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Beste leden en ouders,  
 
Fantastisch nieuws, we mogen gewoon weer scouts geven dit jaar. Dit 
betekent dat we er gewoon weer in vliegen met het nieuwe jaarthema 
“Dromenland in zicht”! Samen brengen we onze fantasie tot leven en 
worden grootse dromen onvergetelijke verhalen. En dit iedere zondag 
van 14 uur tot 17 uur. 
 
 

 
 

BELANGRIJKE DATA 
25 sept: Scouting lekker doen - Inschrijvingen 

3 okt: Overgang 
13-14 nov: Pannenkoekenweekend 

29 april: Scoutalicious  
16 juli: Camion inladen  

21-31 juli: Kamp  
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Kamp - verlorenvoorwerpen 
Het kamp was een gigantisch succes, dat weet iedereen ondertussen al. Toch zijn er 
tal van verlorenvoorwerpen achtergebleven. De eerste vergadering, 5 september, 
zullen deze uitgesteld worden na de vergadering. Neem dus allemaal zeker een kijkje 
en neem mee wat van jou is. Ook op scouting lekker doen wordt alles een laatste keer 
uitgelegd.  

 
De eerste scoutsvergadering  
Zoals elk jaar zal de eerste vergadering doorgaan op de eerste zondag van september. 
De vergaderingen gaan elke zondag door van 14 uur tot 17 uur, behalve wanneer 
anders wordt vermeld in de takskoetekes, kijk deze dus zeker wekelijks na. We 
verwachten dat al de kinderen in uniform naar de scouts komen, voor de 
kapoenen en de welpen houdt dit een groene/bruine broek of rok, een groene t-shirt 
(groene scouts Wezemaal t-shirt kan bij de leiding gekocht worden) en scouts pull (elk 
nieuw lid krijgt er 1 gratis, je kan altijd een nieuwe kopen bij de leiding) in. De jv’s en 
givers dragen ook hun scoutshemd. Elk jaar wordt het uniform minder en minder 
gedragen dus we dringen er dit jaar op aan dat dit terug beter in orde is. U kan zelf ook 
bij ons terecht voor tweedehands scoutskledij.  

 
Corona maatregelen 

Omdat de coronaregels voor jeugdbewegingen op dit moment nog niet duidelijk zijn 
kunnen we hier nog niet veel info over meegeven. Zelf hopen wij op een zo corona-
arm mogelijk jaar zodat we al de kinderen die naar de scouts willen komen kunnen 
opvangen!  
Toch zullen we dit op een zo veilig mogelijke manier doen met al enkele regels in het 
achterhoofd. Zo vragen we aan de ouders om een mondmasker te dragen als ze hun 
kind komen afzetten en ophalen en om achter de barreel te blijven. Aan de barreel zal 
leiding staan om je kind op te vangen en naar zijn groep te begeleiden.  
Op deze manier willen we vermijden dat al de groepen met elkaar in contact komen. 
Ook broers of zussen die niet in dezelfde groep zitten zijn van 14 tot 17 uur even een 
aparte bubbel. 

Verder volgen we de algemene regels in verband met corona, onder andere de hand 
hygiëne. 

 



Scouts & Gidsen P. Benedictus 
Wezemaal	

 ‘t Skoeteke Algemeen Deel Sep-Okt  
 
 

 

Scouting lekker doen – 25 september  
Een nieuw Scouts-Wezemaal-jaar betekent zoals altijd: een nieuwe editie van 
Scouting Lekker Doen!  

Zoals al de wielrennerfans al zullen weten passeert het WK wielrennen dit jaar in 
Rotselaar en dat kunnen we toch niet zo maar voorbij laten gaan? Daarom zal dit jaar 
scouting lekker doen op verplaatsing doorgaan, in het fandorp Frans Verbeeck aan De 
Wip in Rotselaar zullen wij 25 september onze scouting lekker doen laten doorgaan in 
wielrenners thema.  

Hier kan je terecht voor je 
kinderen in te schrijven, de leiding 
wat beter te leren kennen, 
scouteske randanimatie, lekkere 
drankjes, goeie deuntjes… en last 
but not least het WK wielrennen 
volgen op groot scherm!  

 

De dag nadien zullen wij als 
scouts nog steeds in het fandorp 
aanwezig zijn maar zijn de 
inschrijvingen/ kledijverkoop/ 
scouteske randanimatie… niet 
meer open. Wel zal het WK ook 
op zondag op groot scherm te 
volgen zijn met een frisse pint.  

Meer info over scouting lekker doen zal nog volgen via onze facebook pagina, mail, 
flyers…  

Overgang  
Dit is niet zomaar een scoutsvergadering, nee, vandaag worden de oudste kapoenen 
weer de kleinste van de hoop bij de welpen. De oudste welpen worden jv’s en de 
grootste jv’s worden givers. Voor dat ze naar een hogere groep kunnen, moeten ze 
zich natuurlijk eerst bewijzen, door allerlei spelletjes en proeven zullen ze de grotere 
groep overtuigen dat ze over mogen gaan. 

Iedereen welkom, ook de kapoentjes of leden die niet van tak veranderen. 
De overgang begint om 12 uur en zal eindigen om 17 uur. Al de kinderen krijgen in de 
middag super lekker eten dus vergeet zeker geen eetgerief. 
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De kinderen die overgaan nemen best reservekledij mee en 
hebben kleding aan die ZEKER vuil mogen worden. Kijk zeker ook in je takdeel (of van 
de tak naar waar je overgaat) of je iets extra moet meenemen. 

!Opgelet, de overgang van jv naar givers begint al vanaf zaterdagavond!  

 
Eindnoot  

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!!  

Het nieuwe groepsleidingsteam: 
Gilles, Marte, Marte en Stien

 

 

Als jullie vragen/opmerkingen/tips… hebben over de scouts kunnen jullie altijd bij ons 
terecht. Wij zijn voor en na de scouts steeds te vinden in de buurt van de barreel 
vanvoor aan de scouts.  Ook kan u ons contacteren op info@scoutswezemaal.be  

Over specifieke vragen over een tak kan je best rechtsteeks contact opnemen met 
de takleiding, deze vind je terug op onderstaande pagina.  

Voor alle info en het skoetekes surf je naar: www.scoutswezemaal.be   
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Leidingsploeg 2020-2021 
Kapoenen   Mail: kapoenen@scoutswezemaal.be 
 
Tine Leers    T  +32 474 21 64 95 
Kaat Daelemans  
Lena Aerts  
Gilles Crevecoeur  GRL  +32 495 90 99 98 
Katrien Claes   M  +32 471 23 72 97 
Toon Wallays   M  +32 468 27 17 36 
Marjolein Huybens  
	
Welpen    Mail: welpen@scoutswezemaal.be	
 
Miek Meus    T, M  +32 496 82 12 12 
Marte Oris    GRL  +32 493 18 00 79 
Axelle De Clerck  
Tess De Hert  
Kaat Sterckx   
Yasmine Hamdaoui  M  +32 476 07 74 89 
Julie Van Gestel  
Marte Saeys   GRL  +32 479 36 57 22 
 
Jonggivers  Mail: jonggivers@scoutswezemaal.be 	
 
Kris Tuerlickx   T  +32 478 72 14 90 
Stien Wallays  GRL  +32 477 30 78 90 
Sverre Sophie 
Jonas Daenen  
Sarah Vanhecke  
Lus Verduyn  
 
Givers    Mail: givers@scoutswezemaal.be  
	
Ineke Van Meerbeek T   +32 475 61 26 57 
Charles Crevecoeur  
Marie Schoolmeesters  
Lukas De Bondridder 
Janne Nijs   M   +32 499 60 59 08 
Lucas Verleyen 
Nina Keymeulen 
 
T = Takleiding    GRL = groepsleiding   M = Materiaalmeester 	

info@scoutswezemaal.be 


