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In deze editie: 

• Veel nieuwe 

toffe leiders! 

• Nieuw 

jaarthema! 
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Weeps Verkenners, 

 

Het nieuwe scoutsjaar is aangebroken en dat hebben we al goed ingezet op de overgang. Dit  

betekent ook een nieuwe jaargang van het alom bekende Smadderke. Lees dit steeds zeer  

zorgvuldig, zo ben je telkens goed voorbereid voor komende zondagen en meer! 

In deze editie vind je een voorstelling van jullie nieuwe leiding, alsook een afscheidswoordje  

van jullie vorige leidingsploeg. Traantjes mogen vloeien wanneer jullie deze teksten lezen,  

zakdoeken zijn te verkrijgen bij de traantjesleider. Ook vind je hier het maandprogramma,  

leuke wist-je-datjes ennnnn plezier en leute! 

 

Jullie nieuwe leiders hebben er alvast heel veel zin in! Blader maar al eens verder door naar 

het maandprogramma, dan zal je zien dat er al heel wat grave dingen gepland zijn. Dus wees  

zeker elke week paraat, zo mis je niks van al deze onvergetelijke momenten en wordt het  

komende scoutsjaar eentje om in te kaderen! 

 

Tantoe stevige linker, 

de leiding xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 
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yoo Verkenners   

Met spijt in het hard neem ik afscheid van jullie, 

ik ga komend jaar bij de Jins staan. Maar als ik 

moet toegeven was het echt een moeilijke 

beslissing, zeker na zo een bangelijk kamp. Ik wil 

de 2de en de 3de jaars bedanken voor de voorbije 

2 jaren. Ik heb me rot geamuseerd met jullie! 

Voor de eerstejaars: over jullie kan ik geen 

oordeel vellen aangezien ik geen leiding heb 

gegeven aan jullie. Natuurlijk stop ik nog niet 

met de scouts en zullen jullie mij nog vaak zien, 

ik sta dan ook altijd paraat voor een babbeltje.  

Stevige Linker,  

Djodjo  

 

Wheeeeps bradda’s,  

Na 2 jaar bij de welpen, 1 jaar bij de jv’s en 1 jaar bij de verkenners te 

staan, kon ik maar niet genoeg krijgen van die voze mannen van de 

verkenners en scouts, dus geef ik aan jullie het komende jaar nog 

eens leiding! Mijn leidingcarrière begon toen de 

eerstejaarsverkenners van nu derde jaar welp waren en nog altijd 

even ambetante mannen.       Dit jaar ben ik wel geen student meer, 

maar een hardwerkende saaie mens als finance consultant. Om het 

naast te scouts en minder saai te maken doe ik badminton en kan je 

mij wel eens tegenkomen op de koersfiets. Ook altijd zeker welkom 

om na de scouts te blijven plakken of om op vrijdagavond eens af te komen. Kortom, het beloofd een 

zot jaar te worden met de graafste leidingsploeg die jullie ooit zullen hebben, kijk maar naar die 

knappe gasten hieronder en jobbe. En dat in een jaar met een buitenlands kamp, jawadde! Sjansaars 

xxx 

Stevige linker, Stijn Tack, beige-oranje scherpzinnige uil 

 

Voorstelling + afscheid  
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Àà hie séé, de manne 

Jow gasten, 

Ik ben vrij tot zeer zeker dat jullie mij ondertussen wel al kennen, aangezien ik 

aan iedereen al minstens 2 jaar leiding heb gegeven. Ik word oud, ik weet het… 

Anyway, nogmaals; mijn naam is Ewout Andries, ik ben 23 jaar en ik geef 

ondertussen mijn zesde jaar leiding. 

Ik studeer nog een half jaar aan de master maritiem en logistiek management. 

Dit halve jaar doe ik enkel nog maar een masterproef en dan ben ik 

afgestudeerd en klaar om eindelijk te gaan werken. 

Ik heb een b(r)oer, die mij steeds lijkt te volgen want nu geeft die weeral samen 

met mij leiding… 

En mijn zus is al lang oudleidster van de Chiro. 

Mijn hobby’s zijn uiteraard scouts en fitness. 

Ik kijk er naar uit om weer veel toffe zondagen te beleven en dienen blablabla en zie jullie allemaal 

nog wel eens verschijnen       

Dikke akka en stevige linker, 

Ewout 

PS: tis kamp int buitenland eh sjakies       

PSPS: das nie ver, want da is in Bornem 

PSPSPS: precies 3 wist-je-datjes 

 

 

Weeps Gasten, 

De meeste onder jullie zullen mij wel kennen of herkennen maar voor degene die niet meer zeker 

zijn zal ik me even voorstellen. Ik ben Tibo Ledent, iedereen op de scouts spreekt me aan als Ledti, en 

ik ben 23 jaar. In oktober werk ik al 2 jaar dit is momenteel bij een automatisatiebedrijf die ook 

elektrische storingen doen. Ik heb namelijk 

een bachelor elektromechanica gedaan in 

mijn jonge jaren ;).  

Als jullie een beetje kunnen tellen merken 

jullie dat ik aan mijn zesde?! jaar leiding 

begin. Ik heb gemerkt dat er ergens op de 

scouts nog zo ne zot rondloopt, een zekere 

Ewout. Ik heb in deze 6 jaar 3 jaar 

groepsleiding geweest maar die vaandel 

heb ik goed doorgegeven aan de volgende 

generatie.  



Verkenners Scouts Rupelmonde  www.scoutsrupelmonde.be 
 
 

Ik hou me momenteel nog wat bezig met de scouts en fiets nog heel af en toe (lees niet). Maar van 

die vrije tijd zal binnenkort niet veel meer overschieten want ik heb over een paar maanden mijn 

eigen stekje.  

Voor de rest heb ik echt wel zin in komend jaar om er hard voor te gaan samen met mijn 6 

medeleiders! We vergeten de afgelopen coronazever en we maken er een bangelijk goe jaar van! 

Twordt sowiso een mega graaf kamp en de weekends maken we des te graver! Hopelijk zie ik jullie 

vaak op zondag! 

Tot zondag, 

Ledti 

 

Weeps sjakies, 

De 1ste en de 2de jaars zullen mij misschien nog wel kennen van bij de jv’s. 

Voor de mannen da mij nog niet kennen zal ik mij even voorstellen. Ik ben dus 

Kamiel Carelsbergh broer van Gust (ook jullie leider) en Toon (3de jaar JV). Ik 

werk nu bijna 1jaar vast als loodgieter, in mijnen vrijen tijd ga ik soms 

basketten of naar de scouts.  

Ik hoop dat we er met zen allen een chill maar productief jaar van kunnen 

maken met als afsluiter natuurlijk dat bangelijken buitenlandskamp. Ik moet 

toegeven ik hem er al goesting in! 

 

Tot snel bradda’s  

 

Weeps gasteee  

Ik ben de Joppe (of jobbe uiteraard       ) 

De meeste gaan mij nog wel kennen van op het 

afgelopen verkennerkamp of als jv leider van in den 

tijd . Twas echt een graaf kamp e      !! En zo niet dit 

ben ik dus. Ik ben 20 jaar en werk fulltime in de 

landbouw sector, koeien varkens en trekkers 

hebben geen geheimen voor mij.  Tegenwoordig 

werk ik in bazel op een groot varkens bedrijf met 

bijhorende akkerbouw. Ik hoop da we samen echt een zot jaar gaan hebben en da we ons samen 

super hard kunnen smijten in de kasacties met als gevolg een ultiem buitenlands kamp vol zotte 

onvergetelijke momenten! Ik kijk er alvast naar uit! Als er iedeen zijn voor nieuwe zotte kas 

activiteiten laat het gerust weten e mannen hoe meer flappe hoe zotter het kamp!!  

Stevige linker en tjalaaas eee  
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Beste verkenners 

Ik ben leider Michiel. Dit is mijn 5de jaar dat ik 

leiding geef en mijn 2de jaar als groepsleider. 

Naast de scouts doe ik mijn vrije tijd ook 

badminton en speel ik af en toe piano. Mijn 

lievelingseten is vol-au-vent. En zo is stilaan 

mijn inspiratie op voor mijn 

voorstellingstekstje en jullie leer ik wel kennen 

dit jaar ;)  

Stevige linker, Michiel 

 

Het verkennerlokaal is geen lokaal zoals bijvoorbeeld het jong-verkennerlokaal. Daar kwamen jullie 

zondags tijdens de vergadering en jullie leiding hield er takraden, niet meer of niet minder. Wel, in de 

keilder (het verkennerlokaal) passeert er meer volk, de hele week door. Het wordt voor van alles en 

nog wat gebruikt, onder andere: onze vergaderingen, takraden, groepsraden, vergaderingen van 

Rempond rock…  

Daarnaast doet de keilder ook dienst als plaats waar iedereen die iets met de scouts te maken heeft 

(leiding, oud-leiding, verkenners, goede kennissen…) rustig iets kan komen drinken en wat bijpraten. 

Jullie zien hiervoor ook zeker welkom, ook na de vergadering mag je zeker blijven eten met de 

leiding. Zie dit zeker niet als een verplichting en ook niet als echte scoutsactiviteit, eerder als 

suggestie zodat je de leiding nog beter leert kennen. Verkenners die hierin geen zin hebben, 

verkenners wiens ouders het liever niet hebben, verkenners die iets anders te doen hebben… hoeven 

zich zeker niet ambetant te voelen wanneer je dit niet doet.  

Belangrijk hierbij is wel dat bijvoorbeeld een groepsraad hierop voorrang heeft. Als de leiding bezig 

is, is de keilder dus tot het einde van de groepsraad gesloten voor al wie geen actieve leiding is. Stuur 

dus zeker steeds een berichtje of je mag komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keilderen 
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In de maand september komen wij, de leiding, bij jullie thuis langs. Dit om alle administratieve zaken 

op orde te brengen en tevens ook om er voor te zorgen dat jullie, de ouders, weten aan wie je jouw 

zoon elke zondag meegeeft. 

Bij een inschrijving hoort natuurlijk ook lidgeld. Bij dit lidgeld zit natuurlijk een verzekering, zo ben je 

als lid van onze scouts verzekerd tijdens al onze activiteiten. Ook krijg je een lidkaart van onze scouts. 

Met deze lidkaart kan je genieten van een korting in de Hopper (Scouts winkel) en zelfs in de Banier 

(Chiro winkel).  

Het lidgeld bedraagt, net zoals vorige jaren, € 40. Dit bedrag kan u storten op het volgend 

rekeningnummer of u kan er voor kiezen om het cash te betalen. Dit uiteraard liefst zo snel mogelijk. 

Het is mogelijk om een deel van uw ziekenfonds terug te trekken en aan verminderd tarief te 

betalen.   

Het rekeningnummer: BE76 8601 1802 1595  

Vermeld bij de mededeling “Lidgeld Naam Verkenner”. Zo is het voor ons ook een pak 

overzichtelijker.  

Dit jaar gaan we niet op tentenkamp, maar op buitenlands kamp in een huisje met elke dag zotte 

activiteiten. Dit heeft natuurlijk ook een prijskaartje, dat weten we voorlopig nog niet zeker. Maar 

het zal wel tussen de 300 en de 400 euro liggen. Daarom maken we het mogelijk om in schijven te 

betalen van 50 per maand en dat 7 maanden lang (oktober-mei), zo komt dat neer op €350. Als het 

kampgeld minder zou bedragen, krijg je dit uiteraard terugbetaald. Geef ons een seintje als je aan dit 

afbetalingsplan wil deelnemen!  

Natuurlijk zijn er ook 2de handskledij 

(truien, broeken, T-shirts, …) 

verkrijgbaar aan een vermindert 

tarief, wat wij zeker aanmoedigen. 

Heb je nog oude scoutskledij, dan 

kan je dat zeker aan ons bezorgen en 

wie weet verschijnt er straks een 

kapoen dat uw uniform draagt!  

Wil je toch het aller nieuwste van het 

nieuwste? Dan kan je in de Hopper 

winkel terecht voor een gloednieuw 

uniform 

(https://www.hopper.be/winkel). 

Ondertussen moeten jullie wel al weten wat een perfect uniform is, doe dit dan ook telkens perfect 

aan of er zwaait wat! 

 

 

Lidgeld  

Kampgeld  

Uniform  

https://www.hopper.be/winkel
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5 september 

De eerste vergadering van het jaar zit er al op! Hopelijk hebben jullie evenveel zin in het 

komende scoutsjaar als jullie “nieuwe” leiders. 

12 september 

Als eerste vergadering doen we uiteraard een vriendjesdag en kennismakingsspelletjes      . 

Meenemen: Vriendjes 

19 september 

Vandaag doen we mee aan de sneukeltocht van KLJ Kruibeke. Dit is met het vélo’ke te doen, 

dus ziet dat der 2 stevige wielen onder staan       

Meenemen: Fiets + slot + €5 

26 september 

Vandaag wordt het eens tijd om de keilder in een nieuw jasje te steken. Tijd voor een 

keilderdag! We hebben al zotte plannen, de keilder zal er niet meer hetzelfde uitzien!! 

Voor de napsjaars; dit gaat uiteraard gepaard met wat chillen na het werk       

Meenemen: binnenhuisarchitect 

3 Oktober 

Tijd om nog eens een spel te spelen in de parking van onze stad Repmond. 

We trekken naar antwààarp voor een stadsspel! 

Meenemen: Fiets en goede sloten!! 

 

  

Maandprogramma 
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10 oktober 

Hopelijk zijn jullie stapschoenen goed ingevet en jullie benen goed opgewarmd, want 

vandaag staat er een dropping op het menu! 

17 oktober 
Tijd om elkaar nog eens lekker competitief af te knallen! 

Vandaag is het klakkenbuizenoorlog! 

Meebrengen: Een hele berg aan pijltjes, eigen klakkenbuis mag 

24 oktober 
Na die chaotische oorlog van vorige week, en omdat wij weten dat sommige onder 

jullie zich soms een week  niet wassen, gaan we vandaag zwemmen. 

Meebrengen: Zwemgerief, tenzij je 5 minuten naakt wil zwemmen en dan 

zorgvuldig uit het zwembad verwijderd wil worden door de redders. Fiets mag je 

ook niet vergeten (volledig in orde pls). Centjes om in het zwembad te mogen zijn 

ook een must (hoeveelheid wordt tijdig meegedeeld) 

31 oktober 

Hallo! Hallo wie? Nee nee Hallo ween       yep, de leiding is enorm grappig we 

weten het. 

Vandaag is het Halloween vergadering. Geen idee wat dit momenteel inhoudt, spannend! 

5-6-7 november 

ANDERHALF F***ING JAAT HEEFT HET GEDUURD! ANDERHALF JAAR!!!!! 

WE GAAN EINDELIJK OP WEEKEND 

YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES 

Meer info volgt, kijkt der maar al naar uit, we hebben wat in te halen       

Meebrengen: vanalles 

ZATERDAG 14 november 
“Kerstroosje hier, kerstroosje daar! 

Mevrouw, koop ze allemaal, dan zijn wij snel klaar!” 

Vandaag verkopen we kerstrozen! Hmm lekker. Wie de meeste kerstrozen verkoopt krijgt 

een gratis kerstroos! (en een leuk extraatje van de leiding)(misschien nog een kerstroos, misschien niet)  
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21 november 

Yesss!! De beste eetavond van gans Kruibeke is er weer. Nodig al je vrienden en ouders maar 

al uit voor de Pallieteravond.  

De zondag erna is het dus geen vergadering, maar iedereen is steeds welkom om een handje 

te komen helpen. (1 handje komen helpen = 1 streepje voor bij de leiding) 

29 november 

Chill 

Meebrengen: vibes 

VRIJDAG 3 december 

Hopelijk zijn jullie braaf geweest, want anders hebben wij op de 

scouts nog wel genoeg kolen om uit te delen. 

Omdat jullie moeten studeren voor jullie super leuke examens doen we het vandaag op 

vrijdagavond! Vanaf 20u paraat voor Sinterklaas vergadering! 

Meebrengen: Goed gedrag 

VRIJDAG 10 december 

Tijd om wa te sporten. Meer moet der nie gezegd worden 

Meebrengen: uzelf 

VRIJDAG 17 december 

Tijd om wat geld wit te wassen met dash, vanaf 20u paraat voor 

Casinogames. 

Meebrengen: Kostuumkledij, snelle planga, ganoe met een lange loop 

26 december 

Het is de periode van lekker en veel eten. Dat mogen we zeker niet missen. Daarom is het 

vandaag Kerstfeestje. Cadeautjes en pakjes mogen zeker niet ontbreken. 

Meebrengen: Cadeautje van max € 5 
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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).  

Maar leider wat zijn dan de voordelen van leren trommelen? 

Wel beste verkenner, naast het feit dat je een eeuwenoude traditie voortzet en deze later dan kan 

doorgeven aan de nieuwe generatie, kan je ook je muzikaal talent laten blinken op onze 

evenementen zoals de fakkeltocht.  

Be prepared en oefen thuis al eens, maar kom vooral naar het lokaal om 13:30 uur! 

Hier kan je de trommelmarsen vinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trommelkorps 
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Wist je dat… 

…dit het eerste boekje is van het nieuwe scoutsjaar 

…jullie komend jaar 7 leiders hebben 

…we hopen dat dit er genoeg zijn 

…jullie terug kunnen blijven eten op zondag 

…we op buitenlandskamp gaan dit jaar 

…we hiervoor nog veel centjes moeten verzamelen 

…dit zeker moet lukken met jullie hulp 

…we hopelijk nog eens een carnavalbal mogen organiseren 

…de bouw van ons nieuwe lokaal er zit aan te komen 

…we hopen dat die vlot verloopt 

…we al aan ons derde scoutsjaar in containers beginnen 

…degene die ons op zondag 12 september als 1ste kan zeggen wat het 4de 

wistjedatje was een vier uurtje gratis krijgt 

…de aanwezigheden terug worden bijgehouden 

…daar mooie prijzen aan vasthangen  

…jullie nog steeds vrienden mogen meebrengen  

…we ons leden aantal wat willen opkrikken 

…vriendinnetjes helaas niet mogen komen proberen 

…leider Ewout en leider Jobbe broers zijn 

…leider Gust en leider Kamiel dit ook zijn 

…de wist je datjes bijna afgelopen zijn 

…dit het voorlaatste wist je datje is 

…dit helaas het laatste wist je datje is      

 

Wist-je-datjes 
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Plezier en leute 
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5-6-7 november
Weekend

14 november
Kerstrozenverkoop

21 November
Pallieteravond

Verjaardagen  

Verjaardagen 

DERDEJAARS 

Joris Elegeert 8 november 

EERSTEJAARS 

Robbe Mallentjer 20 december 

Joshua Verstraeten 24 Oktober 

Jasper De Pauw 20 november 

Belangrijke data  
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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! Ook kan u een sticker op uw computer plakken die u via ons kan krijgen. Let op met het 

trooperbotje want het werkt niet voor alle sites, het beste is dus gewoon dat je er zelf aan denkt bij 

elke online aankoop 

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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trooper 

http://www.trooper.be/
https://www.trooper.be/nl/trooperbot
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Verkenner-leiding adres Gsm NR 
Stijn Tack Ganzemeerstraat 16 

9150 Rupelmonde 

0499/77.09.28 

Kamiel Carelsbergh Ganzemeerstraat 9 

9150 Rupelmonde 

0477/66.70.51 

Ewout Andries Nieuwstraat 26, Rupelmonde 0491/45.73.93 

Michiel Stoop Hoogstraat 41  

9150 Bazel 

0492/60.33.25 

Gust Carelsbergh Ganzemeerstraat 9 

9150 Rupelmonde 

0494/43.66.71 

Joppe andries  Nieuwstraat 26, Rupelmonde 0491/49.72.91 

Tibo Ledent  Kouterstraat 9150 rupelmonde 0491/51.68.41 

 

Algemeen emailadres voor alle verkennerleiding: verkennerleiding@scoutsrupelmonde.be 

Zo bereikt u ons ineens allemaal tegelijk. ☺ 

 

Groepsleiding adres Gsm NR 
Michiel Stoop Hoogstraat 41  

9150 Bazel 

0492/60.33.25 

Lasse Cool  Negenoogstraat 4 9140 

Steendorp 

0476/71.24.47 

Bas Van Bladel  Lepelstraat 9140 Steendorp 0479/98.74.76 

 

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. 

 

Contactgegevens leiding 

mailto:verkennerleiding@scoutsrupelmonde.be
mailto:oudercomite@scoutsrupelmonde.be
mailto:oudercomite@scoutsrupelmonde.be
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