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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

/

rene@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.
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Woordje van de groepsleiding
Beste leden, ouders en sympathisanten,

Het is nog maar als de dag van gisteren dat we jullie allen terugzagen op de
eerste zondag van dit scoutsjaar.
Na van heerlijk eten genoten te hebben op het scoutsetentje, vertrokken de
jongens- en meisjesleiding op een zalig moekes- en vakesweekend. Time
flies when you’re having fun, want ondertussen zijn we al gekomen aan het
laatste trimester.
Maar niet getreurd! We hebben alweer een kort, maar krachtig programma
voorzien. We trappen het stevig af met Nacht van de Korte Broek! De leiding
is naarstig bezig met de laatste voorbereidingen te treffen om er weer een
knaleditie van te maken! Wees allen dus welkom om iets te komen drinken en
je beste dansmoves te etaleren (kortgebroekt, uiteraard)!
Daarna liggen onze wafelverkoop en opruimactie in het verschiet. Nog enkele
leuke activiteiten en jullie zondagen zijn alweer gevuld!
Ondertussen zijn wij natuurlijk ook vollenbak het kamp aan het voorbereiden.
Het kampterrein, het kampthema en alle verdere info zullen te vinden zijn in
de kampscougi. Die zal eind mei/ begin juni in jullie brievenbus te vinden zijn.
Wij kijken er alvast met volle teugen naar uit!

Nog vragen, opmerkingen, …? Aarzel niet om ons te contacteren op
groepsleiding@scoutsengidsenasse.

Stevige linker,
Annabel, Victor, Stijn en Anjoeta
De groepsleiding
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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
6 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)
scoutshemd (niet verplicht, maar velen dragen het
al)
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.
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Als je een hemd koopt, is het natuurlijk nog maagdelijk
beige, maar het is de bedoeling dat er nog kentekens op
komen.
Het
jaarkenteken
“Grenzeloos groeien”
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
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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.
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NACHT VAN DE KORTE BROEK
Zaterdag 22 april
Met veel trots mogen we verkondigen dat onze geliefde nacht tóch
nog mag doorgaan op ‘den Boekfos’! We vieren dit in heuse ‘Back To
The Future’ style! Haal dus je mooiste korte broek uit de kast en kom samen met Doctor
Brown en Marty McFly je beste dansmoves tentoonstellen!

OPRUIMACTIE
Zondag 7 mei
Zoals elk jaar ruimen we dit jaar met iedereen de Boekfos op. We
verwachten jullie een uurtje vroeger, om 13u dus! De
natuurliefhebbers die aanwezig zijn, krijgen uiteraard ook een kleine
beloning!

WAFELVERKOOP
Zondag 7 mei
Ook dit jaar verkopen we weer heerlijke wafeltjes om onze kas (en
maagjes) te vullen. Neem dus je beste verkooptalenten, je
vriendelijkste glimlach en een rugzakje mee!

KAMP
Zondag 16 juli t.e.m. 23/30 juli
Een zalig scoutsjaar sluit je natuurlijk het beste af met
een topkamp! Dit jaar trekken we richting… Bièvre! We
vertrekken allemaal samen van aan de scoutslokalen
op zondag 16 juli. Kleinkamp (kapoenen, kabouters/
welpen, otters/bevers) mag een week lang naar
hartelust ravotten. Op bezoekdag, zondag 23 juli, keren
zij huiswaarts. Vanaf dan hebben de grootkampers het terrein een weekje voor hun
alleen! Op zondag 30 juli trekken we terug naar Asse.
Alle info over het kamp zal te vinden zijn in de kampscougi, die eind mei/ begin juli in
jullie brievenbus zal zitten!
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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!	
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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.
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Wist je dat?…

... leidster Emma geen ballonnen op kan blazen?
... kapoen Bas soms wel eens saaiheid heeft?
... kapoen Rosalie in een hoek van 360° kan staan met haar lichaam?
... alle kapoenen veel sterker zijn dan 7 leiding samen?
... ze dit hebben bewezen door een wedstrijdje touwtje trek tegen de leiding?
... leidster Emma, Kapoen Febe haar voet moest knopen?
... kapoen Charlotte een liefje heeft?
... ze zijn naam alleen niet meer weet?
... kapoen Gust graag met zijn billen schudt?
... kapoenen alles (maar écht ALLES) doen om snoep te vangen op carnaval?
... ze hierdoor ook zeer veel snoep gevangen hebben?
... kapoen Ini en leidster Alexia goed kunnen dansen op de muziek van carnaval?
... ze hier zeer actief van werden?
... kapoen Ini de rest van die vergadering geen minuut heeft stilgestaan?
... de kapoenen op carnaval een beer hebben gevangen?
... ze deze Sam hebben genoemd?
... kapoen Sam elke vergadering aanwezig is?
... hij zeker en vast mee zal gaan op kamp?
... de kapoenenbeer Sam hoopt dat er nog veel kindjes mee zullen gaan?
... iedereen de kapoenen schattige kindjes vinden?
... de meisjes graag hun nagels lakken?
... maar ook die van leider Thomas?
... de jongens en kapoen Feiya echte paracommando’s zijn?
... de kapoenen heel lekkere pannenkoeken hebben gemaakt?
... ze om ingrediënten te krijgen eerst een spel moesten spelen?
... kapoen Maurice en kapoen Korneel graag op leidster Emma haar poep slaan?
... kapoen Camilia en kapoen Arthur absoluut de winnaars waren bij vleeshoop?
... de kapoenen heel goed kunnen samenwerken?
... kapoen Gust graag vecht voor het plezier?
... kapoen Stella zeer goed kan turnen?
... kapoen Janne een hond een hondske noemt?
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... de kapoenen vertrouwensspelletjes hebben gespeeld?
... ze zich achterover moesten laten vallen in de armen van een vriendje?
... ze dat heel goed gedaan hebben en niemand gevallen is?
… kabouter Maya graag petten draagt?
… kabouter Maya goed kan breakdancen?
… de kabouters een ijsje kregen hebben op het weekend?
… de kabouters graag scoubidou armbandjes maken?
… de kabouters een geweldig pyjama feestje gehouden hebben?
… de kabouters vroege vogels zijn?
… de kabouters op weekend dan ook de leiding moesten wekken?
… de kabouters heel grappig zijn?
… kabouter Jade en kabouter Lucrecia heel goed kunnen voetballen?
… de kabouters heel goed verkleed waren tijdens carnaval?
… je aan kabouter Nora haar gezicht kon zien dat de boterham met choco gesmaakt had?
… kabouter Pateke, kabouter Elise en kabouter Helena elke minuut staan te dansen?
… leider Bassie altijd leuke muziek opzet?
… leidster Laura zo veel geld heeft, dat ze iedereen een ijsje kon trakteren op weekend?
… leidster Mies goed kon boksen?
… kabouter Helena en kabouter Helena samen zoetzuur zijn?
… de kabouters tikkertje spelen op de schaatsbaan?
… dat keileuk is?!
… kabouter Nora wel 30 keer is gevallen op de schaatsbaan?
… dat ze dit niet erg vond?
…welp Louis gek is op vuile spelletjes?
…welp Ruben het leuk vind om te rollebollen in sausjes?
...welp Hendrick de kip de vriend is van alle welpen?
...welp Arnaud tijdens 16-uur heel hevig was?
... we een nieuw lid hebben bij de welpen?
... zijn naam William is en hij blijkbaar een begenadigd voetbaltalent bij Anderlecht is?
... de welpen een heerlijke brunch gehad hebben op de 24 uur?
... dit mede te danken is aan leider René die geweldig wentelteefjes gemaakt heeft?
… de welpen prachtig verkleed waren op onze seniorendag?
… de welpen zich niet zo goed kunnen verstoppen?
… dit gebleken is bij ons nachtspel op de 24 uur ?
… bever Renzo goed op wacht kan staan?
… dat 1 groep bij sporentocht de sporen kwijt was maar de andere groep toch gevonden
heeft?
… dat bever Roshan leider Sander zijn roze trui wat bruin heeft gemaakt?
… dat bever Nathan graag in voetbalnetten hangt?
… dat de bevers al trainden voor de veldloop?
… dat de bevers niet altijd even vlot zijn op het ijs?
… ze hier en daar wel eens onderuit gingen?
… bever Kobe hard getackeld werd bij de rugby?
… het die zondag namiddag pittig warm was?
… bever Achilles wel eens graag zijn oranje kousen hoog optrekt?
… de broederschool, nu beter bekend onder "De kleine wereld" op stelten stond na ons
onverwacht bezoek?
… er veel bevers waren op het scoutsetentje?
… de bevers goede pizza kunnen maken?
… ze samen werkten om als een groep te eindigen in een proef?
… de bevers vaak liever voetballen dan een spel te spelen?
… de bevers graag zandhoopjes maken?
… de bevers snelle lopers zijn?
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… de bevers niet kunnen praten zonder te roepen?
… de bevers stuk voor stuk toffe kerels zijn?
… jonggids Noa als enige altijd al gekomen is naar de vergaderingen (zelfs al waren het
examens)?
… de andere jonggidsen (gedeeltelijk) zwakke takken zijn?
… de jonggidsen het leuk vinden om activiteiten te doen met de jongverkenners?
… de jonggivers op kamp samen zullen moeten werken en spelen?
… er op 2 vergaderingen slechts 6 en 8 personen waren?
… jonggids Noor graag eieren op haar hoofd krijgt?
… schminken mét blinddoek moeilijker is dan het lijkt?
… leider Bassie de moordenaar is van leider Roel?
… deze nu gelukkig is herrezen uit de dood?
… dit allemaal kan bij Scouts & Gidsen Asse?
...we deze kunstjes ook aan soaps als Familie en Thuis aangeleerd hebben?
… jonggids Barbara, jonggids Silke & jonggids Noor de échte nieuwe K3 zijn?
… jonggids Jutta een topweerwolf is?
… jonggids Freya heel vastberaden kan zijn in haar argumentering?
… jonggids Heleen haar lach heel aanstekelijk is?
… jonggids Elle ook deel is van het 'immer-lach-team’?
… jonggids Julie & jonggids Marie-Lou echte babbeltrienen kunnen zijn?
… jonggids Sam de muurzitkampioene is?
… jonggids Jarmilla bijna altijd te laat is?
… vuilmaken één van de leukste dingen is die er bestaan?
… opruimen spijtig genoeg ook moet gebeuren?
... jonggids Sterre keukens kan kuisen zoals Mister Proper?
… de Marianentrog het diepste punt is in de oceaan?
… wij dit ook nog niet zo lang weten?
… wij het heel leuk vinden als jullie met enthousiasme naar de scouts komen?
… de patrouilles binnenkort worden gemaakt?
… jongverkenner Wietse een oogje heeft op een jonggids wiens naam begint met een N?
… jongverkenner Luka graag leiding omkoopt?
… jongverkenner Emiel nog steeds single is?
… jongverkenner Schildpad verdacht goed kan trampolinespringen?
… jongverkenner Samba moeilijk uit de put geraakt?
… de jongverkenners samen met de givers een spel hebben gespeeld omdat ze slechts met 4
aanwezig waren?
… jongverkenner Servaes zeer goed van heuvels kan rollen?
… de jongverkenners tijdens vuile spelletjes genoten van de zon toen ze allemaal doorweekt
waren?
… bottleflippen met een leeg bekertje zeer moeilijk is?
… de jongverkenners goed overeenkomen met de jonggidsen?
… verkenner Oskar zijn tanden met twee handen poetst?
… leider Klaas gaat zitten op het toilet als hij moet plassen?
… gids Elien dacht dat het stanken was ipv skanken?
… verkenner Sander en verkenner Maxime de hele weg hebben gestapt terwijl ze samen 1
jas droegen?
… volgens leider Klaas een ezel begint met ou en niet met ie?
… de babysitkindjes bij scouts alena zitten?
… gids Charlotte graag ijsjes op de grond laat vallen?
… de givers het spel hoger lager heeeeeel graag spelen?
… verkenner Oskar en verkenner Sander echte muzikale wonders zijn?
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… ze samen met enkele andere givers de groep SAMON hebben gevormd?
… we nog altijd niet zo goed weten wat dit nu eigenlijk is?
… gids Fien er echter een andere muzieksmaak op nahoudt?
… verkenner Oskar en verkenner Sander hun badjas gedurende het hele weekend hebben
aangehouden?
… je op zondag niet naar het toilet kan gaan in het station van Hasselt?
… enkele givers dit niet fijn vonden?
… de givers zijn gaan schaatsen?
… verkenner Oskar en verkenner Sander de fotopagina hebben gemaakt?
… zij er nog steeds niet in geslaagd zijn om op de voorpagina te komen?
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Kapoenen
Allerliefste kapoenen, bij deze geven we alweer het startschot voor het 3e, maar ook
laatste, trimester van dit scoutsjaar. (OUUUUUH ) Wij hebben er alweer heel
veel zin in en wij hopen jullie ook!!!!!
23 april: Geen scouts Jullie leiding heeft nog veel opruimwerk na de NACHT VAN
DE KORTE BROEK!
30 april:
Warm jullie beentjes al maar goed op en hou jullie vleezekes al klaar, want vandaag staat
woudloperskeuken op de planning! Verdere info volgt via mail! Hip Hoi!

7 mei:
Met jullie schattige gezichtjes komt die wafelverkoop vandaag helemaal in
orde! We verzamelen om 13u!

14 mei:
Eindelijk is het zover, de dag waar jullie al zo lang naar uitkijken! Vandaag spelen we
vuile/water spelletjes en vergeet niet: hoe vettiger, hoe prettiger! HIHI 
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21 mei:
Vandaag kunnen jullie bewijzen dat de grootsten niet altijd de sterksten hoeven te zijn
en dat het gezegde ‘klein, maar dapper’ niet voor niets bestaat, daarom spelen we
massaspelen met alle groepen van klein kamp.

28 mei:
Om ons scoutsjaar mooi af te ronden gaan we vandaag knutselen! Wat we in petto
hebben houden we liever nog even geheim, maar leuk wordt het zeker!

Ziezo, bij deze ronden we onze fantastische zondagnamiddagvergaderingen af en zien wij
jullie, liefst massaal, terug op kamp!!!!
(Alle vergaderingen gaan door van 14u tot 17u, maar hou jullie mailbox zeker in de gaten)
De stevigste linker der linkers,
Lars – Zeno – Alexia – Sofie - Emma
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Liefste kabouters
Voor dit laatste trimester gaan wij ons voorbereiden op een super leuke kamp.
-

Als eerste activiteit houden wij een siësta op zondag 23 april. Dit omdat het dan de nacht
van de korte broek is.

Om ons voor te bereiden op de dagtocht van ons kamp, doen wij vandaag een woutlopers
keuken en dit per fiets. Dit zal doorgaan van 10:30 tot 15:00 op zondag 30 april. Vergeet
zeker jullie fiets en vleesje niet.

Op 7 mei is het de grote wafelverkoop. Dit ten voordele van een mega super leuk kamp.
We verzamelen om 13u!

Proper zullen jullie op kamp zeker niet blijven. Maak jullie maar eens goed vuil op de mega
super coole vuile spelletjes. Dit zal doorgaan Op 14 mei. Neem kleren mee die vuil mogen
worden.

Tijdens deze vergadering op 21 mei doen we een spel met heel klein kamp. Zodat we elkaar
wat beter leren kennen tegen het kamp in juli.

Ween, ween,… De laatste activiteit van het jaar. Vanavond houden wij een afscheidsfeestje
met marshmallows en een gezellig vuurtje. Komen is de boodschap. Dit zal plaats vinden
van 19:30 tot 21:30 op 27 mei.

De activiteiten gaan door van 14u tot 17u tenzij anders vermeld.
Stevige linker laura lynn, Bassie Bieber, Mies Swift.
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Beste welpen voor dit laatste trimester doorkruisen we het
tv-landschap.

29 April: Om ons trimmester goed te
starten beginnen we met een filmavond.
We starten om 18 uur en eindigen om 21
uur. Breng zeker maar enkele films mee.

7 Mei: Vandaag is het naar jaarlijkse
goede gewoonte onze wafelverkoop.
We verzamelen om 13u!
PS: Breng je grootste glimlach mee.

14 Mei: Vandaag verdiepen we ons in
de leefwereld van Nemo.
We houden namelijk waterspelletjes.
Bij slecht weer organiseren we een
laddercompetitie.

21 Mei: Vandaag houden we met
heel klein kamp massaspelen.

28 Mei: Omdat het de laatste vergadering is
houden we vandaag een feestje.
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OTTERS
Dag lieve vriendinnetjes,
Jullie leiding heeft weer eens een fantastisch programma in elkaar gestoken!
Alle vergaderingen gaan steeds door van 14u tot 17u.
30 april:
Vandaag gaan we gezellig wat FIETSEN. Breng zeker je fiets mee!!!
Neem ook een rugzakje mee met daarin €5, een zwempak en een
handdoek. Spannenddddd……….
7 mei:
WAFELVERKOOP
Vandaag gaan we met z’n allen wafels verkopen! Hopelijk schijnt het
zonnetje en kunnen we er een leuke namiddag-wandeling van maken.
We verzamelen om 13u!
14 mei:
Vandaag wordt een TOP-dag! We spelen een groot SPORT-WATERVUIL-SPEL. Trek kledij aan die vuil en nat mag worden (onder je
uniform uiteraard).
21 mei:
Aangezien wij allemaal vriendjes zijn van elkaar, spelen we vandaag
een groot spel met heel KLEINKAMP!
28 mei:
Ohnee… Vandaag de laatste vergadering! L
We geven een heus FEEST! Chips, cola, fanta, snoep, muziek,
dansen… Alles kan en alles mag. Jullie aller aller aller liefste leiding
Margo zal er vandaag jammer genoeg wel niet bij zijn snifsnifsnif

Stevige Linker,
Margo, Nane, Jill & Eva
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30/4
We gaan Skaten en meer, Je mag je fiets,
rolschaatsen, skateboard, step…
meenemen.
Wie beveiliging heeft neemt die
best ook mee.
De vergadering zal doorgaan
van 13utot 17u

7/5 Wafelverkoop :)
We verzamelen om 13u!

Jà, Bevers!

13-14 Mei

B

24u @ Hekelgem, Houd je mail in de gaten.
Zaterdag, Vertrek -> Boekfos 10 H
Zondag, Terug op Boekfos 12 H
€ 20

E
V
E
R
S

21/5
Massaspelen
28/5
Vuile spellekes
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TRIMESTERPLANNING JONGGIDSEN
ZONDAG 30/04

ZONDAG 07/05 (13u)

ZATERDAG (!!!) 13/05
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ZONDAG 21/05

ZONDAG 28/05

ALLE ACTIVITEITEN OP ZONDAG GAAN DOOR OP DE BOEKFOS,
14U-17U. OP ZATERDAG 13/05 IS HET KARAOKE-NIGHT, 19U30-21U30.
Zondag 7 mei verzamelen we om 13u!
GROETJES, KUSJES EN SNOETJES VAN JULLIE FAVORIETE LEIDINGS:
MARIE, LICH, THOMMIE EN TITI
XXXX
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Jongverkenners:
30 april: Vandaag spelen we met zen allen het
geweldige spel mens erger je niet.

Vandaag gaan we heel Asse doorkruisen om :07 mei
onze bakkunsten te verspreiden! Verzamelen om 13u!

14 mei: HET GROTE GREGORY SPEL !!

Dagtocht dus hou de mailbox in de gaten :21 mei
voor info de komende weken

28 mei: Er is kans op een grote regenvlaag dus wees
er op voorbereid!! (uniform verplicht )

Groeten van jullie geliefde leiding.
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GIVERS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! We zijn alweer terug! Geniet samen met ons
van ‘Elke zondag dezelfde foto van Kris en Danny’!!!!!!!!!!!!!!!!
Vele, vele x’jes en ook wel wat stevige linkers van jullie favoriete leidingsteam (a.k.a. Klosge, Snort,
Liske en Vicky -> never ever call us this way)
(Voor de jammerlijke onwetenden onder ons: zie link https://www.facebook.com/elkedagdezelfdefotovankrisendany/?fref=ts)

22 april: party@Boekfosfeesttent / 23 april: nationale NVDKBuitrustdag en dus GEEN vergadering

30 april: Kris en Danny gaan op dagtocht. U komt toch ook
mee? (Meer info volgt)

7 mei: Helpen jullie ook mee bij Kris en Danny’s
wafelverkoop? Verzamelen om 13u!

14 mei: Kris en Danny’s auto ziet er nog veel te proper uit. Wat
denken jullie van vuile spellekes?

Zaterdag 20 mei: Kris en Danny zien er uitgehongerd uit. Tijd
voor een BBQ!! (meer info volgt)

28 mei: Kris en Danny doen aan blokkertje blok. Geen
vergadering voor jullie dus.
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