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Beste scouts-liefhebbers,  
Ondanks de strengere Coronamaatregelen die ons opgelegd 
zijn, zijn we super blij dat we scouts mogen blijven geven! 
Fingers crossed dat het zo blijft!  
In dit algemeen deel lees je hoe de maanden november en 
december er voor Scouts Wezemaal zullen uitzien.   
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Corona 
Het kan zijn dat door COVID-19 de scouts andere regels opgelegd zal 
krijgen wanneer de besmettingen (jammer genoeg) de hoogte in blijven 
gaan. Om deze zo snel mogelijk in de praktijk te kunnen toepassen, 
zullen we jullie dan ook steeds via mail op de hoogte houden over wat er 
van de leden verwacht wordt. 
  
Momenteel zijn dit de regels die zeker deze twee maanden nog geldig 
zullen zijn: 
 

- Iedereen neemt elke week een eigen drinkbus mee  
- Activiteiten worden enkel buiten gegeven. Warme en regendichte 

kledij is dus zeker aangeraden. (Wanneer het echt stormweer is 
kan het zijn dat we last minute de scouts afzeggen, hierover zal 
dan een mail verstuurd worden) 

- Kapoenen en welpen moeten zich iedere week inschrijven om naar 
de scouts te komen via een link die op facebook/ de website zal 
verschijnen 

- Jv’s en givers worden verwacht elke week hun (herbruikbaar!) 
mondmasker mee te nemen naar de scouts  

 
 
Pannenkoekenweekend 
Zoals de meesten van jullie wel zullen weten organiseren wij met Scouts 
Wezemaal elk jaar in november ons heus pannenkoekenweekend!  
Dit jaar hebben we met pijn in ons hart moeten beslissen om het niet te 
laten doorgaan omwille van Corona.  
De eerste keer in jaren zal de maand november er dus ietsje minder 
smakelijk uitzien L L L L L  
Volgend jaar zijn we (hopelijk) dubbel en dik terug met de grootste editie 
ooit!  
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Inschrijvingen  
Inschrijven voor dit scoutsjaar 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 ouders die nog niet betaald hebben, gelieve dit zo snel mogelijk in 
orde te brengen. Hieronder vindt u de gegevens die u nodig heeft voor 
de betaling.  
Schrijf je kind in en steun de scouts!  
In 2020 hebben wij nauwelijks evenementen kunnen organiseren en 
daardoor ook veel minder inkomsten gehad omwille van Corona.  
Alle beetjes helpen om onze kas te ‘spijzen’. Daarom geven we je de 
mogelijkheid om te kiezen welk bedrag je wil of kan besteden aan de 
inschrijving van je kind(eren). 
Blijf je graag het oorspronkelijke bedrag betalen, geen enkel probleem. 
 
Wij voorzien drie mogelijke inschrijftarieven:  
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Contact 
Indien u toch nog met vragen zit kan u altijd een mailtje sturen naar 
info@scoutswezemaal.be of terecht bij de groepsleiding voor of na de 
scouts. Bij vragen over takprogramma’s neemt u best contact op met de 
takleiding of stuurt u een mail naar de adressen op de deze pagina.  

We houden jullie ook altijd op de hoogte via onze facebookpagina: 
www.facebook.be/scoutswezemaal 

 
Leidingsploeg 2020-2021 
	
Kapoenen   Mail: kapoenen@scoutswezemaal.be	
Yorben Jacobs   Lozenhoek 15, 3220 Sint-Pieters-Rode  0489/61.51.03	
Tine Leers T   Bergzichtstraat 15, 3111 Wezemaal  0474/21.64.95 
Tade Keymeulen   Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar   0488/02.74.24  
Stien Wallays   Duitsveldbaan 14, 3111 Wezemaal  0477/30.78.90 
	
Welpen    Mail: welpen@scoutswezemaal.be	
Marie Schoolmeesters T Donkerstraat 7, 3200 Gelrode   0474/88.90.04	
Yasmine Hamdaoui  M Veeliedenstraat 41, 3221 Nieuwrode  0476/07.74.89	
Marte Saeys  GRL   Beatrijslaan 78/B, 3110 Rotselaar   0479/36.57.22	
Janne Nijs    Zandstraat 61, 3221 Nieuwrode   0499/60.59.08  
Nina Keymeulen  Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar  0474/84.04.62	
	
Jonggivers  Mail: jonggivers@scoutswezemaal.be 	
Marte Oris  GRL  Dorpsstraat 27, 3200 Gelrode   0493/18.00.79	
Indu Bastijns    Veeliedenstraat 41, 3221 Nieuwrode  0473/59.08.62 
Charles Crevecoeur   Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar   0476/24.27.01 	
Ineke Vanmeerbeek   Tussenhagenweg 7, 3111 Wezemaal  0475/61.26.57 
	
Givers    Mail: givers@scoutswezemaal.be  
Miek Meus   T M  Eektstraat 50, 3111 Wezemaal   0496/82.12.12	
Gilles Crevecoeur   Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar   0495/90.99.89 
Marjolein Huybens   Kraaikant 92, 3221 Nieuwrode   0479/36.13.09  
Lena Aerts    Pastoor Dergentstraat 30, 3200 Gelrode  0498/72.13.11 
	
Jins      Mail: jins@scoutswezemaal.be  
Kris Tuerlinckx     Heirbaan 52/A, 3110 Rotselaar   0478/72.14.90	
Lukas De Bontridder GRL Abdijlaan 41, 3111 Wezemaal   0499/30.07.90  
 
 
T = Takleiding    GRL = groepsleiding   M = Materiaalmeester 	
Mail groepsleiding: info@scoutswezemaal.be 


