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Jogivers 

 
Beste scoutsers!  
Wees paraat want het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur! Wij, de leiding, hebben er 
alvast zin in en kijken ernaar uit om er weer een super-mega-top-jaar van te maken! 
Benieuwd wat er weer allemaal te beleven valt? Neem dan snel een kijkje en ontdek welke 
avonturen je zal meemaken!  
 

De groepsleiding 
Groepsleiding, wat is dat nu? Wel, bij dringende of belangrijke zaken kan je altijd bij de 
groepsleiding terecht. Zij zullen jullie helpen om eventuele problemen op te lossen. Dit 
scoutsjaar zijn er enkele veranderingen binnen de groepsleiding. Vanaf nu bestaat de 
groepsleiding uit Hanne Derom (groepsleidster), Hanne Vogelaers (groepsleidster), Gitte 
Vanbuekenhout (adjunct groepsleidster) en Dinah Kerrami (groepsleidster).  
 

De groepsadministratie 
Via de groepsadministratie kunnen we jullie op de hoogte houden van de gebeurtenissen 
in de scouts. Om deze communicatie vlot te laten verlopen is het belangrijk om jullie zo 
snel mogelijk in te schrijven en na te kijken of je e-mail adres klopt. Dit kunnen jullie doen 
op de startdag. Ben je toch nog niet zeker of je je meteen wilt inschrijven, geen zorgen! Je 
kan je nog tot en met 18 oktober inschrijven.  
 

Mijn scoutsdas steekt nog in de was …  
De scouts is een groepsgebeuren. Om dit mee uit te dragen, is ieder lid verplicht om elke 
vergadering in orde te zijn met zijn of haar uniform! D.w.z.: Kapoenen dragen een das 
en een groene T-shirt, en alle andere leden zijn voorzien van een das en een scoutshemd 
(groene T-shirt is voor hen niet meer verplicht).  
De T-shirts worden op bestelling verkocht en de dassen worden voor de vergaderingen 
vanaf 13u30 en na de vergadering vanaf 17u00 verkocht. 
 

De jaarkalender 
Hieronder staan alle belangrijke scoutsactiviteiten nog even opgesomd. Vergeet deze 
zeker niet in de agenda op te schrijven! 
 

 data activiteit omschrijving 

Juli  16 - 23 juli Kamp 

 

Aanwezigheid – da’s top! 
Vanaf dit jaar gaan we wat in het oog houden hoe vaak onze leden naar de scouts komen. 
We vragen om toch zeker 10 keer een vergadering meegedaan te hebben zodat we onze 
leden zeker goed genoeg kennen voordat we op kamp vertrekken. Laat graag ook even 
iets aan de takverantwoordelijk weten bij afwezigheid dan weten we voor hoeveel leden 
we een vergadering moeten plannen! 
 



EHBV - Eerste hulp bij vragen 
Vragen, opmerkingen of suggesties? Je kan jouw takleiding steeds bereiken! 
Voor dringende zaken kan je altijd terecht bij de groepsleiding via 
scoutsvossem@outlook.com 
 
Jogivers 

Robin Luïz 
TAKVERANTWOORDELIJKE  

04 85 50 83 37 
robinluiz123@gmail.com 

Hanne Vogelaers 
GROEPSLEIDSTER 

04 91 50 56 47 
hanne.vogelaers@outlook.com 

Soetkin Gossieaux 04 74 63 37 06 
soetkin.gossieaux@outlook.be 

Laïs Stroker 04 88 15 92 40  

laissproet@gmail.com 
Jonas Timmermans 04 85 72 51 66 

timmermansjonas13@gmail.com 
Mauro Van Geyseghem 04 99 45 98 89 

vangeyseghem.mauro@gmail.com 
Brent Debel 
 

04 88 21 10 08 
Brent.debel2@gmail.com 

 
 
Groepsleiding 

Hanne derom 
GROEPSLEIDSTER 

0495 33 02 53 
Derom.hanne@gmail.com 

scoutsvossem@outlook.com 
Hanne Vogelaers 
GROEPSLEIDSTER 

0491 50 56 47 

hanne.vogelaers@outlook.com 

Dinah Kerrami 
GROEPSLEIDSTER 

0472 58 55 86 
dinah.k@hotmail.com 

Gitte Vanbuekenhout 
ADJUNCT GROEPSLEIDSTER 

0474 76 90 04 
vanbuekenhoutgitte@gmail.com 
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Februari – Maart 

Zondag 5 februari: Vandaag is het de eerste zondag van de maand, dus jammer genoeg geen 

vergadering….buhuhuhuuu. Maar gelukkig heeft jullie leiding eraan gedacht om jullie op te beuren met 

een tof raadseltje: Wat doet een eend als hij de vijver wil oversteken en er staat op een bord: Gevaarlijk 

niet oversteken?  

 

Zondag 12 februari: Wie is sterker? Wie is slimmer? Wie is sneller? Wie is moediger? Kortom, wie is 

de beste?  Kom het allemaal deze namiddag te weten, want jaja vandaag nemen jullie het op tegen 

jullie favoriete leiding!! Wie, OH wie, zal het grote leden-tegen-leiding-spel winnen? Bereid jullie al 

maar goed voor voor deze bittere strijd! Van 14u-17u aan de lokalen. 

 

Zondag 19 februari: Deze zondag hebben we een speciale vergadering voor jullie in petto! Als alles 

goed gaat, kunnen we vandaag ons lokaal schilderen! Doe dus zeker slechte kleren aan… Vergadering 

van 14u-17u. 

 

Zondag 26 februari: Vandaag gaan we lekker kokkerellen op ons eigen vuurtje met ons gamel, zoals 

een ECHTE scout!! Breng allemaal iets lekkers mee om te koken, want vandaag gaan we op kooktocht! 

Vergeet dus zeker niet om je gamel en bestek in jouw rugzak te steken. Afspraak van 12u tot 14u30 

aan de lokalen. 

 

Zondag 5 maart: WAT?! Vloog februari zo rap voorbij?! Is het nu weeral de eerste zondag van de 

maand? Helaas pindakaas, geen vergadering vandaag…Maar niet getreurd! Hier is het antwoord op 

het raadseltje van vorige maand: Hij loopt gewoon door, want een eend kan niet lezen. 

 

Zaterdag 11 maart: Naar jaarlijkse gewoonte is het eindelijk weer onze Italiaanse avond! Er is dit 

weekend dus geen vergadering, maar we hopen jullie allen te zien op ons eetfestijn! Inschrijven kan 

via de website        

 

Zondag 19 maart: Deze zondag nemen we het op tegen de andere scoutsen van ons district.. Als dat 

maar goedkomt! Meer informatie volgt nog! 

 

Zondag 26 maart: Binnen minder dan 4 maand is 

het weer zover… scoutskamp! Hoog tijd om onze 

skills nog eens boven te halen! Deze zondag 

organiseren we een techniekenvergadering van 

14u-17u! 

 

Groetjes van jullie favoriete leiding xxx 


	2e56531b23734f8b2f61ffcd37855d5efb0220e6d72fa70c08a86d3f2788c3d6.pdf
	2e56531b23734f8b2f61ffcd37855d5efb0220e6d72fa70c08a86d3f2788c3d6.pdf

