
Scouts & Gidsen P. Benedictus 
Wezemaal	

 ‘t Skoeteke Algemeen Deel April-Mei  
 
 

 
Beste ouders en leden, 
 
Corona houdt ons niet tegen en wij gaan nog steeds gewoon door met de scouts! Verder 
leest u enkele belangrijke info over onze super vette skou(t)sen, de jins, het kamp… Kijk dus 
zeker even verder.  
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Skou(t)sen 
 
Waarschijnlijk hebben jullie het al gehoord: Wij, scouts Wezemaal hebben onze eerste 
ontwerpen van de skou(t)sen gelanceerd! Met deze skou(t)sen maak je je uniform écht 
tiptop in orde! Aarzel dus zeker niet om ze te bestellen via onze online link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuRBWXXMMnWAluohfy4ubD76bY6W037hW
2rNLRE2sBf_bGmA/viewform 
 
Op deze manier proberen 
we toch wat geld in te 
zamelen voor ons kamp 
dit jaar, steun jij ons ook?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamp 
 
Over ons de concrete omstandigheden van het kamp  kunnen we voorlopig nog niet veel 
zeggen. Begin juni zal het kampskoeteke online komen met al de nodige info over het kamp 
en over de inschrijvingen. 
Wel staat het vast dat de kapoenen 
op kamp gaan van 21 tot 26 juli, al de 
andere leden van 21 tot 31 juli. 
 
Dit jaar doen we ook mee aan de 
joyvalle spaaractie voor melk op ons 
kamp! Als u Joyvalle melk drinkt knip 
dan zeker de flapjes eraf en bezorg 
ons deze op een zondag.  
https://www.joyvalle.be/nl-
BE/samen-op-kamp/particulier 
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Naar	aloude	traditie	gaan	de	jins	op	buitenlands	kamp	en	zijn	we	hiervoor	op	zoek	
naar	fondsen.	

Daarom	bieden	wij	onze	diensten	aan	in	ruil	voor	een	overeen	te	komen	aangename	
vergoeding. 

Heb	je	een	leuke	klus,	nood	aan	hulp	bij	werken	in	de	tuin,	zoek	je	een	babysit	of	vind	je	
niemand	om	eindelijk	die	rommel	in	de	kelder	op	te	ruimen,	aarzel	dan	niet: 

Stuur	een	mailtje	naar jins@scoutswezemaal.be 

of	bel	
Kris	Tuerlinckx:	0478/72.14.90	of		Lukas	De	Bontridder:	0499/30.07.90	
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Tot slot 
 
De takprogramma’s bieden ook de komende maanden weer hopen plezier en 
bakken vreugde. Ga dus zeker een kijkje nemen naar wat de leiding voor jou in 
petto heeft!  

Probeer ALTIJD in uniform te komen.  

Mocht je als ouder of lid een vraag, opmerking of suggestie hebben, dan kan je 
hiervoor steeds terecht bij iemand van jouw leiding of bij iemand van de 
groepsleiding via info@scoutswezemaal.be.  

Meer info en een digitaal skoeteke zijn te vinden op :  

www.scoutswezemaal.be  

Volg ons zeker ook op facebook om als eerste op de hoogte te zijn van onze 
activiteiten en om foto’s te zien van onze activiteiten.  

https://www.facebook.com/scoutswezemaal/  

De groepsleiding 
Marte, Lukas en Marte  
AKA MaLuMa 

Bij vragen: info@scoutswezemaal.be  
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Leidingsploeg 2020-2021 

 
Kapoenen   Mail: kapoenen@scoutswezemaal.be	
Tine Leers T   0474/21.64.95 
Yorben Jacobs   	
Tade Keymeulen     
Stien Wallays    
	
Welpen    Mail: welpen@scoutswezemaal.be	
Marie Schoolmeesters T 0474/88.90.04	
Yasmine Hamdaoui  M 	
Marte Saeys  GRL   0479/36.57.22	
Janne Nijs      
Nina Keymeulen  	
	
Jonggivers  Mail: jonggivers@scoutswezemaal.be 	
Marte Oris  GRL  0493/18.00.79	
Indu Bastijns     
Charles Crevecoeur    	
Ineke Vanmeerbeek    
	
Givers    Mail: givers@scoutswezemaal.be  
Miek Meus   T M  0496/82.12.12	
Gilles Crevecoeur    
Marjolein Huybens     
Lena Aerts     
	
Jins      Mail: jins@scoutswezemaal.be  
Kris Tuerlinckx     0478/72.14.90	
Lukas De Bontridder GRL 0499/30.07.90  
 
 
T = Takleiding    GRL = groepsleiding   M = Materiaalmeester 	
Mail groepsleiding: info@scoutswezemaal.be 

 


