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Intro: Woordje van onze groepsleiding 
 

Beste ouders, leden en nieuwkomers  

Hopelijk hebben jullie genoten van alle leuke verhalen die uw kinderen hebben meegebracht van kamp. 
Wij, de leiding, hebben in elk geval heel veel plezier gehad met de leden! Na zo’n knallend kamp komt 
natuurlijk weer een kersvers jaar. Hierin zal de leiding weer de volle 110 procent geven om de leden te 
entertainen en van ieder een echte scout te maken. Hiervoor hebben wij dit jaar versterking gekregen! Met 
veel vreugde mogen wij Jens, Joren, Inès, Ayco en Siebe verwelkomen! Met deze 5 gemotiveerde nieuwe 
leiding zullen wij de kinderen nog meer plezier kunnen bezorgen! Over de nieuwe leiding kan je meer lezen 
op pagina 21. Helaas hoort er zoals ieder jaar bij elke verwelkoming ook een afscheid. Dit jaar zijn er maar 
liefst 8 leid(st)ers uit de scouts gegaan, met name Jochen, Tim, Vic, Arno, Achiel, Axel, Tibert en Noa. We 
wensen hen veel succes met hun toekomst en hopen ze af en toe nog eens terug te zien! 

Ook bij de groepsleiding komt er soms verandering! Dit jaar bestaat ons groepsleidingsteam weer uit twee 
personen: Rik en Bent! Bent zal dus het team van de groepsleiding versterken en de fakkel van onze 
voormalige groepsleiders Arno en Vic overnemen. Deze heren hebben besloten om een punt achter hun 
scoutscarrière te zetten om zich meer te kunnen focussen op hun werk en toekomst. We zijn er wel zeker 
van dat nog steeds op dit topduo zullen kunnen rekenen! Arno en Vic, bedankt voor jullie jarenlange inzet 
als groepsleider van onze scouts! Arno en Vic hun opvolger, Bent, is een zeer enthousiaste leider waar je 
steeds op kan rekenen en we zijn blij om hem onze nieuwe groepsleider te noemen! Bent, veel succes! Je 
zal dat uitstekend doen.  

Ook zouden we graag iedereen bedanken die reeds in onze nieuwe lokalen is komen werken. Door al die 
enthousiaste ouders zijn we geraakt waar we nu zijn! Maar we zijn er nog lang niet!! Binnen moet er nog 
heel wat gebeuren: elektriciteit, plinten zetten, sanitair, verven, opruimen, kuisen, ... Aangezien wij niet 
beschikken over het budget om professionele arbeiders in onze lokalen te laten werken, rekenen we 
uitsluitend op vrijwilligers... Daarom zouden we graag ALLE ouders oproepen om ons te komen helpen in 
de werf. Het is broodnodig da er veel helpers komen zodat uw kinderen er snel geniet van zullen hebben. 
Beste ouders, leden, oudleiding: we rekenen op u! Zet u zo snel mogelijk op aanwezig op de doodle die u 
in volgende link kan vinden: bit.ly/scoutsnieuwenrodebouwtenikkomhelpen We hebben iedereen nodig! 
Dank bij voorbaat. Blijf trouwens op de hoogte via onze facebookgroep ‘Scouts Nieuwenrode bouwt’! Stuur 
een verzoek en wordt lid van deze groep!  

Dit jaar organiseren we ook ons jaarlijks Vedettweekend! Deze zal doorgaan op 28 en 29 oktober. 
Normaliter zal dit starten met een jeugdfuif op vrijdag en een spaghettizwier op zaterdag met daarna een 
retrofuif met een optreden van een band en dj’s die de avond knallend afsluiten. Dit weekend is de grootste 
bron van inkomen om onze gebouwen de financieren, dus komen is de boodschap!  
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Heb je nog vragen? Gelieve ons daarvoor te contacteren of aan te spreken. Eventuele vragen en 
opmerkingen kunnen jullie dus aan ons richten via groepsleiding@scoutsnieuwenrode.be of op de volgende 
nummers: Bent: 0460/96.71.72; Rik: 0474/21.99.25. 

Praktische informatie en updates kan je terugvinden op onze website en onze pagina’s op sociale media: 
kijk naar het kader hieronder!  

Wij kijken alvast uit naar het nieuwe jaar!  

Tot zondag!  

 

Met enthousiaste groetjes, Rik en Bent  

Groepsleiding Scouts De Vlasbloem - Nieuwenrode  

 

 

Dit jaar is er ook een nieuw jaarthema ‘DAS Goesting’! Na een leuk kamp heeft 
de leiding weer goesting om er een knallend jaar van te maken… Das goesting! 
Hierbij hoort ook een nieuw jaarteken. Dat wordt u gratis aangeboden vanuit 
de scouts. De leden krijgen deze op de eerste vergaderingen mee.  

Er staan tal van activiteiten gepland dit jaar! Je kan deze “maandschorsen” 
allemaal terugvinden in dit vlasbloempje, dat om de 3 maanden verschijnt!  

 

Meer info: 

Website: www.scoutsnieuwenrode.be 

Facebook: 
https://www.facebook.com/ScoutsNieuwenrode 
(algemene pagina scouts Nieuwenrode)  

https://www.facebook.com/groups/731468110552398 
(‘Scouts Nieuwenrode Bouwt’-groep: onze 
verbouwingen)  

Instagram: 
https://www.instagram.com/scouts.nieuwenrode/  

Scoutsvergaderingen: 
Waar? Paddegatstraat 53a, 1880 Nieuwenrode (achter 
de parochiezaal ‘De Mispelaer’)  

Wanneer? Zondagnamiddag 14.00u-17.00u (kapoenen 
en kawellen) en 14.00u-18.00u ( jonggivers, givers, jins)  

 

http://www.scoutsnieuwenrode.be/
https://www.facebook.com/ScoutsNieuwenrode
https://www.facebook.com/groups/731468110552398
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KAPOENEN  
 

Hey liefste Kapoentjes! 

Zijn jullie al een beetje uitgerust van het kamp, en zijn jullie klaar om er dit jaar een topjaar van te maken? 

Wij, jullie leiding, alvast wel! We hebben heel wat leuke spelletjes voor jullie voorzien die we dit jaar 

samen gaan spelen. Hieronder vinden jullie dan ook de eerste maanschors van het jaar. Kunnen jullie aan 

de hand van de prentjes raden wat we gaan doen? 

Veel groetjes, 

 

 
04/09:        11/09: 

 

 

 

 

 

 

18/09:       25/09: 

 

 

 

 

 

 

02/10:       09/10: 
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16/10:       23/10: 

 

 

 

 

 

30/10:       06/11: 

 

 

 

 

 

 

Leiding verdeling – samenspel- plantjesverkoop – leiding weekend (geen scouts) – overgang – alles op 

wieltjes – Hollandse namiddag – reuze ganzenbord – vedett weekend – het grote puzzelspel  

Jullie leiding 

 

Scan de QR-code om 

deel te nemen aan de 

whatsappgroep! 
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Kawellen  
  

 Liefste kawellen  

EINDELIJK!!! Het nieuwe scoutsjaar is daar en dit wordt geen normaal jaar! Wij hebben alvast 

super leuke spelletje voor jullie in petto. Hopelijk zien we jullie elke zondag met enorm veel 

enthousiasme! Raden jullie mee wat we allemaal gaan doen?  

 



Horizontaal 
3.  02/10: Wie is een echte kawel? 

5.  18/09: ... verkoop voor Kom op Tegen 

Kanker 

7.  25/09: Geen scouts want leiding is op ... 

 

9. 11/09: Groot spel met ouder(s) 

10. 06/11: Verzorg jouw kleine ... 
 

Verticaal 
1. 29/10: Waar kunnen we spaghetti komen eten? Op ... 

2. 09/10: De vloer is ... (breng iets mee op  wieltjes) 

4. 16/10: Welkom in de beestenboel (kom verkleed als ...) 6. 04/09: Wie wordt jullie 

...? 

8. 23/10: Waar is …? 
 

 

 
  

  

 

  

Scan de QR-code om 

deel te nemen aan de 

whatsappgroep! 
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JONGGIVERS  
 

 Hey stoere Jogi’s,  

Hier zijn we dan met onze 1ste maandschors van het nieuwe scoutsjaar. Wij zijn er helemaal klaar voor 

en hebben er enorm veel zin in, jullie zeker ook!  DAS GOESTING !!!  Hieronder alvast een voorproefje 

van wat ons  de komende maanden allemaal te wachten staat.   

 

 

  

09 / 04     
Wie  wordt   jullie  

leiding   
 

  
  

  
09 / 11   

Bangelijk   
s amenspel   

18 / 09   
Wij gaan ons  

inzetten voor het  
goede doel!   

/ 25 09   
Geen scouts,   

  j ullie leiding gaat  
op   w eekend   

10 / 02   
  Klaar om te  
bewijzen dat  

jullie echte  jogi’s  
zijn?   

10 09 /   
E chte  

scoutsnamiddag!   
  

10 / 16   
Ruilen   
r uilen   
ruilen!   

23 / 10   
Drugsspel   

30 / 10   
W ij zien jullie  op   
Vedetteweekend   

06 / 10   
Goldrush   

W ij gaan  samen  knallen dit jaar   !   
Groetjes ,   jullie   leiding   
Warre, Tom, Dries, Maarten en Ayco   

Scan de QR-code om 

deel te nemen aan de 

whatsappgroep! 
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GIVERS  
 

04/09: 熟人遊戲 

 

 

11/09: 與其他組一起玩 

 

 

18/09: 植物銷售 

 

 

25/09: 領導週末去 

 

 

02/10: 洗禮 
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09/10: 動物遊戲 

 

 

16/10: 黑手黨遊戲 

 

 

23/10: 越南阿爾迪 

 

 

30/10: 

!!!!! 

 

06/11: 大型測驗 

 

 

 

Groeten van 布拉姆, 斯坦, 朱爾

斯 en 野野 
 

 

 Scan de QR-code om 

deel te nemen aan de 

whatsappgroep! 
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Jins 

                                                

                                                

                                               

                                               

                                                 

 

Startdag Samenspel 

Plantjesverkoop Geen scouts 

overgang fotozoektocht 

Stadsspel Ingang vedett 

vedettweekend Xtreme oldschool 

Greetz niels, bent en filo xxx 

Scan de QR-code om 

deel te nemen aan de 

whatsappgroep! 
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FAQ: Veelgestelde vragen  
1. Waar koop ik een uniform?  

Wat het uniform inhoudt voor elke tak, vind je terug op onze website1 of op de volgende bladzijde. Sommige 

zaken zijn verkrijgbaar in de Hopper winkel (Antwerpen, Brussel, Leuven), andere bij ons. De leiding van scouts 

Nieuwenrode bezit zelf bijvoorbeeld nog tweedehands uniformen (hemden en broeken). Je kan elke zondag 

tweedehandskledij van ons kopen aan 15 euro. Wij waarschuwen wel: we hebben niet alles!   

2. Lidkaart van Scouts en Gidsen Vlaanderen: wat, wanneer en waarom?  

Een lidkaart bewijst dat je bent aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. De leiding geeft de lidkaart aan het 

lid wanneer de administratie van de inschrijvingen zijn afgerond. Het kan even duren vooraleer een lid zijn of 

haar kaart krijgt. (De leiding zal ze uitdelen als zij die krijgen van Scouts en Gidsen Vlaanderen) Op de kaart staat 

het lidnummer, die je nodig hebt om bijvoorbeeld te registreren op bepaalde websites van de scouts. De lidkaart 

zelf is bovendien ook een klantenkaart bij Hopper winkels of de Banier, waar scoutskleren en handige spullen 

verkrijgbaar zijn.   

3. In welke groep zit mijn kind?  

 Kapoenen: 6-8 jaar (1e-3e leerjaar)   Givers: 14-16 jaar (3e-4e middelbaar)  

 Kawellen: 8-11 jaar (4e-5e leerjaar)   Jins: 16-18 jaar (5e-6e middelbaar)  

 Jonggivers: 11-14 jaar (6e leerjaar, 1e-2e middelbaar)  

  

4. Wanneer kan ik bij de scouts komen?  

Als je zes jaar bent of wordt in het jaar van het eerste scoutsjaar, mag je lid worden van de scouts. Dit jaar 

ontvangen wij dus kinderen vanaf het geboortejaar 2014. Kinderen mogen uiteraard ook later in de scouts 

komen: iedereen is welkom. Als je 18 jaar bent of wordt, word je verwacht om leiding te worden.  

5. Hoe schrijf ik mijn kind in?  

Onze werkwijze van de inschrijvingen staat beschreven op de website. Ga hiervoor naar de pagina “INSCHRIJVEN” 

op onze site.   

6. Hoe zit het met onze lokalen?  

De bouw van onze lokalen in de Paddegatstraat is gestart sinds augustus 2018 en is voorlopig nog steeds niet 

afgerond. Qua binnenwerken moet er nog gevloerd worden, geplamuurd etc. Wij rekenen op vrijwillige hulp van 

ouders, leden en oudleiding. Meld je aanwezigheid op: bit.ly/scoutsnieuwenrodebouwtenikkomhelpen  

7. Wanneer vindt het scoutskamp plaats?  

Het kamp wordt ieder jaar gepland in de laatste twee weken van de maand juli. Dit scoutsjaar vindt het kamp 

dus plaats vanaf woensdag 19 juli 2023 voor de jonggivers en givers en vanaf zondag 23 juli 2023 voor 

kapoenen en kawellen. Zet dit alvast in jullie agenda! Ons kamp stopt voor iedereen op zondag 30 juli 2023.   

NOG VRAGEN? CONTACTEER GERUST DE (GROEPS)LEIDING: zie gegevens achteraan het boekje!  

  

 
1 Ga op onze website naar “OVER ONS” en klik op die pagina op “Ons uniform”, laatst aangepast in augustus 

2021.   

https://doodle.com/poll/idpp44grhmiknm3z
https://doodle.com/poll/idpp44grhmiknm3z
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Hoe schrijf je je kind in?  
VOOR KAPOENEN EN KAWELLEN:  

Voor de inschrijving van kapoenen en kawellen komt de leiding thuis langs. Zo kunnen ouders vertrouwd raken met de 

leiding en onze scoutswerking door kennis te maken en vragen te stellen. Dit gebeurt voor het grootste deel in september. 

De nieuwe leden die erbij komen in latere maanden, kunnen uiteraard nog later ingeschreven worden.   

--> Indien uw kind VORIG JAAR al lid was en u uw kind wenst te herinschrijven: Van oud-leden hebben we reeds de nodige 

adresgegevens om thuis langs te komen. U mag in de maanden september en oktober een bezoek verwachten van de 

leiding. Wanneer ze bij u thuis komen, updaten zij de contactgegevens, vullen ze een medische fiche in en wordt het 

inschrijvingsgeld betaald. Indien uw adres- of contactgegevens zouden veranderd zijn, gelieve dan zo spoedig mogelijk de 

leiding van de tak van uw kind te verwittigen. Contactgegevens vind je hier.  

--> Indien u volledig NIEUW bent en u uw kind voor de eerste keer wenst in te schrijven: Van de nieuwe leden 

hebben we uiteraard nog geen contactgegevens. Om alles vlot en overzichtelijk te laten verlopen, verzoeken wij aan 

nieuwe ouders om een Google-formulier  (link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/view form ) in te 

vullen met basisgegevens. Zo krijgt de leiding de nodige gegevens om de inschrijving van uw kind te vergemakkelijken. 

Wanneer zij je ingevulde gegevens ontvangen, komen zij langs bij u thuis om uw kind in te schrijven.  

VOOR JONGGIVERS, GIVERS EN JINS:  

Aangezien ouders van jonggivers, givers en jins de scoutswerking na zoveel jaren al goed kennen, gaan we bij die takken niet 

thuis langs. Wanneer ouders daar echter nood aan hebben (bv. in het geval van nieuwe leden), komen we wel op 

huisbezoek om het kind in te schrijven. Over het algemeen organiseren wij echter inschrijvingsmomenten op de 

scoutslokalen om kinderen in te schrijven. Dit gebeurt telkens op de volgende dagen na elke scoutsactiviteit. Gelieve uw 

kind dus in te schrijven op de inschrijvingsmomenten die vallen op de volgende dagen:  

- Zondag 4 september 18u-18u30  

- Zondag 11 september 18u-18u30  

- Zondag 18 september 18u-18u30  

--> Indien uw kind VORIG JAAR al lid was en u uw kind wenst te herinschrijven: Ga naar een van de inschrijvingsmomenten 

op onze scoutslokalen (zie hierboven). Indien uw kind er pas later bijkomt (bv. pas in november, na de 

inschrijvingsmomenten dus), gelieve dan de leiding van de tak van uw kind aan te spreken dat u uw kind wenst in te 

schrijven.  

--> Indien u volledig NIEUW bent en u uw kind voor de eerste keer wenst in te schrijven: Nieuwe leden mogen gerust ook 

naar de inschrijvingsmomenten op de lokalen gaan (zie hierboven). Maar indien u dit wenst, kan de leiding ook thuis 

langskomen om uw kind in te schrijven. Inschrijvingsmomenten op de lokalen gaan dan ook zeer snel en er is bijna geen tijd 

om veel vragen te stellen, indien u die heeft. Indien u dus wilt dat de leiding thuis langskomt, gelieve dan volgend Google-

formulier (link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/view form ) in te 

vullen met contactgegevens. Zo krijgt de leiding die gegevens om bij u thuis langs te gaan om het kind in te schrijven, indien 

u dit wenst.  

Nog vragen i.v.m. ons systeem van inschrijvingen? Gelieve dan de groepsleiding te contacteren.   

 

 

 

 

https://scoutsnieuwenrode.scoutsgroep.be/node/14
https://scoutsnieuwenrode.scoutsgroep.be/node/14
https://scoutsnieuwenrode.scoutsgroep.be/node/14
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/viewform?usp=sf_link
https://scoutsnieuwenrode.scoutsgroep.be/inschrijven
https://scoutsnieuwenrode.scoutsgroep.be/inschrijven
https://scoutsnieuwenrode.scoutsgroep.be/inschrijven
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9tfmYgQLSFKm40cf9UcqrT_YwMQugzI_yGKcujTsbFpi7A/viewform
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Het officiële uniform  
1) UNIFORM: Wat is verplicht qua kledij?  

Voor kawellen, jonggivers, givers, jins en leiding:  

• beige hemd + jaarkenteken/groepslintje/takkenteken  
• groene korte broek of rok  
• das en dasring  
• groene trui (niet verplicht)  
• riem (niet verplicht)  

Voor kapoenen:  

• Das en dasring  
• Groene T-shirt of groene/bruine scoutspull + jaarkenteken en groepslintje  
• beige hemd + andere kentekens (niet verplicht)  
• groene korte broek of rok (niet verplicht)  

Verduidelijking: Als kapoen mag je kiezen: ofwel een uniform zoals de rest, ofwel een groene Tshirt/scoutspull! Das, 

dasring, jaarkenteken en groepslintje zijn wel verplicht!  

2) UNIFORM: Wat is verplicht qua kentekens?  
De verplichte kentekens: (deze tekens vind je bij ONS)  

• Jaarkenteken: Elk jaar hebben we een nieuw jaarkenteken, dit kenteken krijg je van je leiding bij het begin van het 

nieuwe jaar.  

• Beloftekenteken: Als tweedejaar-kawel leg je op kamp jouw scoutsbelofte af. Vanaf dan is een beloftekenteken 

uiteraard een must op je uniform. Na je belofte krijg je van je leiding een beloftekenteken.   

• Takkentekens: Takkentekens duiden aan tot welke tak je behoort. Ze dienen aangepast te worden indien je van 

tak verandert. Takkentekens kan je bij de leiding kopen voor € 0.60.  

• Groepslintje: We hebben ook een zwart groepslintje met ons groepsnummer binnen scouting en met onze 

groepsnaam op. Zeer belangrijk voor als er hemden verloren gaan of als we verdwaald zouden zijn. Daarom is dit 

ook zeker verplicht.  

De niet-verplichte kentekens: (deze tekens vind je enkel in de Hopperwinkel!)  

• Het internationale scoutskenteken.  
• Lintje België en Europa: We komen en Europa en meer bepaald uit België, daar zijn we fier op en dat mag gezien 

worden. Zo weten ze in het buitenland waar die rare Jins vandaan komen.  

• Vlaamse leeuw: Scouts en Gidsen Vlaanderen, we komen dus ook uit Vlaanderen en dat mogen de mensen ook 

weten.  

• Provincie schildje Vlaams-Brabant: Nog precieser behoren we tot de provincie Vlaams Brabant.  
• Patrouillelint: Op kamp wordt je tak onderverdeeld in patrouilles. In de aanloop van het kamp ontvangen zij dan 

hun patrouillelinten.  

Mogen er nog andere kentekens op ons Uniform ? NEE !!!  Met onze groep zijn we tegen het kerstboomuniform met 

zoveel mogelijk badgkes, jaarkentekens van vorige jaren, alcoholstift, ... We houden het graag sober. Gelieve bijvoorbeeld je 

rug dus niet vol te plakken met jaarkentekens/takkentekens etc.  
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3) PLAATSING VAN DE KENTEKENS OP HET HEMD  
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4) WAAR koop je dit allemaal?  

Bij ons:  
- Uniform: Bij ons kan je enkel tweedehandsuniformen (!) kopen (zowel hemd, broek/rok als trui), maar let op: we 

hebben niet alle maten! De prijs voor een tweedehands-hemd/broek/trui bedraagt 15 euro.  

- Das en dasring: dit kan je enkel bij ons verkrijgen. Een das bedraagt 7.50 euro en een dasring 1.50 euro.  

- Jaarkenteken, takkenteken en groepslintje: dit kan je enkel bij ons verkrijgen. Een jaarkenteken is gratis. Een 

takkenteken en groepslintje kosten elk 0.70 euro.  

- Belofteteken: dit kan je enkel bij ons verkrijgen: tweedejaars-kawellen krijgen dit nadat ze hun belofte hebben 

afgelegd na het scoutskamp. Dit is gratis.  

!! Indien u een van de bovenstaande zaken wilt kopen, gelieve dan een leid(st)er aan te spreken na het einde van 

elke scoutsactiviteit op zondag (dus om 17u voor kapoenen/kawellen of 18u voor oude takken)  

BIJ HOPPER:  

- Uniform: hemd, broek/rok  

- Niet-verplichte kentekens (zie boven)  

  

 De scoutsdas in onze kleuren is ENKEL bij ons verkrijgbaar, alsook een dasring, jaarkenteken, 

takkenteken en groepslintje. Bovendien kunnen jullie ook tweedehandskleren bij ons kopen aan 

democratische prijzen, maar we hebben slechts een beperkte voorraad. Overige zaken kunnen jullie 

kopen in de Hopperwinkels in de grootsteden (https://www.hopper.be/  

https://www.hopper.be/nl/kleding/uniform )  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

https://www.hopper.be/
https://www.hopper.be/
https://www.hopper.be/
https://www.hopper.be/nl/kleding/uniform
https://www.hopper.be/nl/kleding/uniform
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Ondertussen op de werf… 
We zijn er momenteel nog steeds volop aan het werken! Concreet zijn we bezig met de afwerking van 

de gebouwen. Stopcontacten, de lichten, plinten zetten,…Ook moeten de wc's gehangen worden. Dit 

doen wijzelf (leiding, ouders en leden) vrijwillig elk weekend. Wij beschikken dan ook niet over de 

financiële middelen om hiervoor werkmannen in te schakelen. Het mooie is dat we alles zelf doen, 

maar het nadeel is dat er veel werk op onze schouders valt. Daarom vragen wij jullie, beste vrijwilligers, 

om ons te helpen.  

BESTE OUDER/LID, WIJ HEBBEN UW HULP NODIG!  

We zijn momenteel nog bezig met de binnenafwerking. Wij rekenen hiervoor op vrijwilligers. U kan uw 

aanwezigheid melden via volgende DOODLE: bit.ly/scoutsnieuwenrodebouwtenikkomhelpen 

 

 Zo zijn wij (en onze professionele werfleider) op de hoogte van uw komst! Alvast bedankt voor uw 

hulp!! SAMEN maken we deze prachtige lokalen!  

Alle vragen en opmerkingen: Mail naar vzw@scoutsnieuwenrode.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VERGEET OOK TROOPER NIET! Via Trooper kan je je online bestellingen doen en zo kosteloos 

(oftewel gratis !!) geld bijdragen aan onze scouts. Meer informatie op https://trooper.be/.   

 

ONZE VZW WERFT AAN! Onze organisatie bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en oud-scouts die ons 

met raad en daad bijstaan! Sta je te springen om met ons samen te werken en wil je je dus aansluiten bij ons 

toffe team? Neem dan contact op via vzw@scoutsnieuwenrode.be ! IEDEREEN is welkom!  

  

https://doodle.com/poll/idpp44grhmiknm3z
https://doodle.com/poll/idpp44grhmiknm3z
https://doodle.com/poll/idpp44grhmiknm3z
https://trooper.be/
https://trooper.be/
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Zoek je een babysit? De 

leiding staat paraat! 
 

❖ Leonie Engels  

0468/27.55.15 

 

❖ Karen Van den Berghe 

0474/61.76.74 

 

❖ Luna Scheyvaerts 

0476/24.47.67 

 

❖ De jins 

Contacteer de jinleiding (zie contactgegevens achteraan dit boekje) 
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Scouts Nieuwenrode organiseert….  

VEDETTWEEKEND 2022  
WAAR?  Info volgt nog op onze website, Facebook en Instagram! 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij kijken uit naar jullie komst naar het beste evenement 

van het jaar!  
 

  

Vrijdag 28/10/2022 – zaterdag 29/10/2022  
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Contactgegevens leiding 
 

Alle leiding = leiding@scoutsnieuwenrode.be 

Onze VZW = vzw@scoutsnieuwenrode.be 

  

********************************************************  

Groepsleiding (groepsleiding@scoutsnieuwenrode.be) 

 Rik Teugels   

0474/21.99.25  

rik@scoutsnieuwenrode.be 

Bent Van Buggenhout 

0460/96.71.72 

  

  

  

bent@scoutsnieuwenrode.be  

********************************************************  

Kapoenenleiding (kapoenenleiding@scoutsnieuwenrode.be)  

Luna Scheyvaerts (Takverantwoordelijke)           Karen Van den Berghe 

0476/24.47.67 0474/61.76.74 

luna@scoutsnieuwenrode.be   karen@scoutsnieuwenrode.be  

  

  

Joren De Donder                 Inès Ringoot 

0487/28.86.81 

0492/39.13.51  

Joren@scoutsnieuwenrode.be  Ines@scoutsnieuwenrode.be   

  

  

Jens Rymenants  

0479/41.31.87 

jens@scoutsnieuwenrode.be  

 

 

mailto:Joren@scoutsnieuwenrode.be
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********************************************************  

Kawellenleiding (kawellenleiding@scoutsnieuwenrode.be) 

Noa Leupe (takverantwoordelijke)                   Siebe Van Buggenhout 

0468/16.63.85  0470/84.16.55  

noa@scoutsnieuwenrode.be  siebe@scoutsnieuwenrode.be  

    

Rik teugels                                                                           Leonie Engels  

0474/21.99.25  0468/27.55.15  

rik@scoutsnieuwenrode.be  leonie@scoutsnieuwenrode.be   

********************************************************  

Jonggiverleiding (jonggiverleiding@scoutsnieuwenrode.be)  

Warre Loosvelt (Takverantwoordelijke)                           Tom Soetens 

                             0485/66.40.15      

                     tom@scoutsnieuwenrode.be  

 

                     Ayco Keuleers 

                     0479/13.65.85 

                     ayco@scoutsnieuwenrode.be 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

0471/57.75.64 

warre@scoutsnieuwenrode.be 

 

Dries Amerijckx  

0477/09.80.78  

dries@scoutsnieuwenrode.be   

   

Maarten Luypaert  

0470/04.28.32 

maarten@scoutsnieuwenrode.be   
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********************************************************  

Giverleiding (giverleiding@scoutsnieuwenrode.be)  

Stan Loosvelt  (Takverantwoordelijke)                             Jules De Muynck  

0471/63.04.35   0497/21.41.84  

axel@scoutsnieuwenrode.be  

  

Bram Boulonne  

0483/44.76.54 

vic@scoutsnieuwenrode.be  

  

bent@scoutsnieuwenrode.be  

  

Henno Clarambaux 

 0470/48.49.45 

henno@scoutsnieuwenrode.be  

  

********************************************************  

JINLEIDING (jinleiding@scoutsnieuwenrode.be)  

Niels Demol                                                                             Bent Van Buggenhout 

(Takverantwoordelijke)  

0460/96.71.72 

0471/47.34.83  

niels@scoutsnieuwenrode.be                                             bent@scoutsnieuwenrode.be  

 

  

  

 

Filo Engels 

 

0468/21.74.06  

filo@scoutsnieuwenrode.be  
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Alle takken volgens geboortejaar:  
 

  

 2016-2015-2014              2008 - 2007 

  

  

  

     2013-2012                                                        2006 - 2005  

  

  

  

  

  

2011-2010-2009                                    2004-2003-2002-2001                                           
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De speelhoek 
  

Zorg dat mama Karen op tijd tot bij baby 

Maarten geraakt voordat hij wordt gestolen 

door cupido Jules! Wijs haar de weg via het 

doolhof! 

 

 


