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Leidingsgegevens
Aarzel niet om ons te contacteren indien nodig! U vindt deze gegevens ook terug op de website.

Groepsleiding
Victor Dascotte

Lindendries 18

/

victor@scoutsengidsenasse.be

Annabel De Kimpe

Terlindeweg 100

02 453 01 94

annabel@scoutsengidsenasse.be

Anjoeta Taelemans

Kortemansstraat 59, 1731 Zellik

02 466 74 74

anjoeta@scoutsengidsenasse.be

Stijn Cornelis

Zavelstraat 4

02 303 91 01

stijn@scoutsengidsenasse.be

Kapoenenleiding (’10-’09) (♂+♀)
Lars Myny*

Oude Dendermondsebaan 57A

02 453 15 10

Zeno Callens

Mollestraat 24

zeno@scoutsengidsenasse.be

Emma Liessens

Heierveld 28

emma@scoutsengidsenasse.be

Sofie Cornelis

Zavelstraat 4

Alexia De Backer

Roosberg 3

02 303 91 01

larsm@scoutsengidsenasse.be

sofie@scoutsengidsenasse.be
alexia@scoutsengidsenasse.be

Kabouterleiding (’08-’07) (♀)
Sebastiaan Van Mol*

Petrus Ascanusstraat 150

02 452 23 47

sebastiaan@scoutsengidsenasse.be

Mies Geubels

Huinegem 45

02 453 08 02

mies@scoutsengidsenasse.be

Laura Bulté

Helig Hartlaan 21

laura@scoutsengidsenasse.be

Welpenleiding (’08-’07) (♂)
Stijn Cornelis*

Zavelstraat 4

02 303 91 01

stijn@scoutsengidsenasse.be

Lars Inslegers

Vijverstraat 21

02 460 87 26

larsi@scoutsengidsenasse.be

René Dascotte

Lindendries 18

/

rené@scoutsengidsenasse.be

Alana Beeckmans

Meersstraat 2

alana@scoutsengidsenasse.be

Otterleiding (’06-’05) (♀)
Margo Pauwels*

Lindendries 58

Jill Bracquez

Smoutberg 30

Eva Turku

Asbeekstraat 29

Nane Creupelandt

Potaarde 63

02 463 14 44

margo@scoutsengidsenasse.be
jill@scoutsengidsenasse.be

/

eva@scoutsengidsenasse.be
nane@scoutsengidsenasse.be

Beverleiding (’06-’05) (♂)
Sander Mertens*

Nieuwstraat 45

sander@scoutsengidsenasse.be

Yarne Camara

Aarhulst 79, 1790 Affligem

yarne@scoutsengidsenasse.be

Joran De Ryck

Keierberg 40

joran@scoutsengidsenasse.be

Heleen Vrydag

Leyniersdreef 21

heleen@scoutsengidsenasse.be
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Jonggidsenleiding (’04-’03) (♀)
Tina De Bruyn Carlier*

Malolaan 8, 1700 Dilbeek

/

tina@scoutsengidsenasse.be

Thomas Van Den Eynde

Kespier 13

02 453 09 69

thomas@scoutsengidsenasse.be

Lichelle De Prest

Begoniastraat 2

02 453 17 11

lichelle@scoutsengidsenasse.be

Marieke Mertens

Nieuwstraat 45

marieke@scoutsengidsenasse.be

Jongverkennerleiding (’04-’03) (♂)
Simon Saerens*

Meersstraat 31

02 452 46 22

simon@scoutsengidenasse.be

Roel Geubels

Huinegem 45

02 453 08 02

roel@scoutsengidsenasse.be

Gregory Delgouffe

Koensborre 25

02 306 31 25

gregory@scoutsengidsenasse.be

Mira Pauwels

Lindendries 58

mira@scoutsengidsenasse.be

Giverleiding (’02-’01) (♂+♀)
Klaas De Backer*

Weversstraat 13

02 453 01 19

klaas@scoutsengidsenasse.be

Victor Dascotte

Lindendries 18

/

victor@scoutsengidsenasse.be

Anjoeta Taelemans

Kortemansstraat 59, 1731 Zellik

02 466 74 74

anjoeta@scoutsengidsenasse.be

Alice Devenyns

Hofveld 36

02 453 13 34

alice@scoutsengidsenasse.be

Jinbegeleiding (’00) (♂+♀)
Jana De Bruycker*

Nieuwstraat 137

/

jana@scoutsengidsenasse.be

Annabel De Kimpe

Terlindeweg 100

02 453 01 94

annabel@scoutsengidsenasse.be

*Deze personen zijn aangeduid als hopmannen (takverantwoordelijken), herkenbaar aan hun groen lintje aan de linkerschouder.
Bij de welpen is dat de Akela. De andere leiding noemt men "vaandrig" en herkent men aan hun rood lintje aan de linker schouder.
De groepsleiding draagt een wit lintje aan de linkerschouder.

2

Beste scout, gids, ouder en sympathisant,
Haal die uniformen maar weer vanonder het stof en
knoop alvast je das, want het nieuwe jaar staat weer
voor de deur! Met veel trots, genoegen en vooral
ongelooflijk veel goesting beginnen wij wederom aan
een nieuw avontuur. Ookal zijn we nog lang niet
uitgepraat over het prachtige kamp in La Douce
France, toch staan wij al te trappelen om er opnieuw
in te vliegen. Wij zijn dan ook helemaal klaar om er
samen opnieuw een spetterend jaar van te maken!
Helaas is het leven niet altijd rozengeur en
maneschijn: ook dit jaar moesten we helaas afscheid
nemen van enkele leiding: Libasse, Pemou, Jasmien,
Guillaume, Lukas, Virginie, Ruben, Jonas en Isabelle.
Via deze weg willen wij hen nogmaals bedanken voor
hun jarenlange inzet in de scouts. We missen jullie nu
al! (en de deur staat natuurlijk nog steeds open voor
jullie!)
Maar na regen komt zonneschijn.. Wij verwelkomen
dit jaar dan ook namelijk 19 (!) nieuwe
zonnestraaltjes: Zeno, Alexia, Emma, Eva, Sofie,
Laura, Mies, Alana, René, Lars I, Nane, Jill, Heleen,
Joran, Yarne, Thomas, Lichelle, Marieke en Mira. Zo
telt onze leiding dit jaar 34 gedreven leiding.
Het nieuwe jaarthema "Grenzeloos Groeien" dat Scouts & Gidsen Vlaanderen dit jaar voor
ons heeft uitgekozen past natuurlijk perfect bij onze werking! Scouting is dé plek waar we
samen, met vallen en opstaan, kunnen groeien. Je leert er al doende en op je eigen tempo,
als op een veilige ontdekkingsreis. We trekken weg van bekende paden en kiezen samen
welke grenzen we dit jaar willen verleggen. De kracht zit dit jaar in het woordje nog: “Ik kan
dat niet” wordt “Ik kan dat nog niet”. Ontdek, doe, leer, en vooral: groei!
Wij gaan er 200% voor dit jaar en hopelijk bent u er terug bij de komende zondagen! Draai
deze bladzijde maar snel om, dan vindt u alles terug dat u wilt weten over het komende
werkjaar.

Vier stevige linkers,

Anjoeta, Stijn, Victor en Annabel

Takken
Er zijn dit jaar 9 takken (zo noemt men leeftijdsgroepen bij de scouts en de gidsen), waarvan er 3
gemengd zijn. Vanaf de openingsvergadering in september gaat men direct over naar
zijn/haar nieuwe tak.

Geboortejaar

Jongens

Meisjes

2009, 2010
Kapoenen
2007, 2008
Welpen
Kabouters
2005, 2006
Bevers
Otters
Jongverkenners
2003, 2004
Jonggidsen
2001, 2002
Givers
2000
Jin
Om chaos en grote leeftijdsverschillen te vermijden staan we niet toe dat leden een jaar vroeger of
later in een tak komen. Om dezelfde reden is het ook zo dat uw zoon of dochter pas kapoen kan
worden als hij of zij 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende werkjaar. Wij appreciëren uw begrip
hiervoor. De vergaderingen gaan zondag van 14u tot 17u door, tenzij anders vermeld.

Lidgeld
Als u hebt beslist om weer eens een geweldig jaar te willen beleven, gelieve dan zo snel mogelijk
€ 35 over te schrijven op het rekeningnummer BE68 4330 1722 8134 met vermelding van naam
en tak. Leden die hun lidgeld niet tijdig hebben betaald, zijn dus niet verzekerd en zullen ook geen
Scougi meer ontvangen !
Ook zullen leden pas hun kenteken ontvangen bij het afgeven van het betalingsbewijs van de
inschrijving.

Fiscale attesten
Vakantieactiviteiten, waaronder zomerkampen van erkende jeugdbewegingen, zijn fiscaal aftrekbaar.
Dit geldt wel enkel voor kinderen onder de 12 jaar. Er is tot 11,2 euro per dag aftrekbaar wat
betekent dat de volledige 75 euro aftrekbaar zou zijn. Indien vragen, bel de groepsleiding voor meer
info.
Indien U dit document verloren hebt, gelieve contact op te nemen met de jeugdwerking van Asse.
Wat reeds langer kan, is een gedeelte terugbetaald krijgen door het ziekenfonds van jouw kind. Dit
vraag je best eerst eens na. Bij uw ziekenfonds vind je zo’n standaardformulier dat je door ons moet
laten invullen en dan terug aan de mutualiteit kan bezorgen.

Inschrijvingen 2016-2017
Waarschijnlijk heeft u het allemaal reeds gelezen in de brief die u heeft ontvangen: Scouts en
Gidsen Asse kunnen vanaf dit jaar slechts een beperkt aantal nieuwe leden inschrijven. Dit omdat
onze groepen steeds groter worden en wij niet willen dat de kwaliteit en het plezier tijdens onze
activiteiten hieronder lijden.
Wij zullen per tak een bepaald aantal leden toelaten tijdens de inschrijvingen in september, waarbij
in tegenstelling tot andere jaren niet meer zal gewerkt worden met wachtlijsten. Wanneer dit
aantal bereikt is, zal het niet meer mogelijk zijn om extra kinderen in te schrijven.
Wij zouden willen vragen een mailtje te sturen naar groepsleiding@scoutsengidsenasse.be
indien uw zoon of dochter niet langer naar de scouts komt.
Bedankt voor uw begrip.

Afspraken
Graag willen wij enkele afspraken binnen onze scoutswerking nog even op een rijtje
zetten voor jullie, aangezien we gemerkt hebben daar hier soms wat onenigheid over
bestaat.
1. Het uniform
Scouts & Gidsen dragen uniforme kleding. Dit maakt hen
herkenbaar voor iedereen, staat symbool voor het
groepsgevoel en toont aan dat je fier bent om een scout of
gids te zijn.
Wat verstaan we nu onder het scoutsuniform ?
Voor kapoenen:





een groene korte broek of rok (in de winter mag dit
een lange broek zijn)
een groene pull met jaarkenteken op (hoeft niet van
scoutsshop te zijn)
rood scouts-T-shirt *
groepsdas**

Voor alle andere takken:




korte scoutsbroek * of scoutsrok * (in de winter
hetzelfde)
scoutshemd * met jaarkenteken op
groepsdas** (te verkrijgen in het leidingskot voor €
7,5, een dasring voor € 1,5)

Extra voor de welpen:


de enige echte welpenpet !

Als je een hemd koopt, is het natuurlijk nog maagdelijk
beige, maar het is de bedoeling dat er nog kentekens op
komen. Het jaarkenteken en het groepsteken, dat je van
ons gratis krijgt, moeten er zeker opkomen.

 We zijn als leidingsploeg erg strikt op het uniform

(dit uitgaande van jarenlange traditie) en willen dit
graag overbrengen naar de kinderen toe.

 In de winter hebben wij ook graag dat de jongens

een korte broek en de meisjes hun scoutsrokje (met
broekkousen) dragen. Wij hopen dat jullie dit
respecteren.

Als je een hemd koopt, is het natuurlijk nog maagdelijk
beige, maar het is de bedoeling dat er nog kentekens op
komen. Het jaarkenteken “Gloeiend Erbij” en het
groepsteken, dat je van ons – indien voorradig - gratis
krijgt, moeten er zeker opkomen. De andere kentekens zijn
niet verplicht, maar de ‘echten’ hebben het toch op hun
uniform.
Er bestaat wel een zekere handleiding waar wat moet
komen, om er ook geen warboel van te maken.
Een
overzicht van de meest frequente:

Het lintje
België/Europa komt
links boven de
borstzak

Het groepsteken
komt boven op de
rechtermouw

Het takkenteken
komt ook op de
rechtermouw

Het jaarkenteken,
elk jaar een nieuw
vooraan net boven de
borstzak.
Maar omdat het nogal
stom werk is om elk
jaar het oude te
vervangen, worden de
nieuwe er gewoon
rond gehangen. Dit
krijg je van ons

Het internationaal kenteken
komt in het midden van de
bovenarm op de linkermouw

Het beloftekenteken komt midden op de
linkerborstzak. Dit krijg je van ons
wanneer je je scoutsbelofte doet en je
dient die dus ook niet aan te kopen !

Aanwezigheden & kamp
Om onze leden te stimuleren zoveel mogelijk te komen, zullen wij vanaf dit werkjaar in elk
taklokaal een aanwezighedenlijst omhooghangen. Hierop wordt met stickers aangeduid of een lid
al dan niet geweest is.
Wij vragen ook om uw kind een minimum van 5 vergaderingen naar de Scouts te laten komen.
Leden die minder dan 5 vergadering gedurende het gehele werkjaar geweest zijn, zullen niet mee
mogen op kamp. Dit om te voorkomen dat er buitenbeentjes ontstaan.

Emailadressen
Om een zo vlot mogelijke communicatie te bekomen tussen leiding, ouders en leden, vragen wij
jullie (indien gewenst) een mailadres door te spelen per familie. Zo kunnen wij dit opnemen in ons
ledenbestand en kunnen wij, indien nodig, jullie ook op de hoogte stellen van
wijzigingen/activiteiten/... via email. De communicatie zal dan vooral van de takleiding uitkomen.
Emailadressen mogen doorgestuurd worden naar victor@scoutsengidsenasse.be met
vermelding van "Emailadres voor ledenbestand" + naam van het lid.

Scougi
Omdat wij ook ons steentje willen bijdragen aan het milieu willen wij graag de oplages van onze
Scougi (dit boekje) beperken. Wij stellen daarom reeds 2 jaar onze Scougi op de website
beschikbaar. Ook proberen wij vanaf nu onze fotopagina's te beperken aangezien een groot deel
van onze leden de foto's meestal op het internet bekijken.
Om daarin langs jullie kant nog verder te gaan, zouden wij graag aan iedereen vragen of er
mensen zijn die de Scougi liever in digitaal formaat bekijken op de website en afstand willen
nemen van de papieren versie.
Indien dat het geval is vragen wij om dit door te spelen aan scougi@gmail.com met
vermelding van naam, mailadres & adres. Zo kunnen wij hiermee rekening houden vanaf de
volgende oplage. Wie niets laat weten, krijgt uiteraard de Scougi nog in gewone vorm.

Er was eens... de K uit VVKSM
Sinds enige tijd is de K (uit VVKSM en stond voor Katholiek) verdwenen uit de naam van onze
werking (en volledig veranderd naar Scouts & Gidsen Vlaanderen). Hierover is binnen de
leidingsploeg een hele discussie ontstaan of we hier al dan niet in zouden meegaan. Als
resultaat hebben wij enkele aanpassingen doorgevoerd die ervoor zorgen dat onze werking
zowel aan christelijk of katholiek geinspireerde mensen als aan vrijzinnigen de kans geven zich
te ontplooien.
Vanaf nu proberen wij op verschillende manieren hiermee rekening te houden. Jullie zullen
onder andere al gemerkt hebben dat er dit jaar tijdens de opening de keuze was of onze leden
in de voormiddag wilden deelnemen aan de traditionele misviering of een neutraal
bezinningsmoment. Wij hebben daarnaast onze beloftetekst (voor groot kampers) onder handen
genomen en stellen wij de keuze aan elk lid of hij/zij wilt deelnemen aan het gebed tijdens de
opening. Niemand wordt hier toe verplicht. Anderen, die niet deelnemen aan het gebed, worden
wel verondersteld respect te hebben voor zij die wel wensen deel te nemen. Ook op kamp is er
vanaf nu op de bezoekdag een neutrale bezinning in plaats van een katholiek geinspireerde
misviering.
De tradionele scoutsliederen, zoals het beloftelied en het afscheidslied, blijven wel ongewijzigd
en in gebruik. Ook al zijn dit katholiek geinspireerde liederen. Dit is omdat er vooral een
emotionele & tradionele waarde aan vasthangt en dat dit niet zo zeer om de tekst draait.
Indien u hierover nog vragen zou hebben, nodigen wij u vriendelijk uit een mailtje te sturen
naar groepsleiding@scoutsengidsenasse.be.

De	
  wetten:	
  
De	
  kapoenen-‐	
  en	
  kabouterwet:	
  

Een	
  kapoen/kabouter	
  is	
  blij,	
  	
  
Een	
  kapoen/kabouter	
  speelt	
  mee,	
  
Een	
  kapoen/kabouter	
  kan	
  luisteren,	
  
Een	
  kapoen/kabouter	
  doet	
  graag	
  pleziertjes.	
  

Welpenwet:	
  

De	
  Welp	
  volgt	
  de	
  oude	
  wolf,	
  
De	
  Welp	
  is	
  moedig	
  en	
  houdt	
  vol.	
  

Bevers-‐	
  en	
  otterswet:	
  

Als	
  otters/bevers	
  zullen	
  we	
  vriend	
  zijn,	
  samen	
  spelen	
  en	
  
delen.	
  

Jonggiverwet:	
  

Wij	
  zijn	
  jonggidsen/jongverkenners,	
  
Wij	
  wagen	
  het	
  avontuur	
  
Wij	
  zijn	
  kameraden	
  en	
  willen	
  eerlijk	
  zijn	
  met	
  elkaar	
  
Wij	
  willen	
  samenwerken	
  en	
  beslissen	
  
Wij	
  zeggen	
  onze	
  mening	
  en	
  luisteren	
  naar	
  die	
  van	
  de	
  
anderen	
  
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	
  en	
  het	
  
materiaal	
  
Jezus’	
  voorbeeld	
  zal	
  ons	
  hierbij	
  helpen	
  

De	
  giverwet:	
  

Als	
  givers:	
  
werken	
  wij	
  samen	
  in	
  de	
  kleine	
  en	
  	
  
grote	
  uitdagingen	
  die	
  wij	
  zoeken,	
  
beleven	
  wij	
  de	
  natuur	
  	
  
en	
  de	
  cultuur	
  waarin	
  we	
  ons	
  bewegen.	
  
Daarom	
  wil	
  ik:	
  
Oprecht,	
  tegenover	
  mezelf	
  en	
  de	
  anderen,	
  	
  
meebouwen	
  aan	
  een	
  hechte	
  maar	
  open	
  vriendengroep,	
  
waarin	
  ik	
  zelf	
  verantwoordelijk	
  ben,	
  
Alles	
  naar	
  juiste	
  waarde	
  schatten	
  
en	
  helpen	
  waar	
  ik	
  kan.	
  
Op	
  mij	
  kan	
  je	
  rekenen!	
  

Uit	
  het	
  hoofd	
  te	
  kennen!	
  

Speciaal voor de welpen en bevers…

Het gebed

Beste Akela,
Leer ons flinke welpen/bevers worden.
Leer ons luisteren, helpen en blij zijn.
Dit vragen wij u Akela,
En samen willen wij ons best doen.

Totems Lormes 2016
Lisa: Zonnige Kea
Rune: Ondeugende Arasari
Noor: Avontuurlijke Slangenhalsvogel
Sarah: Amusanente Jako
Arno: Gemoedelijke Meles
Natan: Onbevreesde Simia
Wouter: Gedreven Bergbever
Lise: Fervente Schroefhoorngeit
Maxime: Trouwe Honingbeer
Eva: Vrijmoedige Racoon
Tibo: Theatrale Flamingo
Sien: Leutige Coscorba
Jonas: Ingetogen Grutto

Jullie-Anne: Gibbon

De Gibbon is een intelligente aap. Hij is behendig, snel en
lawaaierig. Hij is sociaal, speels en zachtmoedig en over het
algemeen heeft hij weinig vijanden. De Gibbon staat bekend om
zijn lenigheid.

Jill: Capriolo

Dit nachtdier kan zich geruisloos door het dichte struikgewas
voortbewegen. De bewegingen van dit kleine hert zijn lieftallig en
behendig. Het heeft goed ontwikkelde zintuigen. Het is
voorzichtig en zachtmoedig. De Ree is vriendelijk en gezellig.

Inne: Saluki
Deze sierlijke en lenige hond is erg opmerkzaam. Hij is snel zeer
enthousiast, maar kan ook zeer rustig zijn. De Hazewind is
gevoelig, gehoorzaam, aanhankelijk en betrouwbaar. Hij is niet
erg kieskeurig.

Sterre: Thar
De Geit leeft in kleine groepjes in onherbergzame, rotsachtige
streken. Hij is een behendige klimmer. De Geit is onrustig,
levendig en speels. Hij is nieuwsgierig en onderzoekend. Hoewel
hij overal aan knaagt en alles lust, is hij kieskeurig in wat hij eet.
De Geit heeft een goed aanpassingsvermogen.

Nore: Guinees

Biggetje

Dit kleine en grappige knaagdier leeft op grasvlaktes en slaapt in
zelfgemaakte holen. Het is intelligent en zelfstandig. Het is
gezellig, vriendelijk en zachtaardig. De Cavia is een uitgesproken
groepsdier en is voortdurend in gesprek met soortgenoten.

Allison: Kameleon

Deze hagedis is heel bedachtzaam. Zijn ogen bewegen afzonderlijk
van elkaar. Met de verandering van kleur van zijn huid – een
uitstekende camouflage – drukt hij ook zijn humeur uit. De
Kameleon is gemoedelijk, rustig en traag, maar kan soms explosief
uit de hoek komen.
Silke: Stekelstaarteekhoorn
De Stekelstaarteekhoorn leeft in hoge bomen waar hij zich snel,
lenig en met grote sprongen verplaatst. Hij kan zich erg goed
verschuilen als er gevaar dreigt: zelfs een grote groep is nauwelijks
op te merken. Hij is vreedzaam, een beetje nerveus zo nu en dan,
levendig en guitig. De Stekelstaarteekhoorn is gevoelig en heeft
goed ontwikkelde zintuigen.

Barbara: Giraf

Dit vreemde dier beweegt zich gracieus en lieftallig voort. De Giraf is
schrander en verstandig. Ondanks zijn grootte is hij zachtmoedig en
vredelievend. Enkel wanneer hij lastig gevallen wordt, verdedigt de
Giraf zich met zijn krachtig gespierde poten.

Josse: Walrus

Dit grote, sterke en indrukwekkende zeezoogdier met lange
slagtanden leeft in de poolgebieden. De Walrus is een sociaal
dagdier en hij is zeer gezellig. Hij verkiest grote groepen, zit graag
dicht bij de anderen en heeft weinig vijanden. De Walrus is een
genieter. Hij is gevoelig.

Jonas: Motacilla

Deze zangvogel wipt voortdurend met zijn lange, donkere staart. De
Kwikstaart is heel beweeglijk, altijd bezig en opgewekt van aard. Hij
houdt van gezelschap, spelen en stoeien. De Kwikstaart is dikwijls
onrustig en zijn nest is een tamelijk slordig bouwsel.

Issa: Nachtaap

Deze luidruchtige aap leeft in de regenwouden. Hij heeft een goed
geheugen en is heel handig: bij het zoeken naar voedsel gebruikt hij
zijn staart om af te remmen. De Nachtaap is een waardig en loyaal
dier. Hij hecht veel belang aan zijn familie.

Kwinten: Schildpad

De Schildpad kan, ondanks zijn zware pantser, aanzienlijke
afstanden afleggen. Hij is gehard, een volhouder en tegen veel
opgewassen. De Schildpad is speels, maar het grootste deel van
dag brengt hij door in rust. Wanneer hij echter in actie schiet, is hij
een te duchten tegenstander. De Schildpad is intelligent en hij heeft
een goed geheugen. Hij is opmerkzaam door zijn goed zicht en
reukvermogen.
Thor: Wani

De Zwaan is een grote, statige en sierlijke watervogel. Hij is
verstandig en vlug van begrip. De Zwaan getuigt van
zelfvertrouwen, maar uit dit niet en is eerder rustig. Hij heeft een
groot aanpassingsvermogen. De Zwaan is trouw en teder voor de
jongen. Hij verdedigt de kroost fel, maar zal enkel heftig reageren
als hij wordt uitgedaagd.
Jan: Dziggetai

Deze Mongoolse wilde ezel is verstandelijk erg begaafd en is
gezellig van aard. Hij is levendig, wakker, beweeglijk en schrander.
Hij is alert en opmerkzaam. De Dziggetai heeft een sterk
uithoudingsvermogen. Hij leeft in groepen en trekt doorgaans langs
vaste routes rond.

Robbe: Nandoe

Deze loopvogel trekt grazend over grote open vlaktes. De Nandoe is
sociaal en verdraagzaam, niet alleen ten opzichte van familie en
vrienden, maar ook naar anderen. Hij is rustig en een doorzetter. Als
hij gewond is, loopt hij gewoon verder. Hij volgt de troep zolang hij
kan. De Nandoe loopt en springt snel, maar beweegt voorzichtig.

Elle: Botvink

Deze vlijtige en levendige zangvogel is gezellig, vreedzaam en
vrolijk. In het algemeen is de Vink niet schuw, maar wel voorzichtig.
Hij besteedt veel zorg aan de bouw van het nest en onderhoudt het
regelmatig. De Vink is opgewekt en trouw. Hij leert zijn typische zang
van de oudere vogels.

Britt: Kraanvogel

Deze sierlijk bewegende vogel met zeer lange poten trekt elk jaar
over en weer tussen zijn broedgebied en zijn winterverblijf. De
Kraanvogel is vriendelijk, gezellig, schrander. Hij toont veel
genegenheid naar soortgenoten. Hij is actief en loopt meestal kalm
en rustig. De Kraanvogel is voorzichtig en kieskeurig wat zijn
gezelschap betreft.
Heleen: Starling

Er bestaat geen meer vrolijke, blijmoedige en opgewekte vogel dan
de Spreeuw. Hij beschouwt alle omstandigheden met rust, jovialiteit
en een wereldwijze blik. Hij verliest nooit zijn goed humeur. De
Spreeuw is bescheiden, slim en speels. Hij leert gemakkelijk iets bij.
De Spreeuw heeft een groot aanpassingsvermogen. Hij kent een
hecht familieleven en verdedigt zich dapper tegen vijanden.

Phara: Caracara

Deze parmantige vogel is een aaseter en is erg nieuwsgierig. Hij is
heel sociaal en intelligent. De Caracara durft veel. Hij is snel en weet
steeds aan een bedreiging te ontkomen. Hij heeft een groot
aanpassingsvermogen, waardoor hij in staat is bij uitdagingen de
gemakkelijkste oplossing te kiezen. De Caracara laat zich zelden
afschrikken.
Yves: Roodborstje

Deze zangvogel toont zijn vrolijke en opgewekte aard bij iedere
gelegenheid. Hij is voorzichtig. In de omgang met anderen toont het
Roodborstje soms plagerige neigingen. Zijn zang is melodieus en
heeft een melancholieke toon.

Zoals elk jaar moeten we weer afscheid nemen van een paar echte scoutsleiding
die het avontuur van hun leven instappen . We hopen van harte dat zij er
evenveel van hebben genoten als wij en we danken hen voor wat ze voor ons
gedaan hebben .
De Leidingsploeg.

Libasse Ka
1 jaar leiding
zelfredzame otogone
“I came in like a wrecking ball”

Christophe Hatzipemou
1 jaar leiding
Ontembare Manenwolf
“Maja gast …”
“ ‘t leven is een feest”
“ U moeder !”

Ruben Inslegers
2 jaar leiding
Goedlachs goudhaantje
“ Ma pééeee …”
“dikke fix “

Lukas Sterckx
4 jaar leiding
Lieve sifaka
“ Gij moet uwen bek houden”

Guillaume Boudry
2 Jaar leiding
levenslustig jachtluipaard
“Als je kon blijven zitten
In de scouts , zat ik nu nog
Bij de welpen !”
“Wa staat er op een
buskaartje? NI PLOOIEN!”

Isabelle Moens
4 jaar leiding
Ondernemende Kauw
“Seg we gaan toch nog iets drinken?”

Jasmien De Ryck
2 jaar leiding

expressief sikahert
“ Ge moogt god wel ni tartten e ! “

Virginie Brants
vurige scholekster
2 jaar leiding
“Ik heb u nog gene knuffel gegeven
vandaag,”

Jonas De Leeuw
behoedzame tapir
3 jaar leiding
“ Ma nee , das echt ze ,”
Ma houuu seeeg”
“Komaan jongens, nog efkes!”
“Eej menne, menne”

Wist je dat….
... de kapoenen heel blij waren dat ze op kamp konden gaan?
... het kampterrein in Frankrijk ligt?
... we 7 uur op de bus moesten zitten om op het kampterrein te geraken?
... de kapoenen heel braaf zijn geweest op kamp?
... de kapoenen soms niet stil wouden zijn voor het slapengaan?
... het heel warm was op kamp?
... het geen 1 keer heeft geregend?
... de kapoenen flink hebben doorgestapt op dagtocht?
... ze daarna konden afkoelen in de grote zwemvijver van de boer?
... de kapoenen dat keitof vonden?
... de leiding dat ook keitof vond?
... de kapoenen veel spelletjes hebben gespeeld op kamp?
... de kapoenen elke dag snoepjes kregen?
... de kapoenen naar de belofte zijn mogen gaan kijken?
... de leiding van de kapoenen eigenlijk hun familie is?
... Tina de moeder is en Lars de vader?
... Libasse de peter en Sebastiaan de opa was?
... de boer een hond had?
... die hond altijd op het kampterrein kwam?
... de kapoenen dat heel leuk vonden?
... de kapoenen heel graag macramébandjes maken?
... ze dit ook goed kunnen?
... ze daardoor heel veel geld hebben verdient op de Vlaamse Kermis?
... de kapoenen daardoor lekkere hotdogs konden eten?
... de kapoenen een mooi afscheidstoneeltje hebben gemaakt voor leider
Libasse?
... leider Libasse daardoor zeer ontroerd was?
... de kapoenen hebben meegezongen rond het groot kampvuur?
... de kapoenen ook chocomelk en pannenkoeken kregen rond het kampvuur?
... de kapoenen hun mama en papa erg hebben gemist?
... nu het kamp gedaan is, de leiding de kapoenen gaat missen?
…
…
…
…
…
…
…
…
…

De welpen op kamp prachtig verkleed waren?
De welpen op kamp een dam gebouwd hebben?
2 keer (!) een kampvuur hadden?
Zij geen enkele keer corvé hadden?
Omdat ze elke avond flink gingen gaan slapen?
Zij daarvoor snoepjes kregen?
De eerstejaars hun belofte hebben gedaan?
zij daarvoor een oranje wolfje krijgen?
de welpenleiding het een fantastisch jaar vond?

.. De jonggivers superfan zijn van bussen zonder airco?
... De bus naar Lormes én die naar Nevers allebei geen airco hadden? Dat treft!
... De opbouw verrassend vlot liep?
... De Luiaards toch niet (altijd) zo lui waren als we dachten?
... Sander Quisthoudt graag zijn haar in brand steekt?
... Rune Recour Kim Muylaert kent?

... Sommige jongverkenners last hadden van 't Verraad?
... Barbara prachtig kan zingen?
... Lucas alles laat vallen als de middagpauze begint op het werk en recht naar de
refter gaat?
...De jonggivers echte zangtalenten zijn & hits zoals 'Geen wonder dat ik ween' en
'Viva De Roméo's' klakkeloos vanbuiten meebrullen?
... Overleving super de max was? (en ook een klein beetje in het WATER gevallen
hihi)
... De mammoeten nog wat aan hun kooktalent kunnen werken?
... De sabeltandtijgers wel houden van wat frisse wind medemogelijk gemaakt door
hun lieftallige leidster Annabel?
... Het meestgebruikte woord onder jonggivers naast 'toss' en 'omg' waarschijnlijk
'Annabèèèèl' is (op zagende toon)
... Patrouilleleidster Elien toch wel keer op keer het hoogtepunt was bij elke
vlaggenparade?
..De jonggivers ervan houden om leider Klaas in afwaswater te gooien?
...Je jonggids Allison tot op het kampterrein kon horen roepen tijdens totemisatie?
...Sommige jongverkenners pilchards een lekkernij vinden?
...Het mini feestje voor de verjaardag van Rune en Annabel kei tof was?
...We daarna een raadsvuur hielden met een giga groot vuur?
...De bekentocht ook wel tekentocht was?
...Hinse zo ontzettend graag het kamplied inzet?
...De patrouille van de stokstaartjes een hééél klein beetje houden van nutella?
...Het op overleving 400 graden was?
...De weergoden ons die nacht niet goedgezind waren?
...De Pelikanen de kookwedstrijd hebben gewonnen?
...We op de 2 daagse een kei goeie slaapplaats hebben gevonden?
...Alle Jonggivers daarna direct naar de Macdonalds wouden gaan eten?
...We zowel op overleving als 2 daagse zijn gaan zwemmen?
...De jonggivers nogal graag buiten op ‘nen oop’ slapen?
...Annabel crazy is en al jullie totems nog kent?
...Het een onvergetelijk kamp was?
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Giver Eva een leeuwentattoo heeft
Deze leeuw steeds weer in zijn ‘holleke’ kruipt
De Givers een shelter met dakterras hebben gesjord
Giver Ruben grote van is van Bald Bjorn
De overleving van de givers net iets anders is gelopen dan gepland
Giver Lisa graag perzikkensap drinkt
Dit vooral graag doet om ‘skoet van de dag te worden’
Giver Margo zotte wondes kan veroorzaken
Giver Affi hier het slachtoffer van was
Giver Tibe vele talenten heeft
Giver Tibo alle totems van het kampterrein moest leren
Deze zelfde giver ondertussen de hele dag een vuur moest aanhouden
Giver Natan al eens graag van grote hoogtes springt
De givers al eens heftig kunnen discussiëren over de voortotems
Dit uiteindelijk voor prachtige voortotems heeft gezorgd
Giver Arno steeds met veel intonatie verteld

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Giver Ruben zelden zonder hoedje te spotten was
Giver Evelyne haar tante Marcella onze grootste facebookfan is
Wij Tante Marcella haar grootste fan zijn
Giver Sarah helemaal niet tegen kietelen kan
De givers vrienden zijn geworden met de lokale bevolking van Nevers
Er in Nevers veel pokemonjagers rondlopen
Deze tot in de late uren het park onveilig maken
De Givers gezwommen hebben in Loire
Giverleiding Alice, Ruben en Jana het een geniaal kamp vonden
Wij onze givers hier heel dankbaar voor zijn!

Kapoenen

Bedankt voor het
supertoffe jaar!
De kabouterleiding,
Anjoeta en pemou

Jonggivers

GIVERZZ

YOU WILL
BE MISSED!

DE LEIDINGSVOORSTELLING

Kapoenenleiding
Naam: Zeno Callens
Bijnaam: Dr. Zeno
Kenmerk: Disneyfilm liefhebber
Totem: Goedaardige goendi
Ik begin mijn eerste Disney-avontuur
Hobby's: voetbal en scouts natuurlijk
Grootste aartsvijand: dreamworks
Favoriete Disney-film: de leeuwenkoning
Lievelingseten: spaghetti
Rechterhand/buddy/compagnon: al mijn lieve leden
Motto: maak van je leven het beste leven!
Naam: Emma Liessens
Bijnaam: Ems, Emmie Totem: tedere pinda
Kenmerk: Teder zijn (blijkbaar)
Totem: Tedere Nyala
Ik begin mijn 1e Disney-avontuur
Hobby’s: Scouts natuurlijk! Grootste aartsvijand:
De mevrouw die Rapunzel ontvoerde en opsloot
in de toren Favoriete Disneyfilm: Rapunzeeeeeel
Lievelingseten: Nutella met pannenkoeken
Rechterhand/buddy/compagnon: Pascal de
kameleon
Motto: Scouting, das durven!

Naam: Lars Myny Bijnaam: Myny
Kenmerk: Vaak herkenbaar aan de camera rond mijn nek.
Totem: Vredelievende Flicka
Ik begin mijn 2de disney-avontuur.
Hobby’s: Scouts, Scouts & Scouts
Grootste aartsvijand: Alle andere jeugdbewegingen ahjaaa! ;)
Favoriete disney-film: Finding Nemo!
Lievelingseten: Lasagne!!!
Rechterhand/buddy/compagnon: Gregory!
Motto: Eens een scout altijd een scout!
Naam: Sofie Cornelis Bijnaam: Softie
Kenmerk: rustig
Totem: Lieve arkal
Ik begin mijn 1 ste disney-avontuur
Hobby’s:scouts natuurlijk
Grootste aartsvijand: Ursula
Favoriete disney-film: de kleine zeemeermin
Lievelingseten: macaroni
Rechterhand/buddy/compagnon: Botje
Motto: haast en spoed is zelden goed!
Naam: Alexia De Backer
Bijnaam: Lex Kenmerk: Behulpzaam
Totem: Zorgzame mantella
Ik begin mijn eerste disney-avontuur:
Hobby’s: Scouting
Grootste aartsvijand: Reigers
Favoriete disney-film: Bambi Lievelingseten: Pasta
Rechterhand/buddy/compagnon: Marieke Mertens
Motto: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

Kabouters

Naam: Sebastiaan
Bijnaam: Bassie
Kenmerk: veerkrachtig haar
Totem: Zachtaardig Grijs bokje
Ik begin mijn 2de disney-avontuur:
Hobby’s: Scouts, Kazou, eten
Grootste aartsvijand: de KSA
Favoriete disney-film: de leeuwenkoning
Lievelingseten: lasagne
Rechterhand/buddy/compagnon: de hele leidingsploeg
Motto: ik respecteer steeds de scougi-deadlines!
Naam: Laura Bulté
Bijnaam: Zotte doos
Kenmerk: Lachen, een klein beetje dwaas ;)
Totem: Heugelijke Wasbeer
Ik begin mijn 1ste disney-avontuur
Hobby’s: Trampolinespringen, toneel, voordracht, turnles
geven, Repertoire, dansen
Grootste aartsvijand: Die van Nederlands
Favoriete disney-film: De reddertjes
Lievelingseten: Ribbetjes@Amadeo
Rechterhand/buddy/compagnon: Geen #2linker
Motto: Leef je leven, geef niet op, lachen is gezond!
Naam: Mies Geubels
Bijnaam: Mi(e)ss G
Kenmerk:stipt op tijd komen…
Totem: Guitige Beo
Ik begin mijn 1ste disney-avontuur
Hobby’s: af en toe allergisch zijn aan voeding
Grootste aartsvijand: mensen die altijd commentaar
hebben op anderen
Favoriete disney-film: de kleine zeemeermin
Lievelingseten: lasagneeeeeee
Rechterhand/buddy/compagnon: sorry, ik heb twee
linkerhanden
Motto: er is genoeg tijd om te rusten als ge dood zijt

Welpen

Naam: René Dascotte
Bijnaam: King of the Jungle
Kenmerk: Harig
Totem: Uitbundig Tuimelaar
Ik begin mijn 1ste disney-avontuur
Hobby’s: Tuimelen, klimmen
Grootste aartsvijand: Mensen
Favoriete disney-film: Cars
Lievelingseten: Bananen
Rechterhand/buddy/compagnon: Linker been
Motto: The Jungle VIP

Naam: Alana Beeckmans
Bijnaam: Mowgli
Kenmerk: Heel sociaal
Totem: Spontaan Kapucijnaapje
Ik begin mijn 1ste disney-avontuur
Hobby’s: Scoutteeee!!!, Gitaar spelen en
zingen
Grootste aartsvijand: Ik hou van alles en
iedereen, Oerang-oetan
Favoriete disney-film: Rapunzel
Lievelingseten: Spaghetti
Rechterhand/buddy/compagnon: Vlinder en
Baloe de beer
Motto: Wie pest verpest de rest

Naam: Stijn Cornelis
Bijnaam: elstinio
Kenmerk:stipt
Totem: kalme klipdas
Ik begin mijn 3de disney-avontuur
Hobby’s: scouts
Grootste aartsvijand: Kapitein Haak
Favoriete disney-film: Peter Pan
Lievelingseten: Pizza
Rechterhand/buddy/compagnon: tinkerbell
Motto: Leef elke dag alsof het je laatste kan zijn!!!

Naam: Lars Inslegers
Bijnaam: Baloe
Kenmerk: Breed
Totem: Trouw Winterkoninkje
Ik begin mijn 1ste disney-avontuur
Hobby’s: Gitaar en kinderen
Grootste aartsvijand: kippen
Favoriete disney-film: Cars 2
Lievelingseten: Honing
Rechterhand/buddy/compagnon: Alana
Motto: Beter één Alana in de hand dan 10 op land!

Otters

Kennismaking met de otterleiding
Naam:
Eva Turkey (kalkoen)
Bijnaam:
Eef, toerkoe
Kenmerk:
Ik ben de enige beugelbekkie in de leidingsploeg.
Totem:
Charmante Vlinder
Ik begin mijn 1e disney-avontuur:
Hobby’s
: Ik eet graag terwijl ik naar mijn series kijk.
Grootste aartsvijand: Vuurheer Ozai
Favoriete disney-film: Peter Pan
Lievelingseten: Mamita’s pasta bolognaise
Rechterhand/buddy/compagnon: Alana Waterplas
Motto:
“Met water kan je ook plezier hebben op een fuif”

Naam:
Nane Creupelandt
Bijnaam:
Nanus AKA dwerg in het Latijns
Kenmerk:
Luid, maar vaak te luid waardoor ik hees ben
Totem:
Joviale Agame
Ik begin mijn eerste Disney-avontuur
Hobby’s:
Toneel, voordracht, slagwerk, Gilde en Scouts ajaaaa
Grootste aartsvijand: De vriendin van Leo(nardo Di Caprio)
Favoriete Disney-film: Pocahontas
Lievelingseten: Pitta met veel looksaus
Rechterhand/buddy/compagnon: Lichke xxxxxxxxxxx
Motto:
“ scouts is leven”

Naam:
Jill Braquez
Bijnaam:
Jilleke , Jillebil
Kenmerk:
Frivool (soms )
Totem:
Frivole otter
Ik begin mijn 1e disney-avontuur:
Hobby’s
: scouts ( wat had je gedacht?)
Grootste aartsvijand: Darla ( die schudde dat zakje
met Nemo erin en iets tegen Nemo = iets tegen mij )
Favoriete disney-film: Nemo!!!!
Lievelingseten: koffie (telt da ook )
Rechterhand/buddy/compagnon: Dory en ook een beetje
die coole schildpad
Motto:” p sherman 42 Wallaby way sydney ,
de rest ben ik vergeten”

Naam:
Pauwels Margo
Bijnaam:
Marggg
Kenmerk:
krullende gouden lokken
Totem:
standvastige Waloewie
Ik begin mijn 2e disney-avontuur:
Hobby’s
: leven
Grootste aartsvijand: de boze heks en de appel
Favoriete disney-film: sneeuwitje en de zeven dwergen
Lievelingseten: pannenkoeken
Rechterhand/buddy/compagnon: mijn prins op het witte paard
Motto :“Wat doen we als het binnen regent?
Zet een emmer onder het gat “

BE
VE
RS

Naam:
Yarne Camara
Bijnaam:
Yarne (king louie) Camara
Kenmerk:
jungle mopjes maken
Totem:
humoristische orang-oetan
Ik begin mijn 1e disney-avontuur:
Hobby’s:
banaantjes eten
Grootste aartsvijand: kapucijnaapjes (die kleine
lawaaimakertjes )
Favoriete disney-film: jungle book 1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,13
Lievelingseten:bananeuh
Rechterhand/buddy/compagnon: iedereen die me
Bananen kan voorzien xxx
Motto:” al draagt een gouden ring … het maakt
hem enkel prachtiger “

Naam :
Bijnaam :

Joran De Ryck
mensen noemen me ook wel
eens Joran
Kenmerk :
als ik een lege muur zie , is die niet
lang meer leeg , maar getekend
Totem :
Verbeeldingsrijke salangaan
Ik begin mijn 1e disneyavontuur
Hobby’s :
joggen , fitness , tekenen op alles !
Grootste aar(t)svijand : aambeien
Favoriete disney-film : piraten van een groepje eilanden
ergens tussen Noord en Zuid Amerika .
Lievelingseten : 피자
= of ook wel pizza in het nederlands
Rechterhand : mijn linkerhand maar aan de andere kant
Motto : “ ‘Wat is een motto?’ ‘ Niets , wa motto-en we me u’ “

Naam:
Heleen Ariel Vrydag
Bijnaam:
Ariel
Kenmerk:
mythisch wezen, groene staart,
roodharig, speels & dolverliefd op prins Erik
Totem:
Enig Damhert
Ik begin mijn … disney-avontuur: 1ste!!!!!!!!!!
(Na elke vergadering duik ik natuurlijk terug in zee)
Hobby’s:
zingen & het leven van knappe prinsjes redden
(o.a.prins Erik)
Grootste aartsvijand: Zeeheks Ursula
Favoriete disney-film: ZEKER NIET FINDING NEMO
aangezien zeemeerminnen worden genegeerd
Lievelingseten: schelpen, krabben & kreeften
Rechterhand/buddy/compagnon: Botje & Sebastiaan
Motto: “Are you jealous of my hair color that can be
found in rainbows?”

Naam:
Sander Mertens
Bijnaam:
Martens , Sandy
Kenmerk:
licht
Totem
: afwachtende pelikaan
Ik begin mijn derde disney-avontuur:
Hobby’s:
muziek , skateboarden
Grootste aartsvijand:kleine steentjes
Favoriete disney-film: the prince of egypt
Lievelingseten:macaroni
Rechterhand/buddy/compagnon:papier
Motto :“wanting to be someone else is a waste of
the person you are ‘K,C,’”

Jonggidsen
Naam: Tina
Bijnaam: Titiño, titi, kwartna, die ene die allergisch
is aan blauw
Kenmerk: allergisch aan, maar verliefd op het
leven
Totem: Leergierige Nachtegaal
Ik begin mijn 3de disney-avontuur
Hobby's: blij zijn, met glitter gooien,
negatievelingen irriteren met mijn eindeloze
optimisme, musical en scouts
Grootste aartsvijand: ik heb geen vijanden, ik hou
van iedereen
Favoriete disney-film: Frozen
Lievelingseten: alles met chocolade (daar wordt je
gelukkig van)
Rechterhand/buddy/compagnon: ik ben een
sterke onafhankelijke vrouw
Motto: 'Eat glitter for breakfast and shine all day’

Naam: Thomas Van den Eynde
Bijnaam: Thommy – Tommie – Thomy – Thommie
Kenmerk: Woordmopjes
Totem: Doelbewuste Kaketoe
Ik begin mijn 1ste disney-avontuur:
Hobby’s: SCOUTS, toneel, tennis, kazou, mij
amuseren...
Grootste aartsvijand: Mensen die niet kunnen
lachen met woordmopjes
Favoriete disney-film: Cars
Lievelingseten: Frieten met een goeie BickyBurger met alles erop en eraan Rechterhand/
buddy/compagnon: / (=> ben linkshandig ahja)
Motto: Woordmopjes maken de wereld beter &
valsspelen is ook spelen

Naam: Marieke
Bijnaam: Marie
Kenmerk: ik ben zeer bleek
Totem: verrassende secretarisvogel
Ik begin mijn 1ste disney-avontuur
Hobby’s: scouts natuurlijk
Grootste aartsvijand: Shan Yu
Favoriete disney-film: Mulan
Lievelingseten: steak met frietjes
Rechterhand/buddy/compagnon: Mushu
Motto: Laat niet met je sollen!

Naam: Lichelle De Prest
Bijnaam: Lichke
Kenmerk: heeft graag stokstaartjes
Totem: Zachtaardige Columba
Ik begin mijn 1ste disney avontuur
Hobby’s: Piano, Gitaar en scouts aja
Grootste aardsvijand: Chiro
Favoriete Disneyfilm: Lion King
Lievelingseten: Spaghetti
Rechterhand/buddy/compagnon: nanus Mijn bff
Motto: eens ne skoet, altijd ne skoet

Jongverkenners

Naam: Roel Geubels
Bijnaam: Ponyboy
Kenmerk: houdt van my little pony en Duitsland
Totem: Ludieke sneeuwstormvogel
Ik begin mijn 2de disney-avontuur
Hobby’s: ponyrijden op de kermis, matchen
winnen met de zaalvoetbalploeg van de leiding,
kleiduifschieten
Grootste aartsvijand: Guy Van S(ch)ande
Favoriete disney-film: geen, opgegroeid in een
disney-arme omgeving Lievelingseten: Pony-steak
Rechterhand/Buddy/Compagnon: Vladimir Poetin
Motto: Een kip is soms geen hond.

Naam: Zalmgod Simon van het derde geslacht
Bijnaam: King Saimon
Kenmerk: Leuke jongen
Totem: Zorgeloze Suricata
Ik begin mijn 2de disney-avontuur: (hoeveelste jaar
leiding) Hobby’s: glazen blazen
Grootste aartsvijand: Satan
Favoriete disney-film: Spirit
Lievelingseten: Duif in eigen nat Rechterhand/
buddy/compagnon: Pumba
Motto: goj zetjst pas nen echte als ge et werkelijk et
gedoan

Naam: Gregory Delgouffe
Bijnaam: Greggertje
Kenmerk: Greggie
Totem: Onbezonnen Pica
Ik begin mijn 2de disney-avontuur: (hoeveelste jaar leiding)
Hobby’s: Scouts, Colruyt
Grootste aartsvijand: konijntjes
Favoriete disney-film: cars 3
Lievelingseten: konijntjes
Rechterhand/buddy/compagnon: Nijntje
Motto: Leven Nijntje

Naam: Mira Pauwels
Bijnaam: Miertje
Kenmerk: Bij de pinken
Totem: Vastberaden Kariboe
Ik begin mijn 1ste disney-avontuur: (hoeveelste jaar
leiding)
Hobby’s: Scouts en andere zotte dingen
Grootste aartsvijand: De rijke
Favoriete disney-film: Robin Hood
Lievelingseten: Frietjes
Rechterhand/buddy/compagnon: De arme
Motto: Ik Steel van de rijken en geef het aan de armeÒÒ

(JWFST

Naam

Anjoeta

Bijnaam

Snort

Kenmerk

Boos gezicht, relatief lang, reageert veel te
enthousiast wanneer er eten aanwezig is

Totem

Fantasierijke Coëndou

ik begin mijn …
disney-avontuur

3de

Hobby’s

Scouts (uiteraard)

Grootste
aartsvijand

dat ene legoblokje op de grond dat je niet
zag liggen

Favoriet disney-film Klokkenluider van de Notre Dame (!!!!)
(maar ook een beetje Pocahontas, ik kan
niet kiezen)
Lievelingseten

walnoten

Rechterhand/
buddy/compagnon

Dat is de vraag

Motto

If it isn't on a plate, it can wait'

Naam

Klaas

Bijnaam

Klosge

Kenmerk

2 kleurig haar ojo

Totem

Beminnelijke steppelemming

ik begin mijn …
disney-avontuur

4de

Hobby’s

Dozen vouwen

Grootste
aartsvijand

Een reeds gevouwen doos

Favoriet disney-film Dumbo
Lievelingseten

E schelleke brood met corned beef

Rechterhand/
buddy/compagnon

Broeder Georges

Motto

Rust niet eer ge moe zijt, anders wordt ge
moe van het rusten (~broedergeorges~)

Naam

Victor

Bijnaam

Vic, Vicky, Vix

Kenmerk

À point, bourgondiër, levensgenieter

Totem

Openhartig koolwitje

ik begin mijn …
disney-avontuur

3de

Hobby’s

Bakken, scouts, braden, reizen, grillen

Grootste
aartsvijand

Bien cuit, rubber, caoutchou, bleu

Favoriet disneyfilm

The Lion King (Rafiki is nen baas)

Lievelingseten

Te veel om op te noemen, ma ne steak
béarnaise smaakt altijd!

Rechterhand/
buddy/
compagnon

mijn Weber-barbecue

Motto

Ik zou nog liever verhongeren dan nooit
meer vlees te eten.
(© H.B.)

Naam

Alice

Bijnaam

Molleke, Graverke

Kenmerk

Vrolijk zonder "vr"

Totem

Olijke Marmot

ik begin mijn …
disney-avontuur

4de

Hobby’s

Putten Graven

Grootste
aartsvijand

Een ondiepe put

Favoriet disneyfilm

Klein Duimpje

Lievelingseten

Alles behalve vlees

Rechterhand/
buddy/
compagnon

Patrick, Spongebob en Octo

Motto

Nen dag ni gegraven is nen dag ni
geleefd

JI
N

Naam

Annabel

Bijnaam

Moeder Zeug, Bellie, Bal, Sven Nys

Kenmerk

Flexibele knieën

Totem

Fel Stokstaartje

ik begin mijn …
disney-avontuur

3de

Hobby’s

Kleiduifschieten, Carré Confituurkes bakken,
Plantentuin in Meise bezoeken (48 keer per
jaar)

Grootste
aartsvijand

De mensheid

Favoriet disney-film Annabelle & Het Beest
Lievelingseten

Als het maar met frieten is!!

Rechterhand/
buddy/compagnon

Ik ben een onafhankelijke vrouw.

Motto

"Beter te dik in de kist dan een feestje
gemist" & "Ik ben niet dik, ik heb gewoon
een zwaar gebeente"

Naam

Jana

Bijnaam

Quickly, Brutus, J, Jenna

Kenmerk

2/3 Chinees en 1/3 Duits

Totem

Speelse Zanglijster

ik begin mijn …
disney-avontuur

4de

Hobby’s

padden kussen en pompoenen verzamelen

Grootste
aartsvijand

Jan Becaus

Favoriet disney-film

Finding Nemo

Lievelingseten

Gebakken clownvis

Rechterhand/
buddy/compagnon

Jan Vertonghen

Motto

Ge moet op tijd weten hoe laat het is

Kapoenen
Dag lieve kapoenen! Nemo en Dory zijn helemaal klaar voor het nieuwe
scoutsjaar! Jullie ook? Wij kunnen alvast niet wachten om allemaal
knotsgekke spelletjes te spelen.
Vandaag spelen we kennismakingsspelletjes.
Daarna gaan jullie samen met Dory het kapoenen

25 september

lokaal versieren. Breng gerust posters, slingers,
tekeningen,…. mee om ons lokaal op te fleuren!

Samen met Nemo gaan jullie vandaag op zoek naar
een echte onderwaterschat! We gaan op

2 oktober

Schattenjacht!

Vandaag spelen we 1 tegen allen met alle vissen uit
Finding Dory!

9 oktober
OP 14, 15 & 16 oktober gaan we allemaal samen
op kapoenenweekend! Meer info volgt via Mail
en uw Kapoen! Hou dus zeker uw mailbox in de
gaten!

14, 15 & 16
oktober

Vandaag leren de vissen van Finding Dory ons
zwemmen! We trekken er daarom op uit naar het

23 oktober

zwembad! Meer info volgt nog via uw Kapoen of
mailbox!

Dit weekend zijn Nemo en Dory uitgenodigd op een
groot onderwaterfeest, Jullie leiding mocht mee.
Daarom is het geen scouts dit weekend!

30 oktober

Nemo en Dory gaan vandaag een film kijken.
Hebben jullie ook zin in een filmavond? OPGELET: De
filmavond gaat door op ZATERDAG 5 november

5 november

van 18 u tot 20u!

Ook vissen moeten fit en gezond blijven daarom
doen Nemo en Dory aan onderwatersport. Vandaag
spelen ook wij sport en spel!

13 november

Wat Nemo en Dory vandaag in petto hebben voor ons
blijft nog even een verrassing!

20 november
’s Nachts is het heel donker in de oceaan. Daarom
gaan wij vandaag in het donker op pad! We gaan
op fakkeltocht. OPGELET: De fakkeltocht gaat
door op ZATERDAG 26 november van 18u tot 20u.

26 november

Zijn jullie net als alle vissen van Finding Dory braaf
geweest? We komen het vandaag te weten want
Sinterklaas komt langs! OPGELET: De activiteit

2 december

gaat door op VRIJDAG 2 december van 18u tot 20u

Wij kijken alvast uit naar een fantastisch jaar!
Stevige
Linker
Alexia, Emma,
Sofie, Zeno
& Lars M.

HEEEEEEEEEEEEEEEEEY TALENTVOLLE KABOUTERS!

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR ECHTE SUPERSTERREN OM ONZE SQUAD TE
VERVOLLEDIGEN #LIFEGOALS. ZET ALVAST JE BESTE BEENTJE VOOR!

25/09: OM DIT SWINGEND TRIMESTER GOED IN TE ZETTEN, GAAN WE ELKAAR WAT
BETER LEREN KENNEN DOOR KEIMEGASUPERFANTASTISCHSWAGYOLOAWESOME LEUKE
KENNISMAKINGSPELLETJES.

02/10: VANDAAG KOMT DE JURY VAN BELGIUM’S GOT
TALENT LANGS OM TE ZIEN OF JULLIE WEL ECHTE
SUPERSTERREN ZIJN. HAAL ALLES UIT DE KAST OM
DOOR DE SELECTIES TE GERAKEN!!!

09/10: DE MAGEN VAN JULLIE CELEBRITY LEIDING BEGINNEN AL TE KNORREN VAN AL DAT
PERFORMEN. WE SCHUIVEN ONZE VOETEN ONDER TAFEL EN VERGETEN ONZE KEUKENSCHORT
ZEKER NIET!

16/10: VANDAAG TREDEN WE DE WERELD VAN HOLLYWOOD
BINNEN EN GAAN WE ZOALS ECHTE FILMSTERREN AAN
HET WERK! HAAL JE Acteertalenten AL MAAR
BOVEN!

23/10: NA DAT VELE OEFENEN OP DE SET IS HET TIJD VOOR HET
EVENEMENT VAN HET JAAR, DE OSCAR-UITREIKING. WIE VAN
JULLIE ZAL DE ENIGE ECHTE OSCAR WINNEN?

30/10: VANDAAG IS ER HELAAS GEEN VERGADERING, WANT DE
LEIDING IS OP TOURNEE DOORHEEN EUROPA.

06/11: ALS ECHTE ARTIESTEN MOGEN WE ONZE LOOKS NIET VERGETEN. DAAROM GAAN
WE ONS LOKAAL VERSIEREN EN ALLERLEI COOLE GADGETS MAKEN. VERGEET ZEKER
JULLIE LIJM EN SCHAAR NIET MEE TE NEMEN.

13/11: KUNNEN JULLIE OOK ZO GOED ZINGEN ALS MIES SWIFT, LAURA LYNN EN BASSIE
BIEBER? WANT VANDAAG VERANDERT DE SCOUTS IN EEN SWINGEND QUIZPALEIS!

16/11: vrijdag 18-20H STERREN ALS WIJ KUNNEN NOG IETS LEREN
VAN CELEBRITIES. DAAROM MAKEN WE ER EEN GEZELLIGE
FILMAVOND VAN. NEEM ZEKER JE FAVORIETE FILM, HAPJE EN
DRANKJE MEE!

27/11: VAN AL DAT SHINEN EN PERFORMEN WORD JE MOE. EEN BEETJE RUST KOMT WEL
EENS VAN PAS. WE TOVEREN ONS LOKAAL OM TOT EEN BLITZZZZZ WELLNESSCENTRUM.

02/12: vrijdag 18H TOET TOEEEEEEEEEET!!! DE STOOMBOOT UIT SPANJE IS
AANGEKOMEN! NU IS HET HET MOMENT OM TE BEWIJZEN AAN DE SINT DAT JULLIE
ECHTE SUPERSTERREN GEWORDEN ZIJN.

Alle vergaderingen vinden plaats elke zondag van 14H-17H, tenzij anders
vermeld. Je komt ook steeds in perfect uniform.
Wij hebben er alvast super veel zin in!
Stevige linker
Mies Swift, Laura Lynn en Bassie bieber

Beste Welpen, enkel de stoere en dappere
Vikingen zullen eeuwig geroemd worden.
Daarom beginnen we dit trimmester aan
een grootse tocht om ons onsterfelijk te
maken in de geschiedenisboeken.

25 SEPTEMBER: Om een goed krijgerslegioen te krijgen moet je weten op wie
je kan bouwen daarom leren we elkaar kennen met enkele
kennismakingsspelletjes.
2 OKTOBER: Vandaag gaan jullie de strijd aan met de leiding.
We spelen namelijk 1 tegen allen.
9 OKTOBER: Stoere Vikingen moeten in topvorm zijn.
Daarom spelen we vandaag Highland games.
16 OKTOBER: Het is tijd om een ander dorp te plunderen.
Dit doen we op ons heus welpenweekend. Verdere info volgt.
23 OKTOBER: Om onze vijanden te kunnen vinden moeten we hun sporen
vinden. Daarom houden we vandaag een sporentocht.
30 OKTOBER: Geen vergadering, jullie leiding is een dorp aan het veroveren op leidingsweekend.
6 NOVEMBER: Vandaag verkennen we een dorp want we spelen een dorpsspel.
13 NOVEMBER: Vikingen moeten ook slim zijn om hun vijanden te verslaan
daarom houden we vandaag een quiz.
20 NOVEMBER: Vikingen zijn zeer competitief zowel op als naast het
slagveld daarom spelen we vandaag gezelschapsspelletjes.

26 NOVEMBER: Vandaag houden we een tocht om de goden tevreden te stellen.
We houden namelijk een fakkeltocht. We starten vanaf 18 uur en we eindigen
om 20 uur.
2 DECEMBER: De Vikingen wachten vandaag op de sint
We starten vanaf 18 uur en we eindigen om 20 uur.

STEVIGE LINKER.
ALANA, RENE, LARS EN STIJN

Otters 1e trimester
02/10: Zorg ervoor
dat jullie vandaag net
voor de vergadering thuis
nog even langs het toilet
passeren want vandaag
spelen we de grote pisquizzzz!

25/09: Om elkaar wat
te leren kennen spelen
we vandaag knettergekke
kennismakingsspelletjes!

Raar Met Je Haar
Het is de bedoeling dat iedereen
met het gevraagde kapsel naar de vergaderingen komt. Er wordt dan ook elke
vergadering foto’s getrokken en vervolgens bepalen wij, jullie supertoffe leiding,
wie de kapsels het beste heeft gedragen. De winnaar krijgt dan uiteraard
een supertoffe prijs maar wat, dat is
een verrassing! Moge de beste
winnen.
09/10:
Omdat wij meisjes af en toe eens
nood hebben aan totale
relaxatie, rust en ontspanning organiseren we vandaag een gezellige verwen-namiddag. Rust
verzekerd!

14-16/10: WEEKEND!! Hou dit weekend
alvast vrij in jullie agenda
want wij gaan op weekend! (Verdere info volgt
via mail)

23/10: Omdat schaatsen te
mainstream is gaan wij
vandaag rolschaatsen in
Aalst! Plezier verzekerd
(ook hiervoor ontvangen
jullie nog een mail met
verdere info).

04/11: Op
deze prachtige vrijdagavond organiseren
wij een filmavond. Deze
gaat door van 18u tot 20u.
breng zeker jullie eigen
films mee zodat we de
avond zelf kunnen
kiezen!

30/10: Helaas, helaas, helaas… Geen
vergadering vandaag.
Jullie fantastische leiding
is namelijk op leidingsweekend!

13/11: Tijd voor 1 tegen
allen!

20/11: Yes, kort en bondig, vandaag gaan we
knutselen!

27/11: Omdat meisjes
ook sportief zijn doen we
vandaag aan sport en
spel!

02/12: Een
vrijdagavond die
schreeuwt om een
fakkeltocht! (Deze gaat
door van 18u tot 20u) Dit
is meteen ook de laatste
vergadering van het trimester, de leiding begint jammer genoeg
te studeren!

Alle vergaderingen gaan
steeds door van 14u tot
17u, tenzij anders vermeld.
Stevige linker,
Nane, Eva, Jill en Margo

Bevers

Trimesterplanning Jonggidsen
Hey beste jonggidsen! Nu jullie weten wie jullie supercoole leiding wordt,
begrijpen wij dat jullie ook zitten te wachten op het schitterende
trimesterprogramma! Dat vinden jullie hieronder op een speciale manier: het is
de bedoeling dat jullie op voorhand de links al eens intikken. Deze links
verwijzen naar een liedje/filmpje dat te maken heeft met de activiteit van die
dag! Het kan jullie helpen als jullie naar de vergadering komen met al een idee
van wat jullie die dag denken te gaan doen. Elke vergadering duurt van 14u-17u
tenzij anders vermeld. De speciale meldingen staan in vet gemarkeerd.


25/09/2016 : https://www.youtube.com/watch?v=fWNaR-rxAic
Vandaag gaan we zoek naar onszelf en anderen…



02/10/2016 : https://www.youtube.com/watch?v=OORoOGY8D2M
Dit fenomeen DATEert van niet zo heel lang geleden…



09/10/2016 : https://www.youtube.com/watch?v=ZRMTC9Tzj2c
Passeer misschien eerst even langs start…



16/10/2016 : https://www.youtube.com/watch?v=Q3xfykmb3YQ
Hopelijk krijgen we geen dRUILerig weertje vandaag, want je mag
met de fiets om 13u klaarstaan aan de scoutslokalen…



23/10/2016 : https://www.youtube.com/watch?v=RPEkQr8rbj0
Zoek de CLUE en dan zal je het DOor hebben…



30/10/2016 : (schrap wat niet past) Na al dat leiden/lijden, moet de leiding
er ook even tussenuit. Geen vergadering want wij zijn op
lijdingsweekend/leidingsweekend.



06/11/2016 : https://www.youtube.com/watch?v=d2smz_1L2_0
Vandaag gaan we met Plezier nAar Brussel. Deze reis is sPijtig
genoeg niet helemAal gRAtis; neem dus Zeker 6 euro mee… tot zIens



11-13/11/2016 : https://www.youtube.com/watch?v=N29-54dhVHg
We hopen dat jullie verwachtingen hierover even groot zijn als de
plaats waar we naartoe gaan. Verdere info volgt nog.



20/11/2016 : https://www.youtube.com/watch?v=ftFAbPnNYrg
Misschien ben je niet zo handig als de meesten, maar kan je als de
beste iemand dingen verkopen? Of omgekeerd? Dan is deze vergadering
ideaal voor jou…



27/11/2016 : https://www.youtube.com/watch?v=eLeacVVr0Do
Wie niet schaatst, niet wint;
Al draagt een aap een gouden schaats,het is en blijft een lelijk ding;
Wie een put schaatst voor een ander…
Voor deze vergadering zouden we graag ouders hebben die vervoer
kunnen voorzien. Afspraak aan de Boekfos.



02/12/2016 of 04/12/2016 :
https://www.youtube.com/watch?v=zQdK6HLN2qI
Vandaag verjaart iemand heel speciaal. Of die persoon ook 100 jaar
wordt, zal je met je eigen ogen moeten filmen… euh, ontdekken.

Hopelijk heb je alles wat aan elkaar kunnen linken!
Stevige LINKer!

Jullie fLINKe leiding:
Tina – Lichelle – Marieke – Thomas

Best acteurs, nu het nieuwe scoutsjaar weer begonnen is,
komen er weer vele audities aan. Wij willen natuurlijk dat
jullie daar de hoofdrol in krijgen. Daarom zullen de
hollywoodsterren jullie dit trimester een handje helpen.

25/09: kennismakingsspelletjes
2/10: speeddating met de jonggidsen
9/10: verrassing
16/10: het grote pokemonspel
23/10: quiz
30/10: geen vergadering
6/11: paparazzispel
11-12-13/11: weekend (meer info volgt via mail)
20/11: sport en spel
27/11: legerspel
3/12: filmavond+ birthdayparty
(voedsel zelf meenemen)

Stevige linker,

Roel pitt

Simon tatum

Greggertje

Mira Roberts

Liefste --. .. ...- . .-. ...
Jawel ook dit jaar staat er weer een fenomenaal trimesterprogramma voor
jullie klaar! Om de spanning er wat in te houden krijgen jullie de wekelijkse
activiteiten niet zomaar als een kant-en-klare maaltijd geserveerd. We hebben
namelijk alles omgezet in MORSE !! J Ben jij niet echt fan van morse en heb je
geen zin om alles om te zetten? Geen probleem, wij hebben ook aan jou
gedacht! Want onder de morsecode staat het ook in het Chinees JJ Kies maar
wat je het liefst hebt, veel succes! Kleine tip: een spatie in de morsecode
betekent de volgende letter, een schuine streep (“ / ”) betekent het volgende
woord.

ZONDAG 25 SEPTEMBER:

-.- . -. -. .. ... -- .- -.- .. -. --. ... ... .--. .

.-.. .-.. . - .--- . ...
熟人游戏
ZONDAG 2 OKTOBER:

-... --- ... ... .--. . .-..
游戏在树林

ZONDAG 9 OKTOBER:

-.- --- --- -.- ... .--. . .-..
烹饪比赛

ZONDAG 16 OKTOBER:

... - .- -.. ... .--. . .-..

Verdere info volgt via mail
城市游戏
ZONDAG 23 OKTOBER:

--.. .-- . -- -- . -.
Verdere info volgt via mail

泳

--. . . -. / ...- . .-. --. .- -.. . .-. .. -. --. / .-. --. . -. ... / .-.. . .. -.. .. -. --. ... .-- . . -.- . -. -..
ZONDAG 30 OKTOBER:

由于铅周末没有会议

-- . --. .- -.-. --- --- .-.. .- -. .--- --- . - .- ..
... .--- .- .-. .. --. ...- . .-. .-. .- ... ... .. -. --. ... ... .--. . .-..
ZONDAG 6 NOVEMBER:

超级酷Anjoeta是周年惊喜游戏
ZONDAG 13 NOVEMBER: -.. --- .-. .--. ... ... .--. . .-..
村游戏
ZONDAG 20 NOVEMBER: --.- ..- .. --..
测验
ZONDAG 27 NOVEMBER: ... -. . . ..- .-- ... .--. . .-.. .-.. . - .--- . ...
雪游戏
ZATERDAG 3 DECEMBER: ..-. .- -.- -.- . .-.. - --- -.-. .... –
火炬

Bedankt Samuel Morse voor
het uitvinden - en ontwikkelen
van de morsecode! Wat zou de
wereld toch zonder jou zijn…
4 stevige linkers van jullie
leiding
...- .. -.-. - --- .-.
.- -. .--- --- . - ..- .-.. .. -.-. .
-.- .-.. .- .- ...

Omdat wij ons als Scouts en Gidsen bewust zijn van het
milieu, kan u er voor kiezen om geen papieren scougi meer
in de bus te krijgen. In plaats daarvan kan u de scougi dan
online bekijken op onze site. U hoeft hiervoor enkel een mail
te sturen naar scougi@gmail.com
De bomen zijn u dankbaar

Op kamp? Op stap in de natuur? Een grote buitenactiviteit? In de Hopper winkels vind je alles wat je nodig hebt om er
een geslaagde activiteit van te maken. We richten ons tot iedereen die actief op pad wil gaan en hiervoor het geschikte
materiaal zoekt.
De juiste slaapzak, een stevige rugzak, een coole zaklamp, een kompas, stafkaart of degelijk schoeisel ? In de Hopper
winkels vind je al wat je nodig hebt!
Verder verdeelt Hopper ook allerlei nuttige publicaties over jeugdbewegingwerk, kampadressen, vorming enzovoort.
Uiteraard is ook het officiële scouts- en gidsen uniform enkel en alleen bij Hopper verkrijgbaar.

