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Beste leden en ouders,  
2019 is voorbijgevlogen en wensen jullie ook allemaal een gezond en gelukkig 2020 toe! 
Terugblikkend op de hooooopen plezier* dat we vorig jaar maakten hebben we toch ook al 
massa’s veel zin in de nieuwe activiteiten die er aankomen. Lees dit algemeen deel en de 
takdelen zeker goed door want nu zit ook scouts Wezemaal op trooper! 
 

 
            *voorbeeld van zo een hoopje plezier 

 

 
Belangrijke data in 2020: 

 
16 februari: oudercafe 
23 februari: Schaatsen 

1 mei: scoutalicious  
17 mei: spaghetti dag 
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Trooper? Wa’s da?? 

Wel, wij leggen het je graag uit: trooper is een platform waar je terecht kan voor bijna al je 
online aankopen. In plaats van rechtstreeks naar de site te gaan van je aankoop ga je eerst 
langs trooper en op deze manier helpe je ons, scouts Wezemaal, daar ook een handje mee. 
Per aankoop dat je doet via deze site komt er een klein aandeel op onze rekening terecht, 
zonder dat jij ook maar 1 cent meer betaalt!  

Hoe werkt het dan?  
Je gaat naar de site ‘trooper.be’, hier klik je op ‘zoek jouw vereneging’ en zoek je dus voor 
Scouts Wezemaal. Hier kan je dan je online winkel zoeken om verder te gaan naar het online 
shoppen. Voor je verder wordt gestuurd naar je gekozen webshop wordt er eerst gevraagd 
om je naam en mail in te geven, als je niet wilt dat wij weten dat jij hier aan hebt 
deelgenomen kan je dit ook gewoon open laten en ga je anoniem verder.  

Moest het toch allemaal nog niet echt duidelijk zijn is hier een filmpje waar Gert Verhulst het 
voor jullie nog eens uitlegt: https://www.youtube.com/watch?v=ubU0Ja5TEoI  

 

Examenperiode  

De eindejaarsperiode is niet voor iedereen onder ons een heuglijke periode. 
Handboeken worden haastig besteld in de winkel, er wordt verdacht vriendelijk 
geglimlacht naar het meisje uit de aula dat altijd notities neemt, aula’s kennen 
een ongezien bezoekersaantal en met al het angstzweet zou een kleine 
woestijn verzwelgen in een oase. We branden dan ook een kaarsje voor onze 
studerende leiding en wensen hen veel doorzettingsvermogen goede punten. 
Hierdoor zal er in januari voor elke tak MAAR 2 KEER een vergadering gepland 
staan. Deze zullen doorgaan op 12 en 26 januari, 5 EN 19 JANUARI IS HET DUS 
GEEN SCOUTS!! 
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Oudercafe 

16 februari is het weer zo ver, de givers zetten terug hun beste beentje voor om er een 
super gezellige winterbar-editie van te maken. Het koude weer mag dus zeker geen excuus 
zijn om niet te komen want je zal je zeker en vast kunnen opwarmen aan overheerlijke 
drankjes en een hapje.  Iedereen is welkom vanaf 16 uur en het eindigt om 17:30, voor de 
leden blijft het gewoon scouts tot 17 uur dus u hoeft zich tot dan geen zorge te maken over 
hen. 
De bedoeling van oudercafé is bij te kunnen praten met ouders onder elkaar of een moment 
om de leiding (na 17 uur) wat beter te leren kennen of vragen te stellen. Het is een 
evenemtent van de givers en met de winst zullen we dan ook speciale activiteiten voor de 
givers kunnen voorzien. 

 

Schaatsen  

23 februari gaan we met heel de scouts 
schaatsen in Haasrode. 
We gaan met al de takken samen maar 
verwachten dat de leden ook zelf vervoer heen 
en terug hebben. Daarom moedigen wij 
carpoolen zeer sterk aan, zo rijden er niet 
onnodig veel auto’s tot in Heverlee. Als uw kind 
er echt niet geraakt en toch heel graag mee 
gaat schaatsen mag u altijd contact op nemen 
met de groepsleiding, dan horen wij zelf ook 
eens rond of zoeken een oplossing. Dus ook als 
u maar met een half volle auto naar de 
schaatsbaan rijdt mag u dit laten weten aan de 

groepsleiding, zo kan u misschien nog een lid gelukkig maken. 
(info@scoutswezemaal.be) 
Kleed jullie kinderen warm aan en vergeet zeker geen handschoenen en dikke 
skikousen. 
Om mee te gaan schaatsen vragen we of al de leden 5 euro willen meenemen 
(liefst gepast).  
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Scoutalicious  

Zoals elk jaar organiseert 
scouts Wezemaal ook dit 
jaar zijn ultravet feest: 
SCOUTALICIOUS! Deze 
fuif zal doorgaan in de 
Stadsfeestzaal van 
Aarschot op vrijdag 1 
mei. Natuurlijk is dit een 
heel gebeuren en zijn 
ook hier alle helpende 
handen welkom, meer 
info hierover volgt nog 
maar houdt deze datum 
dus zeker vrij als u het mee mogelijk wilt maken.  

 

Inschrijvingen  

Er zijn nog altijd enkele mensen die het inschrijvingsgeld voor 2019-2020 
moeten betalen. Inschrijven voor dit jaar is nog steeds mogelijk. Indien u nog 
interesse heeft, gelieve contact op te nemen met iemand van de groepsleiding 
of een mailtje te sturen naar info@scoutswezemaal.be . Voor de personen die 
nog niet betaald hebben, gelieve dit zo snel mogelijk te doen. Hier vindt u de 
gegevens die u nodig heeft voor de betaling:  

Inschrijvingsgeld jaar 2019-2020: 40 + 5 (drank) EUR per lid  

BNP Paribas – Fortis 
IBAN : BE45 0015 9749 2289 Scouts Wezemaal 
Omschrijving : Naam van kind + Tak  
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Eindnoot  

Wanneer je een vraag hebt, iets wilt zeggen of aan iets twijfelt, aarzel dan zeker niet 
om dit aan de leiding van je kind mee te delen. Ook kan je altijd terecht bij de 
groepsleiding. Zij zijn na de takleiding jullie aanspreekpunt en zullen al jullie vragen 
kunnen beantwoorden. 

info@scoutswezemaal.be  

 

Zoals eerder vermeld begint elke vergadering om 14 uur en eindigt ze om 17 uur 
tenzij dit anders is vermeld in de takskoetekes. Probeer ook altijd zo goed mogelijk in 
orde te zijn met je uniform. 
En last but not least, geniet er elke zondag weer van en maak zo veeeeeel mogelijk 
plezier!!  

Voor alle info en het skoeteke surf je naar:  

www.scoutswezemaal.be  

 

De meest recente info en foto’s vind je op onze facebookpagina:  

www.facebook.com/scoutswezemaal  

 

Het groepsleidingsteam: 
Marte Oris, Lukas De Bondridder en Marte Saeys  
aka MaLuMa 
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Leidingsploeg 2018-2019 
	
Kapoenen   Mail: kapoenen@scoutswezemaal.be	
Lucas Verleyen   T  Vakenstraat 19/A, 3110 Rotselaar    0470/39.69.23	
Lukas De Bontridder GRL Abdijlaan 41, 3111 Wezemaal   0499/30.07.90  
Gilles Crevecoeur   Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar   0495/90.99.89 
Tine Leers    Bergzichtstraat 15, 3111 Wezemaal  0474/21.64.95 
Stien Wallays   Duitsveldbaan 14, 3111 Wezemaal  0497/24.51.67 
	
Welpen    Mail: welpen@scoutswezemaal.be	
Kris Tuerlinckx   T   Heirbaan 52/A, 3110 Rotselaar   0478/72.14.90	
Marte Saeys  GRL   Beatrijslaan 78/B, 3110 Rotselaar   0479/36.57.22	
Charles Crevecoeur   Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar   0476/24.27.01 	
Marte Oris  GRL  Dorpsstraat 27, 3200 Gelrode   0493/18.00.79	
Indu Bastijns    Veeliedenstraat 41, 3221 Nieuwrode  0473/59.08.62 
Nina Keymeulen  Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar  0474/84.04.62	
	
Jonggivers  Mail: jonggivers@scoutswezemaal.be 	
Miek Meus   T M  Eektstraat 50, 3111 Wezemaal   0496/82.12.12	
Tade Keymeulen   Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar   0488/02.74.24  
Janne Nijs    Zandstraat 61, 3221 Nieuwrode   0499/60.59.08  
Baue Olbrechts   Binnendries 17, 3200 Gelrode   0475/60.41.33	
Lena Aerts    Pastoor Dergentstraat 30, 3200 Gelrode  0498/72.13.11 
Joost Verleyen  Mussenstraat 14, 3200 Aarschot  0477/87.22.62	
	
Givers    Mail: givers@scoutswezemaal.be 	
Yasmine Hamdaoui  T M Veeliedenstraat 41, 3221 Nieuwrode  0476/07.74.89	
Yorben Jacobs   Lozenhoek 15, 3220 Sint-Pieters-Rode  0489/61.51.03	
Marjolein Huybens   Kraaikant 92, 3221 Nieuwrode   0479/36.13.09  
Marie Schoolmeesters  Donkerstraat 7, 3200 Gelrode   0474/88.90.04	
Ineke Vanmeerbeek   Tussenhagenweg 7, 3111 Wezemaal  0475/61.26.57	
	
	
T = Takleiding    GRL = groepsleiding   M = Materiaalmeester 	
Mail groepsleiding: info@scoutswezemaal.be 
 
 


