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Voorwoord
Beste scout, ouder, sympathisant

Hier zijn we weer met de padvinder om jullie helemaal up-to-date te houden.
We hebben deze maand echter niet zo veel mededelingen dus houden we het voorwoord
per uitzondering kort.

Ondertussen is de maand november van start gegaan. Dan kan het al eens wat kouder
worden. Gelukkig kunnen we jullie meedelen dat er opnieuw truien in alle maten te
verkrijgen zijn in ons winkeltje. Het winkeltje is elke eerste zondag van de maand open.

Binnenkort op 12 november organiseren we natuurlijk ons oud/nieuw evenement het
Comedy Café. Maar daar hebben jullie uiteraard al lang een ticketje voor gekocht ;).
Als je toch nog een ticket wilt bemachtigen, kan je nog naar onze website surfen en via de
link het google forms formulier invullen.

Speciaal voor onze jongste leden hebben Sinterklaas en roetpiet tijd vrijgemaakt in hun
drukke agenda om onze scouts een bezoekje te brengen! Ze komen op zondag 4 december.
Om hen zo hartelijk mogelijk te verwelkomen zullen de kapoenen en welpen de week ervoor
knutselwerkjes maken. Hopelijk zijn jullie talrijk aanwezig!

Tot slot moeten we ook nog vermelden dat er vanaf december door de nakende examens
van zowel leden als leiding vergaderingen op vrijdag kunnen vallen. Dit kan voor elke tak
verschillend zijn, dus we raden aan om de maandschorsen goed in het oog te houden.

Stevige linker
Schalkse Distelvink en Oprechte Cavia
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Maandschorsen

Kapoenen
✉ kapoenen@scoutsruisbroek.be
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Welpen
✉ welpen@scoutsruisbroek.be
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Jongverkenners
✉ jongverkenners@scoutsruisbroek.be

West Oost
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Verkenners
✉ verkenners@scoutsruisbroek.be
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Voortrekkers
✉ voortrekkers@scoutsruisroek.be
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VZW De Raadsrots
Voor de toekomst van De Raadsrots zijn we nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. We
leggen kort even uit wie we zijn en wat we doen. VZW De Raadsrots - Scouts Ruisbroek
bestaat uit oud-leiding, ouders van leden en sympathisanten. Ze komen enkele keren tijdens
het jaar samen met als bedoeling onze scouts te steunen.

De VZW helpt en steunt de werking van de scouts buiten de vergaderingen door te helpen
bij evenementen, de lokalen en infrastructuur te beheren…

Wat hebben we in het verleden zoal gedaan?

● We hebben samen met de leiding jarenlang plannen gemaakt voor een nieuwe
keuken en sanitaire ruimte. Deze plannen hebben we samen uitgewerkt en zo is er
een nieuwe blok gekomen.

● Enkele jaren geleden hebben we met de parochie een erfplan afgesloten voor de
scoutslokalen, zodat onze scoutsgroep 50 jaar verder kan blijven op de huidige
locatie.

● 3 jaar geleden hebben we samen met de leiding een aannemer gezocht om het dak
te renoveren, hebben we voorbereidende werken gedaan, geholpen met het
opstellen van een subsidiedossier, etc.

Na de meest recente verwezenlijkingen willen we niet blijven stilzitten.
We kijken ook al verder in de toekomst: de welpen en jongverkenners zitten sinds de bouw
van de keuken en sanitaire ruimte samen in één lokaal dat eigenlijk nood heeft aan wat
vernieuwing. Wat willen we hieraan doen? Eerst en vooral bekijken we de mogelijkheden
samen met de leidingsploeg. Later tekenen we plannen uit en maken we een
subsidiedossier op. Als dat in orde is, beginnen we met de afbraak en opbouw van het
lokaal.

Zoals je kan lezen, zijn we met vele dingen bezig en kunnen we enkele nieuwe,
gemotiveerde vrijwilligers gebruiken die zich mee achter de scouts en achter alle projecten
willen zetten. Op vrijdag 18 november om 20u vindt de jaarlijkse algemene vergadering
plaats, jullie zijn hierop van harte welkom.

Als u zich aangesproken voelt of interesse hebt, mag u altijd iets laten weten aan iemand
van de leidingsploeg of van de Raadsrots zelf. U kan ook steeds vragen voor meer info!
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Comedy Café
Op 12 november halen we een oud evenement vanonder het stof!
We heropenen de deuren van ons Comedy Café!
Vanaf 19u is iedereen welkom op de scouts voor een avondje lachen, gieren, brullen!

Verloop van de avond:

● Aanvang: 20u, beginnen doen we met Tae-Yoon.
● Nadien geven we de micro door aan Benedetto.
● Tot slot zal Jeron DeWulf, die we kennen van het programma foute vrienden en de

podcast ‘de niet zo serieuze sprookjes’, de avond afsluiten.

Zoals in de naam van het evenement vermeld staat, hebben we ook een café waar je voor
aanvang, in de pauze en na de show een drankje/versnapering kunt nuttigen.
Bovendien zal er gelegenheid zijn om te driebanden en te kickeren.

Een ticket kost €15.
Verkrijgbaar bij de leiding of via onderstaande link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb8ftxNdQ4OAgcMzBwM8fAg-jeiyo7LGM9ITT
TBV40QQckbQ/viewform?usp=sf_link

Wees er snel bij, want deze avond wil je niet missen!

KaarsVET!
Ons vet is op.

Vorig jaar hebben veel groepen op vrijdagen een
fakkeltocht gehouden, waardoor we nu zonder
kaarsvet en dus ook zonder fakkels zitten. Bij deze
zouden we een oproep willen doen om kaarsvet in te
zamelen, zodat wij weer een ruime voorraad hebben,
voor binnenkort!
U kan uw kaarsvet binnenbrengen bij de leiding voor
of na de vergaderingen.
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Varia
Memes

Memes insturen kan nog steeds naar het
e-mailadres padvinder@scoutsruisbroek.be.

Puzzel

Help de welp
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Verjaardagen

Kapoenen
Fien 1 november 7 jaar

Victor 18 november 7 jaar

Camila 23 november 7 jaar

Welpen
Charlotte 10 november 8 jaar

Jasper 26 november 8 jaar

Aryn 18 november 9 jaar

Rob 28 november 9 jaar

Ruben 1 november 10 jaar

Lenne 7 november 10 jaar

Silas 7 november 10 jaar

Jongverkenners
Myrthe 8 november 12 jaar

Cas 16 november 13 jaar

Verkenners
Robbe 27 november 14 jaar
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Voortrekkers
Enna 17 november 17 jaar

Lense 17 november 17 jaar

Obi 18 november 17 jaar

Leiding
Eward 6 november 6 jaar

Robbe 19 november 19 jaar

Jef 20 november 20 jaar
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