
SPIESPUNT 
September – oktober  



Beste ouders en leden, 
 
September is weer aangebroken en dat wilt zeggen dat ons scoutsjaar weer van start 
gaat. Hét moment waar iedereen, met een jaar vertraging, naar heeft uitgekeken is de 
woeling waarmee we opnieuw ons scoutsjaar gaan af trappen. Dit jaar gaat deze door 
op zaterdag 11 september en voor het eerst zal er ook op vrijdag al wat te doen zijn: 
we organiseren dan namelijk een quiz! Zeker inschrijven is de boodschap!  
 
Wij zullen proberen de Woeling zo ideaal mogelijk te organiseren zoals we ze kennen. 
Communicatie over de covid-maatregelen waaraan we ons zullen moeten houden 
volgt nog. ‘s Middags gaan we om 13u van start met de eerste vergadering van het 
jaar, namelijk de overgang! Vanaf 17u is iedereen dan welkom voor een aperitief met 
een hapje om dan verder te gaan met onze gekende BBQ vanaf 18u. Ook het nodige 
entertainment zal aanwezig zijn! Eetkaarten kunnen besteld worden via onze site 
(www.scoutswaasmunster.be) of de Facebookpagina.  
Let op! Dit zal dit jaar enkel online kunnen. 
Hieronder kan u de verschillende opties voor de BBQ vinden, dit samen met een lekker 
groentebuffet bereid door onze groentedames.  
 
Kindermenu (€5)  
Hamburger & braadworst (€12)  
Kipfilet (€13)  
Vegetarisch (tofuballetjes) (€10)  
Zalm (€14)  
Hesp aan't spit (€15)  
Entrecôte (€17)  
 
U bent er toch zeker bij?!  
 
Ook dit jaar stoppen er enkelen van ons met leiding geven: dit zijn Lars, Eva, Elisabeth, 
Simon, Jesse, Emile, Arthur, Emma en Karel.  We willen hen bedanken voor het 
engagement en de tijd die ze in onze scouts hebben gestoken! Zij worden afgelost door 
de nieuwe leiding uit jin 03’. Dit zijn Nomi, Emma, Dries, Olivier, Siel, Piet, Tuur, 
Carlotta, Sander, Eva en Camille. We verwelkomen hen met open armen! 
De groepsleiding blijft dit jaar onveranderd. Lander, Francis en Elias zullen zich blijven 
inzetten om het reilen en zeilen van de scouts in goede banen te leiden. Wel zullen 
Marie, Kato en Emma ons volgen om ons volgend jaar te vervoegen!  
 
 
 
 
 
 

http://www.scoutswaasmunster.be/


Met een scoutskamp zonder coronamaatregelen hebben we allemaal eindelijk terug 
beseft hoe het was om naar de scouts te gaan zoals we altijd gewoon waren. Wij hopen 
dan ook de kleinere bubbels en mondmaskers dit jaar achter ons te laten, zolang het 
natuurlijk veilig blijft! We verwachten wel dat de regels niet zullen verstrengen, maar 
verdere communicatie hierover volgt nog! 
 
Wat wel al zeker blijft gelden voor de vergaderingen is het uniform! Wij verwachten 
onze leden wekelijks in groene of beige tinten met stevige schoenen. Hierbij mogen 
natuurlijk het scoutshemd en onze eigen scoutsdas niet ontbreken. Je kan een das bij 
de leiding kopen voor €12. Wij hebben ook nog steeds enkele drinkbussen van onze 
scouts te koop voor €12 (klein) of €15 (groot). Laat ook steeds vóór vrijdag weten als 
je niet naar de scouts kan komen. Dit kan via mail en bij veel takken ook via een eigen 
whatsappgroep.  
 
Hierbij enkele belangrijke data voor het komende scoutsjaar die zeker niet te missen 
zijn:  
 
⁃ 10-11/09: Woeling met quiz op vrijdag 
⁃ 16/10: Spaghettigavond Jin 04’ 
⁃ 12/11: Brunch 
⁃ 06/02: Winterwandeling 
⁃ 18/02: Paasreceptie 
 
Het is nog ver weg maar ook de data van onze kampen hebben we al: 
 
JT kamp       Kapoenen: 6 tot 10 juli 2022 
                      Welpen/Kabouters: 4 tot 10 juli 2022 
 
OT kamp:     1 tot 11 juli 2022 
 
Rent a jin! Dit jaar is het aan Jin 04’ om een spectaculair buitenlands kamp in elkaar te 
steken voor de zomer 2022. Hier hebben ze natuurlijk een mooi budget voor nodig! 
Heb je een klusje te doen, een evenement, een verkoopactie, een babysit nodig…? 
Aarzel dan niet om hen te contacteren en stuur een mailtje naar 
jin@scoutswaasmunster.be. 
 
 
 
 
 
 
 
Om onze scouts te helpen en het weggooien van bruikbare spullen te vermijden mogen 
jullie ons ook steeds contacteren of we iets kunnen doen met oud spel -of 



knutselmateriaal, paletten, hout, zetels… Dit kan gemaild worden naar 
grl@scoutswaasmunster.be. Ook met andere vragen over onze werking, 
evenementen, inschrijving… kan je ons steeds bereiken op dit e-mailadres.  
 
 
Hieronder de e-mailadressen van alle takken: 
 
kapoenen@scoutswaasmunster.be 
kabouters@scoutswaasmunster.be 
welpen@scoutswaasmunster.be 
jonggidsen@scoutswaasmunster.be 
jongverkenners@scoutswaasmunster.be 
gidsen@scoutswaasmunster.be 
verkenners@scoutswaasmunster.be 
 
De spiespunten en andere info kunnen jullie steeds vinden op 
onze website www.scoutswaasmunster.be.  

 
Wij hopen op een fantastisch scoutsjaar! 
Een stevige linker, 
De groepsleiding 
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