari 
CARNAVALBAL → info volgt 

 
Zondag 1 Maart 

Jullie hebben net energie kunnen opdoen in de vakantie dus vandaag doe je best je stevigste 
wandelschoenen aan, Dropping! 

 
Zondag 8 Maart 

Na de helse dropping van vorige week gaan we het eens rustiger aan doen, we kijken een 
film in het lokaal 

 
Zondag 15 Maart 

Deze zondag is voor de knapste koppen onder ons 
QUIZzzzzzz 
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Zondag 22 Maart 
Omdat de leiding dit weekend allemaal samen op weekend is gegaan geven we deze zondag 

geen leiding, jammer  
 

Zondag 29 Maart 
De scouts is wel wat maar dan enkel Rupelmonde, vandaag is het districtsdag! Zo leren we 

andere scoutsen kennen en laten we zien dat Rupelmonde toch wel de beste is! 
Meer info volgt nog 

 
Zondag 5 April 

Omdat de leiding nog een appeltje te pellen en een eitje te schillen heeft en omdat ons 
broodje nog niet gebakken is, gaan we vandaag koken! Hopelijk bakken jullie het niet al te 

bruin vandaag. 
 

Zondag 12 April 
Vandaag is het Pasen! Dit wil zeggen geen vergadering want het is tijd om op familiebezoek 

te gaan en paaseieren te rapen! 
 

Zondag 19 April 
Ook vandaag is het geen vergadering omdat we nog aan het opruimen zijn van 

volleybaltoernooi! 
 

Zondag 26 April 
De pijl wijst de weg → rechtendoortocht 

Meebrengen: stevige stappers  
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Wist-je-datjes  

Wist je dat… 

 dit het 2de smadderke is 

 dit al jaargang 23 is 

 het smadderke dus al 23 jaar bestaat 

 jullie altijd alles moeten lezen wat er in het boekje staat 

 er altijd heel belangrijke dingen in staan 

 het maandprogramma ook in het boekje staat 

 jullie steeds aan de leiding vragen welke activiteit er gepland staat voor 

zondag in plaats van het boekje te lezen 

 jullie ons hier door extra werk geven 

 je steeds in perfect uniform naar de scouts moet komen 

 je hemd, das en scoutsbroek verplicht zijn 

 niet iedereen altijd in orde is 

 je dan wel eens door de muur moet lopen 

 dit niet echt prettig is 

 verschillende verkenners dit kunnen beamen 

 de leiding een leuk cadeautje heeft voor de winnaar van de wedstrijd 

 de mooiste kleurplaat deze prijs wint 

 je gewoon binnen de lijntjes moet kleuren om iets te winnen 

 binnen de lijntjes kleuren echt niet zo moeilijk is 

 je extra creatief mag zijn met de kleurplaat 

 dit extra punten oplevert  

 we nog op zoek zijn naar barkrukken voor in het lokaal 

 de barkrukken die we nu hebben veel te hoog zijn 

 deze al helemaal niet meer stabiel en stevig zijn 

 we daarom dus nieuwe barkrukken nodig hebben 

 heel weinig verkenners kunnen trommelen 

 dit een must is om te kunnen 

 je steeds kan komen oefenen op de scouts 

 de trommelmarsen op onze website staan 

 en je dus ook thuis al kan oefenen 

 je geen trommel en trommelstokken nodig hebt om de marsen te leren 

 bestek ook perfect kan door gaan als trommelgerei 

 je lessen kan volgen elke zondag om 13u30 op de scouts 

 dit slechts een halfuurtje extra scouts is 

 dit eigenlijk heel leuk is 

 je een halfuur minder thuis moet zitten 

 je echts iets leert als je naar de trommellessen komt 

 Carnavalbal er bijna aan komt 

 het een topeditie wordt 
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 dit enkel een topeditie kan worden met jouw hulp 

 jullie zeker MOETEN komen helpen met het opstellen van de tent 

 dit nog tijdig wordt meegedeeld 

 dit waarschijnlijk op een woensdag zal zijn 

 jullie dan normaal gezien een halve dag school hebben 

 jullie dus allemaal kunnen 

 de fakkeltocht van de KaWalpen voor de deur staat 

 jullie zich ook mogen inschrijven met vrienden of familie 

 je ook gewoon iets kan komen drinken op de scouts 

 ik wel al veel wist-je-datjes heb 

 ik nog wel even doorga 

 als je ze allemaal hebt gelezen, dat je dan in je hoofd veel wist-je-dat hebt 

gezegd 

 dat de regel is van wist-je-datjes 

 jullie technieken eigenlijk op niks trekken 

 we daarom een aantal techniekenvergaderingen hebben gepland 

 sjorren een basiskwaliteit is van een echte scout 

 sommige chiro’s ook sjorren 

 dat meestal op niks trekt 

 jullie sjorringen dus beter wel op iets trekken 

 het maandprogramma er tof uit ziet 

 sommige mopjes uit plezier & leute grappig zijn 

 de andere mopjes dat ook zijn 

 dit de bedoeling is 

 als je zelf een leuke mop hebt, je deze steeds mag vertellen tijdens het 4-

uurtje 

 er nog geen 2de weekend gepland staat 

 dit in het volgende smadderke pas komt 

 er dus wel degelijk een 2de weekend komt 

 je dus al iets hebt om naar uit te kijken 

 dit een van de laatste wist-je datjes is 

 mijn inspiratie bijna op is 

 jullie nog steeds nier hebben geraden wie ik ben 

 dit het voorlaatste wist-je-datje is 

 dit het laatste is 
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Plezier & leute 

Weet je waarom een politie agent altijd gelijkt denkt te hebben? 

De aanhouder wint…. 

 

Waiter: How do you like your steak, sir? 

Sir: Like winning an argument with my wife. 

Waiter: Rare it is. 

 

Waarom steekt een zaadcel de straat over? 

Omdat ik weer eens de verkeerde sokken aan heb 
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Een auto waarin een koppel zit wordt tegengehouden door een politieagent. 

- "Is er iets agent?" vraagt de man aan het stuur. 

Agent: - "Ik moet u verbaliseren omdat u 75 km/u reed waar u maar 50 mag rijden." 

- "Dat kan niet, agent," zegt de man, "ik reed ten hoogste 60." 

- "Komaan Frans," zegt zijn vrouw die bij hem in de auto zit, "je reed toch zeker 80." Kwade 

blik van man naar vrouw. 

Agent: - "U krijgt ook nog een boete omdat uw achterlicht kapot is." 

Man: - "Komaan agent, dan moet dat juist gebeurd zijn." 

Vrouw tegen man: - "Frans toch... Vorige week zei je nog dat je dat 

achterlicht moest vervangen, geef toe, je bent dat gewoon vergeten." 

Kwade blik van man naar vrouw. 

Agent: - "En, mijnheer, ook nog een boete omdat u uw gordel niet aanheeft." 

Man: - "Zeg agent, dat kan u niet maken want ik heb hem uitgedaan toen u van uw motor 

stapte en naar mij toekwam." 

Vrouw tegen man: - "Maar kom Frans, wat zeg je nu, je doet nooit je gordel aan omdat je dat 

te lastig vindt." 

De man begint echt te flippen en roept tegen zijn vrouw: - "WIL JE NU ALSTUBLIEFT EENS JE 

MOND HOUDEN OF WAT?!?!" 

Zegt de agent tegen de vrouw: - "Roept uw man dikwijls zo tegen u 

mevrouwtje?" 

- "Nee agent," zegt de vrouw, "alleen als hij 

gedronken heeft."   
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Wedstrijd!!! 

Kleur deze mooie kleurplaat in en breng hem op een zondag mee naar de scouts. De 

Verkenner met de mooiste kleurplaat wint een prijs!!! 
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Contactgegevens 

Verkennerleiding Adres Gsm NR E-mail  

Takleider : 
Tom Verstraeten 

Hemelrijkstraat 36 
9140 Steendorp 

04/87 99 32 00 Tom.verstraeten@scoutsrupelmonde.be 

Jonas De Laet A.Roelandslaan 28 
9150 Rupelmonde 

04/71 56 76 40 Jonas.delaet@scoutsrupelmonde.be 

Tibo Ledent Kouterstraat 7 
9150 Rupelmonde 

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

Algemeen emailadres voor alle verkennerleiders: verkennerleiding@scoutsrupelmonde.be of 

verkennersSR@gmail.com  

Zo bereikt u ons ineens allemaal tegelijk. ☺ 

Groepsleiding Adres Gsm NR E-mail 
Arne Verhulst Eendenlaan 25 

9150 Bazel  

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

Tibo Ledent Kouterstraat 7 
9150 Rupelmonde  

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

Algemeen emailadres voor de groepsleiding: groepsleiding@scoutsrupelmonde.be 

Zo bereikt u ineens beide groepsleiders. 

Oudercomité Adres Gsm NR E-mail 
Nele de Sloover Veldstraat 40 

9150 Rupelmonde 

04/98 46 00 54 Nele.de.sloover@scoutsrupelmonde.be 

 

Algemeen emailadres voor het gehele oudercomité: oudercomite@scoutsrupelmonde.be 

Zo bereikt u ineens het voltallige oudercomité. 
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