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In deze editie: 

• Plezier en leute 

 

• Wist-je-datjes 

 

• Maandprogramma 

 

• Info over kamp! 
 



Jooow gasten, 

Hoe was Kerstmis? Lekker gegeten en goeie cadeautjes ontvangen? Leuke 

examens gehad? (retorische vraag, examens zijn altijd mega leuk). Is er bij u al 

sneeuw gevallen? 

Enfin, de leiding is tussen het feestvieren en de familiebezoekjes druk bezig 

geweest! We hebben ineens een Smadderke opgesteld tot aan het kamp. Geen 

zorgen, je hoeft ons niet te bedanken, we hebben onszelf al een schouderklopje 

gegeven        

Het maandprogramma loopt dus zowaar tot aan 16 augustus, wat de laatste dag 

van het kamp blijkt te zijn! Zet al zeker 27 februari in jullie agenda, want dan is 

het Carnavalbal!! En ja, misschien 6 tot 16 augustus ook maar voor de 

zekerheid?! 

Lees zeker alles eens door, dan ben je ineens op de hoogte van alle activiteiten 

die nog gepland staan! Verder is het natuurlijk ook verplicht om eens te lachen 

met de plezier, leute en wist-je-datjes in dees Smadderke! 

Voor de sloddervossen, het Smadderke zal altijd online terug te vinden zijn op 

www.Smadder.be. Nee, nee das een mop, de website van de scouts gaat u meer 

resultaat boeken ;) 

Allé bon, onnodige smalltalk in het begin: check, groot lettertype: check, grote 

alinea-afstand: check, veel witruimte: check. Oké alle opties zijn toegepast, 

langer kan het voorwoord niet worden :) 

Levige Stinker, 

De Verkennerleiding 

Voorwoord 



 

Vergeten in het vorige boekje te zetten, dus bij deze:  

Weee gasteee, 

Ik heb normaal gezien al aan ieder van jullie leiding gegeven maar voor de gasten die nieuw 

zijn of mij zich niet meer herinneren stel ik mij even kort voor! 

Mijn naam is Gust Carelsbergh ik ben 21 jaar oud en geef dit jaar mijn 5de jaar leiding 

(hiervoor eerst 2 jaar jv’s en dan 2 jaar kapoenen). Ik ben al een dik jaar vast aan het werk en 

dat doe ik bij bakker Van Mieghem in Beveren waar ik als bakkersknecht zorg voor al het 

brood, de pistoleekes, sandwichkes,… 

ik heb 2 broers namelijk Kamiel (ook jullie leider) en Toon (3de jaar JV). Naast de scouts heb ik 

niet direct hobby’s wel ga ik al eens graag op café en ben ik een huisje aan het verbouwen. 

Kleir, genoeg gezeverd we geven er van de jaar een dikke lap op en als er iets is of als ge 

vragen hebt laat ulder horen heee 

Stevige linker 

Zwart roze behoedzame banteng 

Gust 

 

  

Voorstelling Gust 



 

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, dit prijskaartje zal €350 bedragen 

met als ultieme vervaldatum 6 juli. Daarom maken we het mogelijk om in schijven te 

betalen van €50 per maand en dat 7 maanden lang, zo komt dat neer op €350. Dit plan start 

vanaf januari voor diegene die dit hebben aangeduid bij de inschrijving.  

Het rekeningnummer waar je dit bedrag (elke maand) stort is volgende: 

BE76 8601 1802 1595 

Er zal een reminder gestuurd worden naar diegene die zijn ingeschreven als bevestiging en 

ook naar diegene die voor het afbetalingsplan hebben gekozen. Via uw bank kan u hiervoor 

ook een domiciëlering aanvragen.  

 

Ook volgt er nog extra info in het kampboekje, maar de datum en plaats liggen al lang vast.  

We vertrekken op 6 augustus en komen terug op 16 augustus. De locatie moeten jullie zelf 

nog raden met behulp van de letters in het lokaal         

  

Kampinfo 



 

2 januari  

Omdat iedereen momenteel nog aan het nagenieten is van de onvergetelijke feestdagen, 

hebben we besloten om vandaag geen leiding te geven     

 

9 januari  

Trek allemaal jullie winterse kostuum aan vandaag want vandaag trekken we naar 

Antarctica. We gaan namelijk schaatseeeeen. 

Pak sowieso al handschoenen mee verdere info volgt nog. 

 

16 januari 

Vandaag trekken we der op uit in de wildernissen van de polder. We spelen namelijk 

highland games! Trek die schotse rok maar aan en pak je doedelzak zeker mee dan is dolle 

pret verzekerd       . 

 

23 januari  

Wheeee vandaag spelen we een mega graaf zot leuk en fantastisch dorpsspel. Allemaal 

present voor een zotte zondag     . 

 

30 januari  

Zet ulder koksmuts maar al op want vandaag ist in de keuken te doen. We maken misschien 

wel een typisch gerecht van onze buitenlandskamp locatie…. 

6 februari  

Vandaag is een van de belangrijkste dagen! We gaan namelijk een techniekenvergadering 

houden. Leuke ideeën zijn uiteraard altijd welkom! Wie weet sjorren we wel een 

openingspoort voor carnavalbal  

 

13 februari  

Jawel jawel het is weer zo ver… elk jaar weer opnieuw rond deze periode. Vandaag spelen 

we een mega zot graaf en leutig Valentijns spel.       

  

Maandprogramma 



20 februari  

Vandaag gaan we ons voorbereiden op een extreem goeie editie van carnavalbal. Als we 

samen klaar zijn spelen we nog nen hoop toffe pleinspellekes. 

 

23 februari 

Vandaag zetten we de fuiftent op!!!!  

dit is een woensdagmiddag , probeer allemaal na de school recht naar de tent te komen zo 

kunnen we te samen snel en goed de tent opzetten. 

Verdere info zal gegeven worden via onze chat        

 

27 februari  

Carnaval bal !!!! 

Vandaag is het carnavalbal, de belangrijkste kas activiteit om geld in de kas te krijgen!! 

Vandaag wordt er verwacht dat iedereen die mee op kamp gaat komt helpen indien mogelijk. 

Verdere info hierover volgt uiteraard. 

 

6 maart  

Na een hopelijk zeer geslaagde carnavalbal gaan we vandaag lekker genieten van een 

verwendagske in de cinema. Joepiee 

Verdere info volgt nog  

 

 

 

13 maart  

Haal jullie intelligentie nog maar eens van onder het stof want vandaag doen we een 

intelligentie prijskamp. Je kunt het ook wel een quiz noemen      tot dan. 

 

20 maart   

Vandaag ruimen we het feestweekend op, als je wil komen helpen dat mag altijd maar voel 

je zeker niet verplicht! 

 

27 maart  

Vandaag is het districtsdag verdere info zal nog volgen. 

  



1-3 april 

Weekend!!  

Verdere info volgt 

10 april 

Kom met de fiets!!!!  

Vandaag doen we een echte pimp my bike jungeee   8) 

 

17 april 

Vandaag is het Pasen en geven we zoals gewoonlijk geen leiding. 

Geniet van de paaseitjes  

 

24 april  

Vandaag gaat het volleybaltornooi van de scouts door! De leiding zal hier moeten werken en 

geeft dus geen leiding. Het zou wel heel tof zijn moesten jullie zich inschrijven om mee te 

doen. 

Ps. Ik kan da ook nie ze ma das gwn leutig  

1 mei  

Vandaag doen we samen mee met het baseball tornooi van onze collega jeugdbeweging! 

Verdere info over het inschrijven volgt nog . 

 

8 mei  

We ruimen de italiaanse avond op deze keer ten voordele van ons buitenlands kamp 

15 mei 

Joepieeeee we gaan brakken                  

Pak mee: 

Oude kleren die heel vuil of kapot mogen  

Oude schoenen die vuil of kapot mogen (geen botten!!!!!!!!!!!!!) 

Een handdoek en je uniform voor erna  

 

22 mei 

Pakt uwe velo mee !!!! 

Vandaag doen we echt ne graven fietsfoto zoektocht! Zeker komen he . 

 



27 mei 

Pak jullie pokerface maar mee want vandaag spelen we staalharde casino games. Vergeet 

jullie niet te verkleden heeee 

 

3 juni 

Doe jullie vuile kleren meer weer aan! Vandaag volgen we de pijlen van de rechtendoortocht 

. joepiieeeee 

Verdere info volgt zeker nog wel  

 

 

10 juni 

Pakt ulder loop benen en u sportballen maar mee vandaag want we doen een mega toffe 

sport gerelateerde en actieve zondag!! Al de rest ontdekt ge wel als ge komt :p . 

 

17 juni 

 Vandaag hopen we allemaal op een lekker zonnetje en een heerlijke warme dag! We spelen 

vandaag waterspellekeeeees  

Info over wat je moet mee pakken volgt nog 

 

24 juni  

Jawel jawel ik weet het jullie zijn er op aant wachten! Het is ook al veel te lang geleden ! 

vandaag halen we de beenharde plein spelletjes uit de oude doos naar boven. Als ik van u 

was dan zou ik zeker komen ze        

Heel de maand juli 

Zoals jullie weten gaan we op buitenlandskamp deze zomer! Aangezien er al 2 corona jaren 

achter de rug zijn is de verkenner kas nog lang niet dik genoeg! De leiding is momenteel nog 

bezig om alles in orde te brengen om een zot grave kasactiviteit te laten herboren!  

Vanaf wij hier duidelijkheid over hebben laten we het zeker weten hoor, ahja jullie gaan 

hierbij meehelpen uiteraard       

 

6-16 augustus 
Zet deze datum op alles waar je op kan schrijven (op eigen risico).  

Dit is namelijk de datum van het kamp   
Al de andere info volgt nog uiteraard  



FEBRUARI 

jef 2 februari 

Aaron S 4 februari 

Lee 15 februari 

Tuur 26 februari 

Finn 27 februari 

MAART 

Flor 4 maart 

jarne 9 maart 

Matteo 13 maart 

Bas 21 maart 

Ilan 31 maart 

APRIL 

briek 4 april 

Hannes 14 april 

Luka 20 april 

Sam 28 april 

MEI 

Dilshad 1 mei 

Balder 7 mei 

Victor 31 mei 

JUNI 

Bram 4 juni 

Chiel 27 juni 

JULI 

Äaron 12 juli 

AUGUSTUS 

Jerom 23 augustus 

 

PROFICIAT AAN ALLEN!!!!! 

Verjaardagen  



 

Zoals jullie allemaal weten kan diegene die het meest aanwezig is doorheen het scoutsjaar een grave 

prijs in de wacht slepen, namelijk een etentje met de leiding en getrakteerd worden!!  

Dit is de voorlopige tussenstand op basis van de turflijst. Het is nog altijd aan jezelf om het streepje 

trekken, dus als je te weinig hebt is het je eigen fout!  
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…dit de tweede wist je datjes zijn van het scoutsjaar 

…dit hopelijk nog niet de laatste zijn 

…ik anders een nieuwe hobby moet zoeken 

…we op buitenlands kamp gaan 

…jullie al twee letters van de locatie kennen 

…dit de S en de E zijn 

…het dus al niet naar Bazel is 

…Basel wel nog kan 

…Rupselmonde opzich ook wel kan 

…Matteo zeer vroeg opstaat 

…we hier allemaal een voorbeeld aan kunnen nemen 

…we dit niet gaan doen 

…we hopen dat iedereen mee gaat op kamp 

…je dit kamp niet wilt missen 

…je maximum twee keer op buitenlands kamp gaat als lid 

…dit één keer bij de verkenners is 

…dit één keer bij de jins is 

…we dit jaar weer een carnavalbal organiseren 

…het een knaller zal worden 

…er ook weer word meegelopen in de stoet 

…de wist je datjes er weer bijna opzitten 

…het niet altijd kan blijven duren 

…aan alle mooie dingen een eind komt 

…dit al weer het voorlaatste wist je datje is 

…het er weer opzit voor dit boekje 

 

Wist je dat… 



 

 

 

  

Plezier en leute 



 

 

11 februari 2022: fakkeltocht 

 

27 februari 2022: Carnavalbal 

 

18 maart 2022: Quiz 

 

19 maart 2022: Rad van fortuinfuif 

 

27 maart 2022: districtsdag 

 

24 april 2022: Volleyballtornooi 

 

6-16 augustus: kamp 

  

Belangrijke data 



 

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


 

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 
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mailto:oudercomite@scoutsrupelmonde.be
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