
 
 
 

 
  

Shelter I: 
Oktober - December 

Scouts Laken – 
Ruusbroec 
B1206G 



Voorwoordje Groepsleiding 
 
Beste ouders en leden 
 
De bovenstaande foto toont alweer hoe ook vorig jaar het kampvuur en het 
hele kamp een groot succes waren. Het ging allemaal over gezellig samen 
babbelen, lachen, spelen, zingen, avonturen beleven en onze fantasie op hol 
laten slaan! 
 
Met nog mooie gedachten aan het vorige kamp is de leidingsploeg al weer 
volop bezig aan de voorbereidingen om er dit jaar nogmaals een knaller van 
te maken. En daarom vliegen we er ook meteen weer in na enkele maanden 
van rust. We hebben dit jaar weer een geweldige leidingsploeg die 
klaarstaat voor iedereen. 
 
Onze kapoenentak begint nu aan een tweede jaar en we zien meteen al 
nieuw leven in de scouts. Maar ook bij de andere takken zien we al vele 
nieuwe gezichten die ons enkel de motivatie geven om het nog beter te 
doen dan vorig jaar. 
 
Jammer genoeg zijn er ook enkele leiding die tijdelijk de scouts vaarwel 
moeten zeggen door buitenlandse avonturen. Zo zal Pinguïn (Jan-Felix) het 
jaar doorbrengen in China als leerkracht, Himantopus (Leonardo) zit voor 
een half jaar in Italië voor zijn studies en zijn we Lassie (Leonard) kwijt aan 
onze Noorderburen. Gelukkig moeten we niet treuren, want de grapjes van 
Pinguïn moeten we maar één jaartje missen, de helpende hand en 
gezelligheid van Himantopus zelfs maar voor een semester en het 
enthousiasme van Lassie zullen we tijdens het jaar wel nog af en toe zien 
opdagen. 
Er is ook nog eens goed nieuws, want we hebben een prachtige aanwinst in 
de leidingsploeg, Camille. Ze is reeds meegekomen op kamp als foerier en 
werd daar al geliefd door leden en leiding. Door al deze liefde heeft ze dan 
ook besloten om een jaar als leiding in de scouts te staan. 
 
Bij de groepsleiding kunnen we nog steeds rekenen op de vaste waarde 
Coati (Joachim). Deze wordt nu aangesterkt door Wasbeer (Jasper), die de 
scouts toch niet kon missen en er terug een jaartje bijkomt. Maar er zullen 
ook twee nieuwe gezichten zijn die de fakkel zullen overnemen. Mustang 
(Pepijn) en Spitsvogel (Nausika) zullen dit jaar alle trekken van het vak 
leren om dan volgend jaar de scouts volledig zelf te leiden. 
 



Samen zullen we er dus een fantastisch jaar van maken, maar dat kan ook 
enkel met de hulp van jullie! 
 
De gehele leidingsploeg heet iedereen welkom! 
 
Scouts Laken – Ruusbroec 
Steeds paraat in woord en daad 
 
Gewiekste Wasbeer (Jasper) 
Trotse Mustang (Pepijn) 
Coati (Joachim)  
Wispelturige Spitsvogel (Nausika) 
Groepsleiding Scouts Laken – Ruusbroec 
  



Belangrijke info 
 
Belangrijke data: 
Groepsweekend: 9-11 maart 2018  

 
Kamp:  
Noteer deze data alvast in jullie agenda: 

-   17 tot 28 juli 2018 voor de jonggivers en givers 
-   21 tot 28 juli 2018 voor de welpen 
-   23 tot 28 juli 2018 voor kapoenen 
-   data voor kapoenen worden nog meegedeeld.  

In de loop van het jaar zullen jullie verder meer informatie krijgen over 
dit kamp.  

 
Lidgeld  
Het lidgeld bedraagt €40 en dient gestort te worden met vermelding: 
‘LIDGELD + NAAM KIND’ op rekeningnummer: BE55 733-0381612-44 

 
Met dit lidgeld zijn de leden een heel jaar verzekerd tijdens alle 
activiteiten. 

 
Wij proberen de kosten steeds zo laag mogelijk te houden. Enkele 
keren zullen wij een extra bijdrage vragen voor een weekend of grote 
uitstap. Indien dit een probleem zou zijn, dan kan u altijd contact 
opnemen met de leiding en dan wordt hier in alle discretie een 
oplossing voor gezocht.  

 
Vragen en info?   
Je kan steeds terecht met al uw vragen bij de leiding of groepsleiding: 

 
Kapoenen: kapoenen@scoutsruusbroec.be 
Pepijn ‘Mustang’: 0470544762 
 
Welpen:  welpen@scoutsruusbroec.be  
Nausika ‘Spitsvogel’: 0478042320 
 
Jonggivers: jonggivers@scoutsruusbroec.be  
Joachim ‘Coati: 0479777560 
 
 



Givers:  givers@scoutsruusbroec.be 
Jasper ‘Wasbeer’: 0472573846 
 
Groepsleiding: - groepsleiding@scoutsruusbroec.be 
     - GSM: 0479777560    
Administratie: administratie@scoutsruusbroec.be 

 
Afspraken:  

  
Kledij 

-  Tijdens de vergadering dient iedereen zijn uniform aan te hebben. 
Dit is een scoutshemd mét de juiste kentekens op de juiste plaats, 
een groepsdas en een korte broek. 

o Hemd: ons hemd dragen we met respect, dus geen gaten, 
onnodige kentekens of erop schrijven. 

o Kentekens: Leden verkrijgen de juiste kentekens van de 
leiding voor € 0,50/stuk. Hang deze altijd op de juiste 
plaats. 

o Groepsdas: De das van Scouts Ruusbroec is geel met een 
zwarte rand. Deze dien je aan te kopen voor € 10. 

o Korte broek: een korte broek op de scouts is verplicht tenzij 
de leiding dit anders communiceert. 

- Op elke vergadering doen we kleren aan die vuil en eventueel 
kapot mogen worden. Noteer ook in elke kledingstuk je naam zodat 
deze gemakkelijk kunnen terugbezorgd worden bij verlies. 

 
Vergaderingen 

- Begin: Elke vergadering begint stipt om 14u tenzij 
anders gecommuniceerd via de leiding of shelter. 

- Einde: elke vergadering eindigt om 17u tenzij anders 
gecommuniceerd via de leiding of shelter. Ook wij proberen 
steeds op tijd te sluiten. 

- Verwittigen! Niet iedereen kan steeds op tijd komen, tot het einde 
blijven of zelfs aanwezig zijn. Daarom vragen wij jullie steeds op 
voorhand te verwittigen zodanig dat de leiding eventueel kan 
wachten, vroeger stoppen of de activiteit aanpassen. 
Emailadressen en telefoonnummers van de leiding vind je steeds in 
de shelter. 

 
Wat neem je niet mee naar de scouts? 

-  waardevolle spullen die kapot kunnen gaan 
-  je mooiste en nieuwe kleren of schoenen 
-  snoep, chips, kauwgom,… 



-   tijdens de vergadering heb je geen geld nodig, je kan wel een beetje 
geld meenemen om na de scouts iets te drinken in de scoutsbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Website & Facebook  
 
 
Naast onze site: www.scoutsruusbroec.be hebben we ook een Facebook 
pagina waarop allerhande informatie komt omtrent vergaderingen en 
andere activiteiten. Ook foto’s van vergaderingen, weekends en kampen 
kan u op deze pagina en beperkt op de site terugvinden. Twijfel dus niet 
om eens een kijkje te nemen! 

 
 
 

 
 
 
 
 
Communicatie via mail en site  
  

 
Beste ouders, 

 
Aangezien ‘mailen’ alomtegenwoordig en vooral zeer praktisch is, 
verkiezen wij om de meeste communicatie te laten gebeuren via mail. Geef 
bij de inschrijving van uw zoon en/of dochter dus zeker een geldig 
emailadres op zodat u op de hoogte kan gehouden worden van het reilen 
en zeilen binnen de scouts. 

 
We proberen ook steeds op tijd onze site up to date te houden, zodat u ook 
hier alle informatie kan vinden.



T-shirts  
  

 
Onze groeps-T-shirts kan je vrijblijvend kopen voor € 10. Ze bestaan in 
verschillende maten en er is zowel een model voor de kinderen, mannen als 
vrouwen. 

 
 
 
 

  
 
 
 



Het uniform  
Dit is wat ons bindt aan elkaar en aan andere groepen. Verder is het 
een symbool dat wij samen een groep zijn, zodat de mensen dat zien 
als we bijvoorbeeld op tocht zijn. Daarom is het heel belangrijk dat 
alle kentekens op de juiste plaats staan. Hangen je kentekens nog niet 
juist en weet je niet waar je ze moet zetten, hier heb je nog eens de 
tekening. 

 
a) Schildje Vlaamse Leeuw of 
Brussel b) Takkenteken 
c) Groepslintje 
d) 
Jaarkenteken 
e) Das 
f) Internationaal scoutskenteken (na buitenlands kamp) 
g) Patrouillelintje (enkel bij Jonggivers) 
h) Label "Scouting" (enkel voor leiding) 
i) Oude jaarkentekens (op de rug of linkerarm) 
j) Belofteteken of -wolf (na belofte – bij de welpen en 
jogis) 
k) Beige scoutshemd 
l) Scoutsriem (optioneel) 
m) Korte groene rok (meisjes) of broek (jongens)!! 

 
 
 
Jaarkenteken 2017 
 

 

Dag van de jeugdbeweging 2017 
 
 
 
 

Ga op vrijdag 20 oktober met je 
uniform naar school  
en wees trots dat je in de scouts zit!  

  
 
 



Het avondlied 
 

O Heer, 
D’	avond	is	neergekomen 
De zonne zonk, het duister klom De 
winden doorruisen de bomen En 
verre sterren staan alom 
Wij knielen neer om u te zingen 
In’t	slapend	woud	ons	avondlied	Wij	
danken	u	voor	wat	w’ontvingen	En	
vragen Heer, verlaat ons niet Knielen, 
knielen, knielen wij neder Door de 
stilte weerklinkt onze bee Luisterend, 
fluisteren kruinen mee En sterren 
staren teder 
Geef ons Heer, zegen en rust en vree 

 
De wettekst 

 

Wettekst welpen 
Ik zeg wat ik voel, 
gruwel van vals gezwets 
Bereik eerlijk mijn doel, 
zonder dat ik iemand kwets 
Ik respecteer alles wat leeft 
en de kracht die leven geeft 
Ik voel me 1 
met de wereld om me heen 
Hou niet van nep 
en deel alles wat ik heb 
Want niemand is alles, 
niemand is niets 
Iedereen is altijd iets. 

 
Wettekst jonggivers 
Wij zijn jonggivers 
Wij wagen het avontuur 
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn 
met elkaar 
Wij willen samen werken en beslissen 
Wij zeggen onze mening en luisteren 
naar die van de andere 
Zelf zet ik al eens de eerste stap 
Ik help graag waar ik kan 
Ik wil winnen en kan verliezen 
Ik respecteer wat waardevol is: 
de mens, de natuur, het materiaal 
Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen.  



Kapoenen  

Heel lang geleden, in een sterrenstelsel hier ver vandaan waren er drie bewoonde 
planeten: oerangoetanië, Mustangria en Stokstantis. Op elk van deze planeten 
wonen er slimme buitenaardse wezentjes. De oerang-oetaniërs die het meest van 
technologie weten, de Stokstaartanten die het meest over communicatie weten en 
de Mustangaaten die fysiek het sterkste van de drie zijn. De inwoners van deze 
planeten kwamen goed met elkaar overeen en leefden in vrede samen.  

Plots werd de ster waarrond deze planeten draaiden instabiel 
en moesten hun inwoners vertrekken. Het is intussen al 2.000 
jaar geleden sinds hun ster ontploft is en nu hebben ze 
eindelijk een bewoonbare planeet gevonden, namelijk onze 
aarde. Het probleem is dat ze alledrie hier willen komen 
wonen en dat hier al een andere soort leeft, de mensen. De 
aarde is te klein en heeft dus geen plaats voor iedereen.  

Hier moet iets aan gedaan worden en het is jullie taak dit 
allemaal op te lossen. Beste kapoenen, jullie moeten elk van de aliens helpen om 
een thuis te vinden op 1 van onze buurtplaneten. Jullie leiding  

zal jullie daarmee helpen. Het lot van onze planeet ligt in jullie handen.  

Met vriendelijke groeten, Agent K  

14 oktober: crash course  
Neem je proteïnepilletjes en doe je ruimtehelm aan, want vandaag krijgen jullie 

een crash course om volwaardige ruimtevaarders te worden.  

21 oktober: DAGUITSAP  
Omdat de oerang-oetaniërs zo geinteresseerd zijn in de natuur op deze planeet, 

willen ze graag dat jullie hun meer vertellen over alle diersoorten dat we hier 

hebben. Deze kennis zullen we moeten vinden in de Antwerpse Zoo, dus om daar 

te geraken spreken we af om 8u00 in het treinstation van Brussel- Noord.  



28 oktober: griezelvergadering  
De Mustangaaten hebben alle halloweensnoepjes gestolen. 

Het is aan jullie om hun te doen schrikken zodat je ze kan 

terugpakken.  

 
4 november  
De aliens doen elke maand een dutje van 3 dagen lang. Vandaag is een van deze 
dutjes bezig.  

11 november: verassingsvergadering  

Om jullie te bedanken voor al jullie harde werk, heeft Agent K een verrassing voor 

jullie in petto.  

18 november: knutselvergadering  
Deze dag wijden we aan het versieren van ons ruimteschip. Laat je creativiteit 

maar helemaal op hol slaan vandaag.  

25 november: GROEPSFEEST (14u-...) 
Vandaag vieren we feest, het wordt een reis naar de ruimte! Eerst is er een 
vergadering waarin we een toneeltje voorbereiden en daarna kan je komen eten 
met je ouders, vrienden en familie. De leiding voorziet heerlijk eten, verkleed 
komen mag ook altijd.  
Info volgt nog via mail en op de site.  
THEMA: Ruimte vb: marsmannetjes, star wars,...  

2 december  
De aliens doen elke maand een dutje van 3 dagen lang. Vandaag is een van deze 
dutjes bezig.  



Vrijdag 8 december: Sinterklaas  
De stokstaartanten willen meer leren over onze cultuur, nu 
is het jullie beurt om hun alles te vertellen over Sinterklaas.  

Vrijdag 15 december: Casino  
Vanavond zijn jullie de eregasten op een heel chique 
casinoavond, georganiseerd door de Verenigde Naties.  

Vrijdag 23 december: Kerstfeestje  
Op deze prachtige winteravond vieren we samen Kerst. 
Neem elk een cadeautje en iets lekkers mee zodat we samen 
kunnen smullen en pakjes uitdelen (en krijgen).  



Welpen  

Het nieuwe scoutsjaar is eindelijk van start gegaan! Het wordt een fantastisch 
topjaar, met talrijke avonturen, veel gelach en enorm veel plezier.  

Samen op avontuur, rondzwerven in de bossen, héééél erg veel spelletjes 
spelen, onze fantasie de vrije loop geven... Wekelijks komen we samen om ons 
supersupersuper hard te amuseren met heel diverse activiteiten. En dat is nog 
niet alles: natuurlijk hebben we ook enkele weekends, maar het hoogtepunt 
wordt zeker wel ons zomerkamp!!! Kunnen jullie ook niet wachten?!  

Trouwens, hebben jullie ook al horen waaien dat de bedreigde diersoorten 
jullie hulp nodig hebben en de safari’s dit jaar spotgoedkoop zijn? Neen? Wel, 
kom dan zeker dit jaar naar de scouts om dit allemaal te ontdekken!  

Wij kijken er alvast enorm naar uit! Veel liefs,  

De allerliefste leiding Chinchilla, Winterkoning & Spitsvogel  

14 oktober: Inschrijving + vergadering (13u-17u)  
Vanaf 13u zijn jullie allemaal welkom om jullie opnieuw in te schrijven. We 
voorzien ook een hapje en drankje, dus zeker komen, want dat wordt een 
gezellige boel! Natuurlijk is er nadien nog een vergadering, wat betekent: nog 
meer gezelligheid en plezier.  

21-22 oktober: Takweekend  
JOEPIE! Dit weekend is er een heel weekend scouts, wat wil een mens nog 
meer? Meer info volgt nog, dus houd jullie mail zeker in de gaten.  

 

 



28 oktober: Halloweenvergadering (14u-17u)  
Oehoeeee, krrriep, whaaah... Tijd om te griezelen! Iedereen mag verkleed naar 
de scouts komen, wie weet, wint de beste outfit wel een prijs...  

4 november: GEEN VERGADERING  
Nooooo, geen vergadering... Gelukkig is het vakantie, toch iets om naar uit te 
kijken!!  

11 november: Schattenzoektocht (14u-17u)  
Toen Winterkoning aan het studeren was in de bibliotheek op het 
Ladeuzeplein, vond hij plots een oude landskaart... Er stond een kruisje op 
aangeduid en de titel van de kaart luidde “WELPENSCHAT - 1908”. Zijn jullie 
klaar om samen met ons op onderzoek te gaan naar deze mysterieuze schat? 

18 november: Megagekkecoolefantastische vergadering (14u-17u)  
Hoho, wat zou dat inhouden? We kunnen al vertellen dat er wat geknutsel, 
gedans en toneel aan te pas komt... Spannend!!! Jullie mogen zeker jullie 
knutseldoos en een schort meenemen.  

25 november: Groepsfeest (14u-...)  
Vanaf 14u zijn de leden welkom. Wees zeker talrijk aanwezig, zodat we ons 
goed kunnen voorbereiden op de spetterende show van ’s avonds.  
17u: SHOWTIME!!!! Iedereen (ouders, oma en opa, broers en zussen, vriendjes 
en vriendinnetjes... dus echt iedereen) is welkom om ons schitterende 
spektakel te komen aanschouwen, dus zorg maar voor een uitgebreid publiek.  

18u: Mmm, tijd om te eten. Na die heerlijke show mogen jullie allemaal samen 
gezellig komen genieten van onze hemelse kookkunsten.  

Meer info volgt nog!!  

 



2 december: GEEN VERGADERING  
Wat jammer, vandaag is het geen vergadering! Maar niet getreurd, want 
spelen mag altijd. Hopelijk is het snel volgende week, want wij missen jullie al.  

Vrijdag 8 december: Sinterklaasvergadering (19u-21u)  
Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt 
daar zachtjes aan het raam... Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar, 
want dan kan dit wel eens een heel erg fijne vergadering worden.  

Vrijdag 15 december: Casino (19u-21u)  
"Stop als u aan de winnende hand bent. Dit doen alle goede gokkers." Vandaag 
verandert de scouts in een écht casino. Doe dus zeker je tuxedo of galakleed 
aan, neem je pokerface mee, en verdien (of verlies) geld in ons casino. No 
worries, het geld moeten jullie niet meenemen, dat krijgen jullie hier!  

Vrijdag 23 december: Kerstfeestje (19u-21u)  
Oh the weather outside is frightful, but the fire is so delightful and since we've 
no place to go, let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! Als het echt sneeuwt, 
mogen jullie zeker een slee en handschoenen meenemen. Misschien ook nog 
eens tijd om al jullie kennis door te nemen, want vanavond is het 
puddingquizzzzz. Verder is het ook hoog tijd voor nog eens een welpenboîte! 
Wees dus maar talrijk aanwezig, want het wordt een heus kerstfeest!!  



Jonggivers  

We vliegen er weer in. Als jonggiver mag het al wat meer zijn, iets 
avontuurlijker en zotter. Overleven moet je leren en daar gaan wij je bij 
helpen. Echte scouts kunnen met weinig héél veel. Laat die ongekende talenten 
in jezelf naar boven komen en samen vinden we de weg of het pad! Maken we 
vuur! Sjorren we een groot parcours!  

Moeflon, Jariboe, Macao en Coati  

14 oktober 13 uur tot 17 uur: Inschrijving + Bosspel  
Vandaag is het inschrijving, ben je nog niet ingeschreven dan kan je dat nu 
doen. Er is ook een kleine receptie met een hapje en een drankje waar je even 
met de leiding een babbeltje kan slaan. Om 14uur beginnen we dan met de 
vergadering. Dit keer gaan we nog eens lekker scouts wezen in het bos!  

20-22 oktober: WEEKEND  
En we zijn weer weg, samen op weekend! Kom maar vol energie mee op deze 
dagen met scouteske activiteiten. Veel sfeer, plezier en avontuur! Maak je klaar 
voor 2 nachten gezelligheid en leuke tijden! Info volgt nog via mail.  

28 oktober 14 uur tot 17 uur: Levende Monopolie  
Monopolie maar dan in het echt, zo heel erg echt! Passeer langs start om te 
beginnen. Van 11 tot 99 jaar. Wil je je echt eens rijk voelen en de baas zijn van 
de hele wijk of stad? Kom dan zeker af!  

4 november: GEEN VERGADERING  
Laatste weekend van de vakantie, geniet er goed van! Wij zullen je niet komen 
storen. Jammer genoeg geen vergadering.  

 

 



11 november 14uur tot 17uur: Masterchef  
Aangezien zowel de leiding als jullie op kamp zelf eten moeten maken, willen 
we dit toch eerst eens goedkeuren. Denk maar alvast na over wat je wil maken 
en waar je ons mee omver kan blazen! Nomnomnomnomnomnom 

18 november 14 uur tot 17 uur: KIDS  
Acroniemen zijn altijd leuk. Probeer deze maar eens te ontrafelen. Misschien is 
het Knuffel Iemand Die Snurkt? Wij weten het alvast. Als je het ons voor de 
vergadering correct kan vertellen, dan krijg jij misschien wel iets extra!  

25 november: GROEPSFEEST  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, Ignition and Liftoff! Een lange reis door het heelal volgt, op 
zoek naar marsmannetjes, grote planeten en heel misschien een andere scouts. 
Voor deze lancering vieren we feest!   

Kom dus zeker eten met je familie en vrienden, je verkleden mag ook altijd! 
Info volgt nog via mail en op de site. THEMA: Ruimte vb. Star Wars, 
marsmannetjes,...  

2 december: GEEN VERGADERING  
Vandaag valt de leiding je niet lastig. Voor de meesten alvast veel 
studeerplezier. Wij steunen jullie. Succes!  

Vrijdag 8 december 19 uur tot 21 uur: Hij komt, hij komt!  
Ieder jaar weer en hij doet dat goed. De sint komt ons weer verblijden. Bestaat 
hij of bestaat hij niet, cadeautjes zal je krijgen! ‘enkel voor de brave leden hé 
sint ;) ‘  

 

 

 



Vrijdag 15 december 19 uur tot 21 uur: Casino Royale  
De avond waarop jij de ‘rijkste der jonggivers’ kan worden. Zet die zonnebril 
maar op en bluf erop los! Geld winnen mag, verliezen kan. Dat het tof wordt, 
staat nu al vast! Geen geld meer? Geen probleem, dan moet je er voor werken! 
Wie verkleedt komt krijgt extra! €€€€€  

Vrijdag 23 december 19 uur tot 21 uur: Kerstfeestje  
Gezellig samen in groep kerstmis vieren. Maak zelf een cadeautje dat je zelf 
ook zou willen krijgen, de leiding zorgt voor enkele extra’s.



Giversssssss  

Beste Givers, Een nieuw scoutsjaar staat voor de deur en daarmee dus ook een nieuwe shelter. 
Wij willen er samen met jullie een fantastisch jaar van maken! Daarom: Ten eerste, kom 
steeds naar de scouts, we hebben besloten om dit jaar een buitenlands kamp te doen, en dus is 
het zeer belangrijk dat je er elke keer bij bent. Ten tweede, pak zoveel mogelijk vrienden mee 
van Campus Wemmel, Ruusbroec, Mater Dei, Spermalie, noem maar op (HET DOEL IS NOG 
STEEDS 12!!). Ten derde, weten jullie al wat er volgende zomer op ons te wachten 
staat?☺�Daarnaast is het ook nog belangrijk om te vermelden dat deze shelter maar 
een leidraad vormt, in die zin dat wij soms de vergaderingen, zoals ze in deze 
shelter vermeld staan, 
nog ‘op het laatste 
ogenblik’ (= een 
paar dagen op voorhand) 
kunnen aanpassen. 
Daarom is het belangrijk 
dat jullie de facebook-
groep (‘Givers’, nvdr.) in 
het oog houden! Voor zij die zo cool zijn dat ze geen facebook nodig hebben, hou dan contact 
met jullie vriendjes via sms ofzo om op de hoogte te zijn van tijd-of locatiewijzigingen. Dat 

gezegd zijnde, laten we eens kijken wat we voor jullie in petto hebben...  

14 oktober  
Okay let’s do this. Deze zaterdag is de eerste 
zaterdag na de vriendjesvergaderingen en dus de 
eerste officiële niet-vriendjesvergadering voor de 
Givers van scouts Laken-Ruusbroec in het 
schooljaar 2017-2018. Deze vergadering gaan wij 
... . Iedereen wordt dus om 14u verwacht en mag 
om 17u moe maar voldaan huiswaarts keren, 
joepie!! TOT DAN  

 



21 oktober  
BUITENLANDS KAMP??? WIJ ZIJN ALVAST IN DE STEMMING! IDEETJES EN 
BESTEMMINGEN ALLEMAAL WELKOM!  

28 oktober  
FINANCIËLE VERGADERING EY EY EY, FINANCIËLE VERGADERING EY EY EY  

  

 
4 november  
Geen vergadering want 4 november is de 308ste dag van het jaar (309de dag 
in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 57 dagen 
tot het einde van het jaar.  

Uitzonderlijke gebeurtenissen • 1980 - Minimumtemperatuur tot –6,3 °C in 
Zaventem. DAMMN  

11 november  
vergadering  

18 november  
vergadering 

25 november: GROEPSFEEST 
GROEPSFEEST. You know the deal.  



 

 

2 december  
Geen vergadering want 2 december is de 336ste dag van het jaar (337ste in 
een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender. Hierna volgen nog 29 dagen tot 
het einde van het jaar.  

Vrijdag 8 december  
Sint  

Vrijdag 15 december  
Casino  

Vrijdag 23 december  
Kerstfeestje  

Deze shelter werd u aangeboden door Leeuw, Wasbeer en Arakanga  

    
 
 


