
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuwe leiding 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorwoord 

 

Joooo JV’s 

 

Het nieuwe scoutsjaar is weer aangebroken. Dit wilt zeggen dat we nieuwe 

eerstejaars en nieuwe leiders verwelkomen. Nieuwe gezichten Lukas, Jonas 

en Joren(geen Bagheera meer‼) zullen jullie komende zondagen leiding geven 

samen met de oude bekenden Maxime, Matthieu en Freek. Spijtig genoeg wilt 

dat ook zeggen dat we afscheid moeten nemen van de derdejaars en van 

Kamiel en Jobbe. 

Na weer een jaar van coronaregels en een kamp dat in het water viel hopen we 

komend jaar ongeremd te kunnen knallen, en af te sluiten met het beste 

tentenkamp ooit. Noteer al in de agenda van 11 juli tot 21 juli‼! Hopelijk 

zien we jullie elke zondag in perfect uniform op de scouts voor beenharde 

pleinspelletjes, supergrave dorpspelen en avontuurlijke recht-en-doortochten‼ 

 

Stevige linker 

 

De JV-leiding 

 

  



             

        Ennn de leiders van dit jaar zijnnn!!!          

             

 

 

Joo jv’s 

 

Mijn naam is Freek, een van jullie leiders. Ik woon in Bazel. 

Zoals sommige van jullie waarschijnlijk al weten ben ik de broer van Joppe 

en Daan. Ik heb ook nog een andere broer (mijn tweelingbroer) de Siebe,  

die als leider staat bij de welpen. 

Ik ben 18 jaar jong en word op 2 november dit jaar 19 jaar.  Ik ben 

afgestudeerd als tuinaanlegger. Dit jaar start ik een sensei jaar integrale 

veiligheid op sint carolus.   

Dit is mijn tweede jaar leiding en ondertussen mijn 14de jaar in de scouts.  

Mijn totem is groen-gele genietende spitsmuis. 

Een andere hobby van mij, naast de scouts, is schermen. Wandelen doe ik ook al eens graag. 

Vakantiewerk doe ik bij Hiels te bazel.  

Ik hoop dat ik jullie allemaal snel zal leren kennen zodat we er een bangelijk jaar van kunnen 

maken met natuurlijk ook een graaf tentenkamp! 

Stevige linker, 

Freek  

  



Jooow jong –verkenners 

 

Mijn naam is maxime, sommige zullen mij allicht nog niet kennen 

maar daar gaan we snel  

verandering in brengen.  

Hier is al een korte voorstelling over me zelf. Ik ga naar school op 

het gti in beveren en volg daar de  

richting industrieel onderhoud. Ik heb ook enkele hobby’s zoals 

hockey en zeilen. In de zomer ben ik  

zeilmonitor op het galgenweel. Ik zit al 10 jaar in de scouts en ik kijk 

echt heel erg uit naar dit jaar. We gaan er een vet cool jaar van 

maken!!! En ik tel al af naar het kamp hopelijk jullie ook!! 

 

 

 

Weeps jv’s, 

 

Mijn naam is Joren, voor het komende jaar ben ik een van jullie 

leiders. Voor degene die mij niet kennen zal ik mij even voorstellen.  

Ik ben 19 jaar, dit is mijn derde jaar leiding en mijn 8ste jaar in de 

scouts. Hiervoor heb ik twee jaar leiding gegeven aan de welpen. 

Naast leiding geven aan jullie doe ik aan thaiboks, ik ga ook al eens 

graag lopen om mijn conditie toch wat te onderhouden en werk ik 

voorlopig nog als jobstudent in de bewakingssector als 

bewakingsagent.  

Mijn totem is zwart-rode hevige havik.  

Ik hoop om van dit jaar samen met jullie een super plezant jaar te 

maken, hopelijk moeten we dit jaar niet te veel laten door corona 

en opt einde vant jaar op een graaf tentenkamp te gaan zonder 

overstromingen  

  

Stevige linker,  

Joren  

 

 



 

 

 

Jooow jong-verkenners  

De meesten van jullie zullen mijn gezicht wel al kennen 

aangezien ik per toeval heel jullie kamp aanwezig was, maar ik 

ga toch nog even vertellen wie ik eigenlijk ben. 

Ik ben Jonas Van Mieghem, 18 jaar en ben komend jaar jullie 

leider. Mijn totem is zwart-aardebruine doordachte berner-

sennenhond. Ik woon in Rupelmonde met mijn ouders en heb 

2 broers, Mats (29 jaar) en Tim (27 jaar) die al alleen wonen 

(Mats zelfs in Mexico!). Ik begin komend jaar aan mijn eerste 

bachelor Fysica in Gent. In mijn vrije tijd spendeer ik veel tijd 

aan muziek luisteren (vooral metal) en muziek spelen (vooral 

metal). Ik wissel af tussen basgitaar en elektrische gitaar, en 

heb zelfs nog samen met leider Lukas gespeeld. Verder lees ik 

graag eens een boekje en kom ik natuurlijk elke zondag naar de 

scouts‼ 

Ik heb heel veel goesting in komend jaar zonder coronagezever 

en ben er zeker van da wij veel grave zondagen gaan 

meemaken. 

Stevige linker‼ 

Jonas (nee, geen Mats meer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Juuuuuw JV’s 

 

Ik ben Lukas Gorrebeeck, ik word dit jaar jullie leider met nog heel wat toffe 

medeleiders.  

Ik ben 17 jaar en wordt er 18 op de 26ste oktober.  Dit jaar begin ik met mijn 

studie farmaceutische wetenschappen aan de universiteit van Gent.   

Ik heb ook nog een broer die ook in de scouts zit bij de verkenners, Victor.  

Dit is mijn eerste jaar dat ik leiding zal geven, maar ik zie dat heus wel goed 

komen met zo een toffe bende.   

Mijn totem is Oranje–groene vernuftige secretarisvogel.  

Naast de scouts speel ik ook nog gitaar, zowel klassiek, akoestisch als elektrische gitaar. 

Fietsen of wandelen kan er bij ook zeker bij.  

Ook doe ik vakantiejob bij de bakker in het weekend.  

Dit jaar gaan we er een goe zot jaar van maken. Daar ben ik zeker van. En op het einde 

sluiten we af me een gezellig, maar ook iel graaf tentenkamp!!! 

 

Stevige linker,  

Lukas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het afscheid van een aantal leiders         

Weeps gaste  

 

Na 2 jaar leiding te geven aan de jv’s verlaat ik deze tak en ga ik mee met de derde jaars naar 

de verkenners. Ik heb zeer graag leiding aan jullie gegeven, het waren jaren die we nooit 

zullen vergeten: overstromingen zotte kasacties en super veel leute. Doe da goe dees jaar 

me jullie leiding op de scouts en opt scholeken ook natuurlijk. Alle gaste tot op ne 

zondagavond voor een klapke ee         

 

Stevige linker de jobbe  

 

 

  



 

Weeps sjakies, 

  

Ik ga jullie spijtig genoeg moeten verlaten na 2 bangelijke jaren al zeg ik het zelf (los van 

dieje Corona bazaar dan natuurlijk). Hopelijk dit jaar gene last van. Maar gene stress ik stop 

nog NIET met de scouts. Ik ga namelijk nog een jaar leiding geven aan de verkenners. Ge zijt 

dus nog niet van mij vanaf ;).  

 

Moesten er gasten zijn da geire is babbelen met mij altijd welkom!  

 

Tot snel bradda’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuw jaarthema!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Gebed 
 

Ook bij de jong-verkenners sluiten we onze Zondagen af met 

het jong-verkennergebed. 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 ! 

 

 
 
 
 
 



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 ondervermelde 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.  



 

Lidgeld  
  
De komende weken komen we met onze leidingsploeg samen om de jong-
verkenners in te schrijven voor het scoutsjaar. Nieuwe jong-verkenners, die 
aan hun eerste scoutsjaar willen beginnen, kunnen eerst 3x proberen op 
zondag, en daarna kunnen ze beslissen of ze willen blijven en zich willen 
inschrijven. Lidgeld (en dus ook verzekering) voor een heel scoutsjaar 
bedraagt €40. 
 
 
Het lidgeld mag je storten op rekeningnummer BE87 8601 1802 1494, met 
als mededeling de naam van het lid.  
 
Graag zouden we jullie vragen dit ten laatste 31 september over te schrijven 
zodat de verzekering zo snel mogelijk in orde is.  
 
Neem zeker ook centjes mee om iets te kopen tijdens het vieruurtje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Maandprogramma  

Zondag 5 september  
Overgang!  

  
Zondag 12 september 

 kennismakingspelletjes 

  
Meebrengen: een vriendje dat nog niet in de scouts zit+ perfect uniform  

  
Zondag 19 september  

We spelen vandaag een super graaf Bosspel  
Meebrengen: fiets en een goed humeur!+perfect uniform  

  
Zondag 26 september   

Allen aanwezig , want vandaag gaan we een rechtendoortocht doen!!!!   
Meebrengen: vuile kleren(doe je al aan)met gesloten schoenen(geen laarzen 

!!!!) je proper scouts uniform pak je mee met propere schoenen bij.  
  

Zondag 3 oktober  
Vandaag spelen we een tof en zot dorpspel, in ons geliefde dorpje repmond  

Meebrengen: perfect uniform  
  

Zondag 10 oktober  
Blub blub... We gaan zwemmen, meer info volgt  

Meebrengen: Zwembroek, handdoek+perfect uniform  
  

Zondag 17 oktober  
Vandaag doen we een fotozoektocht.   

Smeer jullie benen maar alvast in.   
Meebrengen : perfect uniform+ een fiets in goede conditie  

  
Zondag 24 oktober  

Tijd voor een eerste technieken vergadering!!!!  
Meebrengen: perfect uniform + een linker en een rechterhand!!  

   
31oktober  

Halloweenvergadering 

Trek nog eens diep jullie kleerkasten open voor een griezelige zondag.  
  

Meebrengen: griezelige gezichten 



   
 Zondag 7 november  

Sjonniegames.  
dus moeten jullie als een echt sjonnie naar de scouts komen  

Meebrengen: jullie swag  
  

12-14november  
weekend 

Extra info volgt nog 

  
 21 november  

Geen scouts wegens opruim pallieteravond 

 

zondag 28 november  
Laat jullie innerlijke schot maar los.  

Want het zijn highland games  
Meebrengen; perfect uniform + spierkracht  

  
zondag 5 december  

Sinterklaasvergadering 

Meebrengen: feestelijke kleding en een goed humeur 
  

Vrijdag 10 december  
Door  de examens van sommige doen we de vergaderingen voorlopig op vrijdag 

vandaag doen we casinogames.  
Dus doe jullie sjiekste kleding maar aan  

Meebrengen: sjieke kleding+ jullie pokerface   
l  
  

Vrijdag 17 december  
Vandaag doen we een kerstfeestje.  

Meebrengen: cadeau ter waarde van 5euro + een goed kersthumeur  
 

zondag 26 december  
Vandaag gaan we schaatsen 

Meebrengen: extra geld meebrengen(info volgt later)+fiets  



Leute en wist-je-datjes 

 Mopjes: 

Wat is een skelet in de kast? 

 Iemand die verstoppertje gewonnen heeft! 

----------------------------------------------- 

Komt een vis bij de dokter. Zegt die: "Ik zie het al: uit de kom." 

----------------------------------------------- 

Hoe noem je een boemerang die niet terugkomt als je hem wegsmijt?  

Een stok. 

----------------------------------------------- 

Het is oranje en als het regent is het weg wat is het ?  

De mannen van de gemeente 

Cartoons 

 

 



 

   

Voor de slimmeriken 

Verbind alle punten met slechts 6 lijnen, zonder je pen op te heffen 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Wist je datjes  

● Wist je dat er een nieuw scoutsjaar is begonnen  

● Wist je dat dit betekend dat we afscheid moeten nemen van jobbe 

en kamiel  

● Wist je dat  we Jonas, Lukas en Joren kunnen verwelkomen  

● Wist je dat we deze met alle plezier ontvangen  

● Wist je dat het kamp dit jaar doorgaat van 11/07-21/07 

● Wist je dat jullie ook altijd nieuwe vriendjes mogen meenemen naar 

de scouts  

● Wist je dat we binnenkort weer bij jullie langskomen  

● Wist je dat het school ook terug begonnen is  

● Wist je dat we dan ook weer veel te vroeg moeten opstaan  

● Wist je dat leden slecht zijn in snoep verstoppen 

● Wist je dat de kawelpen dankzij ons een supergaaf eindkampvuur 

hadden 

● Wist je dat de Jv's niet konden sjorren op kamp 

● Wist je dat ze geluk hadden dat we ze niet hadden geschouwd 

● Wist je dat jobbe bang is van varkens 

● Wist je dat thibaud dat ook was 

● Wist je dat Freek een varken is? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Verjaardagen 
 

1e jaars 

● Mill  25/09 

● Peter 07/10 

● Wouter 07/10 

● Xander 15/12 

2de jaars 

● Casper 02/12 

● Wies  22/12 

 

3de jaars 

● Keano 18/11 

● Tuur  19/11 

● Cis  05/12 

 

Leiding 

● Lukas 26/10 

● Joren 03/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Contactgegevens van de leiding   

JV-
leiding  

Adres  Gsm NR  E-mail   

Takleider :  
Freek 
Roelandts 

Rupelmondestraat 
210  
9150 Bazel  

0491 49 72 91 Freek.roelands@scoutsrupelmonde.be 

Maxime Van 
Strydonck 

Priestersaveynstraat 
11 
9150 Rupelmonde  

0487 55 42 88 Maxime.vanstrydonck@scoutsrupelmonde
.be 

Matthieu de 
bruyn 

Veldstraat 30 
9150 Rupelmonde  

0478 93 70 29 Matthieu.debruyn@scoutsrupelmonde.be 

Joren de 
Roeck 

Camiel 
Vertsraetenstraat 35 
9150 Bazel 

0493 53 99 19 Joren.deroeck@scoutsrupelmonde.be  

Jonas van 
Mieghem 

Nieuwstraat 45 
9150 Rupelmonde  

0483 42 75 34 Jonas.vanmieghem@scoutsrupelmonde.be  

Lukas 
Gorrebeeck 

Geeraard de 
Cremerstraat 46 
9150 Rupelmonde  

0478 08 64 69 Lukas.gorrebeeck@scoutsrupelmonde.be  

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

 
  

Groepsleiding  Adres  Gsm NR  E-mail  
Michiel Stoop  Hoogstraat 41, 

Bazel 
 0492/60.33.25 Michiel.stoop@scoutsrupelmonde.be 

Lasse Cool Negenoogstraat 4  
1940 Steendorp 

 0476 71 24 47 Lasse.cool@scoutsrupelmonde.be 

Bas van Bladel Lepelstraat 
9140 Steendorp 

0486 40 46 20 Bas.vanbladel@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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