
  



Voorwoord 

Juuuuw JV’s 

Zoals jullie hebben kunnen merken is het super tof nieuw scoutsjaar begonnen! 

Wat wil dit zeggen? 

Dat we nieuwe eerstejaars kunnen verwelkomen, maar dat jullie ook nieuwe leiders hebben. 

Ennnn jullie leiders zijnnnnn, tromgeroffel……. 

Freek, Lukas en Wout 

Joepie! 

Jammer genoeg wilt dit ook zeggen dat er een aantal leiders weggaan, namelijk: Matthieu, 

Maxime en Jonas. 

  

  

We gaan van dit nieuw jaar een top jaar maken daar zijn wij als leiding 100% zeker van! 

Elke zondag zullen er weer zotte activiteiten klaar staan en natuurlijk ook op het einde van 

het jaar een grandioos kamp dat zal door gaan van 11 juli tot 21 juli! 

  

Wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als ons en we jullie elke zondag zien 

verschijnen in perfect uniform om 14 uur! 

  

Stevige linker 

  

  

De JV-leiding 

 

 

 

 

 

 

 



En de leider van dit jaar zijn… 

 

Hey, voor degene die mij nog niet kennen ik ben wout 

buytaert.  

Dit is mijn eerste jaar als leider.  

Mijn totem is de roodbruine gemotiveerde steenloper. 

Ik ga naar de wetech academy in Sint Niklaas. De voorbije 2 

jaar heb ik ruwbouw gedaan en nu volg ik als 7e jaar afwerking 

als een duaal leerling (dit wilt zeggen dat ik 2 dagen naar 

school ga en 3 dagen ga werken).  

ik kijk er super hard naar uit om jullie beter te leren kennen !!! 

P.S. als jullie nog vragen hebben mogen jullie die mij altijd 

vragen op een zondag  

 

Stevige linker 

 

 

 

 

 

Juuuuw de mennen, 

De meeste onder jullie zullen mij wel al kennen van het 

afgelopen jaar, maar voor degenen die me nog niet zo goed 

kennen zal ik me toch nog even voorstellen. 

 Ik ben Lukas, momenteel nog 18 jaar, maar wordt 19 in 

oktober. Ik woon in Rupelmonde en studeer farmaceutische 

wetenschappen in Gent en ga momenteel aan mijn 2e jaar 

beginnen. 

 Naast naar de scouts gaan van jongs af aan ga ik ook eens 

graag wandelen of fietsen. Naast deze toffe activiteiten speel 

ik ook nog gitaar. 

Ik kijk er zeker en vast naar uit om aan jullie dit jaar leiding te 

geven! 

 Stevige linker 

 Oranje-groene vernuftige secretarisvogel 

 

 



 

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 19 jaar jong en word op 2 november dit jaar 20 jaar.  Ik ben 

afgestudeerd als tuinaanlegger en bewakingsagent. 

Dit is mijn derde jaar leiding en ondertussen mijn 15de 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 en ik werk als bewakingsagent.  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het afscheid van enkele leiders 

Joow JV’s 

Met pijn in het hart hang ik na 1 jaar leiding mijn das aan de haak. 

Dat is al heel snel en misschien hadden jullie het daarom niet 

verwacht, maar ik heb het afgelopen jaar gemerkt dak door te 

studeren niet veel tijd heb voor de scouts. De scouts verdient da 

nie dak nog een jaar maar halve inzet toon, dus heb ik na lang 

twijfelen en overwegen dan toch de pijnlijke keuze gemaakt van uit 

de scouts te stappen. 

Ik heb mij van de jaar supergoe gehad om elke zondag leiding aan 

jullie te geven. Julie waren een supertoffe groep. Het kamp is 

onvergetelijk, we hebben zwaar door de hitte gestreden met wa 

slipnslide hier en wa kajakken daar. De mullets en broskes, potion 

en de geniale kampdans, Lukaku, mamarlies met haar heerlijke 

zoute koffie en natuurlijk het eindkampvuur zullen mij voor altijd 

bijblijven. Ze zullen daar in Ronse de naam Scouts Rupelmonde 

niet snel vergeten! 

Wees niet getreurd, ik ben misschien uit de scouts maar ik blijf 

voor altijd een scout en jullie zullen mij zeker zien op de 

traditionele evenementen zoals pallieteravond en koercafé, en misschien als fourier op 

een weekend of op kamp. 

Stevige linker,  

Jonas (aka Mats voor de allergrappigsten onder jullie)  

 

 

 



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 nog veel meer leuke 

ervaringen .Doe da goe dees jaar me jullie leiding op de scouts. 

Mattieu  

Joo jv’s 

 

 

 

 

 

Weeps jv’s  

jammer genoeg stop ik na 2 jaar met leiding geven. Maar ik 

verdwijn nog niet van de scouts! Jullie zullen mij tegenkomen 

op district dag als district commissaris en op de evenementen 

van de scouts. het waren twee zalige jaren met jullie boys en 

die ga ik ook nooit meer vergeten! De zoute koffie, de zotte 

overstromingen, de extreme hitte. Maar ook alle zotte 

avonturen, de zotte kas acties en natuurlijk die 2 zotte 

kampen. 

 

 

 

 

 

 

 



Maandprogramma 

25 September 

je kunt er niet omheen 

het is rechtendoortocht 

!! centje voor een vieruutje, uniform + handdoek meenemen in rugzak! 

En vuile kleren     

2  Oktober 

het is lang geleden dat we het dorp nog eens onveilig 

hebben gemaakt 

bereid jullie voor op het beste dorpsspel 

!!! centje voor een vieruurtje 

9 Oktober 

vandaag gaan we zwemmen 

wat neem ik zeker mee: zwembroek, handdoek en fiets 

16 Oktober 

we gaan onze technieken nog eens boven halen 

we gaan sjorren 

!!! centje voor een vieruurtje, voorstellen om te sjorren mogen altijd 

21 - 23 Oktober 

jawel we gaan op weekend 

de info van wat je moet meenemen volgt nog 

 

 



30 Oktober 

we gaan griezelen, trek je engste 

verkleedkleren aan het is halloween vergadering 

meebrengen : centje voor een vieruurtje, scoutsdas 

6 November 

ewa gabbers vandaag zijn het de 

befaamde jonny games 

must : verkleden + das, centje voor een vieruurtje 

13 November 

dees weekend is het pallieteravond 

neem je ouders en familie mee 

deze dag is het spijtig genoeg geen scouts 

20 November 

vandaag gaan we op verplaatsing 

het is bosspel 

meenemen: fiets, centje voor een vieruutje 

27 November 

we gaan kijken wie de beste schot is 

het zijn highlandgames 

!!! centje voor een vieruurtje, schotse kledij 

 

 

 



4 December 

hij komt , hij komt , de lieve goede Sint 

vandaag is het sinterklaas vergadering 

!!! centje voor een vieruurtje 

9 December 

voor sommige onder ons zijn de examens van start gegaan. 

vanaf vandaag is het op vrijdag vergadering. 

. trek je beste kostuum aan: het zijn casino games 

!!! centje voor een vieruurtje 

16 december 

vandaag gaan we zien wie het het beste kan ontwijken 

we gaan het grote tennisbal spel doen 

!!! centje voor een viertuurtje 

23 december 

we gaan feest vieren, morgen is het Kerstavond 

dat betekend maar 1 ding = Kerstfeestje 

de info wordt later nog gedeeld 

 

 

 

 

 

 

 



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 

-scouts trui  

 

 

 

 

 

 



Leute en wist-je-datjes 

  

Het is zwart-wit en springt op en neer. Wat is het? 

Een Springuin 

 Marieke neemt elke dag een dropje mee voor de juf. Maar vandaag heeft ze er geen. 

De juf vraag: ‘waarom heb je geen dropje mee?’ Waarop Marieke antwoord: ‘mijn 

konijn is weggelopen’ 

   

Er lopen 2 ballonnen in de woestijn. Zegt de ene ballon tegen de andere: ‘kijk uit, een 

cactussssssssssssssss’. Roept de andere: ‘ik ben niet BANG!’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist je dat… 

… dit het eerste wist-je-datje van het nieuwe jaar is                                                                                                                 

… dat dit wil zeggen dat er een nieuw jaarthema is                                                                                                                              

… dit thema ‘das goesting’ is                                                                                                                                                          

… dit nieuwe jaar ook nieuwe leiding met zich mee brengt                                                                                                      

… dit Freek, Lukas en Wout zijn                                                                                                                                                                              

… ze er veel zin in hebben                                                                                                                                                                              

… ze hopen dat jullie ook veel zin hebben in het nieuwe jaar                                                                                                             

… er ook nieuwe 1ste bij zijn                                                                                                                                                             

… ze heel veel gaan leren van de 2e en 3e jaars                                                                                                                                   

… er binnenkort een super tof belofteweekend op komst is                                                                                                                     

… we hier super toffe spelletjes gaan spelen                                                                                                                                         

… hier ook de patrouilles verdeeld worden                                                                                                                                         

… jullie hier ook dan een dierennaam voor mogen zoeken                                                                                                            

… er ook een toffe kreet bij hoort                                                                                                                                                         

… jullie dit dan mogen roepen op het einde van elke zondag                                                                                                                

… jullie ook super veel gaan sjorren dit jaar                                                                                                                                             

… dit maar een dom grapje is                                                                                                                                                         

… dat dit eigenlijk toch echt geen grapje is                                                                                                                                         

… jullie dit wel goed moeten kunnen voor op kamp                                                                                                                                

… jullie kamp supergraaf tentenkamp is                                                                                                                                                   

… jullie zelf tafels en kookvuren hier moeten sjorren                                                                                                                         

… jullie dus ook zullen koken op een houtvuur                                                                                                                                      

… dit vorig jaar echt super goed gelukt was                                                                                                                                          

… dit een grapje is                                                                                                                                                                                

… dit toch geen…. Oke nee dit is wel echt een grapje                                                                                                                             

… de tafels wel goed waren gesjord                                                                                                                                                                                  

… dit voor sommige tafels wel waar is                                                                                                                                           

… voor we op kamp vertrekken nog heel wat zotte zondagen moeten doen                                                                                  

… we hier de zotste toeren gaan uithalen                                                                                                                                  

… we dus ook grave dorpspelen gaan doen                                                                                                                                        

… er ook zeker bosspelen zullen zijn                                                                                                                                                                 

… er ook wel rustgevende zondagen zullen zijn                                                                                                                                      

… dit niet waar is                                                                                                                                                                                       

… wij sterke beren zijn die alleen maar zotte toeren uithalen                                                                                                             

… we dus niet rusten op zondag                                                                                                                                                           

… we dus alles zullen geven wat we hebben                                                                                                                                            

… we zeker ook wel eens gaan zwemmen dit jaar                                                                                                                                

… dit is zodat jullie allemaal eens kunnen wassen                                                                                                                              

… de scouts ook super toffe evenementen organiseert                                                                                                                       

… 1 hier van repmond rock is                                                                                                                                                                 

… we hopen dat jullie hier allemaal naar toe zijn geweest                                                                                                                   

… jullie ook zeker naar de pallieteravond moeten komen                                                                                                                     

… hier heel lekker eten wordt gemaakt                                                                                                                                                 

… het dus echt wel de moeite waard is                                                                                                                                                  

… wij ook koercafé terug organiseren dit jaar                                                                                                                                      

… dat dit super tof is om te doen                                                                                                                                                            

… het bijna tijd is om deze wist-je-datjes af te ronden                                                                                                                        

… dit dus 1 van de laatste wist-je-datjes is                                                                                                                                            

… dit eigenlijk toch niet waar is                                                                                                                                                        

… de pagina nog wel een beetje verder gaat                                                                                                                                         

… dit eeecht bijna de laatste is                                                                                                                                                        

… dit de laatste is                                                                                                                                                                                    

… dit toch niet waar was                                                                                                                                                                    

… dit daadwerkelijk niet het laatste is                                                                                                                                                       

… dit nog steeds niet                                                                                                                                                                                

… deze ook niet de laatste is                                                                                                                                                       

… dit wel de voorlaatste is                                                                                                                                                            

… we jullie elke zondag willen zien om er topzondagen van te maken! 

 



Lidgeld 

Lidgeld 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 16 oktober over te 
schrijven. 

 
 

Neem zeker ook centjes mee om iets te kopen tijdens het vieruurtje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Contactgegevens van de leiding 

Jv – leiding  Adres  Gsm nummer e-mail  

Freek 
Roelandts  

Rupelmondestraat 
210 
9150 Bazel 

0491 49 72 91 freek.roelandts@scoutrupelmonde.be  

Lukas 
Gorrebeeck 

Geeraard de 
Cremerstraat 46 
9150 Rupelmonde 

0478 08 64 69 Lukas.gorrebeeck@scoutsrupelmonde.be 
. 

Wout 
 Buytaert  

Veldstraat 40  
9150 Rupelmonde  

0477042658 Wout.buytaert@scoutsrupelmonde.be  

 

 

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

Groepsleiding  Adres Gsm nummer  e-mail 

Michiel stoop  Hoogstraat 41, 
Baze 

0492/60.33.25 michiel.stoop@scoutsrupelmonde.be  

Lasse Cool  Negenoogstraat 
4 
1940 Steendorp 

0476 71 24 47 Lasse.cool@scoutsrupelmonde.be  

 

Algemeen emailadres voor de groepsleiding: groepsleiding@scoutsrupelmonde.be  

 

Oudercomité Adres  Gsm nummer  e-mail 

Nele de sloover  Veldstraat 40  
9150 
Rupelmonde  

04/98 46 00 54 Nele.de.sloover@scoutsrupelmonde.be  
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