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Beste ouders en leden 
 
De examens van de leiding zitten er inmiddels op dus kunnen we er vanaf nu weer voor de 
volle 100% voor gaan! We kijken er naar uit om zoveel mogelijk leden iedere zondag te 
ontvangen. Lees zeker dit algemeen deel eens door om onze Corona maatregelen even op te 
frissen en al het eerste tipje van de sluier over het kamp mee te pikken. 
 
 
 

 
Precorona 
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Corona 
Omdat we nu maar leiding mogen geven aan groepen van maximaal 10 leden en deze groepen 
iedere week dezelfde moeten zijn gaan we voor deze twee maanden maar 1 inschrijvingslink 
doorgeven aan jullie. Wanneer jullie kind ingeschreven is delen wij hem/haar in in een groepje 
en heeft iedereen elke week een plekje in een groepje.  
Bij het maken van deze groepjes houden we uiteraard zoveel mogelijk rekening met eventuele 
reeds bestaande bubbels en vriendjes en vriendinnetjes, om deze bij elkaar te zetten. Hier 
moeten jullie snuitekes dus zeker geen schrik voor hebben.  
 
Verder gelden nog steeds dezelfde regels:  

o Iedereen brengt zijn/haar eigen drinkbus mee (om 16 uur krijgt iedereen ook een 
drankje van de scouts).   

o De activiteiten gaan allemaal buiten door, zorg dus zeker voor een dikke pull, 
waterdichte schoenen en een goede regenjas. 

o jv’s en givers moeten tijdens heel de activiteit een mondmasker dragen, vergeet dit  
dus zeker niet mee te nemen!  

 
 
Kamp  
Ondanks de sombere situatie waarin we ons nu bevinden, zijn we toch optimistisch over ons 
scoutskamp deze zomer.  
Dit jaar trekken we naar de boerenbuiten in Hotton. 
Voor de kapoenen gaat het kamp door van 21 tot 26 juli. Welpen, jv’s en givers gaan op kamp 
van 21 tot 31 juli. 
 
Als de Corona-regels het toelaten zal er 21 juli een gezellige start-dag plaats vinden op ons 
kampterrein waarbij ouders, zussen en broers, oudleiding… welkom zijn om ons kamp mee in 
te zetten nadat ze hun kleine snuiter zijn komen afzetten.  
Meer info over het kamp zal later zeker nog volgen.  
 
 
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 
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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 
 


