2017-2018
1ste Trimester

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 Bièvre, 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: Margo, Tina, Nane, Jana, Klaas, Joran,
Alice en Annabel. 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 15
nieuwe zonnestraaltjes: Simon, Birte, Laura, Felix, Max, Affi, Maxime R, Joannes,
Maxime B, Tibe, Lennard, Margot, Evelyne, Ruben en Greta. Zo telt onze leiding dit
jaar een mooie 41 gedreven leiding.
Het nieuwe jaarthema "Allemaal Abnormaal" dat Scouts & Gidsen Vlaanderen dit
jaar voor ons heeft uitgekozen past natuurlijk perfect bij onze werking! Wij zijn
scouts en gidsen, elk met zijn eigen verhaal.
Soms lijken we alleen maar te verschillen.
Dit jaar draait om wie je bent.
In scouting mag je zijn wie je wil.
Iedereen hoort erbij.
Wij zijn tegen pesten.
Wij houden van verschillen, van anders en divers. Wij zijn allemaal abnormaal.
Wij zijn allemaal scouts en gidsen.
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 wat u wil
weten over het komende werkjaar.
Twee stevige linkers,
Victor & Anjoeta
De groepsleiding

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

Groepsleiding
LINDENDRIES 18
KORTEMANSSTRAAT 59 1731 ZELLIK

Victor Dascotte
Anjoeta Taelemans

/
02 466 74 74

0470 50 79 93
0471 55 06 51

victor@scoutsengidsenasse.be

/
02 453 15 10
02 466 74 74
02 452 49 19

0476 21 90 47
0491 88 80 87
0471 87 17 35
0478 81 55 41
0491 91 55 61

gregory@scoutsengidsenasse.be
lauram@scoutsengidsenasse.be
felix@scoutsengidsenasse.be
affi@scoutsengidsenasse.be
tibe@scoutsengidsenasse.be

02 453 09 69
02 453 08 02

0479 96 50 45
0471 44 44 98
0478 59 30 02
0471 88 69 74
0486 41 55 02

thomas@scoutsengidsenasse.be
roel@scoutsengidsenasse.be
rene@scoutsengidsenasse.be
maximeb@scoutsengidsenasse.be
evelyne@scoutsengidsenasse.be

02 453 08 02

0478 07 26 92
0470 68 39 63
0478 77 62 91
0478 57 44 68

mies@scoutsengidsenasse.be
stijn@scoutsengidsenasse.be
ruben@scoutsengidsenasse.be
birte@scoutsengidsenasse.be

0471 76 66 83
0472 74 58 85
0470 23 84 28
0472 78 76 89

yarne@scoutsengidsenasse.be
joannes@scoutsengidsenasse.be
greta@scoutsengidsenasse.be
simonl@scoutsengidsenasse.be

0471 10 86 08
0486 18 83 89
0477 43 08 92
0478 62 13 63

alexia@scoutsengidsenasse.be
sofie@scoutsengidsenasse.be
maximer@scoutsengidsenasse.be
max@scoutsengidsenasse.be

0484 86 67 98
0470 09 74 78
0498 03 67 32
0473 25 70 22

zeno@scoutsengidsenasse.be
simons@scoutsengidsenasse.be
alana@scoutsengidsenasse.be
lennard@scoutsengidsenasse.be

0471 55 06 51
0471 85 18 65
0491 22 26 33
0471 71 42 05

anjoeta@scoutsengidsenasse.be
laurab@scoutsengidsenasse.be
emma@scoutsengidsenasse.be
eva@scoutsengidsenasse.be

0487 48 63 94
0473 25 16 32
0479 85 19 60
0472 79 30 13

larsm@scoutsengidsenasse.be
sebastiaan@scoutsengidsenasse.be
marieke@scoutsengidsenasse.be
margot@scoutsengidsenasse.be

0468 02 64 06
0490 19 85 81
0479 01 43 92
0492 03 53 94
0495 61 96 76

larsi@scoutsengidsenasse.be
heleen@scoutsengidsenasse.be
mira@scoutsengidsenasse.be
jill@scoutsengidsenasse.be
lichelle@scoutsengidsenasse.be

0494 44 99 97
0470 50 79 93

sander@scoutsengidsenasse.be
victor@scoutsengidsenasse.be

Kapoenen 1 leiding ('11)
Gregory Delgouffe*
Laura Myny
Felix Taelemans
Affi Frans
Tibe Creupelandt

STEENWEG 59 1745 OPWIJK
OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A
KORTEMANSSTRAAT 59 1731 ZELLIK
ARSENAALSTRAAT 47
POTAARDE 63

Kapoenen 2 leiding ('10)
Thomas Van Den Eynde*
Roel Geubels
René Dascotte
Maxime Brants
Evelyne Delgouffe

KESPIER 13
HUINEGEM 45
LINDENDRIES 18
STEENWEG 18
STEENWEG 59 1745 OPWIJK

Kabouterleiding ('09-'08)
Mies Geubels*
Stijn Cornelis
Ruben De Swaaf
Birte Recour

HUINEGEM 45
ZAVELSTRAAT 4
LEYNIERSDREEF 16
PRIEELSTRAAT 106

02 452 43 40
02 569 88 17

Welpenleiding ('09-'08)
Yarne Camara*
Joannes Mahieu
Greta Turku
Simon Labeeuw

AARHULST 79 1790 AFFLIGEM
BOEKFOS 29
ASBEEKSTRAAT 29
WITTERAMSDAL 57

02 452 53 77
02 469 45 45

Otterleiding ('07-'06)
Alexia De Backer*
Sofie Cornelis
Maxime Rousseau
Max Van Mol

ROOSBERG 3
ZAVELSTRAAT 4
LOUWIJN 91
PETRUS ASCANUSSTRAAT 150

02 452 52 65

Beverleiding ('07-'06)
Zeno Callens*
Simon Saerens
Alana Beeckmans
Lennard Geeraert

NOTSTRAAT 24
MEERSSTRAAT 31
MEERSSTRAAT 2
KEESDAL 16

Jonggidsenleiding ('05-'04)
Anjoeta Taelemans*
Laura Bulté
Emma Liessens
Eva Turku

KORTEMANSSTRAAT 59 1731 ZELLIK
HEILIG HARTLAAN 21
HEIERVELD 28
ASBEEKSTRAAT 29

02 453 03 65

Jongverkennerleiding ('05-04)
Lars Myny*
Sebastiaan Van Mol
Marieke Mertens
Margot Meersman

OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A
PETRUS ASCANUSSTRAAT 150
NIEUWSTRAAT 45
LANGESTRAAT 100

02 453 15 10

Giverleiding ('02-'03)
Lars Inslegers*
Heleen Vrijdag
Mira Pauwels
Jill Bracquez
Lichelle De Prest

VIJVERSTRAAT 21
LEYNIERSDREEF 21
LINDENDRIES 58
SMOUTBERG 30B
BEGONIASTRAAT 2

Jinbegeleiding ('01)

Sander Mertens*
Victor Dascotte

NIEUWSTRAAT 45
LINDENDRIES 18

02 453 17 11

* deze personen aangeduid zijn de hopmannen (takverantwoordelijken),
herkenbaar aan hun groen lintje aan de linkerschouder. Bij de welpen is dat de Akela.
De andere leiding noemt men ‘vaandrig’ en hen herkent men aan hun rood lintje op de linkerschouder.
De groepsleiding herkent men aan het wit lintje op de linkerschouder.

Takken
Er zijn dit jaar 10 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
2011
2010
2009, 2008
2007, 2006
2005, 2004
2003, 2002
2001

Jongens

Meisjes
Kapoenen 1
Kapoenen 2

Welpen
Bevers
Jongverkenners

Givers
Jin

Kabouters
Otters
Jonggidsen

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 2017-2018
Waarschijnlijk heeft u het allemaal reeds gelezen in de mail die u heeft ontvangen: Scouts en
Gidsen Asse kan sinds enkele jaren 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)
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 “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
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 veranderd) 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.

Kerstmarkt jeugdraad

Zaterdag 16 december
Op en rond het Gemeenteplein

Tal van randanimatie en enkele ferme show'kes.
De opbrengst gaat integraal naar het bouwfonds van jeugdlokalen waarvan ook
wij reeds een deel van de koek kregen. Wij staan er traditiegetrouw met onze lekkere pensen en
drank. We hopen jullie dan ook allemaal te mogen verwelkomen in onze hemelse tent.

Scoutsetentje

Zaterdag 17 en Zondag 18
Februari in feestzaal Toverfluit

Dé activiteit om onze scoutskas te spijzen ten voordele van onze werking.

Moekesweekend
9 - 11

Maart

Liefste mama's, zitten jullie elke zondagavond ook op het puntje van
jullie stoel om vol spanning te luisteren naar de ongelooflijke verhalen
die je zoon of dochter 's middags heeft beleefd ? Blik je steeds vol
nostalgie terug op jouw vervlogen kindertijd ? Wil je je nog eens goed
amuseren als meiden onder elkaar ? Ga dan vooral door met lezen ! w._,.,.,....,...
jaar is er weer een moekesweekend, een weekend voor vrouwen zoal
meisjesleiding, weg van de dagelijkse sleur. Het is een afwisselend weekend met een
kwis, onnozele spellekes,.. en dit steeds ingekleed in een leuk thema. Zin om mee te gaan ?
Groot gelijk ! De meisjesleiding houden je met plezier op de hoogte !

Vakesweekend
16 - 18 Maart
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Een ontspannend weekend voor vaders, samen met jonge oud-scouts en
de jongensleiding om eens aan den lijve te ondervinden waarom dochter- ��
of zoonlief telkens zo content thuiskomt van een scoutsweekend. Enkele
klassieke ingrediënten die je mag verwachten: dropping, woudlopers,'ç
"Ç'�
keuken,bosspel, kwis,....voorzien van de nodige rustige momenten om
eens op 'effen' te komen en het eens over de minder serieuze dinges de. vens te h
stevige fysiek is dus allesbehalve een vereiste, voorzien zijn van een jon geest daar
�n îs
onontbeerlijk, maar dat zal wel geen probleem zijn. Het vakesweekend is elk jaar een groot
succes en het is sinds menig jaar zo dat de vakes en oudleiding zelf in de organisatorische pap
brokken. Interesse ? Laat iets weten aan de jongenssleiding. Ze houden jou zeker op de hoogte.

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 Jongivers 2017
Jade: antilope
De Antilope is een groot hert dat in groep leeft. De Antilope is geduldig, slank,
snel, voorzichtig en elegant. Zijn zintuigen zijn sterk ontwikkeld, zodat hij alles
opmerkt. De Antilope leeft in vrede met andere verwante dieren. De Antilope is
levendig, behendig en lieftallig. Hij is intelligent en leert uit ervaring.

Hana: paco
De Alpaca is een koppig en trots dier. Als hij ergens zijn zinnen op zet, is hij daar
niet van af te brengen en volhardt hij hardnekkig. De Alpaca is kieskeurig wat zijn
voedsel betreft. De Alpaca leeft in een goede verstandhouding met soortgenoten.

Isaline: Sarus
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.

Arwen: zeepaardje
Deze schattige en gracieuze zoutwatervis leeft in water met een rijke
plantengroei. Hij is de hele dag actief, maar kan ook bewegingloos blijven hangen.
Het Zeepaardje beweegt zich steeds rustig voort. Het voelt zich het best in kleine
groep en is betrouwbaar. Het Zeepaardje is vriendelijk en waardeert een stevige
vriendschapsband. Het verkiest zijn vertrouwde omgeving, maar kan zich
aanpassen aan een nieuwe omgeving.

Jutta: meisa
Het voorkomen, doen en laten van deze zangvogel zijn zeer aantrekkelijk.
Hij is veelzijdig begaafd en erg nuttig. De Koolmees is bedrijvig, behendig,
vrolijk, opgewekt, nieuwsgierig maar kan ook twistziek zijn. Hij is sociaal
en trekt rond in familieverband.

Meja: amazonepapegaai
De Papegaai is de verstandigste onder de vogels, maar ook de meest humeurige. Hij is
voorzichtig en sluw. De Papegaai heeft een goed geheugen, is trots, moedig, zelfbewust,
schrander en trouw, maar ook opvliegend. De Papegaai is een goede imitator en zorgt
voor veel plezier met zijn grappige reacties. De jonge vogels zijn heel sociaal.

Kato: rayadon
Deze vogel leeft in kolonies langs kusten en rivieren. Hij is ordelijk en werkt
steeds samen met soortgenoten, waarbij ze elkaar aflossen. De Schaarbek is
vriendelijk en gedienstig. Hij is eerlijk en gaat behendig te werk, zonder een spoor
van luiheid te vertonen. De Schaarbek stelt rust en kalmte op prijs. De kolonie
verhuist snel als er onrust of gevaar dreigt om de orde zo vlug mogelijk te
herstellen.

Marie-Lou: frankolijn
Deze fazantachtige leeft op graslanden en in het struikgewas. Deze vogel past
zich aan alle levensomstandigheden aan. De Frankolijn is stil, maar hij kan
verrassen met zijn drukke roep. Hij is trouw en zorgzaam voor zijn kroost.

Luna: sneeuwuil
Deze krachtige vogel is sterk en niet snel van zijn stuk te brengen. De Sneeuwuil
reageert rustig en bedaard. Hij is zeker niet bang en in staat om zich te verdedigen
tegen veel grotere dieren. De Sneeuwuil is niet luidruchtig, lijkt vaak afwezig,
maar kan met doordachte ideeën voor de dag komen. Zijn verschijning blijft
zelden onopgemerkt.

Sam: windhond
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.

Noor: beerkat
De Beermarter heeft een unieke gespierde grijpstaart. Hij is trouw en
volgzaam. De Beermarter leidt een kalm en gezapig leven. Wanneer hij
actief is, laat hij van zich horen. Hij is lief en zachtaardig en lijkt iedereen
graag te mogen. De Beermarter is rustig en speels, maar hij kan soms
agressief zijn als hij in het nauw wordt gedreven.
Linde: zee-zwaluw
De Blauwe zeeslak is een unieke bewoner van de tropische oceanen. Hij is
volgzaam en drijft mee met de stroming. Wanneer hij zijn doel in zicht
krijgt, werkt hij er rustig naartoe. De Blauwe zeeslak is nieuwsgierig en
leert al doende nieuwe dingen. Hij is kieskeurig en veelzijdig.

Saartje: impala
Deze antilopesoort leeft op open vlakten en in licht beboste gebieden, in de
nabijheid van water. De Impala heeft een natuurlijke elegantie. Hij is slank,
wendbaar en lenig. Hij is evenwichtig en zachtaardig. De Impala heeft goede
zintuigen. Hij is snel en voorzichtig. Hij leeft in kuddeverband.

Julie: mina
Deze koddige, sprekende vogel voelt zich op alle terreinen thuis. Hij leeft in
groepjes. De Beo is nieuwsgierig, erg actief, rumoerig, maar soms ook schuw.
Hij is aanhalig, vriendelijk en steeds snel geïnteresseerd. De Beo is een goede
imitator.
Noa: ekster
De Ekster staat bekend om de gewoonte om glinsterende voorwerpen te
verbergen. Hij is zelfverzekerd, intelligent en zeer nieuwsgierig. Als hij merkt dat
hij wordt aanvaard, wordt de Ekster vlug vriendschappelijk en soms opdringerig.
Hij heeft een sterk gemeenschapsgevoel. Deze nuttige vogel is vaak erg
opgewonden. De Ekster babbelt onafgebroken met een verbazingwekkende
rijkdom aan klanken.

Margot: veldmuis
Dit kleine knaagdier heeft een ruige vacht en korte staart. Het is geweldig snel.
Het springt, klimt en huppelt. De Veldmuis is zeer vrolijk, goedhartig, argeloos
en verstandig. Hij hoort scherp, ruikt op grote afstand en ziet voortreffelijk. De
Veldmuis is vooruitziend en verzamelt voedselvoorraden in zijn nest.

Lucinda: berner sennenhond
De Berner sennenhond is een grote, krachtig gebouwde berghond. Hij is graag
buiten en houdt van vrij rondlopen. Hij is leergierig, gehoorzaam, waakzaam
en opmerkzaam. De Berner sennenhond is zachtmoedig, verdraagzaam en
past zich gemakkelijk aan. Hij is zelfstandig, maar daardoor soms ook wat
eigenwijs. De Berner sennenhond heeft een goede inborst. Tegenover
bekenden is hij aanhankelijk.

Gilles: markoeb
De Schoenbekooievaar is een bijzonder dier. Hij leeft stil en eenzaam,
soms in kleine groepjes in voor veel dieren ontoegankelijk gebied. Hij
heeft een uitzonderlijk uithoudings- en doorzettingsvermogen. De
Schoenbekooievaar is verstandig. Hij is altijd klaar om op gevaar te
reageren: voorzichtigheid is zijn tweede natuur. Als hij eenmaal
vriendschap heeft gesloten, is hij heel trouw.

Lucas: khulan
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.

Aiko: schorpioen
Dit indrukwekkend dier heeft een gekrulde gifstekel. De Schorpioen wordt
daarom vaak beschouwd als agressief, maar is dat niet. Hij zal enkel steken
wanneer hij in het nauw wordt gedreven. Hij is gehard en bestendig. De
Schorpioen is honkvast en voelt zich het best in zijn vertrouwde omgeving.
Hij handelt doordacht in tijden van schaarste. Wanneer de Schorpioen zijn
pantser verliest, is hij zacht en kwetsbaar.

Servaas: spreeuw
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.

Michiel: mara
Dit cavia-achtige knaagdier staat hoog op zijn poten en heeft grote,
rechtopstaande oren. Hij is actief, kan snel rennen, maar geniet ook graag
in de zon. De Mara is erg trouw. Deze woestijnbewoner is rustig en
vreedzaam. De Mara deelt de verantwoordelijkheid over de zorg voor
jongen met zijn soortgenoten.

Wietse: waterwolf
Deze grote zoetwatervis is verstandig en soms brutaal. Hij is een roofvis die
met veel energie voor de dag kan komen. Wanneer de Snoek niet bedreigd
wordt, is hij rustiger en kalm. Hij is vriendelijk en vreedzaam, maar heeft het
moeilijk met concurrentie van soortgenoten. De Snoek is zelfverzekerd en
alert. Deze mysterieuze vis is een expert in camouflage en verrassing.

Emiel: parkiet
De Parkiet is een kleine papegaaiachtige met een prachtig verenkleed en een lange
staart. Dit nachtdier is vrolijk en sociaal. De Parkiet is intelligent en een goede
imitator. Hij houdt ervan te kwetteren en kan luidruchtig zijn. De Parkiet is
ondernemend. Soms geniet hij van wat rust. Beide ouders zorgen goed voor de
jongen.

Samba: python
Deze grote wurgslang is zeer gevoelig voor trillingen van de grond. De Python is
snel en een goede klimmer, zwemmer en duiker. Hij is rustig, stil en eerder
passief, maar kan ook levendig zijn. De Python handelt doordacht en jaagt door
hinderlagen op te zetten. Zijn prooi verslindt hij gulzig. De Python beschermt het
eigen nest strijdbaar.

Yossé: meeuw
De Meeuw is bevallig en komt lieftallig over, maar waar ze dikwijls komt en
buit vindt, kan ze brutaal zijn. De houding is edel en verraadt een zekere
fierheid. De Meeuw is ijverig. Hij heeft een sterk uithoudingsvermogen. De
Meeuw vergeet nooit een betekenisvolle ervaring.

Rafioliah: grizzlybeer
De Grizzlybeer is een imposante beer met een lange snuit. Deze
uitstekende zwemmer leeft graag alleen. Hij is actief, maar geniet ook
van een lange winterslaap. De Grizzlybeer is intelligent, nieuwsgierig
en speels. Hij is gemoedelijk en gezellig, maar blijft onberekenbaar en
kan daardoor gevaarlijk zijn.

Matisse: procyon
Deze kleine boombewoner kan zich goed handhaven in verschillende
omgevingen en eet bijna alles. De Wasbeer is intelligent en bevallig. Hij maakt
met zijn behendigheid en lenigheid een aangename indruk. Hij is vrolijk,
opgewekt en nieuwsgierig. De Wasbeer is plagerig en guitig. In nood is hij
moedig en behulpzaam.

Casper: propithecus
Deze halfaap voelt zich goed in kleine groep. Hij is uiterst vreedzaam en vriendelijk.
Hij is gevoelig en heeft fijn ontwikkelde zintuigen. Hij is vreedzaam maar kan zich
onverdraagzaam tonen tegenover anderen. De jongen worden door de Sifaka
zorgzaam beschermd, soms bijna vertroeteld. Hij is slim en bedachtzaam. Alleen bij
gevaar wordt hij snel onzeker en luidruchtig. De Sifaka houdt ervan ondeugende of
uitdagende streken uit te halen. Hij is meelevend en eerlijk. Hij is zelden uitermate
enthousiast, maar wel behulpzaam en gedienstig.

Clint: okapi
Dit zeldzame en opmerkelijke dier heeft een bruin lichaam, met zwarte en
witte strepen op de poten en de achterzijde. De Okapi is schrander en
verstandig en buitengewoon lieftallig. Ondanks zijn grootte is hij zachtmoedig
en vredelievend. Alleen wanneer de Okapi lastig wordt gevallen, verdedigt hij
zich met zijn krachtig gespierde poten.

Luca: pongo
Orang-oetan betekent letterlijk ‘bosmens’. Hij is gevoelig en
zachtaardig. De Orang-oetan is vlug onafhankelijk. Hij is goed
gehumeurd, speels, nieuwsgierig en op gezelschap gesteld. Op de
grond lijkt hij onbeholpen. De Orang-Oetan heeft een mysterieuze blik
en bewaart steeds een kalme waardigheid.

Guillaume: lori
Dit nachtactieve aapje eet insecten. Hij is voorzichtig en sluw. De Lori
heeft een uitstekend onderscheidingsvermogen en een ongelooflijk
geheugen. Hij is zelfbewust, moedig en trots. Hij gedraagt zich trouw,
aanhankelijk en dankbaar. De Lori beweegt zich handig, levendig en
snel voort. Hij is gezellig en de hele dag opgewekt.

OOK DIT JAAR HEBBEN WE WEER VEEL MOOIE ADJECTIEVEN GEGEVEN
AUDE:: DARTELE OEAKARI

CHARLOTTE:: HARTVERWARMENDE ZILVERMEEUW
ELIEN: EMPATHISCHE KAREKIET

ALEXANDER: INNEMENDE CHIMPANSEE
SEBASTIAAN: SCHELMSE VOS
EBE: BILLIJKE KATTA
SANDER DS:: BEHOEDZAME WITKOPAREND
MENNO:: GOEDHARTIGE SATERHOEN

SANDER Q:: ONGEKUNSTELDE MERULA
OSKAR:: GEESTIGE WOUW

KACPER:: ONGEDWONGEN WULP
LONNE:: BLIJMOEDIGE AARDEEKHOORN
LOTHE:: MYSTERIEUS VALKJE

BABETH:: GEHECHTE BOOMKLEVER
ELENA:: NUCHTERE SCHOENBEKOOIEVAAR
FREYA:: PIENTERE SAKI
BRITT:: ONGEVEINSDE KRAANVOGEL

FIEN: DOORTASTEND WEVERTJE
MEREL:: OPGEWEKTE TJIFTJAF

AMELIE:: TEMPERAMENTVOLLE STELTKLUUT

HINSE:: ONSTUIMIGE KWIKSTAART
LUKAS:: WELWILLENDE POEMA
RUNE:: ASSERTIEVE STORMVOGEL

BAS:: VERMAKELIJKE BUIDELBEER
STAN R: : LACONIEKE PATRIJS
STAN VDE: : GENIETENDE AGOETHI
INNE:: AIMABELE SALOEKI

LAURENS: FLEGMATISCHE BEERMARTER : ????
NOAH:: VERMETELE ALPACA
CHLOE:: TOEGEWIJDE HAZEWIND

Afscheid van de oudleiding
Ook dit jaar nemen we jammer genoeg afscheid van enkele
mensen…
We willen hen bedanken voor hun inzet en zullen hen zeker en
vast missen!

“Ma shkaaaan”
“Ma PU-tain”
“Best he”
“En hup”
“Da kank ni af”
“En bakkes”
Nane Creupelandt
Joviale agame
1 jaar leiding

“Kom zi, het is hier van werkegem”
“Amai, dat is hier vagertjes vaag
van het vage clubje”
“Ik heb een challenge voor u”
Jana De Bruycker
Speelse zangleister
4 jaar leiding

“Ja Hallooooooow”
“Ik heb da ni vuilgemaakt dus ik
ga da ni opruimen ze”
Margo Pauwels
Standvastige waloewie
2 jaar leiding

“Zijn wij een akabe-scouts ofwa?”
*vanop de achterbank van de auto*
“Ik word zelfs moe van bergop te rijden”
“Joeeeeenges”
#zewouhetniet
Annabel De Kimpe
Felstokstaartje
3 jaar leiding

“Ma putainnnn gast, wa is u
probleem eigenlijk”
“Zoek het opppppp….”
“BEVARS!”
Joran De Ryck
Verbeeldingsrijke Salangaan
1 jaar leiding

“Aloo, bonjour?”
“Invaginatie”
“De mama he”
“De spiegel, waar is da?”
*hoog stemmetje* “Mauuuriicccce”
“Madre mia, wat een vrouw”
“El muscular”
Klaas De Backer
Beminnelijke Steppelemming
4 jaar leiding

“Yooo manneuuuuh”
“De sfeer zit in de Saab jong !”
-Alice Brievenbusdestroyer DevenynsAlice Devenyns
Olijke Marmot
4 jaar leiding

“Mannekes, kijk dat moet zo!”
“Ik ben daar allergisch aan”
-Stille nachtTina De Bruyn
Leergierige Nachtegaal
3 jaar leiding

Wist je dat...
… de kapoenen een deel met de trein hebben gedaan op dagtocht?
... ze ook zeer goed hebben kunnen volgen tijdens het stappen?
... de kapoenen gaan zwemmen zijn?
... daar zelfs een glijbaan was?
... de kapoenen goed luisterden naar hun leiding?
... de kapoenen elke maaltijd moesten afwassen?
... ze dit deden in groepjes?
... de kapoenen hun kraampje een groot succes was op de Vlaamse kermis?
... ze door al het verdiende geld, veel hotdogs konden eten?
... de kapoenen heel goed zijn in honkbal.
... we op kamp zeer goed weer hebben gehad?
... we maar 1 nacht storm hebben gehad?
... enkele kapoenen toen een heel klein beetje bang waren?
... de leiding er toen was om hun gerust te stellen?
... wij het een zeer leuk kamp vonden?

… de otters fantastische dansers zijn?
… leidster Eva eigenlijk helemaal niet met oud-leider Christophe is?
… de otters daarom heel boos waren op leidster Eva?
… de otters leidster Eva toch hebben vergeven?
… leidster Nane houdt van slapen?
… otter Lisa en bever Jerro een koppel waren op kamp?
… het maar 1 dag duurde?
…de otters op Vlaamse kermis het meest succesvolle standje hadden?
…de otters de beste masseurs zijn?
…de otters de slaapmassage hebben uitgevonden?
…otter Jante coole glittertatoeages zette op de Vlaamse kermis?
…otter Lien de mooiste vlechten kan maken?
…de otters niet goed wisten dat ze hun benen links tegen rechts moesten doen tijdens de belofte?
…ze de tafels onder de draak mochten versieren?
…leidster Margo daar het beste in was?
…we afscheid moesten nemen van leidsters Nane en Margo?
…de otters daarom een leuk afscheidslied hebben verzonnen en gezongen tijdens het kampvuur?

…sommige otters ook een traantje hebben laten vloeien?
…otter Tine Q het coolste kapsel ooit heeft?
…ze haar haar heeft gedoneerd?
…otter Ayleen het beste bed had om op te slapen?
…de otters het toch leuk vonden om met de bevers spelletjes te spelen?
…leidster Jill jammer genoeg niet is kunnen meegaan op dagtocht omdat ze ziek was?
…iedereen dat heel erg jammer vond?
…otters een supertoffe bende was en leidsters Nane, Margo, Jill en Eva hen al missen?

- De jongverkenners graag op een tent kruipen?
- Sommige jongverkenners verslaafd zijn aan hun gsm?
- Wanneer ze deze kregen niet naar de mammy stuurden maar wel spelletjes speelden?
- Jongverkenners Samba en Yossé het record verbroken hebben van het niet slagen in de teervoet?
- Het ze uiteindelijk toch gelukt was?
- Issa een geboren leider is?
- We op een bepaald moment met 3 koppels waren binnen de jonggivers?
- De suricata's een zieke shelter bouwden?
- Yossé een speciale techniek heeft in het neerhalen van een driepikkel?
- Jongverkenner Yves het diploma 'professioneel zagen' haalde?
- Jongverkenner Rafiollah een ware durver is?
- Jongverkenner Gilles fan is van Superman?
- De jongverkenners zich verdacht goed voelden op de omgekeerde dag?
- Jongverkenner Emiel specialist is in het krijgen van een gênant probleem op kamp?
- Jongverkenners Aiko en Josse geen pannenkoeken kunnen maken?
- Jongverkenner Robbe kan beat boksen? - Jongverkenner Servaas zijn achtergrondzanger was?
- Jongverkenner Samba de vrouwelijke leiding niet kon gerust laten?
- Hij zelfs getrouwd is met ze, maar een paar minuten later ook weer gescheiden was?
- Jongverkenner Guillaume als 'schattig' beschouwd werd door de jongverkenners, en zij hier dus niet
boos op konden worden?
- We over de 30 totems moesten uitdelen?
- Dit nog vrij snel gelukt is?
- We Emiel dezelfde totem wouden geven als zijn papa?
- Jongverkenner Samba verliefd is op deo?
- Jongverkenner Samba ook verliefd is op lucifers?
- De jongverkenners een onweer trotseerden op overleving?
- We toen met 20 onder een bache lagen i.p.v. 8?
- We Dinant een te mooie stad vonden?
- De jongverkenners een droomslaapplaats hadden gevonden op tweedaagse (waarvoor dank)
- Jongverkenners Issa zijn haar ging afscheren?
- Hij dit toch niet deed aangezien zijn mamaatje daar niet zo blij mee ging zijn? (En Mira ook niet)
- De jongverkenners zeer kritisch zijn inzake meisjes?
- Jongverkenner Josse een week dezelfde T-shirt aan had?
- Hij hiermee toch een meisje heeft kunnen versieren?
- De leiding zich mega geamuseerd heeft met de jongverkenners?
- Dit kamp een TOPkamp was dat we nooit of te nimmer zullen vergeten!
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PINK DEVILS
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JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

STIJN CORNELIS
ELSTINO
24.6.1997
4
4

FC VITES
LINKS IN DE GOAL
MET DE KOP
TOM BONEN
NIET LUISTER NAAR DE COACH

FC IDO
SUPPORTER
IK SCOOR NOOIT
NAFI THIAM
DE KEEPER TE KIETELEN

SCOUTS EN GIDSEN ASSE
VERDEDIGENDE MIDDENVELDER
TEN OUD-LEIDING MIJN 1STE SEIZOEN
NAINGGOLAN
TE HARD JUICHEN NA MIJN GOAL

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

RUBEN DE SWAAF
DIMITRIE
ZONDAG
0303
1
FC TAMZAK
KEEPER
2 DAGEN LANGER BLIJVEN IN SOFIA
JANA EN ANNABEL
PAS KWIJT GERAKEN

WELPEN
NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

YARNE CAMARA
CAMARADONA
17.3.1999
77
2
BORUSSIA BARCENAL
KEEPER
OMHAAL IN DE 96STE MINUUT OP
ASSIST VAN DR ZENO
CLARENCE SEEDORF
TE UITBUNDIG VIEREN VAN MIJN
WERELD DOEL PUNT MET FANS VAN
DE TEGENSTANDERS
SIMON LABEEUW
LABEEUW
NOVEMBER DENK IK
LL
1
FC LUCAS
NAAST LUCAS
MIJN ACITIE MET LUCAS IS
BELANGERIJKER DAN DIE GOAL
LUCAS LABEEUW
LUCAS TE VERDEDIGEN IN GEVECHT

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

GRETA TURKU
.. .. . .. .. . .. .. ..
HEB IK
HEB IK
1

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

JOANNES MAHIEU
KAPITEIN VAN DE BANK
6.6.1966
666
1

SPEEL IK BIJ
HEB IK NIET
NIET VAN TOEPASSING
HEB IK
TE VEEL OM OP TE SOMMEN

FC IRON MAIDEN
LINKS BANK
ONMOGELIJK VAN OP DE BANK
ACDC
ACDC EN IRON MAIDEN DOOR ELKAAR
HALEN OMDAT MAXIME ME HAD
VERWARD

OTTERS
NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

ALEXIA DE BACKER
LEX
5.8.1999
27
2
BARCELONA
AANVALLER
MESSI LIONEL
EEN TACKLE

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

MAXIMILIAAN VAN MOL
MAX
15.6.2000
14
1

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

SOFIE CORNELIS
SOFTIE
22.4.1999
4
2

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

MAXIME ROUSSAU
ROUSSAU
31.2.2000
9
1

CLUB BRUGGE
VERDEDIGING
KOPBAL IN LINKER HOEK
MARK VERTONGEN
TACKELEN VAN TEAMGENOOT

FC SCOUTS & GIDSEN ASSE
IN DE TRIBUNE
NIET VAN TOEPASSING
RODE DUIVELS
NIET ENTHOUSIAST GENOEG TE ZIJN

AALSTAR
ONDER DE RING
DRIE PUNTER
KIM CLEYSTERS
HANDSPEL

BEVERS
NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR
NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR
NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

ZENO CALLENS
DR ZENO
18.7.1999
4
2
FC PROF VOOR BEGINNERS
RECHTSBACK
OMHAAL OP EEN ASSIST VAN DE
KEEPER
MARCELO
HARTJE MAKEN NAAR MIJN MAMA
BIJ EEN CELEBRATION
SIMON SAERENS
SIMI
BEETJE LATER ALS 1 APRIL
0.43568764
3
DE SCHELLEKES
IS STA WAT OVERAL
SOLO ACTIE EN GESCOORD
DI E ENE GOEIE SPITS VAN DIE
SPAANSE PLOEG
VOOR HET UITDELEN VAN
KOPSTOTEN
ALANA BEECKMANS
BALANA
NOG NIET ZO LANG GELDEN
987654321
2
FC DE WIJK
KIJK VAN OP DE BANK
PANA BIJ DE KEEPER
MENSEN DAT GROOT ZIJN
TE KLEIN ZIJN

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

LENNARD GEERAERT
LENNY
GISTERE
OO7
1
FC TAPET
SPITS MUIS
MET MEN KONT
ANTWERPENAREN
TE VEEL PRATEN MET
ANTWERPENAREN

JONGGIDSEN
NAAM
BIJNAAM

ANJOETA TAELEMANS

GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

6.11.1997
19
4

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

EMMA LIESSENS
EMMA VALIESSENS
DAT VRAAG JE NIET AAN EEN MEISJE
1234567890
2

IS MIJN FAVORIETE BROODJE
OP DE BANK
COUTROIS AAAAA
FEDRINIO
TE FARS KIJKEN NAAR DE
SCHEIDSRECHTER

FC LUCHT
NAAST DE COACH
PER ONGELUK IS GESCOORD
DE COACH
IEMAND ZIJN VOET LATEN
OMSLAAN DOOR LUCHT

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

LAURA BULTE
BLUTE
ZEG IK LEKKER NIET
49994
2

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM

EVA TURKU
BEN JIJ DE ZUS VAN RAPHAEL
22.03.1999 #90’S KID #LOVETHE90’S
#ECHTE90’S-STRIJDER
#HATERSGONNAHATE
#KINDERENVAN2000ZIJNLOSERS
𝐴 = 𝜋𝑟 !
2

RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

FC BALLEKE WEG TRAPPEN
OP HET VELD
OWN GOAL
GOEIE VOETBALLERS
BAL WEG TE TRAPPEN

FC HERSENENZIJNDENIEUWETIETEN
NAAST RUBEN DE SWAAF
TOEN IK TEGEN GRATA HAAR HOOFD
SCHOOT
EVA MESKENS MET HAAR LEEUWEN
TATOO
TE VEEL OP ANIME – CAROLINE TE
DANSEN

JONGVERKENNERS
NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

LARS MYNY
MYNY
5.8.1998
44
3

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB

SEBASTIAAN VAN MOL
BASSIE
1.7.1999
33
3

FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR
NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

FC BARCELONA
DE BANK
WAT IS DAT
XAVIER WATERSLAEGERS
ALS BANKZITTER KAN JE BIJ MIJN
WETEN GENEN RODE KAARTEN
KRIJGEN

IK SPEEL ALTIJD MEE MET HET
WINNENDE TEAM
OP DE BANK LINKS
OWNGOAL
GARFIELD
NIET NALEVEN VAN SCOUGIDEALINE

MARGOT MEERSMAN
MARG
5.3.2000
67
1
ASSE
OP DE BANK!!!
IN HET PUBLIEK
POL BURY
ETEN OP HET VELD

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

MARIEKE MERTENS
JUDESKA
15.2.1999
1
2
FC KIP
AAN DE KJIP
NOG NIET GEHAD
AXEL WITSEL
VALS SPELEN MAAR DAT IS OOK
SPELEN

GIVERS
NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

LARS INSLEGERS
LARSIENTJE
5.10.1999
7
2

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE

MIRA PAUWELS
MIRANDA
5.6.1999
4
2

MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

FC DE KAMPIOENEN
BIJ BOMA
BOMA ONTMOETEN
BALTHAZAR BOMA
GROOTJANS UIT SCHELDEN

TEN GAERDE
VANVOOR WANT ANDERS ZIE IK
NIETS #KLEIN
HOLE IN ONE
KEVIN DB <3
MIJN VERJAARDAG

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

LICHELLE DE PREST
LICHKE
DEN 3DE
3
2

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

JILL BRACQUEZ
JILLEKE
DAT MAG NIEMAND WETEN
5424658U6I8T
2

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

HELEEN VRYDAG
VREEMDE VEGGIE
1 VAN DE 40 DAGEN EXTRA VLEES
0
2

FC F.R.I.S.D.R.A.N.K
NAAST DE FRISDRANK
TERWIJL IK IETS DRONK
DE FRISDRANK KONING
DRINKEN TIJDENS DE MATCH

FC TEN EYNDE
LINKS
BORST CONTROLE EN OMHAAL
DR ZENO
SCHELDEN

FC BBQ
AAN DE BBQ
NIET VAN TOEPASSING
VLEESMAN
TE ZEGGE DAT IK VEGGIE WAS

JIN
NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM

VICTOR DASCOTTE
VICKY, VIX, VIC
14/05/1997

RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

14
4

NAAM
BIJNAAM
GEBOORTEDATUM
RUGNUMMER
IK BEGIN NU AAN MIJN ...
JAAR ALS PROF
CLUB
FAVORIETE POSITIE
MOOISTE GOAL
IDOOL
IK KREEG AL IS EEN RODE
KAART VOOR

SANDER MERTENS
MERFTENS
TIJDJE GELEDEN
047802640
4

ENE ME EPS EN KAAS EN ZONDER TOMAAT

MASTER
DIE DA BINNEN WAS
KLAAS DB
TE LUID ZINGEN OP HET VELD

FC NIEUWZEELAND
AAN DE KUST
MET DE KOP
JORAN DE RYCK
IETS WAT IK NIET GEDAAN HAD

KAPOENEN 1

Dag liefste kapoenen! Zijn jullie klaar om samen met jullie
favoriete tv-helden jullie allereerste scoutsjaar in te springen?
Wij, jullie teergeliefde leiding, gaan er alvast alles aan doen om
het onvergetelijk te maken en lopen over van ongeduld om
samen met jullie knotsgekke spelletjes te spelen.

24 september:
Om elkaar een beetje beter te leren kennen, staan er vandaag
kennismakingsspelletjes op het programma. Het enige wat je vandaag nodig
hebt is je goed humeur en een spontane glimlach!

1 oktober:
Vandaag spelen we Stratego! Wie o wie zal er op het einde van de dag de
vlag kunnen veroveren?

8 oktober:
Schip ahoy piraatjes, zijn jullie klaar om vandaag de woeste golven te
overwinnen? Piet Piraat en zijn scheve schuit kunnen alvast wat hulp
gebruiken, want ze zijn al de hele week op zoek naar een mysterieuze schat …

15 oktober:
Voor één keer draaien we de rollen om, want vandaag zijn we allemaal
boeven en gangsters die het opnemen tegen Mega Mindy in
het grote één tegen allen-spel!

22 oktober:
Ook echte tv-sterren zoals wij hebben af en toe rust nodig. Daarom gaan we
onze nieuwe podiumoutfits ontwerpen tijdens deze gezellige
knutselnamiddag!

29 oktober
De leiding is uitgenodigd op een exclusieve honingjacht door Maya de bij en
haar vriendjes. Er is dus jammer genoeg geen scouts vandaag L L L

5 november
Vandaag voelen we ons op en top scout, want we duiken het bos in!

12 november
Jullie lievelingsleider is net jarig geweest, en om dit te vieren spelen we vandaag
het grote TIBE spel!

19 november
Samen met de enige echte Sportacus gaan we er een vandaag een sportieve
namiddag van maken!

24-26 november
Samen met Samson en co vertrekken we op het alom bekende
kapoenenweekend! Meer info volgt via mail en uw kapoen.

Zaterdag (!) 2 december
We hopen dat jullie dit jaar allemaal braaf zijn geweest, want vandaag komt
Sinterklaas op bezoek!
Let op: deze activiteit vindt plaats op zaterdag van 18u tot 20u.

Stevige linker
Felixie de Viking, Laura Myndy, Schuifaffi, Gregorox en Tiberend Brokkenpap

LIEFSTE KAPOENEN 2

Het schooljaar is al even bezig, MAAR…
geen schooljaar zonder scouts natuurlijk !!
Wij kijken al vol ongeduld uit naar de leuke
/ vermoeiende / ontspannende / …
activiteiten die wij voor jullie in petto
hebben om elke zondag eens lekker te
ravotten.

Kijk je even mee?
Zondag 02/12 :
Vandaag is er een heel speciale gast
aanwezig op de scouts, helemaal uit
het raceland Spanje! DE SINT komt op
bezoek!
Zondag 29/10 :
Oh nee! Dit weekend heb ik jullie
leiding ontvoerd om hen op te leiden
als echte Cars-specialist: GEEN
VERGADERING…

Vrijdag 10/11 tot Zondag 12/11 :
Als echte Cars-fans moeten ook wij
opgeleid worden. Zo vertrekken we
vrijdagavond op WEEKEND om als
echte cars-helden terug te keren…
Verdere info volgt ook nog.

Zondag 22/10 :
Zondag 19/11 :
Goed uitgerust
na
het
weekend
vorige keer?
Perfect! Want
nu knutselen
we mooi om te
leren hoe we
later
onze
eigen
auto
kunnen tunen!

Van al dat racen
krijgen onze banden
het veeeeel te warm.
Hoog tijd dus voor
verkoeling :
ZWEMMEN ! Info
volgt nog via mail…

Zondag 15/10 :
Nadat alles vorige keer rond mij
draaide, verdienen jullie ook wel iets.
Vandaag VERRASSING

Zondag 08/10 :

Zondag 26/11 :

Opwarming achter de rug? Tijd voor
het echte werk! Vandaag staat alles in
McQueen’s thema: we spelen HET
GROTE CARS-SPEL !

Vandaag is er geen race, we rusten
even
uit
en
spelen
leuke
GEZELSCHAPSSPELLETJES: neem zelf
ook je favoriete spel mee!
Zondag 05/11 :
Wat echte racers ook
moeten kunnen, is op gevaarlijke
wegen rijden. Vandaag oefenen we
dit door een megacool BOSSPEL !

Zondag 01/10 :

Zondag 24/09 :

Na alle andere racers te
hebben ontmoet, is het
nu tijd geworden voor de
opwarming: SPORT EN
SPEL

Bliksem McQueen moet eerst even
bekijken met wie hij allemaal racet dit
jaar. Dit doen we op de geweldige,
interessante, traditionele én nieuwe
KENNISMAKINGS-SPELLETJES!!

KABOUTERS
24/09: Dag van de materiaalman
Om mekaar wat beter te leren kennen, neemt iedereen één voorwerp mee dat bij zich past.
1/10: Dag van de ouderen en koffie
Opa heeft koffie gemorst op zijn krant waardoor hij het niet meer duidelijk kan lezen. Wij
gaan op zoek naar de missende delen zodat opa’s krant terug volledig is.
8/10: Dag van het ei
Vandaag gaan we rollen in de modder en een klein beetje stinken. Neem allemaal een ei
mee en leg alvast een plastieken zak in de auto want proper keren we niet terug naar huis!
13-15/10: Dag van het weekend
Maak alvast een plaatsje vrij in jouw agenda want we gaan op weekend, jeeeeuujj!! Verdere
informatie volgt nog!
22/10: Dag van het talent
Haal al dat zang- en danstalent maar naar boven want vandaag doen we De Grote
Talentenjacht der Kabouters. Breng je favoriete liedje mee!
29/10: Dag van de stilte en depressie
Vandaag is geen dag zoals anderen... Het is namelijk stil op de scouts. Maar geen zorgen;
rust goed uit want volgende week zien we mekaar terug! GEEN VERGADERING
5/11: dag van de (on)handigheid
Ben je een Handige Harry of juist een Klungelige Klaas? Maakt niet uit, iedereen kan op zijn
eigen niveau iets in mekaar knutselen!
12/11: Dag van de longontsteking
Aan diegenen die zullen gekomen zijn, proficiat. Aan diegenen die niet zullen gekomen zijn,
ook proficiat, alleen zullen jullie niet weten wat we deze namiddag zullen doen…Verrassing!

19/11: Dag van het dak
Probeer zo hoog mogelijk te geraken in de laddercompetitie, zodat je uiteindelijk op het dak
kan kruipen!
26/11: Dag van de geluksbrenger
Vandaag staan er gezelschapsspelletjes op het programma! Breng je klavertje vier,
konijnenpoot of andere geluksbrenger zeker mee zodat het geluk aan jouw zijde staat.
2/12: Dag van het lekkers en de roe
Vandaag komt de sint langs! Breng eventueel een tekening mee om hem te verwelkomen!

DE
WELPEN
24/9: Als team moeten we goed kunnen
samenwerken, daarom spelen we vandaag
kennismakingsspelletjes!
1/10: Onze grootste vijand Syndrome komt ons aanvallen, tezamen
moeten wij hem verslaan. Allen tegen Syndrome!
8/10: Edna de kledingontwerpster wilt weten of haar
kleren alles kunnen doorstaan. Kleed jullie goed aan voor
deze vuile missie.
15/10: Superschurk “The
Underminer” is ontsnapt en we
moeten hem te pakken krijgen dus zetten
we de achtervolging in.
22/10: Om bij The Incredibles te horen moet je over meerdere
vaardigheden beheersen. We testen jullie uit in verschillende
disciplines.
29/10: De leiding is er een weekend van tussenuit. Jullie mogen thuis
uitrusten.

5/11: Vader Bob is ontvoerd en bevindt zich in de jungle. We nemen
de jungle over op zoek naar vader Bob!
12/11: Wij gaan op missie samen met Frozone, hiervoor gaan we
rolschaatsen! Verdere info volgt via mail.
19/11: The Incredibles hebben honger, maar er is niets meer in
huis. Help mee iets te bereiden!
25/11: Nu dat we al onze missies hebben volbracht kunnen we samen
gezellig in de zetel neerploffen om samen naar een film te kijken. We
starten om 18u en eindigen om 20u30.

Stevige linker,
Bob, Violet, Dash en Helen

Otters
Liefste otters, het nieuwe scoutsjaar gaat weer van start. Wij hebben er al alvast mega veel
zin in, hopelijk jullie ook! We dachten ook dat dit het geschikte moment zou zijn om onze
naamgenoten de otters, die schattige beestjes, een beetje beter te leren kennen. Dus
hierbij ons trimesterprogramma en ook enkele coole weetjes over otters.
Zon 24/09: Om het trimester goed in te zetten, spelen we enkele knotsgekke en mega zotte
kennismakingspelletjes!

Zon 01/10: Wisten jullie dat otters uiterst slimme diertjes zijn en ook
een héél grote blaas hebben. Vandaag kunnen jullie bewijzen dat dat
bij jullie ook het geval is want wij spelen de pis-quiz.

Zon 08/10: Vandaag spelen we Stratego maar in een speciaal thema dit keer. Hopelijk kunnen
jullie goed tactisch en strategisch denken want dat zou wel van pas kunnen komen.

Zat 14/10, 18-20u: Eén van de favoriete bezigheden van otters is
dansen. Haal dus alvast jullie beste dansmoves boven net als deze
otter. We houden vanavond een swingende dansavond!

Zon 22/10: Het is ook algemeen geweten dat otters uitstekende speurneuzen zijn. Zij zouden
jullie dus goed kunnen helpen met ons cluedo spel.

Zon 29/10: Deze zondag is het GEEN vergadering. De leiding is
namelijk op leidingsweekend. Maar je hoeft niet triestig te zijn zoals
deze otter want volgende week is het weer gewoon scouts.

Zon 05/11: Omdat gewone gezelschapspelletjes spelen te saai is voor ons gaan wij levende
gezelschap spellekes spelen!
Zon 12/11: Vandaag gaan we schaatsen, ook een hobby van de otter!
Vergeet zeker jullie handschoenen, muts en sjaal niet. Verdere info
volgt nog.

17-19/11: Eindelijk is het zo ver! We gaan op WEEKEND! Verder info
volgt nog.

Zon 26/11: Otters worden net als ons ook wel eens moe. En daarom hebben we besloten om
een verwennamiddag te organiseren.

Zat 02/12, 18-20u : Om dit trimester af te sluiten geven wij een mega
cool, fantastisch kerstfeestje. En wat kan er niet ontbreken op een
kerstfeestje cadeautjes natuurlijk. Verder info volgt nog.

*Alle vergaderingen gaan door van 14-17u , tenzij anders vermeld.
Stevige linker
Alexia, Max, Maxime & Sofie

Pimp je T-shirt

Zondag 15/10:

Paracommando/
highlandgames

Zondag 08/10:

Vreetspel

Zondag
01/10:

1 tegen allen

Zondag 22/10:

Kennismakings
-spelletjes

Zondag 24/09:

GEEN SCOUTS!

Leidingweekend

29/10:

Olympische
spelen

Zondag 05/11:

INFO volgt

Bever weekend

10 tot 12/11:

‘X’ marks the
spot

Zondag 19/11:

Gotta Love
Pancakes

Zondag 26/11:

18u-20u!!!!!

Kerstfeestje

Zaterdag 02/12:

“De grens overstreken van Mexico naar de VS is gelijk aan de leukste jeugdbeweging van het land verlaten. Gevaarlijk
dus!!!”

We starten het nieuwe scoutsjaar met een fantastisch thema namelijk Donald Trump vs Kim Jong Un. Wat jullie
dus te wachten staat is een explosief eerste trimester vol plezier en gekheid. Wij hebben er alvast zeer veel zin in
en hopelijk jullie ook.

Trimesterprogramma Bevers

I went vintage shopping!
- 01/10 -

ACTIVITEITEN JONGGIDSEN

Secret santa!
- zaterdag 02/12 -

20u tot 22u

Battle of the sexes
- 12/11 -

DIY project!
- 08/10 -

How to have an epic
Mister X
sleepover!- zaterdag 18/11 - - 26/11 -

za 19u tot zo 10u

Trying out some new games! 10 incredible cooking hacks!
- 15/10 - 22/10 -

Emma, Eva, Laura en Anjoeta

Stevige linker,

Wij hebben er al zin in!!!!!!

Bij vragen, stuur een mailtje naar anjoeta@scoutsengidsenasse.be.

Alles is op zondag van 14u tot 17u tenzij anders vermeld!

Top 100 sad songs :’(
Top 5 improvised moments
- 29/10 - Geen vergadering - 12/11 -

Get to know me tag!
- 24/09 -

Facebook

Hallo beste jongverkenners en welkom op Zweinstein! Hieronder vinden jullie de
trimesterplanning met al onze spannende en magische activiteiten. Alle activiteiten gaan
door op zondag van 14 tot 17u tenzij anders vermeld.
24/09: Vooraleer we het jaar kunnen starten moeten we
eerst gesorteerd worden door de sorteerhoed. In welk huis
van Zweinstein ga jij terechtkomen?

1/10: Het toverschooltoernooi vindt vandaag plaats in de
scouts. Doe mee en strijd voor de enige echte vuurbeker!

8/10: Harry, Ron en Hermelien hebben problemen
met het zoeken naar de 7 gruzielementen van
Voldemort. Daarom gaan wij helpen zoeken.

15/10: De geheime kamer is weer geopend en het monster van het huis
van Zwadderich ligt op de loer… Wie, o wie heeft dit gedaan? Kom naar
de scouts en samen zoeken we de dader en voorkomen we dat er nog
meer slachtoffers vallen.

22/10: De kamer van hoge nood is groot, zo groot dat we er in verdwaald
zijn… Los in groep de raadsels op en probeer zo uit de kamer te geraken!

29/10: Na al die spannende avonturen moeten we even bekomen.
(geen scouts vanwege het leidingsweekend)

5/11: Professor Sneep is slecht gezind en geeft een onaangekondigde
overhoring. Ken jij genoeg over magische toverdranken om te kunnen
slagen?

12/11: Voldemort valt met zijn dooddoeners Zweinstein aan, maar dat
laten we niet zomaar gebeuren! Maak je borst maar nat, want dit wordt
een hevige strijd!

19/11: Het heeft goed gevroren vannacht en het meer is helemaal
toegevroren. Het perfecte moment om te gaan … schaatsen!! (meer info
volgt via mail!)

ZA 25/11: Vanavond is het
‘The Yule Ball’! Daarom
kleden we ons in opperbest
galakledij!
(De activiteit gaat door op
zaterdagavond van 20 tot
22u, en geen paniek mannen,
het is geen bal, maar wel
een… POKERAVOND)

3/12: Het is bijna Kerstmis in
Zweinstein! Daar horen veel
cadeautjes en lekker eten bij.
Breng daarom een cadeautje
(max. €5 waard en ingepakt)
mee voor ons gezellig
kerstfeest?

Wij hebben er alvast heel veel zin!
Stevige linker

Givers 2017-2018
Geachte Givers,
In onderstaand schrijven willen wij jullie welkom heten in het nieuwe scoutsjaar. Wij entameren
dit scoutsjaar met veel lust en begeerte. Van ganser harte wensen wij jullie talrijk in het vizier te
krijgen. Tot wederzien!
Met de meeste hoogachting,
Mevr. De Prest, Mej. Bracquez, Mevr. Pauwels, Mej. Vrydag, Deheer Inslegers.

!!! Zie hier, de verloren voorwerpen van dit trimester. Gelieve deze voorwerpen telkens mee te
brengen, zonder fout. Verdere info, zie [PS.1]

~ EINDE TRIMESTER 1 ~
[PS1.] Wanneer alle Givers het
gevraagde object mee heeft,
krijgen jullie hiervoor in ruil
eten op overleving! Check de
prijzenlijst op facebook!

[PS2.] Wees met elk voorwerp
CREATIEF!

[PS3.] Wij maken zo snel
mogelijk een facebookpagina
aan van de Givers! Check dus
tijdig facebook, voor het te
laat is ;)

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.

