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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 dan      . 

 

Wij als leiding kunnen alleen maar zeggen dat we tot hiertoe al geweldige zondagen en een 

onvergetelijk weekend hebben beleeft. Nog eens bedankt om zo voltallig aanwezig te zijn op het op 

het weekend en de zondagen!!! 

Nu december gaat beginnen wilt 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 leute of de goeie wist je datjes draai dan snel deze bladzijde om en geniet er 

van! 

 

Alvast fijne feestdagen toegewenst en tot op de volgende vrijdag en zondagen!!! 

Stevige linker jullie leiders. 

 

  



Zondag 2 januari 

Geen scouts vanwege het nieuwe jaar maar volgende week zijn we er zeker weer bij      !!! 

Zondag 9 januari 
Joepie technieken vergadering wat we gaan doen is nog een verrassing. 

Meenemen: handige handjes. 

ZATERDAG 15 januari 
Soep verkoop!! Onze eerste kasactiviteit is een feit daarom gaan we soep verkopen in Repmond City. 

Komen helpen is de boodschap! Hoe meer winst hoe toffer het kamp!!      

Zondag 16 januari 
Haal jullie richtgevoel en tactieken maar boven want we gaan een heus klakkenbuis spel spelen! haal 

jullie beste skills maar boven want het is hier van de serieus he. (vergeet zeker geen pijltjes te rollen!) 

Meenemen: veiligheidsbril of zonnebril, pijltjes, supergrave klakkebuis als je dat hebt. 

Zondag 23 januari 
Vandaag spellen we de pudding quiz, pak dus zeker jullie beste verstand mee want ge gaat het nodig 

hebben. Anders wordt het pudding fretten! 

Meenemen: kleren die vuil mogen worden 

Zondag 30 januari 
Omdat we ons al lang niet meer hebben laten zien in repmond city gaan we nog eens een kei graaf 

dorpsspel spelen zeker komen het wordt echt wel graaf! 

Zondag 6 februari 
Vandaag halen we onze beren in ons nog eens boven want we spelen beenharde pleinspellekes. 

Meebrengen: competitieve mindset 

Zondag 13 februari 
Oehhh tortelduifjes vandaag gaan we de dag van de liefde vieren maar wat we gaan doen is nog een 

verrassing <3.  

Meenemen: fiets en je inwendige casanova. 

  



Zondag 20 februari 
Vandaag trekken we den bos nog eens in want ,jaja , vandaag spelen we een bosspel 

Meebrengen: fiets en je inwendige rambo. 

Zondag 27 februari 
Carnaval!! Het is geen scouts vandaag maar verdere info volgt nog! 

Zondag 6 maart 
 We gaan eens testen wie van ons de beste keuken prinses is. Haal jullie mooie koksmuts maar eens 

boven want vandaag gaan we koken op scoutswijze. 

Meebrengen: je kookskills. 

Zondag 13 maart 
Geen scouts want het is vandaag zeepkisten race van de jins! Meer info volgt nog. Je mag allemaal 

zeker meedoen of komen kijken. 

Zondag 20 maart 
Het is geen scouts vandaag vanwege ons feestweekend. 

Zondag 27 maart 
Vandaag gaan we tonen wie de graafste scouts van het district is vandaag is het districtsdag. Kom 

met zoveel mogelijk man zodat we voor eens en voor altijd kunnen laten zien da er me Repmond nie 

te lachen valt 

Zondag 3 april 
Deze zondag halen we onze verjaarde pleinspelletjes nog eens uit de oude doos. 

Zondag 10 april 
Haal die spierballen maar boven want jaja vandaag spelen we de echte schotse Highland Games 

Meebrengen: schotse kleren  

15-17 april 
Woohowww!! We gaan op polderweekend meer info volgt nog!! 

  



Zondag 14 april 
Vandaag is het geen scouts want de leiding moet werken op het volleybal toernooi 

Zondag 1 mei 
Smeer die benen maar al in vandaag doen we een dropping!!! 

Meebrengen: wandelbenen, bottinen en een goed navigatie geheugen.  

Zondag 8 mei 
Hoelang is het geleden dat we nog eens iets cool hebben gemaakt? Lang! Dus 

vandaag doen we nog eens een technieken vergadering wat we gaan maken is nog een 

verassing. 

Meebrengen: stevige handjes 

Zondag 15 mei 
Vandaag is het patrouillendag vandaag zullen we zien welke patrouille de beste is.  

Meebrengen: teamplay skills 

Zondag 22 mei 
We gaan de polders van rupelmonde nog eens verkennen, dus haal die vuile kleren maar boven want 

vandaag  gaan we brakken 

Meebrengen: kleren die vuil mogen worden 

Zondag 29 mei 
Deze zondag trekken we het Stad in voor een bangelijk stadspel. meer info volgt nog 

Vrijdag 3 juni 
Het zijn terug examens dus we geven terug op vrijdag leiding. Deze vrijdag gaan we onze hersenen 

nog eens goed verluchten. We doen namelijk een avonddropping.  

Meebrengen: navigeer skills, wandelbenen, bottinen 

Vrijdag 10 juni 
Vandaag doen we casino games haal die schone gok kostuums maar boven 

Meebrengen: chique kleren, pokerface, dikke flappen 



Vrijdag 24 juni 
Het is al lang geleden dat we ons nog eens beenhard geamuseerd hebben dus we gaan ons nog eens 

amuseren met beenharde pleinspelletjes.  

Meebrengen: berenvel 

13-23 juli Wiehoeeeeew we gaan op kamp!!!! 
Zoals elk jaar gaan we weer op een bangelijk kamp. Waar we naartoe gaan komen jullie nog te weten 

in een speciaal kampboekje dat jullie meekrijgen als wij om kampbezoeken komen. Verdere info 

volgt nog.       

 

 

 

  



Leute en wist-je-datjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Achtsjorring 

De achtsjorring is een type sjorring die bij het pionieren wordt gebruikt om drie 

sjorbalken zo aan elkaar vast te maken dat ze later een driepikkel kunnen vormen. De 

sjorring dankt zijn naam aan zijn uiterlijk, je vormt “achten” bij het leggen van de 

sjorring. Het voordeel van een driepikkel is dat je geen sjorbalken in de grond hoeft 

te slaan. Je kan je constructie dus gewoon op de grond zetten en eventueel 

verplaatsen. Leg de drie sjorbalken voor je gaat beginnen naast elkaar. Of je de 

onderkant van de balken gelijk legt, hangt af van het soort driepikkel dat je wilt 

maken: 

 

Bij de normale 

opstelling van een 

driepikkel liggen de 

balken met de 

onderkant gelijk. 

 

 

De opstelling met één 

paal loodrecht. 

 

 

De opstelling met 

twee palen haaks op 

de constructie. Deze 

opstelling is ideaal 

voor een constructie 

zoals bij een 

eetshelter, omdat je 

hier een nokbalk hebt 

die dezelfde lengte 

heeft als de balken die 

je gebruikt om het 

tafelblad en de 

banken te maken. 

 

Leg de balken naast elkaar, met de onderkanten zoals hoger beschreven. Als je een 

hulppaaltje onder de balken legt, krijg je meer ruimte om de sjorring te maken. Begin 
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met een timmermanssteek om één van de buitenste palen te leggen. Let er hierbij op 

dat je touw recht uit het oog vertrekt. 

 

Sla vervolgens het touw afwisselend over en onder de balken heen en werk 

‘naar boven toe’. Dat is het gemakkelijkst, omdat je het touw dan tussen de 

balken kunt leggen. Als je naar onder toe werkt, moet je telkens het hele 

touw tussen de balken door trekken. Leg om iedere balk drie slagen, de 

timmermanssteek niet meegeteld. 

 

Begin daarna te woelen en leg de slagen mooi naast elkaar tot er tussen de 

balken geen plaats meer is om nog een woeling bij te leggen. Er is dus geen 

vast aantal woelingen bij deze sjorring. Doe dit tweemaal tussen de palen, 

eindig de sjorring met een mastworp op een buitenste paal en vermijd 

daarbij de paal waarop je bent begonnen. 

 

Als je bij het rechtzetten van de driepikkel merkt dat de sjorring te los is, wat 

er niet noodzakelijk op wijst dat de sjorring slecht is, sjor er dan drie 

horizontale verstevigingbalkjes tussen. Daardoor krijg je vier driehoeken, 

wat de driepikkel ongelofelijk stevig maakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.scoutwiki.org/Timmersteek
https://nl.scoutwiki.org/Mastworp
https://nl.scoutwiki.org/Bestand:Acht1.jpg
https://nl.scoutwiki.org/Bestand:Acht2.jpg
https://nl.scoutwiki.org/Bestand:Acht3.jpg


Ne puzzel voor plezier 

 

 



 

Wist je dat… 
 

…dit het 2e boekje is. 
…we al een hele tijd achter de rug hebben samen. 
…de leiding het al super tof vond. 
…we al zotte activiteiten gedaan hebben. 
…er nog zottere activiteiten aankomen. 
…er ook een weekend is geweest. 
…hier ook de patrouilles zijn gevormd. 
…er rare namen zijn gekozen voor patrouilles. 
…zoals, kulungu, sira sira. 
…we ook nog maki’s hebben. 
…het weer toffe kreten zijn.  
…we hier een super tof spel hebben gespeeld. 
…het er super lekker eten was. 
…we zelfs speculoospasta meehadden. 
…de leden dit heel lekker vonden. 
…we er ook hebben gedanst. 
…het een groot feest was. 
…het sluipspel super tof was. 
…dit dan de laatste avond was van het weekend.  
…jullie voor vertrek nog leuke spelletjes hebben gespeeld. 
…jullie ouders blij waren jullie terug te zien.  
…de leiding het een geslaagd weekend vond. 
…dit nog niet de helft is van de wist-je-datjes. 
…dit eigenlijk nog niet zeker is.  
…we terug soep gaan verkopen. 
…dit voor ons zot kamp is in juli.  
…we toch niet naar Afrika op kamp  gaan. 
…dit veel te ver zou zijn. 
…er later in de wist-je-datjes nog meer komt over het kamp. 
…jullie wel echt soep moeten kopen. 
…de soep echt super lekker is.  
…dit echt geen reclame is. 
…we het nieuwe jaar goed gaan starten. 
…jullie zeker het maandprogramma moeten bekijken. 
…dit is zodat jullie op de hoogte zijn van de zotte zondagse activiteiten. 
…je echt goed bezig met het lezen van de wist-je-datjes. 
…we veel gaan sjorren. 
…we ook gaan koken. 
…dit is zodat jullie dit super goed kunnen op het kamp. 
…dit bijna het einde is van de wist-je-datjes 
…we nog een polderweekend gepland hebben. 
…we hier al eens een kampgevoel gaan opdoen.  
…het kamp van 13 tot 23 juli is dit jaar. 
…dit het laatste wist-je-datje is. 
…dit echt het laatste is. 
… ik het toch niet kan laten. 
…dit echt het aller aller aller laatste wist-je-datje is. 



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

die een gemeenschappelijke eigenschap heeft van 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 Bosbok  

Kenmerken: aanpassend, actief, dapper, opmerkzaam, 

scherpzinnig, schuw, solitair, verdedigend, 

verdraagzaam en volhardend 

 

 

De Maki      

Kenmerken: behendig, koppig, lenig, sociaal, vlug, 

Vreedzaam, zachtaardig en zorgzaam 

 

De Schorpioen  

Kenmerken: doordacht, gehard, honkvast, standvastig,  

Indrukwekkend, verdedigend en vooruitziend    



 

 

 

Groen → PL  

 

Blauw → HPL 

 

 

  

Bosbok 
 
 

Maki 
 
 

Schorpioen 
(sira sira) 

Kloek 
 

beschermend standvastig 

Troetelleider 
Jonas 

Troetelleider 
Lukas 

Troetelleider 
Joren  

Toon 
 

Tjeu Cis 

HPL 
Wekke 

 

HPL 
Thibeaud 

HPL 
Enrique 

Casper Mathisse Wies 

Wim Merijn Joppe 

Daan Keano Thore 

Nand Mattycho Ruben 

Lander Xander Peter 

Tijl Mill Liam 



Verjaardagen  

 

 

Thore 

Leider Matthieu(cadeaus 

mag!) 

Toon 

Enrique 

Mathisse 

Thibeaud 

Nand 

Tjeu 

Tijl 

Wim 

Wekke 

Joppe 

Daan 

Leider Maxime (cadeaus 

mag!) 

Leider Jonas(cadeaus 

mag!) 

Peter 

Lander 

Liam 

 

 

1 januari 

3 januari 

 

28 januari 

7 februari 

8 maart 

30 maart 

1 april 

4 april 

29 april 

4 juni 

21 juni 

26 juni 

26 juni 

2 juli 

 

9 juli 

10 juli 

30 juli 

13 augustus 

 

 

2e jaar 

Leider 

 

3e jaar 

3e jaar 

2e jaar 

2e jaar 

1e jaar 

3e jaar 

1e jaar 

2e jaar 

3e jaar 

2e jaar 

2e jaar 

Leider 

 

Leider 

1e jaar 

1e jaar 

1e jaar 

 

 

 



 

Contactgegevens van de leiding   

JV-
leiding  

Adres  Gsm NR  E-mail   

Takleider :  
Freek 
Roelandts 

Rupelmondestraat 
210  
9150 Bazel  

0474 72 73 

61 
Freek.roelands@scoutsrupelmonde.be 

Maxime 
Van 
Strydonck 

Priestersaveynstraa
t 
11 
9150 Rupelmonde  

0487 55 42 
88 

Maxime.vanstrydonck@scoutsrupelmon
de.be 

Matthieu 
de Bruyn 

Veldstraat 30 
9150 Rupelmonde  

0478 93 70 
29 

Matthieu.debruyn@scoutsrupelmonde.b
e 

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  

 
  

Groepsleidin
g  

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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