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Victor Dascotte LINDENDRIES 18 / 0470 50 79 93 victor@scoutsengidsenasse.be
Anjoeta Taelemans KORTEMANSSTRAAT 59 1731 ZELLIK 02 466 74 74 0471 55 06 51

Gregory Delgouffe* STEENWEG 59 1745 OPWIJK / 0476 21 90 47 gregory@scoutsengidsenasse.be
Laura Myny OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A 02 453 15 10 0491 88 80 87 lauram@scoutsengidsenasse.be
Felix Taelemans KORTEMANSSTRAAT 59 1731 ZELLIK 02 466 74 74 0471 87 17 35 felix@scoutsengidsenasse.be
Affi Frans ARSENAALSTRAAT 47 02 452 49 19 0478 81 55 41 affi@scoutsengidsenasse.be
Tibe Creupelandt POTAARDE 63 0491 91 55 61 tibe@scoutsengidsenasse.be

Thomas Van Den Eynde* KESPIER 13 02 453 09 69 0479 96 50 45 thomas@scoutsengidsenasse.be
Roel Geubels HUINEGEM 45 02 453 08 02 0471 44 44 98 roel@scoutsengidsenasse.be
René Dascotte LINDENDRIES 18 0478 59 30 02 rene@scoutsengidsenasse.be
Maxime Brants STEENWEG 18 0471 88 69 74 maximeb@scoutsengidsenasse.be
Evelyne Delgouffe STEENWEG 59 1745 OPWIJK 0486 41 55 02 evelyne@scoutsengidsenasse.be
Kabouterleiding ('09-'08)
Mies Geubels* HUINEGEM 45 02 453 08 02 0478 07 26 92 mies@scoutsengidsenasse.be
Stijn Cornelis ZAVELSTRAAT 4 0470 68 39 63 stijn@scoutsengidsenasse.be
Ruben De Swaaf LEYNIERSDREEF 16 02 452 43 40 0478 77 62 91 ruben@scoutsengidsenasse.be
Birte Recour PRIEELSTRAAT 106 02 569 88 17 0478 57 44 68 birte@scoutsengidsenasse.be
Welpenleiding ('09-'08)
Yarne Camara* AARHULST 79 1790 AFFLIGEM 0471 76 66 83 yarne@scoutsengidsenasse.be
Joannes Mahieu BOEKFOS 29 02 452 53 77 0472 74 58 85 joannes@scoutsengidsenasse.be
Greta Turku ASBEEKSTRAAT 29 0470 23 84 28 greta@scoutsengidsenasse.be
Simon Labeeuw WITTERAMSDAL 57 02 469 45 45 0472 78 76 89 simonl@scoutsengidsenasse.be
Otterleiding ('07-'06)
Alexia De Backer* ROOSBERG 3 0471 10 86 08 alexia@scoutsengidsenasse.be
Sofie Cornelis ZAVELSTRAAT 4 0486 18 83 89 sofie@scoutsengidsenasse.be
Maxime Rousseau LOUWIJN 91 02 452 52 65 0477 43 08 92 maximer@scoutsengidsenasse.be
Max Van Mol PETRUS ASCANUSSTRAAT 150 0478 62 13 63 max@scoutsengidsenasse.be
Beverleiding ('07-'06)
Zeno Callens* NOTSTRAAT 24 0484 86 67 98 zeno@scoutsengidsenasse.be
Simon Saerens MEERSSTRAAT 31 0470 09 74 78 simons@scoutsengidsenasse.be
Alana Beeckmans MEERSSTRAAT 2 0498 03 67 32 alana@scoutsengidsenasse.be
Lennard Geeraert KEESDAL 16 0473 25 70 22 lennard@scoutsengidsenasse.be
Jonggidsenleiding ('05-'04)
Anjoeta Taelemans* KORTEMANSSTRAAT 59 1731 ZELLIK 0471 55 06 51 anjoeta@scoutsengidsenasse.be
Laura Bulté HEILIG HARTLAAN 21 0471 85 18 65 laurab@scoutsengidsenasse.be
Emma Liessens HEIERVELD 28 02 453 03 65 0491 22 26 33 emma@scoutsengidsenasse.be
Eva Turku ASBEEKSTRAAT 29 0471 71 42 05 eva@scoutsengidsenasse.be
Jongverkennerleiding ('05-04)
Lars Myny* OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A 02 453 15 10 0487 48 63 94 larsm@scoutsengidsenasse.be
Sebastiaan Van Mol PETRUS ASCANUSSTRAAT 150 0473 25 16 32 sebastiaan@scoutsengidsenasse.be
Marieke Mertens NIEUWSTRAAT 45 0479 85 19 60 marieke@scoutsengidsenasse.be
Margot Meersman LANGESTRAAT 100 0472 79 30 13 margot@scoutsengidsenasse.be
Giverleiding ('02-'03)
Lars Inslegers* VIJVERSTRAAT 21 0468 02 64 06 larsi@scoutsengidsenasse.be
Heleen Vrijdag LEYNIERSDREEF 21 0490 19 85 81 heleen@scoutsengidsenasse.be
Mira Pauwels LINDENDRIES 58 0479 01 43 92 mira@scoutsengidsenasse.be
Jill Bracquez SMOUTBERG 30B 0492 03 53 94 jill@scoutsengidsenasse.be
Lichelle De Prest BEGONIASTRAAT 2 02 453 17 11 0495 61 96 76 lichelle@scoutsengidsenasse.be
Jinbegeleiding ('01)
Sander Mertens* NIEUWSTRAAT 45 0494 44 99 97 sander@scoutsengidsenasse.be
Victor Dascotte LINDENDRIES 18 0470 50 79 93 victor@scoutsengidsenasse.be

* 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.

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

Groepsleiding

Kapoenen 1 leiding ('11)

Kapoenen 2 leiding ('10)

anjoeta@scoutsengidsenasse.be



Beste scouts, gids, ouder en sympathisant 

Allereerst wensen wij jullie uit naam van de hele leidingsploeg een gelukkig nieuwjaar toe! Mag 2018 een 
plezierig en zorgeloos scoutsjaar zijn! 

Het eerste trimester is alweer voorbijgevlogen en wij kunnen jullie verzekeren dat we er al heel hard van 
hebben genoten! Het onuitputtelijk enthousiasme van de kinderen speelt hier zeker en vast een grote rol in 
mee. 

Na een kleine pauze in het scoutsjaar, waarin we onze buikjes bol hebben gegeten met al die lekkere 
kalkoenen en kerststronken, staan wij te popelen om aan het nieuwe trimester te beginnen. De leiding staat 
klaar met een heel gamma aan spelletjes om jullie zondagen  
onvergetelijk te maken! 

Het zal een gevuld trimester zijn met het etentje dat om de deur staat. Hartelijk welkom om hier met het 
gezin een heerlijk bordje stoofvlees, kip of spaghetti te komen verorberen. 
Ook moekes- en vakesweekend is aantocht, de ideale gelegenheid om zelf eens in de schoenen van een 
scout of gids te stappen. Check zeker de kalender verder in de scougi voor de bijhorende data! 

Kleine praktische herinnering: gelieve na te kijken of u het lidgeld van uw kind al hebt betaald. Zo niet, 
gelieve dit zo vlug mogelijk te storten op de scoutsrekening (die u wederom iets verder in de scougi vindt). 

Verder is er dit semester de beslissing genomen om volgend scoutsjaar (2018-2019) een nieuwe tussen 
tak in te voeren. De huidige 2de jaars givers worden volgend jaar geen jin, maar pioniers! Dit om te 
vermijden dat de leidingsploeg te groot wordt. Ter verduidelijking de pioniers zullen eigenlijk 3de jaars givers 
zijn, maar zullen wel een aparte tak tak vormen. 

Hebt u vragen, opmerkingen, ... voor ons? Aarzel dan niet en contacteer 
ons via groepsleiding@scoutsengidsenasse.be! 

Hopelijk mogen we jullie allemaal weer verwelkomen op zondag! 

Stevige linker, 

De groepsleiding 

Victor & Anjoeta 



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 Jongens Meisjes 

2010
Kapoenen 1

2009, 2008 Welpen Kabouters 

2007, 2006 Bevers Otters 

2005, 2004 Jongverkenners

2003, 2002 Givers 

2001 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. 

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. 

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. 

Takken 

Lidgeld 

Fiscale attesten 

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. 

Inschrijvingen 2017-2018

Jonggidsen

Kapoenen 2
2011



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.

Afspraken 
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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 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 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 ! 

Het internationaal kenteken 

komt in het midden van de 

bovenarm op de linkermouw 

Het lintje 
België/Europa komt 

links boven de 

borstzak 

Het groepsteken 
komt boven op de 

rechtermouw 



 

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. 

Aanwezigheden & kamp 

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. 



Scoutsetentje Zaterdag 16
en Zondag 17 februari 

in feestzaal Toverfluit 

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

Moekesweekend 9 – 11maart

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! Want ook dit 
jaar is er weer een moekesweekend, een weekend voor vrouwen zoals jij samen met de 
meisjesleiding, weg van de dagelijkse sleur. Het is een afwisselend weekend met een bosspel, 
quiz, 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 – 18maart

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 ingredie ̈nten die je mag verwachten: dropping, woudlopers- 
keuken,bosspel, quiz,....voorzien van de nodige rustige momenten om 
eens op ‘effen’ te komen en het eens over de minder serieuze dinges des levens te hebben. Een 
stevige fysiek is dus allesbehalve een vereiste, voorzien zijn van een jonge geest daarentegen is 
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.

Nacht Van De Korte Broek Zaterdag
21 april 
Na het grote succes van de vorige editie zal ook dit jaar onze fuif niet 
aan het werkjaar ontbreken... 



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.



wist	je	dat…	

- …	kapoen	Thor	heel	goed	een	dolfijn	kan	nadoen?
- …	kapoen	Amber	leider	Tibe	wel	heel	erg	leuk	vindt?
- …	en	dat	kapoenen	Max	en	Arthur	hun	meisjes	leiding	heel	graag	zien,	maar	echt	ongelooflijk

graag?
- …	kapoen	Tess	altijd	heel	veel	dorst	heeft?
- …	de	kapoenen	enkel	een	mooie	cirkel	kunnen	vormen	als	ze	een	liedje	zingen?
- …	de	kapoenen	enorm	veel	decibels	kunnen	produceren?
- …	de	kapoenen	super	graag	Lucky	Luce	Pang	Pang	spelen?
- …	dit	meestal	2	keer	per	vergadering	willen	spelen?
- …	leider	Tibe	elke	vergadering	10	nieuwe	liefjes	heeft?
- …	leidster	Affi	en	leidster	Laura	een	tweeling	zijn	volgens	de	kapoenen?
- …	de	kapoenen	een	geweldig	weekend	hebben	beleefd?
- …	ze	tijdens	dit	weekend	absoluut	geen	nood	aan	nachtrust	hadden?
- …	ze	daarom	al	om	6	uur	besloten	op	te	staan?
- …	de	kapoenen	heel	vaak	naar	toilet	gaan	voor	ze	echt	kunnen	gaan	slapen?
- …	kapoen	Thor	een	hele	pot	confituur	heeft	laten	vallen?
- …	kapoen	Thami	in	de	top	3	van	elke	meisjeskapoen	staat?
- …	kapoen	Max	zeker	3	liefjes	heeft?
- …	leider	Tibe	valsspeelt	tijdens	de	spelletjes?
- …	kapoen	Lena	hem	hierop	terechtwees	en	ze	heel	boos	was	op	hem?
- …	kapoen	Kamil	zijn	schoenen	kwijt	was	geraakt?
- …	de	kapoenen	een	groot	feestje	hadden?
- …	ze	hier	veel	hebben	gedanst?
- …	er	veel	Mega	Mindy’s	en	Mega	Toby’s	en	k3’tjes	waren	op	het	feestje?
- …	leider	Gregory	verkleed	was	in	een	roze	flamingo?

- Kapoen	Louis	een	echte	moppentapper	is
- Kapoen	Romain	ook	wel	eens	‘Romanus’	wordt	genoemd
- Kapoenen	Milly	&	Sharlice	graag	chillen
- Kapoenenleider	Maxime	goed	dinosaurussen	kan	imiteren
- Kapoenenleider	Roel	hier	minder	goed	in	is
- Deze	laatste	beter	is	in	modellenposes
- Kapoen	Millie	bij	Dansstudio	Sarah	danst
- Kapoenenleider	Thomas	ook	fan	is	van	Dansstudio	Sarah
- Hij	en	kapoenenleider	Maxime	hier	zelfs	een	handtekening	van	hebben	op	hun
scoutshemd!
- De	sport-en-spelvergadering	heel	vermoeiend	was
- Kapoen	Feiya	een	echte	Chinese	voetbalster	is
- Kapoenen	Toots	en	Louis	echte	Cars-strijders	zijn
- Zij	het	zelfs	niet	erg	vonden	te	vallen	en	daarna	direct	verder	te	spelen
- Team	oranje	het	grote	Cars-CreupeLANDt-spel	gewonnen	heeft
- Team	groen	wel	een	aantal	keer	de	vlag	heeft	kunnen	stelen
- De	landen	van	de	wereldkaart	niet	echt	bestonden
- Kapoen	Arthurs	vingers	niet	nat	mochten	worden	tijdens	de	waterverrassing
- Leider	Maxime	een	goede	oplossing	gevonden	had



-	Kapoenen	het	leuk	vinden	om	jongens	tegen	meisjes	te	spelen 	
-	ze	ook	goed	zijn	in	het	verzinnen	van	teamnamen 	
-	'Kiekens	zonder	kop',	'de	mooiste	meisjes',	'bliksemhotdogs'	enkele	sublieme	voorbeelden	
zijn	
-	de	kapoenen	houden	van	een	tuinslang 	
-	kapoenenleider	1	Tibes	persoonlijk	leven	toch	wel	wat	vragen	oproept 	
-	kapoenenleider	Maxime	graag	bij	de	dokter	gaat 	
-	de	Kapoenen	heel	goede	bergbeklimmers	zijn 	
-	zij	de	Monts	D’Asse	zonder	problemen	aankonden 	
-	het	bosspel	zorgde	voor	moddergezichten 	
-	kapoen	2	Arthur	goed	gezelschapsspelletjes	kan	uitleggen 	
-	kapoen	Feiya	heel	goed	Twister	kan	spelen 	
-	kapoen	Rosalie	de	balans	weet	te	vinden	tussen	moeders	en	kindjes	van	dieren 	
-	kapoenenleider	Thomas	hier	minder	goed	in	is		
-	de	papa	van	kapoen	Isolde	heel	goed	kan	optreden	met	zijn	band	‘Appelmoes’.		
	
	

- Alle	kabouters	goed	kunnen	dansen?	
- Ze	dit	zeker	hebben	getoond	op	weekend?	
- Sint-Pauwels	niet	Sint-Niklaas	is?	
- Het	weekend	super	plezant	was?	
- Flore	goeie	mopjes	kan	maken?	
- De	kabouters	graag	pizza	eten?	
- Maya	nooit	haar	breakdancemoves	wilt	tonen?	
- Wij	dit	zeer,	maar	echt	zeer	jammer	vinden?	
- Nora	graag	(en	heel	veel)	toneeltjes	maakt?	
- Sommige	kabouters	een	beetje	verliefd	zijn	op	leiding	Lennard	en	Simon?	
- Noor	al	eens	graag	haar	knuffel	op	het	dak	gooit?	
- Ilona	heel	de	tijd	tikkertje	wil	spelen?	
- Camilia	zich	heel	graag	vuil	maakt?	
- Alle	kabouters	echt	supercoole	hiphoppers	zijn?	
- Helena	en	Noor	heel	veel	dansjes	kennen?	
- Habiba	nu	officieel	niet	meer	gedraaid	mag	worden?	

	

...	Lien	graag	billeke	klets	speelt? 	

...	ze	graag	eens	doorslaat	op	de	leiding	hun	benen? 	

...	iedereen	van	de	otters	goed	meedeed	met	de	quiz? 	

...	iedereen	zeer	veel	water	in	hun	buik	had? 	

...	het	een	pis-quiz	was	waar	je	je	punten	moest	afgeven	als	je	naar	toilet	moest? 	

...	er	ook	een	muziek	ronde	was? 	

...	de	otters	volmondig	meezongen	met	de	liedjes? 	

...	Lisa	de	hele	tekst	kent	van	Lil	Kleine? 	

...	Elisa	een	‘iglo’	een	‘igolo’	noemt? 	

...	de	otters	hun	eigen	kenmerk	hebben	bekend	gemaakt? 	

...	ze	op	weekend	allemaal	onesies	aanhadden? 	

...	ze	op	weekend	zijn	gegaan	naar	Merchtem? 	



...	ze	daar	een	stadsspel	hebben	gespeeld? 	

...	de	otters	hiervoor	veel	foto’s	moesten	maken? 	

...	de	otters	allemaal	ware	schaatskampioenen	zijn? 	

...	ze	zelfs	tikkertje	en	verstoppertje	op	de	schaatsbaan	speelden? 	

...	de	otters	de	kans	kregen	om	tijdens	het	weekend	met	Nane	te	skypen? 	

...	zij	helemaal	in	Costa	Rica	zit	en	de	otters	toen	in	Merchtem? 	

...	otters	Falke	en	Karien	een	heerlijke	massage	gaven	aan	leidsters	Alexia	en	Sofie? 	

...	dit	een	opdracht	was	voor	de	laddercompetitie	op	het	weekend? 	

...	alle	otters	zeer	lang	konden	blijven	staan	bij	twister? 	

...	sommige	otters	op	weekend	hun	spaghetti	aten	zonder	bestek? 	

...	het	feestje	heel	geslaagd	was? 	

...	er	spontaan	een	dancebattle	ontstond? 	

...	we	overheerlijke	koffiekoeken	aten	op	zondagochtend	tijdens	het	weekend? 	

...	Fréderique	zich	het	hele	weekend	op	een	skateboard	verplaatste? 	

...	het	ook	de	bedoeling	was	dat	de	otters	het	hele	weekend	lang	een	knikker	bijhielden?		

...	dit	bij	sommige	otters	al	wat	beter	ging	dan	bij	de	anderen? 	

...	hierdoor	zeer	veel	knikkers	zijn	verdwenen? 	

...	de	leiding	het	een	fantastisch	eerste	trimester	vond?		
	

....giver	Josse	gewonnen	is	met	Chubby	Bunny? 	

....giver	Ebe	4	keer	getackeld	is	door	gids	Aude? 	

....giver	Sander	Q	ons	op	weekend	30	minuten	langer	heeft	laten	wandelen	dan	dat	nodig	was? 	

....giver	Hinse	veel	te	veel	praat? 	

....de	givers	op	weekend	zijn	geweest	naar	tollembeek? 	

....de	giver	Charlotte	bij	het	kerstfeestje	het	leukste	cadeau	ooit	heeft	gekregen? 	

....giver	Elien	het	spel	‘ik	zit	in	het	groen’	heel	stresserend	vindt? 	

....we	dit	spel	3	uur	lang	hebben	gespeeld? 	

....givers	Sander	Q	en	Oscar	zelf	een	cadeau	waren	op	het	kerstfeestje? 	

....de	givers	heel	veel	kunnen	vuilmaken? 	

....maar	dit	ook	wel	heel	goed	kunnen	opruimen? 	

....de	givers	bijna	altijd	in	orde	waren	met	de	voorwerpen	die	ze	moesten	meenemen?		

....ze	hierdoor		

...	punten	hebben	verdiend? 	

....de	givers	het	liedje	‘onzen	bok	is	dood’	helemaal	vanbuiten	kennen? 	

....giver	Josse	heel	graag	‘new	kids’	kijkt?		
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OP NAAR EEN EVEN 
GEWELDIG 2E SEMESTER!!  



 





 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	

JONGVERKENNERS	



	
	



 

  





Kapoenen	1	

Dag	beste	kapoenen!	Zijn	jullie	klaar	om	een	vervolg	te	breien	aan	het	al	supercoole	scoutsjaar?	Wij	alvast	wel	
en	hopelijk	jullie	ook!		

20 januari: brrr, winter is in het land! Vandaag gaan we ons warm houden door een fakkeltocht te doen! (Deze vegadering vindt plaats op 
zaterdag ipv zondag en tussen 18u-20u!). 

   28 januari: Vandaag blijven we lekker   
      binnen en spelen we gezelschapsspelletjes  

met Olaf, Anna en Elsa! Breng zeker je eigen 
spel mee! 

4 februari: 0 O, zo te zien is Elsa haar  
vriendjes kwijtgeraakt! Help ze mee zoeken 
in het grote vriendjesspel! 

11 februari: Elsa gaat haar vakantie gebruiken om een ijskasteel te bouwen. Geen vergadering vandaag! 

18 februari: Haar kasteel is klaar ! Om het te vieren organiseert zij een etentje. Geen vergadering dus vandaag. Gelukkig nodigt ze ook jullie 
uit om langs te komen bij het etentje! 

24 februari: Kristoff heeft nog eens zin om iets 
te doen zaterdagavond tussen 18u-20u.  
Daarom gaan we samen een film kijken  
met hem! 

4 maart: Olaf is gesmolten! We moeten de dader vinden! 
Vandaag spelen we het cluedospel. Breng alvast je speurdersinstinct mee! 

11 maart: Vandaag gaan we onszelf 
bewijzen dat we allemaal even sterk 
zijn als Marshmallow en dit a.d.h.v  
de welbekende Highlang Games! 

18 maart: Vandaag bereidt Elsa de vergadering voor, wie weet wat ze in petto heeft ... 

25 maart: Lente is in het land en dat komt handig uit. Elsa en Anna wouden namelijk gaan zwemmen! Meer info hieromtrent via mail en uw 
kapoen. 

1 april: Elsa, Anna, Hans en Kristoff zijn gaan skiën. Geen vergadering! 

Stevige linker,  
Tibbie, Afsa, hertog van Gregoryburg, Launna en Feken 



Zondag 4/2  
Spannend welke 

verrassing we 
vandaag in petto 

hebben. 

Zondag 11/2 

Verwen de ouders, 
want deze week is 

het geen 
vergadering. 

Zondag 18/2 

Geen vergadering, 
maar wel een 

heerlijke maaltijd op 
het scoutsetentje. 23/2 - 25/2 

WEEEEEEEkend!!! 
(belangrijke info 

volgt via mail) 

Zondag 4/3 

Deze week zijn 
we allemaal 

echte chef koks! 
Zondag 11/3 

Nu de moeders  op 
moekesweekend 
zijn gaan wij ons 
eens goed vuil 

maken. 

Zaterdag 20/1 
Deze avond  zullen 

we leuke film 
kijken. 

Zondag 18/3 
Vandaag zijn de 

papa’s en 
jongensleiding 

weg op 
weekend, wij 
doen rasechte 
scoutsspelen 

Zondag 28/1 

Laddercompetitie 
zal bepalen wie 
de sterkste is.  

Zondag 25/3 

Vandaag gaan we 
op pad als  echte 

detectives. 
Zondag 1/4 

Geen vergadering, 
want de Paashaas 

komt langs. 

Kapoenen 2 

Dit trimester gaan we samen met Nemo en 
Dory dolle waterpret hebben, met 

spetterende activiteiten en een 
onvergetelijk weekend. 



KABOUTERS

20/01:	Deze	zaterdag	gaan	we	op	fakkeltocht	met	z’n	allen!	Van	
18:30u	tot	20:30.	

28/01:	Hoera!	Vandaag	staat	het	‘RUBEN	IS	BIJNA	JARIG’-spel		op	het	
programma!	Neem	al	jullie	slingers,	toeters,	hoedjes…	mee	om	Ruben	
te	versieren.	

04/02:	♥♥♥Love	is	in	the	air	♥♥♥ 

11/02:	Jullie	toffe	leiding	is	op	vakantie	dus	jullie	zullen	ons	een	week	moeten	missen…	

16/02:	’t	Is	het	moment	voor	de	beste	spaghetti/stoofvlees	ter	wereld	te	eten!	We	verwachten	jullie	
in	grote	getale	op	het	SCOUTSETENTJE	in	de	Toverfluit	op	zaterdagavond	of	zondagmiddag.	

25/02:	Haal	jullie	verkleedkledij	maar	boven	want	wij	gaan	carnaval	vieren,	YES!	Iedereen	verkleed!	

4/03:	Blijven	zwemmen,	blijven	zwemmen…	Anders	zijn	wij	er	wel	om	jullie	te	redden	uit	het	
zwembad	van	Dendermonde!	(Wellicht	zullen	we	wat	vroeger	dan	normaal	vertrekken,	maar	check	
jullie	e-mail	om	up	to	date	te	blijven)	

11/03:	Bewijs	the	boys	dat	jullie	sterke	madammen	zijn	in	deze	sport-en-spelvergadering.	

18/03:	Met	een	theetje	in	de	hand,	gelakte	nagels	en	komkommers	op	onze	ogen	gaan	wij	deze	drie	
uren	spenderen.	Verwennamiddag!	

25/03:	De	laatste	vergadering	van	het	trimester,	nu	al	L.	Als	stoere	Schotten	gaan	we	onze	
spierballen	tonen	bij	de	highlandgames!	

Stevige	linker,	
Steen,	Frit,	Ruben	en	Mies	



Trimesterplanning welpen 

Zaterdag	20	jan:	Sasuke	is	in	de	nacht	verdwenen	en	we	moeten	hem	
zoeken.	

28	jan:	Jullie	moeten	de	Chūnin	Exams	afleggen	om	gepromoveerd	te	
kunnen	worden	naar	Chūnin.

4	feb:	Missie	met	Ino,	Sakura	en	Hinata.	

11	feb:	De	hidden	Leaf	village	moet	heropgebouwd	
worden	na	de	aanslag	van	Pain.	

16	feb:	Naruto	komt	eten	op	het	etentje	van	scouts	en	
gidsen	Asse.	(geen	scouts)	

25	feb:	weekend	naar	Japan	om	onze	helden	te	
ontmoeten	(verdere	info	volgt).	

4	maart:	Great	Ninja	War	

11	maart:	Missie	met	de	fiets	van	11u	tot	17u	
(verdere	info	volgt).	

18	maart	:	We	gaan	jullie	denk	skills	testen.	

25	maart:	Ninja	tornooi	

1	april:	GEEN	VERGADERING	



Otters 
Lieve otters, het eerste deel van het jaar zit er spijtig genoeg al op maar natuurlijk komen 

er nog veel meer en leukere activiteiten er aan.  

Zon 21/01: We gaan deze dag nog eventjes in spanning houden. Het is namelijk een 

VERRASSING!!!! 

Zon 28/01: Trek zeker jullie stoute schoenen maar aan want we gaan op RUILTOCHT. 

Zat 3/02: Zorg voor warme kledij want we gaan een leuke FAKKELTOCHT maken. 

Zon 11/02: Spijtig geen vergadering want het is KROKUSVAKANTIE. 

Zon 18/02: Geen vergadering maar wel SCOUTSETENTJE. 

Zon 25/02: we gaan zeer actief zijn want het is BOSSPEL. 



Zat 3/03: Maak het maar gezellig. Wat nemen jullie mee? Kussens, dekentjes, enkele snacks, 

films. 

Zon 11/03: Bereid jullie maar voor want jullie gaan tegen elkaar mogen strijden. Het is 1 

TEGEN ALLEN!!! 

Zon18/03: Laat de creativiteit maar vloeien want we gaan KNUTSELEN. 

Zon 25/03:  Doe zeker jullie foute sportkledij aan want het is namelijk SPORT & SPEL. 

Zon 1/04: Geen scouts. PAASVAKANTIE!!! 

Stevige linker, 

Alexia, Max, Sofie en Maxime. 



Bevers 
Beste	bevers,	na	een	fantastisch	eerste	trimester	en	een	spetterende	wintervakantie	vliegen	
we	er	weer	tegenaan	in	ons	volgende	semester	vol	avontuur,	misdaad	en	gerechtigheid.		

Zo	21/01:	Vandaag	schieten	we	niet	met	buskruid	maar	met	water,	bevroren	
waterspelletjes.	

Zo	28/01:	We	gaan	een	tweede	poging	doen	om	onze	eigen	coole	T-shirts	te	maken.	Vergeet	
zeker	geen	witte	T-shirt	mee	te	nemen.	

Zo	4/02:	Verassing	

Zo	11/02:	Geen	scouts,	geniet	van	jullie	vakantie!	

Zo	18/02:	Geen	scouts,	het	is	scoutsetentje.	maar	uiteraard	zijn	wij	jullie	allemaal	talrijk	
aanwezig	op	het	scoutsetentje.	

Zat	24/02:	Fakkeltocht,	van	19u	tot	21u.			

Zo	4/03:	Vandaag	gaan	we	schaatsen!	meer	info	volgt	via	mail.	

Zo	11/03:	Vandaag	is	het	een	vergadering	onder	jongens	alleen,	Alana	is	mee	op	
moekesweekend.	We	gaan	gezelschapspelletjes	spelen.	

Zo	18/03:	Vandaag	zijn	de	3	jongensleiding	weg	op	vakesweekend	en	spelen	we	het	grote	
50-minutenspel.

Zo	25/03:	Vandaag	gaan	we	strijden	tegen	het	andere	geslacht:	'Battle	of	the	Sexes'.	

Zo	1/04:	Geen	vergadering	want	het	is	paasvakantie.	Dit	is	geen	1	april	grap	;)		

Stevige	linker:	Alana,	Lennard,	Simon	en	Zeno	



Playlist jonggidsen

https://www.youtube.com/watch?v=Qk2KQRTr3Ww 

21 januari: https://www.youtube.com/watch?v=u5CVsCnxyXg 

28 januari: https://www.youtube.com/watch?v=mN7LW0Y00kE 

04 februari: https://www.youtube.com/watch?v=yfHSgGrcndc 

11 februari: https://www.youtube.com/watch?v=W-TE_Ys4iwM 

18 februari: https://www.youtube.com/watch?v=ly7PONiKGUs 
(Geen vergadering vanwege het SCOUTSETENTJE. Allen 
welkom voor een lekker bord spaghetti of stoofvlees!) 

23-25 februari:

https://www.youtube.com/watch?v=YykjpeuMNEk (Meer info

volgt via mail) 

zaterdag 03 maart: https://www.youtube.com/watch? 
 
v=2fngvQS_PmQ  
(20u-21u30)

11 maart: https://www.youtube.com/watch?v=l285urjXfwI 

18 maart: https://www.youtube.com/watch?v=94BAbHyDz-I 

25 maart: https://www.youtube.com/watch?v=luyZvWVrLLk 

https://www.youtube.com/watch?v=Eo-
KmOd3i7s Emma, Eva, Laura en Anjoeta



M
aak jullie borst m

aar nat, w
ant 

vandaag spelen w
e (levende) 

gezelschapsspelletjes!

Zondag 21 januari

N
iets is beter dan sam

en gezellig een 
film

 kijken op een w
interse 

zaterdagavond. Iedereen is w
elkom

 
van 20u tot 22u.

Zaterdag 27 januari

Zondag 4 februari

Vandaag kruipen w
e zelf in de huid 

van de m
affia. H

oud jullie m
aar klaar 

voor het fam
euze drugsspel!

Zondag 11 februari

Spijtig genoeg zal er vandaag geen 
vergadering zijn w

egens de 
krokusvakantie.

Zondag 18 februari

D
e echte chefkoks verw

elkom
en jullie dit w

eekend graag op ons 
scoutsetentje!

D
it w

eekend zal alles behalve stil zijn, 
w

ant w
e gaan op jonggiverw

eekend! 
Verdere info volgt nog.

Vrij 23 feb - zo 25 feb

A
sse

Zondag 4 m
aart

H
aal jullie innerlijke avonturier 

naar boven voor onze sporentocht!

E
n daar horen w

ij bij! Vandaag 
spelen w

e een bosspel, vergeet 
zeker jullie fiets niet m

ee te 
nem

en.

Zondag 11 m
aart

Jongverkenners



D
e activiteiten vinden plaats op zondag van 14 uur tot 17 uur, tenzij anders verm

eld. W
ij hopen alvast op een talrijke aanw

ezigheid! 
Stevige Linker, 
Lars M

., Bassie, M
argot en M

arieke

Zondag 18 m
aart

W
ie van jullie is de beste kunstenaar? D

at 
kom

en w
e vandaag te w

eten tijdens het 
knutselen.

Zondag 25 m
aart

N
a al dat knutselen is het tijd 

voor iets spannender. B
ereid je 

m
aar voor op een actieve 

nam
iddag voor stratego!



G
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Stevige lin
k
er d

e G
iverleid

in
g: V

ergeet n
iet o

m
 jullie facebo

o
k
 in

 d
e gaten

 te ho
ud

en
. Laat Jullie 

o
ud

ers o
o
k
 steed

s hun
 m

ails chek
k
en

. 



JINS


TE HUUR 
EN 
BALPENNEN 
TE KOOP Slechts €1,00



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. 
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