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Woordje van onze groepsleiding 
Beste leden en ouders  

Wij wensen ons betoog te beginnen met het even te hebben over ons Vedettweekend, dat 

plaatsvond  op 29 en 30 oktober. Alweer braken we ons eigen record en oversteeg het aantal 

bezoekers op onze  Vedettfuif vrijdag de kaap van 2400 bezoekers en op zaterdag ontvingen we maar 

liefst 700 mensen.  Ons feestweekend, dat dit jaar nog maar haar 16e editie had, is nog steeds aan het 

groeien... Wat ooit  een klein fuifje was van max. 200 bezoekers is nu één van de grootste 

feestweekends geworden van  omstreken. Ook ons pastafestijn op zaterdag sloeg goed aan. 

Vedettweekend is  een succesverhaal en vooral een zegen in tijden dat we ons geld goed kunnen 

gebruiken voor onze  nieuwe lokalen! 

Onze verbouwingen zetten zich ondertussen verder. Onze leidingsploeg, enkele oudleiding en 

een  klein aantal ouders hebben de afgelopen jaren al hard gewerkt om te staan waar we nu staan. 

Grotendeel van de vloer is gelegd en we zullen stilletjes aan beginnen verven. Er gaat dus een einde 

aankomen,  maar voorlopig is er nog altijd heel wat te doen. Om dit werk rond te krijgen, hebben we 

nog steeds hulp nodig van jullie! Daarom nog eens een vriendelijke oproep om onze Doodle in te vullen, 

idealiter zullen het de laatste keren zijn! 

De doodle om te gaan werken op onze werf tijdens de 

weekends: https://doodle.com/poll/idpp44grhmiknm3z. Praktisch: we mikken op een 10-tal helpers 

per dag; een  werkdag begint op 8u30 en eindigt ongeveer rond 16u30; lunchpakket meenemen. Wij 

voorzien de verdienstelijke drankjes! 

Bon, wat doen we allemaal de komende maanden? Winter is coming… Dus we gaan veel activiteiten 

binnen proberen doen. Wij zouden wel aan alle ouders willen vragen om jullie kind(eren) goed 

te  kleden tegen het weer, dus sjaals, jassen en handschoenen zijn zeker niet uit den boze. Op de 

planning  staat een bezoek van Sinterklaas, een kerstfeestje, Driekoningen zingen en de jins die voor 

een maand  leidinggeven. Meer informatie over elke planning vinden jullie bij de verschillende takken 

in dit boekje.  

Rond de kerstperiode zullen er ongetwijfeld vele ouders aan online 

kerstshoppen doen. Vergeet dan zeker niet dit langs TROOPER te doen. Zo 

kan u aan de scouts Nieuwenrode een deel van ons groot cadeau, namelijk 

de  verbouwingen, financieren. Denk eraan, dit kost u geen enkele cent!  

De hele leidingsploeg wenst u alvast fijne feestdagen!  

Vrolijke kerstgroeten van jullie groepsleiding,  

Vic, Arno en Rik  

Scouts De Vlasbloem  
- Paddegatstraat 53a, 1880 Nieuwenrode 

- www.scoutsnieuwenrode.be 

- CONTACT: Zie p. 19-21 

 

http://www.scoutsnieuwenrode.be/
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Kawellen 
14 nov: Halen we onze beste kookkunsten boven en gaan we lekker smullen 

        

21 nov: Pijltje trek  

28 nov: Rarara 

 

 

5 dec: Komt de sint langs!  

 

 

12 dec: Verrassing, Spannenddd!  

Zaterdag 18 dec: Kerstfeestje  
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26 dec: geen scouts        

2 jan: geen scouts            

9 Jan: 3 koningen  

 

 

 

16 jan: Aangezien de leiding moet blokken voor de examens, nemen de jins het 

roer over en gaan ze met jullie een leuk spel spelen! 

23 jan: Aangezien de leiding moet blokken voor de examens, nemen de jins het 

roer over en gaan ze met jullie een leuk spel spelen! 

30 jan: Aangezien de leiding moet blokken voor de examens, nemen de jins het 

roer over en gaan ze met jullie een leuk spel spelen! 

 

6 feb: Gaan we binnen gezellig een film kijken, denk al maar eens na over welke 

jullie willen kijken.  

 

13 feb: Olympische Winterspelen, brrr.  

 

 GROETJES van Karen, Filo, Warre, Bram en Tom! 
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Jonggivers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van jullie leiding, 

Maarten, Dries, Tim,  

Stan, Jochen en Milena 

14/11 

Pijleke trek 21/11 

Bosspel 

28/11 

VERRASSING!! 

04/12 (ZAT!!) 

SINTERKLAAS 

KOMT 
11/12 (ZAT!!) 

FILMAVOND MET 

VERSNAPERINGEN 

18/12 (ZAT!!) 

KERSTFEESTJE 

26/12 en 02/01 

GEEN SCOUTS: 

Prettige feestdagen! 09/01 

DRIEKONINGEN 

16/01 , 23/01 , 30/01 

JINS GEVEN 

LEIDING 

06/02 

Gezelschapsspelletjes! 

NEEM ER ENKELE MEE! 

13/02 

Valentijn spel <3 
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Jins 
 

 

14/11   incoko yenkampu yangaphandle   

21/11   imfazwe 

27/11   icinema yasebusuku 

4/12     eNgcwele uNicholas 

11/12   incoko yenkampu yangaphandle 

18/12   itheko leKrisimesi 

26/12   akukho ntlanganiso 

2/01    akukho ntlanganiso 

9/01    ookumkani abathathu 

16/01   abalilayo abantwana 

23/01   abalilayo abantwana 

30/01   abalilayo abantwana 

6/02    umdlalo we-ikea 

13/02   iveki yobomi 

 

 

 

 

Nielsko, Achielska, Tiberteki et Rikthu 
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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) 

➢ Kawellen: 8-11 jaar (4e-5e leerjaar) 

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

middelbaar) 

➢ Givers: 14-16 jaar (3e-4e middelbaar) 

➢ Jins: 16-18 jaar (5e-6e 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 20 juli 2022 voor de jonggivers en givers en vanaf zondag 24 juli 2022 voor 

kapoenen en kawellen. De jins gaan dit jaar op buitenlands kamp en zullen vertrekken op een ander tijdstip. Dit 

wordt later nog meegedeeld. Zet dit alvast in jullie agenda! Ons kamp stopt voor iedereen op zondag 31 juli 

2022.  

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
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Het jaarlied 
 

OPGELET: Tijdens alle openingen op kamp zingen we DIT lied en dus niet het lied dat we elke zondag hebben 

gezongen! Zorg dus dat je het liedje kent. Je kan het beluisteren via deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TQB40YgwOyo 

 

In de knoop ging je eten op in rook 

Doet je kompas je de das om 

Ben jij ook iemand die graag de ijfeltoren sjort? 

Of een gamel verkiest boven een bord? 

 

REFREIN 

Kom je er niet uit? 

Samen in touw gaat het vooruit! 

1,2,3,4 vouw ik een bootje van papier 

Spelenderwijs vuren, knopen, koken, lopen zij aan zij 

Scouting brengt het je wel bij! 

 

Ben je klaar? 

Wandelen naar ginder en naar daar! 

Zal de hudo dit kamp houden? 

Een dit jaar enkel water in de beek, niet in de tent 

Ook al zijn we wel wat meer gewend! 

 

REFREIN 

Kom je er niet uit? 

Samen in touw gaat het vooruit! 

1,2,3,4 vouw ik een bootje van papier 

Spelenderwijs vuren, lopen, koken zij aan zij 

Scouting brengt het je wel bij! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TQB40YgwOyo
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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 T-

shirt/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. 
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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. 

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/nl/kleding/uniform
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Zoek je een babysit? Leiding 

staat paraat… 
 

❖ Leonie Engels (enkel in het weekend) 

0468/27.55.15 

 

❖ Karen Van den Berghe 

0474/61.76.74 

 

❖ Luna Scheyvaerts 

0476/24.47.67 

 

❖ Jules De Muynck (enkel vrijdagavond) 

0497/21.41.84 

 

❖ Dries Amerijckx (enkel in het weekend) 

0477/09.80.78 

 

❖ De jins 

Contacteer de jinleiding (zie contactgegevens achteraan dit boekje) 
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Ondertussen op de werf… 
 

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS! 
Wij hebben dringend nood aan helpers. Op 31 december moeten wij immers uit ’t 

Graantje (waar we tijdens de werken verbleven) en dan moeten onze nieuwe lokalen 

achter De Mispelaer in principe af zijn. 

Praktisch: 

- We werken van 8u30 tot 16u30, maar als je niet de hele dag kan, is dat geen probleem! 

- Lunchpakket meenemen is aangeraden 

- Wat moet er nog gebeuren: plamuren, verven, kuisen, opruimen, … De laatste loodjes dus!! 

https://doodle.com/poll/idpp44grhmiknm3z  

De leiding en onze leden zullen u dankbaar zijn! 

 

 

 

 

 

https://doodle.com/poll/idpp44grhmiknm3z
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Contactgegevens leiding 
Alle leiding = leiding@scoutsnieuwenrode.be 

Onze VZW = vzw@scoutsnieuwenrode.be 

 

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

Groepsleiding (groepsleiding@scoutsnieuwenrode.be)

Arno Loosvelt  

0470/83.23.55 

arno@scoutsnieuwenrode.be 

 

Vic Van de Poel  

0474/82.42.70 

vic@scoutsnieuwenrode.be 

Rik Teugels  

0474/21.99.25 

rik@scoutsnieuwenrode.be 

 

 

 

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

Kapoenenleiding (kapoenenleiding@scoutsnieuwenrode.be) 

Jules Demuynck (Takverantwoordelijke) 

0497/21.41.84 

jules@scoutsnieuwenrode.be  

 

Arno Loosvelt 

0470/83.23.55 

arno@scoutsnieuwenrode.be 

 

Luna Scheyvaerts 

0476/24.47.67 

luna@scoutsnieuwenrode.be 

Leonie Engels 

0468/27.55.15 

leonie@scoutsnieuwenrode.be  

 

Henno Clarambaux 

0470/48.49.45 

henno@scoutsnieuwenrode.be  

 

mailto:leiding@scoutsnieuwenrode.be
mailto:vzw@scoutsnieuwenrode.be
mailto:groepsleiding@scoutsnieuwenrode.be
mailto:arno@scoutsnieuwenrode.be
mailto:vic@scoutsnieuwenrode.be
mailto:rik@scoutsnieuwenrode.be
mailto:kapoenenleiding@scoutsnieuwenrode.be
mailto:jules@scoutsnieuwenrode.be
mailto:arno@scoutsnieuwenrode.be
mailto:luna@scoutsnieuwenrode.be
mailto:leonie@scoutsnieuwenrode.be
mailto:henno@scoutsnieuwenrode.be
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******************************************************* 

Kawellenleiding (kawellenleiding@scoutsnieuwenrode.be)

Karen Van den Berghe (Takverantwoordelijke) 

0474/61.76.74 

karen@scoutsnieuwenrode.be 

 

Warre Loosvelt 

0471/57.75.64 

warre@scoutsnieuwenrode.be 

 

Filo Engels 

0468/21.74.06 

filo@scoutsnieuwenrode.be 

 

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

Jonggiverleiding (jonggiverleiding@scoutsnieuwenrode.be) 

Jochen Van den Berghe (Takverantwoordelijke) 

0478/90.73.87 

jochen@scoutsnieuwenrode.be 

 

Tim Cauwenberghs  

0470/89.82.81 

tim@scoutsnieuwenrode.be 

 

Stan Loosvelt 

0471/63.04.35 stan@scoutsnieuwenrode.be 

Tom Soetens 

0485/66.40.15 

tom@scoutsnieuwenrode.be 

 

Bram Boulonne 

0483/44.76.54 

bram@scoutsnieuwenrode.be  

  

 

Milena Geubels 

0494/59.51.38 

milena@scoutsnieuwenrode.be 

 

Dries Amerijckx 

0477/09.80.78 

dries@scoutsnieuwenrode.be  

  

Maarten Luypaert 

0470/04.28.32 

maarten@scoutsnieuwenrode.be  

 

mailto:kawellenleiding@scoutsnieuwenrode.be
mailto:karen@scoutsnieuwenrode.be
mailto:warre@scoutsnieuwenrode.be
mailto:filo@scoutsnieuwenrode.be
mailto:jonggiverleiding@scoutsnieuwenrode.be
mailto:jochen@scoutsnieuwenrode.be
mailto:tim@scoutsnieuwenrode.be
mailto:stan@scoutsnieuwenrode.be
mailto:tom@scoutsnieuwenrode.be
mailto:bram@scoutsnieuwenrode.be
mailto:milena@scoutsnieuwenrode.be
mailto:dries@scoutsnieuwenrode.be
mailto:maarten@scoutsnieuwenrode.be
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******************************************************* 

Giverleiding (giverleiding@scoutsnieuwenrode.be) 

Axel Tuyaerts  (Takverantwoordelijke) 

0468/15.03.01  

axel@scoutsnieuwenrode.be 

 

Vic Van de Poel  

0474/82.42.70 

vic@scoutsnieuwenrode.be 

 

Bent Van Buggenhout 

0460/96.71.72 

bent@scoutsnieuwenrode.be 

 

Noa Huysmans 

0478/16.17.50 

noa@scoutsnieuwenrode.be 

 

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

JINLEIDING (jinleiding@scoutsnieuwenrode.be) 

Achiel Van Buggenhout 

(Takverantwoordelijke) 

0476/09.65.77 

achiel@scoutsnieuwenrode.be 

 

Niels Demol 

0471/47.34.83 

niels@scoutsnieuwenrode.be 

Rik Teugels 

0474/21.99.25 

rik@scoutsnieuwenrode.be  

 

Tibert Merckx  

0487/22.96.96 

tibert@scoutsnieuwenrode.be  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:giverleiding@scoutsnieuwenrode.be
mailto:axel@scoutsnieuwenrode.be
mailto:vic@scoutsnieuwenrode.be
mailto:bent@scoutsnieuwenrode.be
mailto:noa@scoutsnieuwenrode.be
mailto:jinleiding@scoutsnieuwenrode.be
mailto:achiel@scoutsnieuwenrode.be
mailto:niels@scoutsnieuwenrode.be
mailto:rik@scoutsnieuwenrode.be
mailto:tibert@scoutsnieuwenrode.be
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******************************************************** 

Alle takken volgens geboortejaar: 

 

 

     2015-2014-2013    2007 - 2006 

 

 

 

     2012-2011      2005 - 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003-2002-2001-2000-1997 2010-2009-2008 
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Kerstkleurplaten 
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