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Editie 1

‘t Smadderke
In deze editie:
 nieuwe toffe
leiders!
 Nieuw
jaarthema!
 Plezier en
leute

 Wist-jedatjes

We nemen bij de
verkenners helaas wel
afscheid van deze
fantastische leiders!
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Voorwoord
Beste Verkenners,

Het nieuwe scoutsjaar is weeral aangebroken, en dat hebben we al goed ingezet op het
overgangsweekend. Dit betekent ook een nieuwe jaargang van het alom bekende Smadderke.
Lees dit steeds zeer zorgvuldig, zodat je telkens goed voorbereid bent voor komende zondagen en
meer!
In deze editie vind je een voorstelling van jullie nieuwe leiding, alsook een afscheidswoordje van jullie
vorige leidingsploeg. Verwacht zeer emotionele teksten en huilen is toegestaan.
Ook vind je hier het maandprogramma, leuke wist-je-datjes en nog veel meer knotsgekke dingen!
Jullie nieuwe leiders hebben er alvast heel veel goesting in! Blader maar al eens verder door naar het
maandprogramma, dan zal je zien dat er al heel wat grave dingen (en weekend) gepland zijn. Zorg
dat je er elke week staat, zo mis je niks van al deze onvergetelijke momenten. Dit wordt een jaar om
nooit te vergeten!
Zoals elk jaar is, uiteraard, dit jaar weer een nieuw jaarthema:
DAS GOESTING
Dit thema past heel goed bij jullie leiding want wij hebben altijd goesting!
Geniet van het Smadderke!
Stevige linker,
Jullie (sexy) leiders
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Voorstelling + afscheid
Wheeps gasten,

We hebben een ongelooflijk graaf jaar achter de rug met een knaller van een buitenlands kamp om
af te sluiten! Op dit hoogtepunt heb ik besloten om mijn 18-jarige carrière bij de scouts stop te
zetten.
Ik was blijkbaar niet de enige, want dit jaar hebben jullie een volledig nieuwe leidingsploeg. Kan ook
zijn dat iedereen jullie gewoon echt beu was en heeft opgegeven. Mopje mopje, niet wenen xoxo
Maar ja, ik verdwijn misschien uit de leidingsploeg, maar jullie zullen mij nog geregeld terugzien op
de scouts, misschien waag ik het zelfs nog wel eens om vervangleiding te geven 😉.
Gaste, doet da goed en geniet van ulder jaar!
Après ciao éééééh
-Ewout

PS. ^Zie mij baas zijn op repmond rock
PSPS. Bende droepies
PSPSPS. KOENK

Wheeeps gasteeuh,
Na 17 ongelofelijke, onvergetelijke en mooie, intense jaren vol beleving en plezier hang ook ik, den
Tack((ie)rumba), mijn das aan den haak. De scouts is voor het leven en een passie waarbij ik het geluk
had om het vele anderen te mogen delen. Je smeed er vriendschapsbanden met iedereen en ook
voor het leven, waarvan je op voorhand zou denken dat je er niet mee zou overeenkomen. Dat gaat
van jong tot oud, van stielman tot zakenman. Kortom, een plaats waar iedereen zichzelf kan zijn en
zich welkom voelt.
Naast de vriendschap is de scouts ook een unieke leerschool geweest waar ik enorm dankbaar voor
ben, dit neem je mee voor het leven. Het sociale aspect, mensgerichte heb je altijd en overal nodig
en is het allerbelangrijkste. Maar zeker ook over je eigen persoonlijkheid, technieken, kookkunsten,
handig worden, hulpvaardigheid, discipline, sjorren, overleven met weinig middelen, gelukkig zijn
met de kleine dingen en bovenal het organiseren van vele activiteiten. Dat laatste deed ik nog het
liefste van al om dan de rest ervan zien te genieten en er voldoening uit te halen, vandaar ook dat ik
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stop op een hoogtepunt na een geweldig buitenlands kamp in Tsjechië, een record carnavalbal, de
overdracht naar de jongere leiding om het in elkaar te steken.
Wat het meest beschrijft hoe sterk we zijn in het organiseren en als mensen is het verhaal van de
overstromingen in La Gleize. Ik was toen verkennerleider en niet op het terrein, maar zat thuis met
een bang hart en kreeg noodtelefoons, zag video’s en foto’s hoe het eraan toeging dus ben ik dan
maar samen met onzen djodjo in de auto gestopt om alles te evacueren. Ik vond het enorm straf van
de leiding en vooral de kleine jv’s hoe sterk ze ermee om gingen. Ze bleven zo rustig en maakten
plezier, de snoepzak die Djodjo en ik mee hadden was onmiddellijk op. Terwijl de leiding met de
handen in het haar zat hoe we verder konden en uiteindelijk het kamp nog hebben kunnen
doorzetten bij de kawelpen. Ze konden terugvallen op leiding, oud-leiding, ouders om maar te
zeggen als scout kun je nooit het schip verlaten, het blijft voor altijd in uw hart. Daaraan zie je wat
voor een team wordt gevormd, maar hoe je het best de scouts van Rupelmonde kan omschrijven is
een familie waar je altijd bij terechtkan voor om het even wat. Op diezelfde dag had ik ook nog een
concert net op tijd gehaald van die andere familie, de familie van papa ZG.
Om maar te zeggen op organisatorisch vlak zijn we met voorsprong de beste jeugdbeweging uit de
streek. Dat zag je ook op een uitgeregende editie van Repmond Rock, alles zat perfect behalve het
weer. Om een duur krijgen we al trauma’s als we regendruppels zien, maar we blijven gewoon gaan
met volle overtuiging, geven niet op en geven onszelf altijd voor de volle 100%. Aan de organisatie
zal het in ieder geval nooit liggen!
Het ga je goed boys, dit is zeker geen salut maar een tot ziens! Tot op een weekend, kamp,
vervangleiding of in het dagdagelijkse leven op de fiets, in de polder of op café.
Mijn advies naar jullie is: laat de scoutsfamilie nooit niet zomaar vallen en kom overeen met iedereen
want alleen zo voelt iedereen zich thuis. Communicatie is alles!
De ene is introvert, zoals ik, de andere extrovert. Verschil moet er zijn, anders vaart het schip niet op
volle toeren, maar praat met elkaar, wees jezelf en hou jezelf nooit in. Alles is mogelijk, bruurs. Ga de
uitdaging aan met jezelf en met elkaar
Merci om deel uit te maken van mijn scoutsjaren, ik zal jullie missen, veel love naar jullie en ben fier
jullie te mogen leren kennen, jullie zien groeien als mens, scouts en ook jullie onvergetelijke
momenten te bezorgen. Laten we er nog wat bijmaken
Je merkt het net zoals de scouts kan ik ook dit tekstje moeilijk afsluiten, heb dit zelfs geschreven
maar kon daarbij de tranen toch niet bedwingen. Dat zegt heel veel over wat het heeft betekent voor
mij, hopelijk beleven jullie het minstens even goed als mij, liefst nog beter. Geniet nog van jullie jaren
in de scouts, maak onvergetijke momenten mee met elkaar, leg ze vast op camera en vooral op je
netvlies, want voor jet het weet is er ook de tijd van gaan voor jullie. En moest er iets zijn, jullie
weten me wel te vinden! Veel geluk in jullie verdere loopbaan binnen de scouts en daarbuiten
Stevige linker,
Beige-oranje scherpzinnige uil
Stijn Tack – oud-leider
+32499770928 voor de fam
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Weeeps verkenners,

Na dit fantastische jaar komt er een eind aan mijn fantastische scoutscarrière. Na 12 jaar lid te zijn en
6 jaar leiding te geven heb ik besloten om te stoppen. Dit wilt zeker niet zeggen dat jullie mij niet
meer zullen zien op de scouts! Integendeel! Ik zal af en toe nog wel eens vervangleiding komen
geven of eens komen foerieren op een weekend. Als jullie later iemand zoeken laat het gerust weten
😉.

Jullie waren een fantastische groep om leiding aan te geven. Heel rustig, heel meegaand en we
amuseerden ons rot! Het afgelopen kamp is sowiso onvergetelijk! Ik hoop voor jullie ook en daarcoor
sowiso bedankt aan ieder van jullie! Tot de volgende boyss!!

Xx Ledti

Weeee verkenners
Wat een jaar! In de rapte efkes alle schade die corona gemaakt had ingehaald en er zo voor gezorgd
dat we een knaller van een buitenlandskamp hebben gehad. Zoals jullie intussen weten lap ik er nog
een jaar bij en dat doe ik bij de jins, we gaan elkaar dus nog meer als genoeg tegen het lijf lopen 😉
Geen vaarwel maar tot binnenkort!
Stevige linker
Migusta
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Hey Verkenners,
Ik ben Lasse (Totem = Wit-Zwart Gezapige Kameleon) en dit is mijn derde jaar leiding bij Scouts
Rupelmonde. Dit is ook mijn 2de jaar als groepsleider.
Na 2 jaar bij de welpen te staan had ik wel eens goesting om wat plezier te maken bij de grote
jongens.
Ik heb 1 tweelingbroer die toevallig ook samen met mij in leiding staat. Maar die zal je nog wel beter
leren kennen.
Dat was het zowat voor mij. Op een goed jaar boys!

Stevige linker,
Lasse

Wheeeps verkenners
Ik ben Matthieu de bruyn, sommigen zullen mij wel al kennen van vorig jaar, voor de geinteresseerde
mijn totem is zwart rode geduchte sneeuwuil Ik zal mij even kort voorstellen;Ik ben 20 jaar en ik
woon in repmond stad, ik ben al een jaar afgestudeerd dus werk ik ook al. Dit is mijn 3de
jaar leiding, ik zit al vanaf de kapoenen in de scouts en ik ga er nog altijd met veel plezier iedere
zondag naartoe, mijn hobby is natuurlijk scouts.
Ik zal met veel plezier leiding komen geven aan jullie om er dit jaar zeker een knaller van te maken

Een stevige linker,
Matthieu
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Jow verkenners,

Ik ben Senne. Jullie zullen me waarschijnlijk al hebben rond zien lopen op de scouts, ik ben namelijk 2
jaar kapoenen leider geweest. Na elke zondag minstens 1 keer traantjes te zien, was het eens tijd om
bij een oudere tak te staan. Ik heb al veel zin in de zondagen, weekends en kamp!

Ik zal me even kort voorstellen, zoals eerder gezegd is mijn naam Senne. Ik ben 19 jaar. Zelf zit ik al
van de kapoenen in de scouts. Ik werk op TotalEnergies Olefins Antwerp als operator. Ik zit ook af en
toe op café of op feestjes dus jullie zullen me wellicht buiten de scouts ook nog zien.
Ik heb al veel zin in dit jaar.

Stevige linker,
Leider Senne

Juuuw verkenners,

Ik ben Jense. Ik loop al een tijdje rond op het scoutsterrein, ik loop al 14 jaar rond op de scouts. 2 jaar
als leider en 12 jaar als lid. Na 2 jaar bij de jongere takken te staan, had ik eens zin om bij de stoere
bois te staan (of verkenners). Ik heb superveel zin in kamp en onze kasacties! Laten we er een
topjaar van maken!!!

Ik zal mij ook even kort voorstellen, Mijn naam is Jense Cool, 20 jaar. Ik zit al vanaf de kapoenen in de
scouts. Ik heb 2 jaar ergotherapie gestudeerd en nu ben ik aan een nieuwe studierichting begonnen
genaamd toegepaste informatica. Ik game, eet, drink en reis heel graag. Ik luister en speel ook graag
muziek en kijk ook heel graag films. Ik heb een vriendin die in die stinkchiro naast ons zit genaamd
Rozane.

Stevige linker,

Leider Jense
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Keilderen
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!

Lidgeld
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.
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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.

Kampgeld
Info volgt nog….

Uniform
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!

Maandprogramma
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11/09 Plein-En kennismakingsspelletjes (Neem een vriendje mee)
18/09 Repmond Rock = geen leiding
25/09dorpspel
02/10 één tegen allen
09/10 dropping
16/10 Technieken
23/10 Zwemmen
30/10 Halloweenvergadering, horrorhuis
4-5-6/11Weekend
13/11 Pallieteravond (geenleiding)
20/11 Kerstrozenverkoop
27/11 klakkebuizen
02/12 Sinterklaas film
09/12info volgt
1-6/12 info volgt
02/12kerstfeestje 16u-20u

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).
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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

Wist-je-datjes
Wist je dat...
...dit het eerste wist-je-datje is
...jullie nieuwe leiding heel sexy is
...dit jaar best leuk gaat worden .
..het jaarthema das goesting is
...de leiders ook goesting hebben
...dit ook al in het voorwoord gezegd is
...we binnekort nieuwe lokalen hebben
...deze in de Broekstraat liggen
...we jullie al een leuke groep vinden
...leider Lasse en Jense een tweeling is
...er 1tje knapper is dan de andere
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...ik nu echt hard kaka moet doen .
..ik kaka heb gedaan en nu verder wist-je-datjes ga schrijven
...een Jin piemels in ons lokaal heeft gespoten
...dit een beetje grappig was
...dit eigenlijk wel opgekuist moet worden .
..dit door een verkenner moet gedaan worden
...het vorige wist-je-datje een mopje was
...dit het laatste wist-je-datje is
...het vorige wist-je-datje ook een mopje was
...ik geen inspiratie meer heb
...dit echt het laatste wist-je-datje is

Plezier en leute

Plezier en leute

Verkenners Scouts Rupelmonde

www.scoutsrupelmonde.be

Waaaat een super mooie kleurplaat!!
Als jullie deze wonderlijke kleurplaat inkleuren en afgeven aan 1 van
de leiders krijg je 2 vieruurtjes voor de prijs van 2!!!!
Verjaardagen
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Verjaardagen
Eerste jaars
Cis Bauwens

5 december

2de jaars
Joshua Verstraeten

24 Oktober

Jasper De Pauw

20 november

Belangrijke data

Verkenners Scouts Rupelmonde

www.scoutsrupelmonde.be

4-5-6 november
Weekend
20 november
Kerstrozenverkoop
13 November
Pallieteravond

Trooper
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!
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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.

Contactgegevens leiding

Verkenner-leiding

adres

Gsm NR

Jense Cool

Negenoogstraat 4
9140 Steendorp
Negenoogstraat 4
9140 Steendorp

0476712451

Veldstraat 30
9150 Rupelmonde
Grensstraat 3
9140
steendorp

0478 93 70 29

Lasse Cool
Matthieu De Bruyn
Senne Van Releghem
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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
Negenoogstraat 4 9140
Steendorp

0492/60.33.25

Lasse Cool

0476/71.24.47

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.
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