
Sjoekepirre 2020-2021  1 

Sjoekepirre 
 

  



Sjoekepirre 2020-2021  2 

Voorwoord – Sjoekepirre, Loerre?! 
 

Beste ouders, leden en geïnteresseerde lezers,  

 

De meeste leden, oud-leiding, en sommige ouders zullen de kreet “Sjoekepirre, Loerre!” nog wel 
kennen, deze kreet wordt momenteel nog steeds gebruikt bij de overgang en bij het afsluiten van onze 
kampen.  

 

Echter, het boekje ‘Sjoekepirre’ was vroeger ook het informatieblad voor onze gehele scoutsgroep. 
Daarin stonden dus zowel algemene informatie als alle maandprogramma’s en wist-je-datjes van de 
verschillende takken. Vierentwintig jaar geleden werd deze traditie doorbroken, want elke tak zou 
vanaf die moment, zoals we het vandaag ook kennen, zijn eigen boekje hebben, namelijk ’t Kapoentje, 
’t Cubske, ‘t Jeeveeke en het alombekende Smadderke. Deze boekjes vallen ongeveer om de drie 
maanden in de bus of worden meegegeven op zondag. ‘Sjoekepirre’ is dus in feite een uitzondering op 
deze vierentwintige jarige traditie en heeft vooral als doel om algemene informatie te bundelen in een 
kleine, handige gids die jullie meer zicht geeft op de werking en identiteit van onze scoutsgroep (en 
hogere structuren). Ook wordt hierin meer uitleg gegeven over het jaarthema, en staan alle 
contactgegevens van de leiders hierin, alsook hun afscheids -of voorstellingstekstjes.  

 

Waarom maken we net nu deze Sjoekepirre? Wel, we merken dat het beeld van wat Scouts 
Rupelmonde nu net inhoudt een beetje vervaagd is doordat we niet meer op onze geliefde en 
karakteristieke scoutskoer zitten. Ook de corona periode maakt een persoonlijke aanpak moeilijker en 
vandaar willen we nog eens enkele dingen verduidelijken voor zowel huidige als nieuwe leden en 
ouders.  

 

Veel leesplezier gewenst!  

 

 

Stevige linker, 

 

De oude en nieuwe groepsleiding 
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Geschiedenis 
Het begon allemaal tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1941 stonden de scouts van Temse onder 
leiding van Oswald Roels. In Rupelmonde werd een losse scoutspatrouille opgericht onder leiding van 
Rik Scheppers. Tot deze losse patrouille behoorden verder nog: Gilbert Van Hoyweghen, Louis 
Jacobs(+), Nazar Anné, Marcel Remon en Richard Soetens. De scouts van Rupelmonde waren geboren! 
Op de laatste zondag van oktober 1942 (Christus Koning) kregen ze officiële erkenning als scoutsgroep 
onder de naam “Sint-Jan Berchmans 16de Waas” en werd Leon Van Haegenbergh aangesteld als eerste 
hopman. 

Aanvankelijk werden de scouts niet met open armen ontvangen door de bewoners van Rupelmonde. 
Men dacht namelijk dat ze Duitsgezind waren. Zoals gezegd, onze groep is tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gesticht. Hier kwam echter gelukkig snel verandering in. Toen er op 26 oktober 1944 een 
vliegende V1-bom viel op de Gerard De Cremerstraat, hebben de scouts zich dag en nacht ingezet om 
slachtoffers te verzorgen en later hebben ze ook geholpen bij de wederopbouw. Vanaf dit moment 
veranderde de mentaliteit ten opzichte van de scouts in positieve zin en begonnen ze meer en meer 
leden te werven. De bevolking had de groep geaccepteerd. 

Gedurende zijn bestaan is de scoutsgroep meermaals moeten verhuizen. Oorspronkelijk waren de 
lokalen gevestigd aan de vroegere molen. Door toedoen van onderpastoor Meersman konden ze hun 
intrek nemen in “het Paviljoentje”. Wegens omstandigheden dienden ze te verhuizen naar een gebouw 
in de Lodderdamstraat. Uiteindelijk zijn ze terechtgekomen op een aantal zolderkamers van het 
Patronaat in de Priester Saveynstraat waar de groep nu nog haar wekelijkse vergaderingen geeft. In 
het scoutsjaar 2019-2020 waren we genoodzaakt om te verhuizen naar de Florimond van Goeylaan 21 
met dezelfde containers waar we ongeveer 5 jaar hebben ingezeten in de Priester Saveynstraat. De 
kerkfabriek verkocht namelijk de site van het gildenhuis, waar binnenkort appartementen komen te 
staan. Tevens was dit het laatste jaar van de groepsleiderstandem Arne Verhulst en Tibo Ledent, die 
de fakkel nu hebben doorgegeven aan Gust Carelsbergh en Michiel Stoop.  

Toen de allereerste groepsleider, Leon Van Haegenbergh moest vluchten naar Frankrijk, nam Rik 
Scheppers zijn taak over. Tijdens de Bevrijding kwam eerstgenoemde terug en nam zijn functie als 
groepsleider weer op. Het uniform is in de loop der jaren -afgezien van enkele moderniseringen- weinig 
veranderd, enkel de das wijzigde van kleur (van geel-blauw naar geel-zwart). 

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de groep in 1972 werd gestart met de tak kapoenen (van 
6 tot 8 jaar). Eerste leidsters waren Annemie Vandermeiren en Geertrui Claus. 

Het 35-jarig bestaan van de groep werd in oktober 1977 gevierd met een spelnamiddag op de markt 
van Rupelmonde waar alle scoutsgroepen uit de buurt mochten aan deelnemen. In dat jaar was er ook 
de eerste editie van de “Pallieteravond”, een gezellig eetfestijn voor ouders en oud-scouts. 
Groepsleider was toen Frans Vandermeiren. 

Het 50-jarig bestaan werd glorieus herdacht in 1992 met een opendeur-weekend waarbij in de Priester 
Saveynstraat een heuse Vlaamse kermis werd opgesteld. Rupelmonde kon toen ook meeluisteren 
want het hele weekend werd er live met een eigen scoutsradio op FM uitgezonden. In hetzelfde jaar 
vond ook de eerste editie van ‘Repmond Rock’ plaats, een eigen door de Rupelmondse scouts 
georganiseerd rockfestival. Tot op vandaag wordt dit festival nog jaarlijks georganiseerd met de hulp 
van onze groep. In dat jaar was Geert Moens nog groepsleider. 

Het 75-jarig bestaan was een knaller van formaat en werd vooral gevierd in een feestweekend waarbij 
de koers op rollen vanonder het stof werd gehaald op vrijdag. Op zaterdag vond de studio Brussel fuif 
plaats, was het nu ’80, ’90 of 2000? Hier waren maar liefst meer dan 1000 personen aanwezig! 

(Bron: scoutswiki) 
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Jaarthema 
Het jaarthema is dit jaar “’t Zal wel zijn”. Het centrale idee achter dit thema is mentaal welzijn. We 
willen als scouts een hechte sfeer creëren, waarin iedereen zich thuis voelt en vertrouwen centraal 
staat. Zo bieden we aandacht aan gedachten of gevoelens die anders niet in de kijker staan.  

Je even niet oké voelen, is best oké. Dat het even niet van een leien dakje loopt is volkomen normaal. 
Dit is waar we als scouts er ook zijn voor elkaar. We luisteren naar elkaar en naar onszelf. We verleggen 
ook samen onze grenzen en weten dat het uitdagend kan zijn om even halt te houden. Wij als leiders 
staan altijd klaar voor een gezond duwtje in de rug, maar de keuze om nee te zeggen blijft voor handen. 
Scouts is voor iedereen, waar iedereen zichzelf kan zijn. ’t Zal wel zijn! 

 

Een jaarthema dat even uitdagend als relevant is. We gaan ermee aan de slag,  zoals steeds op en top 
scoutesk: met onbevangen optimisme en onverslijtbare vriendschappen. We zullen onderweg niet alle 
antwoorden vinden, misschien verloren lopen, maar samen bouwen we aan sterke fundamenten en 
verliezen we nooit de draagkracht van de leidingsploeg uit het oog. Oplappen, aansterken, of 
bijschaven: het belang van de groep, en iedereen die er deel van uitmaakt, staat voorop. Wij als leiding 
bieden een luisterend oor, zorgen voor geborgenheid en af en toe wijze raad. Ook geven we zelf aan 
wanneer het ons petje overstijgt. We staan nooit alleen en zijn elkaars vangnet waar nodig. Zo werken 
we vlijtig verder aan een wereld die beter is dan we haar gevonden hebben. 

Dat dit thema relevant is voor scouts Rupelmonde is zeker waar. Op korte tijd zijn we twee 
sympathisanten verloren bij wie scouts Rupelmonde nauw aan het hart lag. Het initatief Samen 
Onderweg was een tocht waar we samen doorheen moeten en er ook zijn voor elkaar.  
Mentaal welzijn moet meer bespreekbaar worden. Dit thema is een extra stap in de richting naar 
aandacht voor mentaal welzijn. 

  



Sjoekepirre 2020-2021  6 

Uniform en tweedehands 
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 bv. een  

Franse Lelie of een takkenteken, kan ook bij de vermelde winkel terecht.  

Bij ons op de scouts kan je een T-shirt, trui en een das (tweedehands en nieuw) kopen. Voor een 
scoutshemd en scoutsbroek moet je bij het scoutshuis in Antwerpen zijn.  

 

Een uniform bij scouts Rupelmonde bestaat uit:  

- Het scoutshemd  

- Scouts T-shirt  

- Geel/zwarte scoutsdas  

- Donkergroene korte scoutsbroek  

- Scoutstrui  

 

Het adres van het scoutshuis is:  

Wilrijkstraat 45 2140 Antwerpen 
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Tweedehandskleren: 

Stel dat het uniform plots is gekrompen in de was of je zoon net een groeispurt heeft gehad, gooi dan 
best het uniform niet zomaar weg. Je kan dit nog altijd binnen brengen op onze scouts zodat een ander 
lid en toekomstige scout dit kan dragen. We hebben reeds een uitgebreid aanbod aan 
tweedehandskleren, maar het kan zijn dat je nog steeds voor een scoutsbroek of een hemd naar 1 van 
de hopper winkels of het scoutshuis in Antwerpen moet gaan.  
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Afscheidnemende leiding 
Beste leden en ouders, 

Het zit er op! Na 5 fantastische jaren leiding geven hang 
ik dit jaar mijn das aan de haak. Met spijt in het hart 
natuurlijk, maar toch ook met een gerust hart want ik 
voel dat de nieuwe generatie enthousiaste 
(groeps)leiding een nieuwe wind door de scouts zal laten 
waaien. Ik had me altijd voorgenomen om nog een jaar 
leiding te geven in het nieuwe lokaal (in de Broekstraat). 
Uiteindelijk is dit toch ietwat anders uitgedraaid en is het 
een afsluitend jaar geworden in de nieuwe tijdelijke 
lokalen. 

Na 15 jaar scouts kan ik terugblikken op enkele ongelooflijke herinneringen en vriendschappen. Het 
hoogtepunt van mijn ledencarrière is ongetwijfeld het Jinkamp naar Tsjechië met een vriendengroep 
die nu nog altijd als klei aan elkaar hangt. Vervolgens heb ik mijn twee eerste jaren leiding gegeven 
aan de Welpen, iets wat ik heel graag gedaan heb, maar ik merkte dat ik meer voeling had met de 
oudere leden. In mijn derde jaar ben ik dan naar de Verkenners gegaan en het jaar daarop heb ik samen 
met Louis Boodts het driejaarlijks buitenlands Verkennerkamp naar Slovakije mogen organiseren. 
Afsluiten ging ik doen met een knaller van een Jinjaar, maar Corona heeft die plannen wat ingedijkt. 
Toch kijk ik zeer tevreden terug op afgelopen jaar en hebben we er nog een fantastisch kamp van 
kunnen maken in Nederland met een super Jingroep. 

De afgelopen drie jaar heb ik ook de rol van groepsleider mogen vervullen aan de zijde van Tibo (Ledti 
voor de scoutsvrienden). Ik heb hierdoor enorm veel zaken bijgeleerd die ik zonder Scouts Rupelmonde 
nooit had bezit op deze leeftijd. Scouts is mijn ogen DE leerschool voor zelfontplooiing, 
verantwoordelijkheidszin en empathie, om dan nog maar te zwijgen over de vriendschappen die 
ijzersterk worden doorheen de jaren. De fakkel wordt nu doorgegeven aan Michiel en Gust, die dat in 
mijn ogen heel goed gaan doen. 

Wat nu met dat zwarte gat? Ik heb net mijn studies Handelsingenieur afgerond en ga nu beginnen 
werken, dus dat zal natuurlijk een groot deel van mijn tijd opslokken. De scouts definitief achterlaten 
kan ik dan ook weer niet. Ik blijf nog actief binnen de vzw van de lokalen en ook ga ik mee instappen 
in het Repmond Rock comité. Ook ben ik nog altijd actief binnen het bestuur van de jeugdraad waar ik 
de belangen van de scouts natuurlijk altijd wat naar voren probeer te schuiven. Maar daarnaast zal je 
mij ook zeker nog eens zien vervangleiding geven, mee gaan foerieren of gewoon eentje drinken op 
de scouts. 

Hopelijk komen we elkaar nog vaak tegen in de toekomst en kunnen alle huidige leden later 
terugblikken op een even fantastische scoutsperiode als de mijne.  

Stevige linker, 

Arne 
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Jooow gasten, 

 

Ik herinner het mij nog goed: Het is september 2003. Ik loop met 
trillende beentjes voor de eerste keer de koer op. Ik was een beetje 
bang en had eigenlijk niet veel goesting, maar was uiteindelijk toch 
overtuigd door de Pieter en de Jef uit mijn klas. Daar stond ik dan, 5 
minuten te laat en een beetje verdwaald. Dat ging natuurlijk snel over 
toen een of andere grote meneer mij meenam naar de kapoenen, en 
dat eerste spelletje afteltikkertje aan den dikken boom smaakte direct 
naar meer. Die twee vrienden werden er uiteindelijk vele, net zoals de 
onvergetelijke herinneringen. 

Samen hebben we hoge pieken bereikt, maar soms ook diepe dalen. 
Het is plezant om maten te hebben waar je steeds op kan rekenen, dat 
merk je dan maar al te goed. Ik ben dankbaar dat onze scouts een plek 
is waar zulke vriendschappen kunnen groeien en bloeien. Dit is altijd 
zo geweest, en zal na mijn vertrek ongetwijfeld zo blijven. 

Na 12 jaar bij deze scouts vertoefd te hebben als lid, en dan nog 5 jaar 
leiding geweest te zijn bij de kapoenen, welpen en jins, voel ik dat het 
tijd is om dit hoofdstuk af te sluiten. Ik hang mijnen das aan den haak. 
Toch is dit geen ramp, want er staat een verse lichting leiders klaar, 
stuk voor stuk meer dan capabel en vol goesting. 

Wat ga ik doen met al die zondagen die plots vrijkomen? Geen idee! Misschien begin ik eindelijk te 
kijken naar mijn kast vol ongelezen boeken, misschien wordt ik een jazzgitarist of koop ik een privéjet 
om pinguïns te gaan zoeken op Antarctica. Alle opties liggen nog open, maar als je komt trommelen 
om half 2 zal je mij nog wel tegenkomen. 

 

Ne stevige linker, 

 

Leider Stijn Verhulst 

Rikki-Tikki-Tavi 

Wit gele stalen spinaap 
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Yoooww 

Ik ben Tom, bijnaam Korre, en ik ben 23 jaar oud. Al van bij de kapoenen zit ik in de scouts. Dit wil dus 
zeggen dat ik al 17 jaar lid van de beste scouts ter wereld. Naast de scouts doe ik ook nog aan voetbal 
en studeren. 

12 jaar lang lid zijn, zorgt voor heel wat memorabele momenten. Als ik aan mijn tijd bij de kapoenen 
terug denk, denk ik steeds aan de kieteldood die we onze leiders elke vergadering gaven of die keer 
dat leider Dimitri een gescheurde onderbroek had omdat we hem onophoudelijk een BIR (Broek In 
Reet) trokken. Dat komt er natuurlijk van als je onderbroeken draagt van het merk dat dezelfde naam 
draagt als je bijnaam, DIMI. Bij de Kapoenen leerde ik dat je bij de scouts jezelf kan zijn en spelen en 
plezier op nummer 1 staan. 

Wanneer ik aan mijn tijd als lid bij de welpen terugdenk, onthoud ik vooral de zeer actieve 
vergaderingen, de spannende belofteweekends en het samen bibberen aan de stoof in het lokaal 
tijdens de koude wintermaanden. Spannende belofteweekends omdat ik altijd met een bang hartje 
thuis vertrok om de dag er na eindelijk te weten te komen in welke kleur nest ik zou belanden en wie 
mijn nest- en hulpnestleider zouden worden. Met trots kan ik zeggen dat ik beide ben geweest. Als 
welp leerde ik al snel dat je samen sterker bent dan alleen. 

De 3 jaar die ik als Jong-Verkenner doorbracht waren voor mij heel uniek. In elke patrouille die ik zat, 
kon ik me volledig uitleven en amuseren. Ik herinner me zeker de leuke patrouillevergadering aan de 
zee en de avontuurlijke tentenkampen. Zelf leren koken op een houtvuur, tenten opstellen, kaart lezen 
en sjorren zijn technieken die ik toen leerde en tot op vandaag nog altijd heel graag doe. Als JV leerde 
ik om verantwoordelijkheid te nemen en mijn eigen patrouille te sturen.  

Als 1ste jaar verkenner keek ik heel hard op naar de 2de en 3de jaars. Zij waren toen al stoere binken. Het 
buitenlandse kamp naar Frankrijk herinner ik mij alsof het gisteren was. De fietstocht, de via-ferrata, 
het kajakken, canyoning en de rafting maakte van het kamp een hele speciale ervaring. Tijdens deze 3 
jaar leerde ik mezelf beter kennen en bloeide ik helemaal open.  

Mijn JIN jaar was onvergetelijk. De talloze kasacties en zotte vergaderingen zorgde ervoor dat wij als 
JINS een hele hechte vriendengroep vormde. Het buitenlandse kamp naar Tsjechië was de perfecte 
afsluiter voor mijn scoutscarrière als lid. 

Nu zit mijn 5de en ook mijn laatste jaar als scoutsleider er op. Deze voorbije 5 jaar heb ik mij volledig 
kunnen uitleven als leider van de Jong-Verkenners, 2 keer als leider van de Kapoenen, 1 keer als JIN-
leider en mijn laatste keer als Verkennerleider. Het in elkaar steken van de zondagen en de kampen, 
de talloze takraden en groepsraden ga ik zeker missen. Ook de stevige leidingsweekenden zal ik nooit 
vergeten. 

De voorbije 17 jaar hebben mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. De vrienden die ik op de scouts 
heb gemaakt zijn ondertussen vrienden voor het leven geworden. Daar ben ik heel dankbaar voor. 
Maar aan elk hoofdstuk komt een eind. En daarom neem ik 
met spijt in het hart afscheid van deze mooie tijd, hoewel er 
voor de scouts altijd een plaatsje in mijn hart zal zijn. 

Stevige linker,  

 
Zwart-rode ijverige Orang-Oetan 

Tom 
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Alfabet van Scouts Rupelmonde 
Omdat het hele scoutsgebeuren voor velen nog een beetje nieuw is, hier een kort maar krachtig alfabet 
waarin je veel informatie kan vinden over de werking van onze groep, én over onze groep in het groter 
‘Scouts & Gidsen Vlaanderen’ geheel. 

Akabe 

Zo heet de werking van Scouts & Gidsen Vlaanderen voor kinderen met een fysieke en/of mentale 
handicap. 

Buitenlandskamp 

Een buitenlands kamp is vaak één van de hoogtepunten in ieders scoutscarrière. Als lid ga je twee keer 
naar het buitenland, één keer bij de Verkenners en één keer bij de Jins. Als je geluk hebt, kan je als 
leider ook nog eens genieten van dit luxueuze gebeuren. 

Carnaval 

Scouts Rupelmonde en Carnaval gaan hand in hand. Niet alleen lopen we sinds kort opnieuw mee in 
de carnavalsstoet, wij organiseren ook het legendarische Carnavalbal waar jong en oud op af komt.  

District 

Binnen de structuur van Scouts & Gidsen Vlaanderen vormen wij District Lelie met de scoutsgroepen 
uit Beveren, Sint-Gillis-Waas, Temse, Kieldrecht en Steendorp. Elk jaar doen we verschillende 
activiteiten samen (zoals Districtsdagen) en bij vragen kunnen de leiders altijd bij het District terecht. 

Durven 

Scouting, da’s DURVEN, maar ook proeven, leren en helpen. Bij de scouts leer je op een verstandige 
manier met elkaar omgaan, een leerschool voor het leven! 

Engagement 

Scouts Rupelmonde wordt gekenmerkt door een groot engagement binnen Rupelmonde. Wij zijn de 
organisatoren van een heleboel engagementen in het dorp en ook goede doelen laten we niet links 
liggen. 

Foeriers 

Heb jij je ook al afgevraagd wie die vreemde snuiters op een weekend of kamp soms zijn? Grote kans 
dat dit de foeriers zijn! Foeriers gaan naar de winkel en helpen met koken, zodat de leiding ten allen 
tijde met de leden bezig kunnen zijn. 

Groepsraad 

Elke maand zitten alle leiders samen om de algemene werking van de scouts te bespreken en 
evenementen op poten te zetten. Deze vergaderingen zijn echter strikt verboden voor externen! 

Groepsleiding 

De groepsleiding is het hoofd van de scouts. Zij zijn het aanspreekpunt voor dringende zaken en zijn 
verantwoordelijk voor alles binnen de scouts. Ze volgen veel vergaderingen bij en zorgen dat de 
evenementen vlot verlopen. Ze houden toezicht op de werking van de verschillende takken, verzorgen 
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de administratie, leiden de groepsraad en nog zoveel meer. Dit jaar zijn de groepsleiders Gust 
Carelsbergh en Michiel Stoop, hun contactgegevens vind je wat verder in deze Sjoekepirre. 

Helpende handen 

De leiding kan heus niet alles alleen. Wij hebben overal helpende handen die broodnodig zijn voor een 
vlotte werking. Oud-leiders die vervangleiding komen geven, een oudercomité dat het lekkere 
varkenshaasje op de Pallieteravond klaarmaakt of een vzw die de opvolging van het nieuwe lokaal 
doet. En dan vergeten we nog wel enkele groepen/mensen. 

Inspraak 

Inspraak is een heel belangrijk gegeven binnen onze scouts. Vanaf de Jong-Verkenners krijgen de leden 
veel autonomie toegewezen en bepalen ze grotendeels zelf hun dagen op kamp. Ook ouders kunnen 
altijd gehoord worden via het oudercomité of rechtstreeks via mail naar de leiding. 

Jamboree 

Dit is een 4-jaarlijkse bijeenkomst van alle leiders van scouting in de hele wereld. Als jullie wat groter 
zijn, zeker meegaan! 

Keilder 

Deze haast mythische naam is de naam van het vorige Verkennerlokaal. We hopen uit de grond van 
ons hart dat het Verkennerlokaal over 20 jaar nog altijd de ‘Keilder’ wordt genoemd. 

Kamprondgang 

Elk jaar rond Juni komen de leiders op bezoek bij elk lid om het kamp even te bespreken en eventuele 
vragen of onduidelijkheden de wereld uit te helpen. 

Leden(rondgang) 

In september komen de leiders een eerste keer langs. Dit om zichzelf eens voor te stellen en de ouders 
wat beter te leren kennen. 

Meisjes? 

Sorry meisjes, maar wij zijn een jongensgroep. Als er zusjes zijn die toch in de jeugdbeweging willen 
komen, mag je altijd naar onze buren gaan van Chiro De Spiraal. 

Maandprogramma 

Iedere tak heeft z’n eigen maandprogramma. Hierin staat op welke dag welke activiteit doorgaat. Het 
maandprogramma kan je terugvinden in het takboekje of op de site. 
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Nieuwe leden 

Heb je een vriendje die ook wel eens naar de scouts wil komen? Neem hem gewoon eens mee, want 
ieder nieuw lid mag drie vergaderingen gratis komen proberen. Op het einde van de derde vergadering 
wordt het lid dan ingeschreven in samenspraak met de ouders. 

Ouders 

Ouders zijn een hele belangrijke schakel binnen de scouts. Ze geven ons de nodige feedback en 
sommigen maken zelf deel uit van het geweldige oudercomité! 

Pallieteravond 

Dit is onze jaarlijkse eetavond die traditioneel doorgaat in November. Op dit topevenement wordt er 
varkenshaasje geserveerd met kroketjes en daarna worden de benen meestal nog eens losgegooid 
ook. De opbrengst van deze avond gaat integraal naar onze groepskas. 

Quechua 

Neen, wij slapen niet in 2 seconden tenten van Quechua op kamp! Onze patrouilletenten zijn perfect 
geschikt voor grote groepen en kunnen al eens tegen een stevige onweersbui. 

Rad van fortuin 

Dit is al enkele jaren het thema voor ons befaamde ‘Rad Van Fortuinfuif weekend’, dat bestaat uit een 
quiz op vrijdagavond, een brunch op zaterdagmiddag en een spetterende fuif op zaterdagavond. 
Afkomen is de boodschap! 

Sardientje 

Sardientje is een verstopspelletje over heel Rupelmonde waarbij de verstoppers zich op regelmatige 
basis moeten verraden via een fluitsignaal. Ideaal om de verborgen hoekjes van Rupelmonde eens wat 
beter te leren kennen. 

’T Zal wel zijn 

’T Zal Wel Zijn is dit jaar het jaarthema van Scouts en Gidsen Vlaanderen en gaat over mentaal welzijn 
bij leden. Meer uitleg vind je in het begin van deze Sjoekepirre. 

Totems 

Een totem is een dierennaam die elk lid krijgt binnen de scouts en is een belangrijk ritueel binnen alle 
scouts. Om deze te behalen moet je vaak uitdagende opdrachten uit voeren. Bij de JV’s krijg je je 
dierentotem, bij de Verkenners je voortotem en bij de Jins je kleurentotem. 

Uniform 

Het uniform is het pronkstuk van elke scout. Meer info hierover vind je eerder in dit boekje. 

Vergadering 

Het kan misschien wat verwarrend klinken, maar een gewone scoutszondag wordt bij ons een 
‘vergadering’ genoemd. Als je de leiders dus hoort praten over een vergadering bij de kapoenen, gaan 
ze de kapoenen heus niet aan een tafel zetten met een laptop voor hun neus. 

Weekend, Woudlopersnacht 
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Woudlopersnacht is een standaardactiviteit op tentenkamp waarbij de leden een hele nacht een vuur 
moeten aanhouden. Zotte verhalen gegarandeerd! 

Xenofobie? 

Hier proberen we met onze scouts resoluut tegenin te gaan. Scouting is een verdraagzame 
vredelievende beweging die over de hele wereld actief is. Eén van onze doelstellingen is dan ook om 
een meer diverse scouts te worden. 

Yamihc of Chimay? 

Afgelopen jaar zijn de tentenkampen doorgegaan op een fantastisch kampterrein in Chimay. (Ps als je 
weet wat er beter bij de Y past, laat het de leiding even weten). 

Zelfontplooiing 

Scouts is een plaats waar je je bewust wordt van je eigen sterktes en zwaktes en leert samenwerken 
met alle soorten mensen. Elke (oud-)leider van onze scouts zal kunnen beamen dat de scouts DE plek 
is om jezelf te vormen tot een betere persoon. 
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Evenementen 
Jaarlijks organiseren wij een heleboel evenementen voor jong en oud om onze groepskas (en 
takkassen) te spijzen. Door Corona zijn er hiervan enkele nog zeer onzeker, waardoor we nog geen 
exacte data kunnen meegeven, maar we zijn wel volop bezig met corona-proof evenementen uit te 
denken. 

Ons feestjaar voor het 80-jarig bestaan zal plaatsvinden in het werkjaar 2022-2023. Noteer het alvast 
in jullie agenda! 

  

De Pallieteravond is onze jaarlijkse eetavond waar er heerlijk 
varkenshaasje met kroketjes wordt geserveerd, met heel veel 
liefde klaargemaakt door ons oudercomité. Na het eten is er ook 
altijd de mogelijkheid om de benen los te dansen. 

De Kerstmarkt in Rupelmonde wordt sinds een paar jaar 
georganiseerd door enkele geëngageerde oud-leiding van onze 
scouts. Zelf staan we met enkele takken ook op de kerstmarkt en 
de avond ervoor wordt er al een eerste jenevertje gedronken in 
de Kerstbar van de Jins. 

Tijdens en na de carnavalstoet door Rupelmonde is iedereen 
welkom bij ons in de tent om iets te drinken of een hamburger 
te eten. Carnavalbal is de belangrijkste kasactie van de 
Verkenners en met dit geld gaan ze op buitenlands kamp. 
Verkleden = verplicht! 

Dit weekend bestaat uit enkele topevenementen. Op 
vrijdagavond trappen we het weekend af met de Rad Van 
Fortuinquiz, zaterdagmiddag is er een heerlijke brunch en 
zaterdagavond kan iedereen een draai aan het rad komen geven 
op onze Rad Van Fortuinfuif. 

Het volleybaltoernooi is een zeer gezellig evenement om alle 
volleyballiefhebbers binnen en buiten de scouts de dag van hun 
leven te geven. Vorm een ploegje en kom zeker eens een balletje 
slaan. 

Repmond Rock wordt georganiseerd door een apart comité met 
veelal oud-leiders van onze scouts. Leiding, Jins en Verkenners 
helpen wel om het evenement mee op te bouwen, we staan 
achter de toog op de dag zelf en ook op de afbraak zijn we 
present. 

Pallieteravond

Kerstbar & 
Kerstmarkt

Carnavalbal

Rad Van 
Fortuinfuif 
weekend

Volleybaltoernooi

Repmond Rock
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Sponsoring/Trooper 
Wil u scouts Rupelmonde sponsoren? dat kan! 

Om onze werking te kunnen garanderen, hebben we uiteraard geld nodig om spelmateriaal, 
kampmateriaal (tenten, sjorbalken etc.), vervoer, huur van een terrein, eten op kamp, onderhoud van 
de lokalen, bouw van nieuwe lokalen enzovoort. Het nodige geld proberen we binnen te halen via de 
vele acties en evenementen waar op de volgende pagina enkele van worden opgesomd. Om een actie 
nog succesvoller te maken, kunnen we uw hulp gebruiken. Wij bereiken een grote groep mensen met 
onze evenementen en met de promo ervan. Dit is dus een uitgelezen kans om reclame te maken voor 
uw bedrijf door middel van sponsoring.  

We hopen hiermee elkaar in te toekomst elkaar een hand toe te steken. In onze omgeving zoeken we 
bedrijven, zelfstandigen, natuurlijke personen enzovoort naar ons hart. Zij kunnen ons steunen in onze 
activiteiten en in ruil krijgen ze er natuurlijk de nodige publiciteit en voordelen voor terug. Een 
sponsorbewijs wordt namelijk ook door ons voorzien.   

Momenteel wordt er ook gewerkt aan een sponsorbrochure, die ook op onze site zal verschijnen. Voor 
vragen kan u het best terecht bij Robbe Meyntjens.  

 

 

Sinds kort heeft scouts Rupelmonde een extra manier om geld in het laatje te brengen, zonder dat 
onze leden, ouders, sympathisanten meer moeten betalen, via Trooper! 

Hoe gaat dit dan precies in z’n werk? 

Wel, Trooper geeft ons bij elke online aankoop die u verricht (weliswaar op sommige webshops), een 
bepaald percentage van het bedrag dat u ervoor betaalt en dat zonder dat u hiervoor extra moet 
betalen! 

Wat moet ik hiervoor doen de eerste keer? 

Surf naar trooper.be 

Zoek naar onze vereniging, namelijk scouts Rupelmonde 

Kies de webshop via Trooper waarop u een product wil 
aankopen 

Bestel uw product en u steunt scouts rupelmonde zonder 
extra te betalen! 

Hoe kan u ervoor zorgen dat u het niet vergeet bij een online aankoop? Installeer 
het trooperbotje via https://www.trooper.be/nl/trooperbot, een plug-in voor de browser van uw 
computer! Echter werkt dit niet op alle webshops (er zijn er immers meer dan 600, dus werkelijk alles 
kan via Trooper)!, dus plak een sticker of post-it van Trooper op uw PC die u eraan herinnert dat u via 
Trooper moet bestellen.  

 

Wanneer dit is geïnstalleerd, komt er telkens een pop-up tevoorschijn wanneer je je op een 
deelnemende webshop bevindt en scouts Rupelmonde moet kiezen om ons te steunen. 

Bedankt om ons via deze weg te steunen! Het kost niets extra en nadat je het één keer hebt gedaan, 
is het zelfs amper een moeite om ons te steunen. 

 

http://www.trooper.be/
https://www.trooper.be/nl/trooperbot
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Helpende Handen 
We willen al onze helpende handen ook nog eens nadrukkelijk in de bloemetjes zetten, zonder hen 
zou de scouts een stuk stroever verlopen. Aan allen: nen dikke merci!! 

 

Oudercomité 

Het oudercomité is een enthousiaste groep van ouders die om de drie maanden samen komt en de 
werking binnen de scouts mee bespreekt en evalueert. Ook helpen ze bij evenementen zoals de 
Pallieteravond en de brunch om het volk van eten te voorzien. Interesse om als ouder meer betrokken 
te zijn bij de scouts? Dan kan je altijd een berichtje of email sturen naar Nele De Sloover of iemand van 
de groepsleiding (contactgegevens achteraan). 

 

VZW 

De vzw is een mengeling van oud scoutsleiders en oud chiroleidsters, vele ouders en andere 
enthousiastelingen die zich willen inzetten voor de nieuwe lokalen. De vzw sprokkelt geld bij elkaar om 
zo een mooi en nieuw lokaal te kunnen bouwen door middel van enkele evenementen (Café soleil, 
kraampje op de kerstmarkt, …) 

De raad van bestuur van de vzw houdt zich momenteel voornamelijk bezig met het dossier van de 
nieuwe lokalen. Zij zitten samen met de architecten en de gemeente om voortgang in het dossier te 
bekomen. 

 

Repmond Rock 

Repmond Rock is het jaarlijks festival dat plaatsvindt op het eilandje in Rupelmonde. Repmond Rock 
heeft een apart comité, maar de opbouw, de dag zelf en de afbraak worden ze wel geholpen door de 
leiding en oudste leden van de scouts. Dit comité bestaat voornamelijk uit oud-leiders en andere 
gelinkten aan de scouts. De winst van dit evenement vloeit ook terug naar de vzw om zo de lokalen te 
kunnen betalen. 
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Trommelkorps 
Pom pom periom pom… Zin om te leren trommelen? Kom dan zeker naar onze nieuwe reeks 
trommellessen! 

 

Vanaf nu zal er elke week weer een trommelles zijn. Deze lessen gaan door op zondag van 13:30u tot 
aan het begin van de gewone vergadering en staan open voor alle beginnende trommelaars (vanaf 3é 
jaars welpen). Be prepared en oefen thuis al eens, maar kom vooral naar het lokaal om 13:30 uur! 

 

De leiders die het trommelen in goede banen leiden zijn: Stijn Verhulst en Bas Van Bladel 

 

De trommelmarsen kan u hier terugvinden! 
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