


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

Groepsleiding  (groepsleiding@scoutsengidsenasse.be)
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 anjoeta@scoutsengidsenasse.be
Lars Myny OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A 02 453 15 10 0487 48 63 94 larsm@scoutsengidsenasse.be
Kapoenen 1 leiding (’12) (kapoenen1@scoutsengidsenasse.be)
Lars Myny* OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A 02 453 15 10 0487 48 63 94 larsm@scoutsengidsenasse.be
Max Van Mol PETRUS ASCANUSSTRAAT 150 0478 62 13 63 max@scoutsengidsenasse.be
Jonas Janssens MEERSSTRAAT 28 0476 63 03 50 jonas@scoutsengidsenasse.be
Maxime Meersman LANGESTRAAT 100 0468 25 22 84 maximem@scoutsengidsenasse.be
Lise Quisthoudt ARSENAALSTRAAT 37 02 452 27 71 0471 12 60 08 lise@scoutsengidsenasse.be
Kapoenen 2 leiding (’11) (kapoenen2@scoutsengidsenasse.be)
Laura Bulté* HEILIG HARTLAAN 21 0471 85 18 65 laurab@scoutsengidsenasse.be
Sander Mertens NIEUWSTRAAT 45 0494 44 99 97 sander@scoutsengidsenasse.be
Simon Labeeuw WITTERAMSDAL 57 02 469 45 45 0472 78 76 89 simonl@scoutsengidsenasse.be
Eva Meskens SLEUTELBLOEMSTRAAT 33 1731 ZELLIK 0471 11 12 06 eva@scoutsengidsenasse.be
Tibo De Koster DEN BOGAARD 15 1745 OPWIJK tibo@scoutsengidsenasse.be
Kabouterleiding (’10-'09) (kabouters@scoutsengidsenasse.be)
Tibe Creupelandt* POTAARDE 63 0491 91 55 61 tibe@scoutsengidsenasse.be
Roel Geubels HUINEGEM 45 02 453 08 02 0471 44 44 98 roel@scoutsengidsenasse.be
Margot Meersman LANGESTRAAT 100 0472 79 30 13 margot@scoutsengidsenasse.be
Sien Moens VAAL 4 0475 20 00 63 sien@scoutsengidsenasse.be

Welpenleiding (’10-'09) (welpen@scoutsengidsenasse.be)
Emma Liessens* HEIERVELD 28 02 453 03 65 0491 22 26 33 emma@scoutsengidsenasse.be
Heleen Vrijdag LEYNIERSDREEF 21 0490 19 85 81 heleen@scoutsengidsenasse.be
Nathan De Rijck KEIERBERG 40 02 453 01 41 0496 35 19 09 nathan@scoutsengidsenasse.be
Rune Camara AARHULST 79 1790 AFFLIGEM 0474 08 56 44 rune@scoutsengidsenasse.be

Otterleiding (’08-'07) (otters@scoutsengidsenasse.be)
Lichelle De Prest* BEGONIASTRAAT 2 02 453 17 11 0495 61 96 76 lichelle@scoutsengidsenasse.be
Laura Myny OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A 02 453 15 10 0491 88 80 87 lauram@scoutsengidsenasse.be
Sarah Bracquez SMOUTBERG 30B 0471 54 50 19 sarah@scoutsengidsenasse.be
Wouter De Leeuw WAALBORRELAAN 1 0468 24 04 42 wouter@scoutsengidsenasse.be

Beverleiding (’08-'07) (bevers@scoutsengidsenasse.be)
Simon Saerens* MEERSSTRAAT 31 0470 09 74 78 simons@scoutsengidsenasse.be
Stijn Cornelis ZAVELSTRAAT 4 0470 68 39 63 stijn@scoutsengidsenasse.be
René Dascotte LINDENDRIES 18 0478 59 30 02 rene@scoutsengidsenasse.be
Lennard Geeraert KEESDAL 16 0473 25 70 22 lennard@scoutsengidsenasse.be
Lisa Bracquez SMOUTBERG 30B 0471 54 48 14 lisa@scoutsendgidsenasse.be

Jonggidsenleiding (’06-'05) (jonggidsen@scoutsengidsenasse.be)
Jill Bracquez* SMOUTBERG 30B 0492 03 53 94 jill@scoutsengidsenasse.be
Affi Frans ARSENAALSTRAAT 47 0478 81 55 41 affi@scoutsengidsenasse.be
Felix Taelemans KORTEMANSSTRAAT 59 1731 ZELLIK 02 466 74 74 0471 87 17 35 felix@scoutsengidsenasse.be
Arno De Backer WITTERAMSDAL 60 0474 22 45 35 arno@scoutsengidsenasse.be

Jongverkennerleiding (’06-’05) (jongverkenners@scoutsengidsenasse.be)
Victor Dascotte* LINDENDRIES 18 0470 50 79 93 victor@scoutsengidsenasse.be
Joannes Mahieu BOEKFOS 29 02 452 53 77 0472 74 58 85 joannes@scoutsengidsenasse.be
Evelyne Delgouffe STEENWEG 59 1745 OPWIJK 0486 41 55 02 evelyne@scoutsengidsenasse.be
Greta Turku ASBEEKSTRAAT 29 0470 23 84 28 greta@scoutsengidsenasse.be

Giverleiding (’04-'03) (givers@scoutsengidsenasse.be)
Alana Beeckmans* MEERSSTRAAT 2 0498 03 67 32 alana@scoutsengidsenasse.be
Mies Geubels HUINEGEM 45 0478 07 26 92 mies@scoutsengidsenasse.be
Marieke Mertens NIEUWSTRAAT 45 0479 85 19 60 marieke@scoutsengidsenasse.be
Maxime Brants STEENWEG 18 1745 MAZENZELE 0471 88 69 74 maximeb@scoutsengidsenasse.be
Ruben De Swaaf LEYNIERSDREEF 16 02 452 43 40 0471 17 80 58 ruben@scoutsengidsenasse.be

Pionierleiding (’02) (jin@scoutsengidsenasse.be)
Lars Inslegers* VIJVERSTRAAT 21 0468 02 64 06 larsi@scoutsengidsenasse.be
Zeno Callens NOTSTRAAT 24 0484 86 67 98 zeno@scoutsengidsenasse.be
Gregory Delgouffe STEENWEG 59 1745 OPWIJK 0476 21 90 47 gregory@scoutsengidsenasse.be
Anjoeta Taelemans KORTEMANSSTRAAT 59 1731 ZELLIK 0471 55 06 51 anjoeta@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.
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Lidgeld 

Inschrijvingen 2018-2019 

 
Er zijn dit jaar 10 takken (zo noemt men leeftijdsgroepen bij de scouts en de gidsen), waarvan er 4 
gemengd zijn. Vanaf de openingsvergadering in september gaat men direct over naar 
zijn/haar nieuwe tak. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Waarschijnlijk heeft u het allemaal reeds gelezen in de brief die u heeft ontvangen: Scouts en 
Gidsen Asse kunnen vanaf dit jaar slechts een beperkt aantal nieuwe leden inschrijven. Dit omdat 
onze groepen steeds groter worden en wij niet willen dat de kwaliteit en het plezier tijdens onze 
activiteiten hieronder lijden. 
Wij zullen per tak een bepaald aantal leden toelaten tijdens de inschrijvingen in september, waarbij 
in tegenstelling tot andere jaren niet meer zal gewerkt worden met wachtlijsten. Wanneer dit 
aantal bereikt is, zal het niet meer mogelijk zijn om extra kinderen in te schrijven. 

 
Wij zouden willen vragen een mailtje te sturen naar groepsleiding@scoutsengidsenasse.be 
indien uw zoon of dochter niet langer naar de scouts komt. 
Bedankt voor uw begrip. 

Takken 

Fiscale attesten 

Geboortejaar Jongens Meisjes 
2012 
2011 

                              Kapoenen 1 
                              Kapoenen 2 

2009, 2010 Welpen Kabouters 
2007, 2008 Bevers Otters 
2005, 2006 Jongverkenners Jonggidsen 
2003, 2004 Givers 

2002 Pioniers 
 



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. 



NACHT VAN DE KORTE BROEK 

Zaterdag 27 april 

Met veel trots mogen we verkondigen dat onze geliefde nacht 
voor de 16de  keer zal doorgaan! Dit jaar maken we er weer 
een top feestje van met als thema avatar: de legende van 
Aang! Haal dus je mooiste korte broek uit de kast en kom samen met Aang
 je beste dansmoves tentoonstellen! 

APPELTJESVERKOOP 

Zondag 5 mei 

Dit jaar verkopen we heerlijke appeltjes om onze kas 
(en maagjes) te vullen. Neem dus je beste verkooptalenten, je 
vriendelijkste glimlach en een rugzakje mee! 

KAMP 

Zondag 14 juli t.e.m. 21/28 juli 

Een zalig scoutsjaar sluit je natuurlijk het 
beste af met een topkamp! Dit jaar trekken 
we richting... Herselt! We vertrekken 
allemaal samen van aan de scoutslokalen 
op zondag 14 juli. Kleinkamp (kapoenen, 
kabouters/ 
welpen, otters/bevers) mag een week lang naar 
hartelust ravotten. Op bezoekdag, zondag 21 juli, keren 
zij huiswaarts. Vanaf dan hebben de grootkampers het terrein een weekje voor hun 
alleen! Op zondag 28 juli trekken we terug naar Asse. 

Alle info over het kamp zal te vinden zijn in de kampscougi, die eind mei/ begin juni in 
jullie brievenbus zal zitten! 



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.  
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KAPOENEN 1



 

Kapoenen 2 

22<2 <3<3 
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THE GIVERS ARE LIT  





Wist-je-dat: 

…de kapoenen op woudloperskeuken hebben gebakken op een écht vuurtje?  
…de kapoenen zonder enige moeite naar het bos zijn gewandeld?  
…de kapoenen SUPER flink terug gewandeld zijn van het bos en dat terwijl het zelfs aan het hagelen was?  
…hun leiding hierom MEGA fier zijn op de kapoenen?  
…de kapoenen op één namiddag helemaal naar Frankrijk, en terug, zijn gestapt?  
…ze volgens kapoen Linde een woestijn tegen kwamen onderweg?  
…kapoen Anna een krak was in Stratego.  
…leidster Lise en leider Maxime jarig waren?  
…de kapoenen alles voor een feestje hebben kunnen verzamelen?  
…je kapoen Arthur heel makkelijk aan het lachen kan brengen?  
…dat een stukje zeep ‘opzepen’ heeeel lang duurt?  
…dat de kapoenen hebben doorgezet tot als alle zeep weg was?  
…de kapoenen steeds beter en beter worden in het spelletje ‘dode vis’?  
…de leiding zelfs geen trucjes meer weet te vinden om de kapoenen tijdens ‘dode vis’ te doen bewegen?  
…de kapoenenleiding al heel erg uitkijkt naar het laatste trimester? 

 … de kapoenen 2 graag de gezelschapspelletjes kakkerlakkensalade en kip ik heb je spelen?  
... Amber jarig was op 24 februari?  
... we dan naar Rollerland zijn geweest?  
... en dat super leuk was? 
... de kapoenen 2 super veel snoepjes hebben verzameld tijdens de carnavalsstoet?  
... de kapoenen 2 ook mooi verkleed waren op carnaval?  
... Sam veel confetti ik haar haar had na de stoet?  
... de kapoenen afgezien hebben tijdens de paracommando?  
... de kapoenen 2 echte detectives zijn geworden na het grote cluedospel?  
... Fran Poolse roots heeft?  
... Matteo super actief is?  
... de kapoenen 2 soms een beetje valsspelen bij het spelletje weerwolven?  
... ze heerlijk ontspannen hebben tijdens de verwennamiddag?  
… kapoen Max nog nooit zo rustig was?  
… hij hiervoor twee komkommers op zijn ogen legde?  
… Exaucé zeer goed kan lopen en voetballen? 

 
… welp Gust zijn been in het gips ligt?  
… welp Mats een hele schattige tovenaar was tijdens onze toneel-activiteit?  
… de welpen en kabouters gewonnen zijn in een dance-battle tegen de chiro op de kinderfuif?  
… welp Bas heel eerlijk alles verteld aan de leiding? ;) <3  
… welp Toots vaak frietjes gaat halen bij Frituur Bart want hij woont daar niet ver van?  
… welp Bryan soms op zondagochtend gaat zwemmen in het zwembad van Asse?  
.... welp Simon altijd vanvoor fietste tijdens de woudloperskeuken, omdat hij mountainbiket in zijn vrije 
tijd?  
… welpen Gust & Arthur allebei zwanworsten mee hadden tijdens de woudloperskeuken?  
… leiding Heleen & Emma heel dikke vriendjes zijn geworden met de mama’s van Bas en Kamiel op 
Moekesweekend?  
… Welp Victor zeer goede dansmoves heeft?  
… Hij deze dan ook uitvoerig heeft getoond?  



… De welpen zeer creatieve toneeltjes hebben verzonnen tijdens onze impro-namiddag?  
… Welpen Viktor en Lukas zelfgemaakte verkleedkleren droegen? 

 
 … giver Wietse de slechtste voetballer ter wereld is?  
… giver Phara niet zo goed is in spelletjes bedenken?  
… giver Servaas geen evenwicht heeft, waardoor hij meer op de grond ligt dan staat?  
… voor giver Noa google een draadloos internet is?  
… de givers goed zijn in morsecode?  
… de meisjes elke zondag nood hebben aan een roddelhalfuurtje?  
… de meisjes uren aan een stuk kunnen dansen en zingen?  
… de givers kletsnat en doorweekt nog steeds mega vrolijk zijn?  
… de jongens giver Clara ook wel graag eens Carla noemen?  
… de givers de leukste kinderen zijn van deze planeet?  
… de leiding het een topweekend vond?  
… givers een zeeeeer rare muziekstijl hebben?  
… leiding Maxime en Ruben een zeer goed Limburgs accent kunnen nadoen?  
… giver Sterre niet wist welke kant van aluminiumfolie moet gebruiken?  
… giver Clara niet snapt waarom we vuur maken op woudloperskeuken?  
… giver Josse dikke beats maakt?  
… giver Francis graag Limburgs praat?  
… we een stevige fietstocht hebben gemaakt op woudloperskeuken?  
… giver Luna altijd paraat staat voor iedereen?  
… giver Meja zo luid lacht dat je oren er van pijn doen?  
… het woord vaag giver Arwen zeer goed beschrijft?  
… giver Emiel zichzelf de coolste Peeters vindt?  
… giver Jutta goed is in het beschrijven van mensen?  
… ze dan ook zeer cute lacht als ze zich een beetje schaamt? 

 
 …de pionier-leiding jullie graag eens echte weetjes leerde?  
… je voedsel niet kan smaken zonder speeksel?  
… een zeester geen hersenen heeft?  
… de langste straat in de wereld de Yonge in Canada, hij is 1896km lang?  
… origineel cocaïne in coca cola zat?  
… het orgasme van een varken 30 min duurt?  
… pionier Rune de opvolger van Gregory is?  
… pionier Sander deze titel van hem heeft afgepakt?  
… pionier Sander de beek heeft opgekuist?  
… Bill Gates in 2010 en 2008 niet de rijkste man is?  
… de aansteker eerder werd uit gevonden dan de lucifer?  
… het allereerste telefoonboek, gemaakt in 1887, maar 50 namen bevat?  
… het katten luikje uitgevonden is door Isaac Newton?  
… de jojo oorspronkelijk een wapen was gebruikt voor de jacht in de Filipijnen?  
… een blinde geen hoogtevrees kan hebben?  
… Albert E. Nooit met de auto heeft kunnen rijden?  
… pioniers zeer goed kunnen rijmpjes maken over Anjoeta?  
… pioniers veel hamburgers hebben gekocht en zo weeral wat meer geld hebben voor hun Jin-reis?  



… pioniers-leiding Gregory graag voetbalt met de kampoenen?  
… pionier Hinse helemaal niet kan bluffen?  
… pinda’s zijn één van de ingrediënten van dynamiet?  
… vrijdag de 17e een ongeluksdag is in Italië?  
… pioniers niet eerlijk kunnen pokeren?  
… pionier Freya heel veel rekeningen heeft liggen thuis?  
… pionier Stan VdE graag knopen van hemden los trekt?  
… pionier Chloë zeer vriendelijk ‘alstublieft’?  
… de melk van de nijlpaard is licht roze? #fristi  
… er zijn meer kippen dan mensen in de wereld?  
… Abraham Lincoln zijn brieven bij hield in zijn hoed? 
… ‘planeet” pluto een kleinere oppervlakte heeft dan Rusland? 
… in Azië de mensen bang zijn van het cijfer 4? 
 



KAPOENEN I 

Liefste kapoenen I, Het 3
de

 trimester is aangebroken. Hopelijk zijn jullie er klaar voor, want wij staan 

alvast te springen om aan het 3
de

 trimester te beginnen. Alle vergaderingen gaan door op zondag van 14 

tot 17 uur, tenzij anders vermeld. 

Tot snel! 

Stevig linker 

Lars, Max, Maxime, Jonas en Lise 

21/04: Ooh, kijk eens wat 

ik hier heb een verrassing 

voor de kapoenen! 

28/04: Geen scouts, want 

jullie leiding is aan het  

opruimen na de “Nacht 

van de korte broek”! 

 05/05: Koksmurf heeft appeltjes 

geplukt voor heel het smurfen 

dorp, aan ons om de appeltjes te 

verkopen! 

12/05: Vandaag gaan we  

ons eens goed vuil maken, 

want het zijn vuile spelletjes! 

18/05: Pfffff, want is het warm  

vandaag, misschien moeten we 

maar gaan zwemmen! Verdere info volgt 

nog. 

25-26/05: Neen, de laatste activiteit

van het jaar, gelukkig houden we een 

slaapfeestje! Verdere info volgt nog.  



Kapoenen 2

05/05 

12/05 

18/05 

Appeltjesverkoop  

Vuile  spelletjes  

Afscheidsbarbecue  

zaterdag  

van  18:00 tot 20:00

21/04 kookactiviteit  

28/04 Geen scouts 

 Nacht van de korte broek 



KABOUTERS 
Dag liefste kabouters! Het scoutsjaar zit er bijna op, en wat is het weer voorbij 
gevlogen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we er in dit laatste trimester nog eens 
een stevige lap zullen op geven! Speciaal voor jullie hebben we daarom enkele 
pareltjes van activiteiten gepland… 

Zondag 21/04: Ook op de boekfos zal de paashaas op deze 
speciale dag even passeren en wat lekkers over ons terrein 
verspreiden. Een mandje hoef je niet mee te nemen, we 
knutselen er zelf één, om dan te beginnen aan onze 
paaseitjeszoektocht! 

Zondag 28/04: Deze zondag is er geen scouts. De leiding heeft 
dan zijn handen vol met het opruimen van de Nacht Van De 
Korte Broek, het legendarische feestje waar jullie in de nabije 
toekomst jullie dansbenen zullen kunnen losschudden! 

Zondag 05/05: Om een extra centje in het laatje van de scoutskas te verkrijgen, 
houden we vandaag een heuse appeltjesverkoop! Doe zeker stevige schoenen aan, 
want we gaan van deur tot deur met onze appeltjes. 

Zaterdag  11/05  (van  18u  tot  20u):  Wat beter om het 
steeds betere weer te vieren dan met een BBQ! Breng 
allemaal jullie eigen vleesje mee, de leiding zorgt voor 
drank en enkele versnaperingen. 

Zondag  19/05:  Om  ons  trimester  en  scoutsjaar  in 
schoonheid af te sluiten, trekken we deze vergadering 
naar het verre Aalst om ons daar voor een laatste keer 
helemaal te laten gaan in … Rollerland! Verdere info 
volgt hieromtrent via mail. 

Stevige linker, de kabouterleiding 



Stevige linker 

Nathan, Rune, Emma en Heleen 



 

 

27/04 ------------------------------------ 

GEEN VERGADERING 

(Nacht van de Korte Broek in de jungle)

05/05 ---------------------------------- 

GIGA-APPELTJESVERKOOP  

11/05 (18-20u)------------------------ 

LADDERCOMPETETIE ONDER DE 

JUNGLEDIEREN 

19/05 ------------------------------------ 

APEGEKKE, VUILE SPELLETJES

26/05 ------------------------------------ 

GEEN VERGADERING (EXAMENS )

DE LAATSTE TOCHT NAAR EEN KEITOF KAMP 

STEVIGE LINKER, 

 LICHELLE, LAURA, SARAH & WOUTER

20/04 (18-20u) ---------------------------- 

GEZELSCHAPSSPELEN (jungle speed??) 



Beste Jonggidsen, beste ouders, 

Het laatste semester is alweer aangebroken_. Maar niet getreurd: dat wil zeggen dat we 

mogen beginnen aftellen naar ons kamp! Hier onze laatste trimesterplanning voor jullie: 

� jonggidsen_
" Asse Boekfos 

� 
kinder 

e 

vO� 
jonggidsen_ 20/04: Verrassing .... 
19u-21u 

• jonggidsen_
Asse Boekfos 

v O '?/ 
jonggidsen_ 05/05: Appeltjes •• 
14u-17u 

jonggidsen_ 
StayHome 
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jonggidsen_ 28/04: GEEN scouts · · Wij 
ruimen op na de Nacht van de korte broek! 

• jonggidsen_
Asse Boekfos 

v O '?/ 
jonggidsen_ 12/05: Wij gaan KOKEN! i1
14u-17u 





Trimesterplanning: Jongverkenners  

21/4: Game of Thrones spel


28/4: Dag na de nacht van de korte broek (geen scouts)


5/5: appeltjesverkoop


12/5: woudloperskeuken (verdere info volgt)


19/5: vuile spelletjes


25/5: avondactiviteit (verdere info volgt)


Stevige linker 
Greta, Evelyne, Victor en Joannes 





Jij betaalt zelf géén € extra, maar wij krijgen een percentje 
op elke aankoop bij meer dan 2OO shops.

scoutsengidsenasse
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