
VU: Joannes Mahieu Boekfos 29 1730 Asse P409533

trimester 1 2019-2020



 

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

Groepsleiding groepsleiding@scoutsengidsenasse.be 
Heleen Vrydag PASTINAAKSTRAAT 71 / 0490 19 85 81 heleen@scoutsengidsenasse.be 

Lars Inslegers VIJVERSTRAAT 21  / 0478 02 64 06 larsi@scoutsengidsenasse.be 

Lars Myny OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A 02 453 15 10 0487 48 63 94 larsm@scoutsengidsenasse.be 

Kapoenen 1 leiding (’13) kapoenen1@scoutsengidsenasse.be 
Zeno Callens* NOTSTRAAT 24  / 0484 86 6798 zeno@scoutsengidsenasse.be 

Lise Quisthoudt ARSENAALSTRAAT 37  02 452 27 71 0499 96 62 99 lise@scoutsengidsenasse.be 

Lars Inslegers VIJVERSTRAAT 21  / 0478 02 64 06 larsi@scoutsengidsenasse.be 

Kapoenen 2 leiding (’12) kapoenen2@scoutsengdisenasse.be 
Lisa Bracquez* SMOUTBERG 306 / 0495 59 42 03 lisa@scoutsengidsenasse.be 

Jonas Janssens MEERSSTRAAT28 / 0476 49 69 72 jonas@scoutsengidsenasse.be 

Sien Moens VAAL 4  / 0496 20 83 21 sien@scoutsengidsenasse.be 

Kabouterleiding (’11 -’10) kabouters@scoutsengidsenasse.be 
Eva Meskens* SLEUTELBLOEMSTRAAT, 33 1731 ZELLIK  / 0487 47 99 11  eva@scoutsengidsenasse.be 

Arno De Backer WITTERAMSDAL 60 / 0472 28 62 85 arno@scoutsengidsenasse.be 

Welpenleiding (’11 -’10) welpen@scoutsengidsenasse.be 
Lichelle De Prest* BEGONIASTRAAT 2 02 453 17 11 0495 61 96 76 lichelle@scoutsengidsenasse.be 

René Dascotte LINDENDRIES 18 / 0487 59 30 02 rene@scoutsengidsenasse.be 

Otterleiding (’09 -’08) otters@scoutsengidsenasse.be 
Laura Bulté* HEILIG HARTLAAN 21  / 0471 85 18 65 laurab@scoutsengidsenasse.be 

Roel Geubels HUINIGEM 45 02 453 08 02 0471 44 44 98 roel@scoutsengidsenasse.be 

Beverleiding (’09 – ’08) bevers@scoutsengidsenasse.be 
Maxime Brants* STEENWEG 18, 1745 OPWIJK / 0471 88 69 74 maximeb@scoutsengidsenasse.be 

Rune Camara AARHULST 79, 1790 AFFLIGEM / 0475 86 65 24 rune@scoutsengidsenasse.be 

Jonggidsenleiding (’07 –’06) jonggidsen@scoutsengidsenasse.be 
Laura Myny* OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A 02 453 15 10 0491 88 80 87 lauram@scoutsengidsenasse.be 

Maxime Meersman LANGESTRAAT 100 / 0475 70 84 75 maximem@scoutsengidsenasse.be 

Felix Taelemans KORTEMANSSTRAAT 59, 1731 ZELLIK 02 466 74 74 0471 87 17 35 felix@scoutsengidsenasse.be 

Jongverkennerleiding (’07 –’06) jongverkenners@scoutsengidsenasse.be 
Nathan De Rijck* KEIERBERG 40 02 453 01 41 0476 30 00 47 nathan@scoutsengidsenasse.be 

Heleen Vrydag PASTINAAKSTRAAT 71 / 0490 19 85 81 heleen@scoutsengidsenasse.be 

Tibe Creupelandt POTAARDE 63 / 0491 91 55 61 tibe@scoutsengidsenasse.be 

Giverleiding (’05 –’04) givers@scoutsengidsenasse.be 
Evelyne Delgouffe STEENWEG 59, 1745 OPWIJK / 0473 39 39 32 evelyne@scoutsengidsenasse.be 

Lennard Geeraert KEESDAL 16 / 0473 25 70 22 lennard@scoutsengidsenasse.be 

Simon Labeeuw WITTERAMSDAL 57 02 469 45 45 0472 78 76 89 simon@scoutsengidsenasse.be 

Birte Recour PRIEELSTRAAT 106 / 0475 27 22 70 birte@scoutsengidsenasse.be 

Pionierleiding (’03) pionier@scoutsengidsenasse.be 
Mies Geubels* HUINIGEM 45 / 0478 07 26 92 mies@scoutsengidsenasse.be 

Joannes Mahieu Boekfos 29 02 452 53 77 0472 74 58 85 joannes@scoutsengidsenasse.be 

Ruben De Swaaf LEYNIERSDREEF16 02 452 43 40 0478 77 62 91 ruben@scoutsengidsenasse.be 

Jin (’02) jin@scoutsengidsenasse.be 
Lars Myny* OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A 02 453 15 10 0487 48 63 94 larsm@scoutsengidsenasse.be 

Alana Beeckmans MEERSSTRAAT 2  / 0498 03 67 32 alana@scoutsengidsenasse.be 

 

 

    

 De personen aangeduid met een * 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. 



Beste scout, gids, ouder en sympathisant, 
 

 
Wat een kamp, wat een zomer is het geweest. 

Nieuwe vrienden werden gemaakt, andere 

vriendschappen werden nog meer versterkt. En na 

een welverdiende rustpauze is het weer tijd om er 

vollenbak in te vliegen. Wij zijn dan ook helemaal 

klaar om er samen opnieuw een spetterend jaar van 

te maken! 

 
Jammer genoeg heeft elke munt z’n keerzijde. Dit 

jaar namen we afscheid van Anjoeta, Sander, 

Victor, Stijn, Simon S, Gregory, Emma, Jill, Marieke, 

Affi, Greta, Margot, Max, Sarah en Wouter. Via 

deze weg willen we hen nog eens bedanken voor 

hun jarenlange inzet. You will be missed! 

Zo telt onze leidingsploeg dit jaar 29 gedreven leiding! 
 

Met als jaarthema ‘Scoutmoedig' kijken we dit jaar eens naar onze 

jeugdbeweging en naar onszelf. We gaan op verkenning, want dat is waar 

scouting voor staat. Een plek waar je mag vallen en anderen je helpen 

opstaan. Durven en niet durven hoort daar ook bij. Durf! En durf toegeven dat 

je niet durft. Ook dat vraagt moed. Scoutmoedig zijn betekent ook tonen wie 

we zijn: Scouts en Gidsen, trots op ons uniform en waar we voor staan. 

 
De hele leidingsploeg staat met veel goesting en nieuwe energie klaar om 

jullie zondagen een heel pak leuker te maken. Keer dus maar snel de 

bladzijde om om alle praktische info en activiteiten te vinden over het eerste 

trimester! 

 

3 stevige linkers, 

De groepsleiding, 

Heleen, Lars I. & Lars M. 



 
 

 
Er zijn dit jaar 11 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. 
 

Geboortejaar Jongens Meisjes 
2013 
2012 

Kapoenen 1 
Kapoenen 2 

2011, 2010 Welpen Kabouters 

2009, 2008 Bevers Otters 
 Jongverkenners Jonggidsen 

2005, 2004 Givers 

2003 Pioniers 

2002 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 

€ 50 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 

75 euro aftrekbaar zou zijn. Indien vragen, bel de groepsleiding voor meer info. 

Dit document is beschikbaar bij de groepsleiding vanaf de eerste vergadering op zondag na de 

openingsvergadering op 22 september. 

 

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. 

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 

Lidgeld 

Fiscale attesten 

Inschrijvingen 2019-2020 

mailto:groepsleiding@scoutsengidsenasse.be


 
Graag willen wij enkele afspraken binnen onze scoutswerking nog even op een rijtje 

zetten voor jullie, aangezien we gemerkt hebben daar hier soms wat onenigheid over 

bestaat. 

 

1. Het uniform 
 

Scouts & Gidsen dragen uniforme kleding. Dit maakt hen 

herkenbaar voor iedereen, staat symbool voor het 

groepsgevoel en toont aan dat je fier bent om een scout of 

gids te zijn. 

 
Wat verstaan we nu onder het scoutsuniform? 

Voor kapoenen: 

• een groene korte broek of rok (in de winter mag dit 
een lange broek zijn) 

• een groene pull met jaarkenteken op (hoeft niet van 
scoutsshop te zijn) 

• groepsdas** 

Voor alle andere takken: 

• korte scoutsbroek * of scoutsrok * (in de winter 
hetzelfde) 

• scoutshemd * met jaarkenteken op 

• groepsdas** (te verkrijgen in het leidingskot voor € 
8, 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 



Als je een hemd koopt, is het natuurlijk 

nog maagdelijk beige, maar het is de 

bedoeling dat er nog kentekens op 

komen. Het jaarkenteken “Minder is 

meer” en het groepsteken, dat je van 

ons 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: 

 

 
 

 
Zoals eerder al meegedeeld via mail en via onze website verhogen wij dit jaar ons inschrijvingsgeld 
hieronder wat meer uitleg over deze keuze. 

Dit jaar hebben we besloten om het lidgeld van 35 euro p.p. te verhogen naar een bedrag van 50 
euro p.p. We begrijpen dat deze verhoging behoorlijk sterk is. Hieronder leggen we jullie uit 
waarom we deze verhoging hebben uitgevoerd en wat we met dit bedrag zullen doen. We willen 

jullie ook verzekeren dat dit een éénmalige verhoging van het lidgeld is. 

Waarom? 

We kozen voor deze stijging na een evaluatie van het lidgeld en de kosten die wij verschuldigd zijn 
aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daarnaast maken wij zelf ook kosten ((spel)materiaal, materiaal 
voor het onderhoud van onze lokalen, enz …) 

Vorig jaar bedroeg het nationaal lidgeld dat wij verschuldigd waren aan Scouts en Gidsen 
Vlaanderen 32,90 euro. Het lidgeld dat vrijwel alle groepen vragen, ligt hoger om (extra) kosten te 

kunnen opvangen. Wij vroegen €35 p.p. . 

Verhoging van het lidgeld 



Dit werkjaar bedraagt het nationaal lidgeld, na de jaarlijkse indexatie, 33,60 euro.  Daarmee ben je 
verzekerd tijdens elke scouts- & gidsenactiviteit en kunnen we beroep doen op de dienstverlening 
van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het spreekt voor zich dat de resterende 1,40 euro p.p. niet 
voldoende zijn om de gemaakte kosten tijdens het jaar te dekken. 

We kozen om deze redenen dan ook om het lidgeld meteen te verhogen naar 50 euro zodat dit een 

éénmalige verhoging is. Zo zijn we binnen een aantal jaar niet opnieuw genoodzaakt om het lidgeld 
te verhogen. 

Waarvoor wordt dit geld gebruikt? 

Het lidgeld wordt als volgt besteed: 

 33,60 euro gaat zoals eerder vermeld naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit zorgt ervoor dat wij 
gebruik kunnen maken van de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen en dat uw kind 

verzekerd is tijdens elke activiteit. 

 Daarnaast vragen wij een bijdrage van 16,40 euro voor de kosten die wij maken met onze werking. 
Deze worden als volgt verdeeld: 

 10 euro gaat naar de scoutskas. Dit geld wordt gebruikt om (spel)materiaal 

aan te kopen, maar ook om water, ev. warme chocomelk,... te voorzien 
tijdens de activiteiten. 

 6,40 euro gaat rechtstreeks naar de tak van uw kind. Hiermee kan elke tak 
activiteiten organiseren zoals zwemmen, schaatsen, kooknamiddag, … en 
hoef je geen geld meer mee te geven met je kind. 

Met deze informatie hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd over de gemaakte 
beslissingen. Alvast bedankt voor het begrip. 

Wij hopen ook dat deze en andere kosten van onze scoutswerking betaalbaar zijn voor u. Mocht 

dat niet zo zijn, dan zoeken wij in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor. 

We danken u alvast voor het vertrouwen in onze werking en kijken er naar uit om samen met uw 
kinderen veel plezier te beleven tijdens een alweer nieuw scoutsjaar! 

Indien er nog vragen zijn stuur dan zeker een mailtje naar de 
groepsleiding: groepsleiding@scoutsengidsenasse.be 

Om onze leden te stimuleren zoveel mogelijk te komen, zullen wij vanaf dit 

werkjaar in elk taklokaal een aanwezighedenlijst omhooghangen. Hierop wordt 

met stickers aangeduid of een lid al dan niet geweest is. 

 

Wij vragen ook om uw kind een minimum van 5 vergaderingen naar de Scouts te 

laten komen. Leden die minder dan 5 vergadering gedurende het gehele werkjaar 

geweest zijn, zullen niet mee mogen op kamp. Dit om te voorkomen dat er 

buitenbeentjes ontstaan. 

 

OPGELET: Tijdens het kamp is het niet mogelijk uw kind vroeger af te halen of later te 

brengen dan de voorziene kampdata. Dit geldt voor alle takken.  
 

 

Om een zo vlot mogelijke communicatie te bekomen tussen leiding, ouders en 

leden, vragen wij jullie (indien gewenst) een mailadres door te spelen per familie. 

Zo kunnen wij dit opnemen in ons ledenbestand en kunnen wij, indien nodig, jullie 

ook op de hoogte stellen van wijzigingen/activiteiten/... via email. De communicatie 

zal dan vooral van de takleiding uitkomen. 

 

Wijzigingen van Emailadressen mogen doorgestuurd worden naar 
larsm@scoutsengidsenasse.be met vermelding van "Emailadres voor 

ledenbestand" + naam van het lid. 

Emailadressen 

Aanwezigheden & kamp 
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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. 
 

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. 

Scougi 

Er was eens... de K uit VVKSM 
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Scoutsetentje 
Zaterdag 15 en Zondag 16 februari 

in feestzaal Toverfluit 

Kom langs met het hele gezin om een lekker bord stoofvlees te eten en zo onze te 

scoutskas te spijzen! 

 

Vakesweekend 
Datum nog te bepalen 

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- 

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. 

 

 

Kalender 

Kerstmarkt 
Datum nog te bepalen 
De opbrengst gaat integraal naar het bouwfonds van jeugdlokalen. Wij staan er weer met onze 
lekkere pensen en drank. We hopen jullie dan ook allemaal te mogen verwelkomen in onze 
hemelse tent. 

Moekesweekend 
Datum nog te bepalen 

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 ! 



  
KAMP 
12 juli tem 26 juli 

 

 

 
Dit jaar is het weer zover. Na 4 scoutskampen in ons eigen Belgenlandje trekken we er weer eens 

op uit naar het buitenland. Waar dat we op kamp gaan blijft nog even geheim maar jullie krijgen 

spoedig te horen waar we dit jaar heen trekken. Alle informatie over het kamp komt later dit jaar 

nog jullie riching uit. Moest u nu al vragen hebben dan kan u deze stellen aan de groepsleiding via 
volgend emailadres: groepsleiding@scoutsengidsenasse.be 



De wetten: 
 

De kapoenen, en kabouterwet: 
Een kapoen/kabouter is blij, 
Een kapoen/kabouter speelt mee, 
Een kapoen/kabouter kan luisteren, 
Een kapoen/kabouter doet graag pleziertjes. 

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

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

 

Jonggiverwet: 
Wij zijn jonggivers, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afscheid Oudleiding 
Zoals elk jaar moeten we jammer genoeg afscheid nemen van een groep fantastische 

scoutsleiding. Wij gaan hun heeeeeeeeeeeeeeel hard missen en danken hen immens 

voor hun enthousiasme en inzet voor de scouts! 

Xxx De Leidingsploeg 

 
 
 

 
Anjoeta Taelemans – Fantasierijke Coëndou 

“Alle pait, wa is da nu weeral?" 

"Ik ben er bijna!" *30min later nog steeds onderweg* 

"Vinden jullie mij een goeie groepsleiding?" 

"Ik fix da wel!" 
5 jaar leiding 

 

 

Sander Mertens – Afwachtende Pelikaan 

“Dat mentaliteiteken hier” 

*geniepig iemand kloten* 

“Eeuj!!” 
5 jaar leiding 

 

 Stijn Cornelis – Kalme Klipdas 

“Ik heb het bier al koud gezet!" 

"Als we splitsen dan blijf ik!" 

"Ik heb al wat opgezocht! *haalt mapje boven* 
5 jaar leiding 

 

 Victor Dascotte – Openhartig Koolwitje 

“Ik ga door, tis thuis Ossobuco." 

"'k Zen echt al goe merf!" 

"Vraagt dat aan Anjoeta." 

"En nu mijne persoonlijk beste vriend, Sander." 
5 jaar leiding 

 

 



 

Simon Saerens – Zorgeloze Suricata 

“Gaaaans bien!" 

"Platte jatten, wie moet er hier nog een klep hebben?"  

"Hadden we maar een kampterrein gekocht." 

"On est go!" 
4 jaar leiding 

 

Gregory Delgouffe – Onbezonnen Pica 

“Mijnen bril is kapot!" 

"Ma 'k lach eee" 

"Ge weet dak u graag zie eh!" 

" é-é-é-é-é?... Ge zijt ne choco!" 
4 jaar leiding 

 Emma Liessens – Tedere Nyala 

“Gij zijt echt een patéke!" 

"Da gek meneertje ken ik ni ze." 
"Ik ben over lucht gestruikeld!" 

"Hmmm kaas!" 
3 jaar leiding 

 

 

Jill Bracquez – Frivole Otter 

“Ouh das echt tof!" *hoog stemmeke* 

"Ik heb weer iets meegemaakt eh!" 

"Kijk is welke kousen ik aan heb!" * toont glitterkousen* 
3 jaar leiding 

 

 

Marieke Mertens – Verrassende Secretarisvogel 

“Monogamie bestaat niet." 

"Amai gij zijt knap!" 

"Vriendschapskusje?" 

"Ma gij zijt echt een godin!" 

"Yeeeet" 
3 jaar leiding 

 

 



 

Affi Frans – Jolige Coati 

“Ben ik al gebruind?" 

"Ma eieieiei da moek echt ni weten!" 
"Doe ké normaal!" 

2 jaar leiding 

 

Greta Turku – Trouwhartige Douroucouli 

“Staaahp!" 

"Okuurr!" 

"Hij is dumb dumb!" 
2 jaar leiding 

 Margot Meersman – Fiere Gems 

“Duuuuuude!" 

"Ik ga binnenkort nog is een homeparty doen!" 
"Low-key!" 

"Y'all!" 
2 jaar leiding 

  
Max Van Mol – Amicale Staartmees 

“Da's ONLOGISCH!" 

"Dienen beamer wordt niet meer uitgeleend!" 

"Jongens! Jongens! Zwijg eens, ik heb een mededeling: 

Ik heb een lief!" 

*tching tching* *slijpt messen* 
2 jaar leiding 

  
 

Sarah Bracquez – Amusante Jako 

“Mag ik een bijtje?" 

"Possibilities! WRAAAAA!!!" 

*luide gekke lach* 

1 jaar leiding 

  
 

Wouter De Leeuw – Gedreven Bergbever 

“Allemaal wakker worden, de leiding is achter ontbijt!!!" 

"Wouter, voor mij een rougeke!" *verdwijnt opeens* 

"KAAAAAAAA!" 
1 jaar leiding 



Totems Jonggivers 2019 
Achilles: Bergduivel 
Deze hagedis is een schrokop. Hij is grappig, ondeugend, nieuwsgierig 
en uitdagend. De Bergduivel past zich vlot aan. Hij is erg snel, soms 
merkwaardig, maar ongevaarlijk. De Bergduivel is verzot op zon en 
warmte. Hij imiteert zijn vijanden door grootdoenerij. 

 
Ailynn: Pithecia 
Deze aap is heel actief en levendig. Hij zoekt de hele dag naar 
vruchten. De Pithecia is niet bang van aard en verkent graag 
onbekend terrein. Hij is trouw en hij verdedigt zijn soortgenoten fel. 
Al staat hij wantrouwig en vijandig tegenover andere dieren, hij zal 
niet snel als eerste tot de aanval overgaan. Wanneer hij een ander 
dier heeft leren kennen, is hij toegewijd en behulpzaam. De Pithecia 
leert veel uit ervaring. 
 

 

Arthur: Fret 
De Fret is een gedomesticeerde bunzing. Hij is een verwoede jager die 
zich graag nuttig maakt bij het vangen van konijnen. Hij is komiek, 
speels en beweeglijk. Hij is gezellig en heeft gezelschap nodig. De Fret 
is betrouwbaar en verdraagzaam. Hij past zich vlug aan. 

 
Arwen: Danta 
De Danta is een grote planteneter met een korte slurf. Hij is 
goedhartig, vreedzaam en nieuwsgierig. Bij gevaar verbergt hij zich in 
het water. De Danta is alert. Hij reageert uiterst gevoelig op zijn 
omgeving. De Danta is een gewoontedier dat zijn eten zoekt rond 
vertrouwde, goed gekende paden. 

 
Fay: Gnoe 
De Gnoe is een onstuimige, vrolijke buffel met gevoel voor humor. Hij 
maakt uitgelaten bokkensprongen en toont zijn strijdlust door met 
zijn polsen in de grond te wroeten. De Gnoe is een kuddebeest dat 
grote afstanden aflegt. De Gnoe is fier en temperamentvol. Als hij 
schrikt, rent hij plotseling weg. 

 
Frederique: Bij 
De Bij is een sociaal insect. Hij werkt hard en is altijd bezig. Bijen 
hebben hierbij een duidelijke taakverdeling. De Bij pikt snel zaken op 
door ouderen te observeren en leert al doende. Hij is altruïstisch. Wat 
hij ook doet, het is steeds gericht op het welzijn van anderen. Een Bij 
is toekomstgericht. 
 

 

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

 



 

Kaat: Phoca 
De Phoca is een vrij klein waterroofdier. Hij is behendig, een goede 
zwemmer en duiker die enkel uit het water komt om te rusten of 
te zonnen. Hij leeft in kleine kudden en is sociaal. De Phoca is 
leerzaam, bedrijvig en vinnig. Hij is vriendelijk. De Phoca kan gevat 
uit de hoek komen. 

 
Karien: Schaarbek 
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. 
 

 

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

 
Lien: Snoek 
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. 
 

 

Lisa: Sero 
Deze meesterlijke zwemmer en duiker heeft goed ontwikkelde 
zintuigen. Een Sero is moedig, vrolijk, sterk en intelligent. In het 
algemeen is hij niet kieskeurig. De Sero is goedaardig. Deze 
behendige zwerver kan zich goed camoufleren. 

 
Loewie: Beensnoek 
Deze grote zoetwatervis verkiest rustige, ondiepe waters. Hoewel 
hij een roofvis is, is hij vreedzaam van aard en niet agressief. Hij 
leeft in kleine groepen. De Beensnoek is opportunistisch en een 
opmerkzame speurder. Hij kan bewegingsloos genieten in het 
water, maar kan ook razendsnel zijn. 
 

 

 

 

 



Luna: Timon 
Deze energieke graver bouwt een ingewikkeld gangenstelsel. 
Hij is erg sociaal en vaak aanhankelijk. Hij voelt zich met 
opvallend gemak overal thuis. De Timon handelt zelden 
instinctief: het leert veel uit ervaring. Het heeft een goed 
geheugen en is erg schrander. De Timon is gezellig, vriendelijk, 
grappig en speels, maar ook steeds waakzaam en uitermate 
dapper. Het ligt graag in de zon, maar kan ook plots onstuimig 
en drukdoend met iets bezig zijn. 
 

 

Neal: Palmtortel 
Deze duif leeft zowel in paren als in groep. In de groep houdt 
hij van discussie. De Palmtortel vliegt meestal langzaam, maar 
als hij door een roofvogel achterna gezeten wordt, kan hij zeer 
hoge snelheden ontwikkelen. De Palmtortel is populair door de 
combinatie van zijn fraaie uiterlijk, zijn makheid en zijn 
welluidende roep. Zijn nest ziet er slordig en luchtig uit, maar is 
toch enorm stevig. 
 

 

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

 

Roshan: Staartmees 
Deze kleine zwart-wit-roze zangvogel heeft een lange staart. 
De Staartmees is acrobatisch, zeer actief en rusteloos. Hij laat 
zich voortdurend horen. Hij is nieuwsgierig en voelt zich overal 
thuis. De Staartmees is zorgzaam en sociaal. Hij is een meester 
in het bouwen van nesten. 
 

 

Scott: Capitano 
De Poedel is een aanhankelijke en verstandige hond met een 
haast onfeilbare reukzin. Hij is fijngevoelig en daarom soms 
kleinzerig. Hij is uiterst opmerkzaam. De Poedel is een van de 
meest geliefde honden. Hij is erg goedaardig. Hij is niet graag 
alleen, maar houdt van zijn vrijheid. 

 
Senne: Haai 
Deze roofvis is een vlugge zwemmer. De Haai zwemt zijn prooi 
voorbij en keert zich dan plots om, zodat hij beter en bij 
verrassing kan toehappen. Hij heeft krachtige zintuigen en is 
nieuwsgierig, oplettend en speels. De Haai heeft een 
uitgesproken persoonlijkheid. Slechts enkele haaiensoorten 
zijn gevaarlijk. 

 



 
Thomas: Dassie 
Dit kleine dier leeft op rotsen of in bomen en eet planten. Hij is 
een uitstekende klimmer. De Klipdas is een groepsdier en hij 
hecht veel belang aan een goede verstandhouding in de groep. 
Hij houdt van zonnebaden. Hij is gehoorzaam, zachtmoedig, 
geduldig en zelden prikkelbaar. De Klipdas leert al spelend en is 
erg verstandig. 

 
 

 

Ook bij de GIVERS werd er dit jaar een totem gegeven… 

Francis: Salangaan 
Deze vogel is een levendige en rusteloze acrobaat. Hij is 
humoristisch, creatief en kunstzinnig. Hij heeft een sterk 
aanpassings- en oriënteringsvermogen dat hem in staat stelt 
snel in een nieuwe omgeving te aarden. De Salangaan is een 
uitgesproken groepsdier, dat in grote kolonies leeft. Omdat hij 
vlug en verstandig is, ontsnapt hij makkelijk aan zijn belagers. 

 
 

 

 

 



OOK DIT JAAR HEBBEN WE WEER HEEL WAT MOOIE VOORTOTEMS GEGEVEN… 

Arwen: Ongeremd Zeepaardje 

Clara: Vurige Pauw 

Clint: Opmerkzame Okapi 

Emiel: Beminnelijke Parkiet 

Francis: Dynamische Salangaan 

Hana: Wilskrachtige Paco 

Isaline: Uitgelaten Sarus 

Jade: Blijgeestige Antilope 

Julie: Oprechte Mina 

Jutta: Standvastige Meisa 

Kato: Groothartige Rayador 

Luca DN: Vreedzame Wilde Eend 

Luca T: Knusse Pongo 

Luna: Onbezweken Sneeuwuil 

Margot: Sprankelende Veldmuis 

Meja: Kleurrijke Amazonepapegaai 

Michiel: Eerzame Mara 

Noor: Begane Meerkat 

Saartje: Parmantige Impala 

Sam: Goedgunstige Windhond 

Servaas: Familiale Spreeuw 

Wietse: Betrokken Waterwolf 

 

PROFICIAT! 



 

  



KAPOENEN I 

 
 
 
  

Naam: Lars Myny 

Bijnaam: Myny, GRL 

Totem: Vredelievende Flicka 

Kenmerk: Ik doe al eens stoer en mis mijn deadlines 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 5de  

Hobby’s: les geven 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Mijn alter ego Lars 
Inslegers 
Favoriet (schlager)liedje: Runnin’ out of time – Tyler, The 
Creator 
Ik noem mijn eerste album … : Myny, larger than life 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Zeno Callens 

Motto: Lars Myny = Maxi pret 

Naam: Zeno Callens 
Bijnaam: Dokter, Dokter Zeno, Zeentje 

Totem: Goedaardige goendi 
Kenmerk: kieskeurig 

Ik begin aan mijn vierde wereldtour:  
Hobby’s: scouts, scouts en nog eens scouts 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): weet ik niet, ik kijk enkel 
naar Nicole en Hugo 
Favoriet (schlager)liedje:  goeie morgen morgen - Nicole en Hugo 
Ik noem mijn eerste album … :  Goeie dag 
Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn:  Hugo Sigal 

Motto:  Een waterlelie is een levensgevaarlijke plant, want als je er 
langer dan vijf minuten onder zit, ben je dood 

Naam: Lise Quisthoudt 
Bijnaam: Lisel, tante Wieze, Quize Listhoudt, Quispelhoudt, 
ferme geit, Liselot, Quisty, Tine, … 
Totem: fervente schroefhoorngeit 
Kenmerk: chocovlekje 
Ik begin aan mijn … wereldtour: 2de 
Hobby’s: scouts en muziek 
Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Arno De Backer 
Favoriet (schlager)liedje: Warm (Samson en Gert) 
Ik noem mijn eerste album … : Warmer 

Moest ik een schlager zijn, zou ik Arno De Backer zijn 

Motto:  Hoe noem je een Arno die meisjes versiert? 
DebArno 



 
  



KAPOENEN II 

  
Naam: Lisa Bracquez 

Bijnaam: Lisa 

Totem: Zonnige Kea 

Kenmerk: Meestal gepaard met zonnebril 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 2de  

Hobby’s: Bedrogen worden door zeezoogdieren 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Wesley 

Favoriet (schlager)liedje: Een klavertje duizend  
Ik noem mijn eerste album … : Een pizza calzone, alleen voor 
jou 
Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Floempie 

Motto: Turbo Turbo! 

Naam: Sien Moens 

Bijnaam: Slien Sloens / Stinky 

Totem: Leutige coscoroba 

Kenmerk: compact en vrijgevig 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 2de  

Hobby’s: scouts en tapdansen 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): een vies kleinzerig 
dolfijntje 
Favoriet (schlager)liedje: tuintje in mijn hart 
Ik noem mijn eerste album … : gezejtstneleugenaar 
Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Slien Slangeles 
Motto: je hebt maar 1 tuintje, smurf je tuintje 

Naam: Jonas 

Bijnaam: JJ 

Totem: Ingetogen grutto 

Kenmerk: Linkshandig   

Ik begin aan mijn … wereldtour: 2   

Hobby’s: Zwemmen, scouts 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Marc Coucke 

Favoriet (schlager)liedje: Het is weer couckenbak 
Ik noem mijn eerste album … : De langste polonaise 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Marc Coucke 

Motto: Waar het hart van vol is loopt de mond van over 



 
 

  



WELPEN 

  

Naam: lichelle 

Bijnaam: lich 

Totem: zachtaardige columba 

Kenmerk: zachtHarig  

Ik begin aan mijn … wereldtour: 4de  

Hobby’s: Uitvoerig mijn haar verzorgen zodat deze uitermate 
zacht is 
Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Lindsay 

Favoriet (schlager)liedje: ik heb een tuintje in mijn hart 
Ik noem mijn eerste album … : gezejtstneleugenaar 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Jan Smit 

Motto: Because your worth it ;)  

Naam: René Dascotte 

Bijnaam:  Pim 

Totem: Uitbundige Tuimelaar 

Kenmerk: cute 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 4de 

Hobby’s: plonzen ,tuimelen ,zwemmen, beeldhouwen 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Lindsey 

Favoriet (schlager)liedje: lemonade 
Ik noem mijn eerste album … : Met Pim op een boot 

Moest ik een schlager zijn, zou ik Pim Smit zijn:  

Motto: Een Coscoroba minder wat kan dat kwaad? 



 

  



KABOUTERS 

  

Naam: Eva Meskens 

Bijnaam: scheva 

Totem: Vrijmoedige Raccoon 

Kenmerk: Ik heb de 160cm niet gehaald. 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 2de  

Hobby’s: joggen en scouts natuurlijk 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es):  Sonja 

Favoriet (schlager)liedje: Laat Het Gras Maar Groeien ~ Sam 
Gooris 
Ik noem mijn eerste album … : Klein duimpje 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Arno De Backer 

Motto: Geniet nooit met mate! 

Naam: Arno De Backer 

Bijnaam: De Backer, arnodebacker, arnito4, debarno, ... 

Totem: Gemoedelijke Meles 

Kenmerk: baard 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 35ste  

Hobby’s: scouts, muziek, zwemmen 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Lise Quisthoudt 

Favoriet (schlager)liedje: boven de wolken daar is de hemel 
altijd blauw 
Ik noem mijn eerste album … : Lise Quisthoudt 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Lise Quisthoudt 

Motto: zonder Lise Quisthoudt is het leven top 



 
 

  



OTTERS 

  Naam: Roel Geubels 

Bijnaam: Het is weledelgeborene voor jullie agrariërs 

Totem: Ludieke Sneeuwstormvogel 

Kenmerk: Goddelijk 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 5de  
Hobby’s: Heel veel emoji’s gebruiken	

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Niemand kan beter 
zingen als mij  
Favoriet (schlager)liedje: I Am A God – (Kan)Ye West 
Ik noem mijn eerste album … : Divine 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Mezelf zijn  

Motto: Mijn lichaam is een tempel 

Naam: Laura 

Bijnaam: boeltsj, bult, Laurens Van den Berge 

Totem: Heugelijke wasbeer 

Kenmerk: putje in mijn wang 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 4 de 

Hobby’s: eten aaaaa, dansen aaaaa, lachen aaaa, genieten 
aaaa 
Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Joannes Mahieu 

Favoriet (schlager)liedje: Arividechi Pimmie 
Ik noem mijn eerste album … : Come on Hel2 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Tibe Creupelandt 

Motto: lachen is gezond, beter te dik in de kist dan een 
maaltijd gemist! 



 
 

  



BEVERS 

  
Naam: Maxime Brants 

Bijnaam: Waal 

Totem: Beweeglijke streepmuis 

Kenmerk: Spreekt het rare taaltje uit het Zuiden van België 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 3de wereldtour 

Hobby’s: Nederlands leren 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Roel Geubels 

Favoriet (schlager)liedje: Schlager ?! Je ne comprends pas 
Ik noem mijn eerste album … : Vogels in de val 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: ... 

Motto: Het leven is prachtig net als vlinders 

Naam: Rune Camara  

Bijnaam: L’ homme Dash 

Totem: Ondeugende Arasari 

Kenmerk: Zeer Dash 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 100ste 

Hobby’s:  Voetbal, SCOUTS, Wereldkampioen boksen 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Lichelle De Prest 

Favoriet (schlager)liedje: Hulk van Jmf - Tina 
Ik noem mijn eerste album … :  Ik zie je zitten 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Hulk 

Motto:  Kawasaki of Honda of nene Harley Davidson 



 
 

  



JONGGIDSEN 

  
Naam: Laura Myny 

Bijnaam: Lawora, Myny, Myny-cooper 

Totem: Volhardende Ljoetaga 

Kenmerk: Iemand op de schouder tikken en doen alsof 
ik het niet was en Myny-mopjes maken 
Ik begin aan mijn … wereldtour: 3de  

Hobby’s: Scouts, sporten en feesten 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Evelyne 
Delgouffe 
Favoriet (schlager)liedje: Leef - André Hazes 
Ik noem mijn eerste album … : Ik hou van Evelyne 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Slien Sloens 
Motto: Ik haat motto's 

Naam: Felix Taelemans 

Bijnaam: Felle, Fellé, Felice, …  

Totem: Gezellige Griend 

Kenmerk: Ik kan mijn kin bewegen 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 3de  

Hobby’s: Scouts, lezen, sporten 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): De Muzen van 
Hercules 
Favoriet (schlager)liedje: ’t Is moeilijk bescheiden te blijven 
Ik noem mijn eerste album … : iet giet oan 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Kroegbaas Jolke 

Motto: https://www.youtube.com/watch?v=QsAFK89Vc2c 

Naam: Maxime Meersman 

Bijnaam: Meersman 

Totem: Loyale Honingbeer 

Kenmerk: geel 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 2de  

Hobby’s: Honing eten, optrekken met andere dieren 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Eeyore 

Favoriet (schlager)liedje: Honey Honey Honey, in a rich 
bears world  
Ik noem mijn eerste album … : Pooh Pooh 
Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Tigger 

Motto: Beren kunnen meer dan alleen broodjes smeren! 



 
 

  



JONGVERKENNERS 

  

Naam: Tibe 

Bijnaam: Tibeste leiding van Scouts & Gidsen Asse 

Totem: Doordachte cobaye 

Kenmerk: Doordacht 

Ik begin aan mijn 3de wereldtour 

Hobby’s: Leiding geven, studeren voor bio-ingenieur 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Merry Clayton 

Favoriet (schlager)liedje: Allemaal -Wim Soutaer 
Ik noem mijn eerste album: Nane & Hinse 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Die Atzen 

Motto: Wetenschap is de constante strijd tegen het gezond 
verstand 

Naam: Heleen Vrydag 

Bijnaam: Hel2 

Totem: Enig Damhert 

Kenmerk: scheve vinger 

Ik begin aan mijn 4de wereldtour 

Hobby’s: Gitaar, reizen, foto’s trekken 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Lichelle De Prest 

Favoriet (schlager)liedje:  Tuintje in mijn hart 
Ik noem mijn eerste album … :  gezejtstneleugenaar 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn:  Jan Smit 

Motto:  Ik heb een tuintje in men hart alleen voor jou 

Naam: Nathan 

Bijnaam: Nate Dogg 

Totem: Onbevreesde Simia 

Kenmerk: litteken wolvenklauw 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 2de  

Hobby’s: scouts, basket en lezen 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Bert De Kreft 

Favoriet (schlager)liedje: take five 
Ik noem mijn eerste album … : there and back again 

Moest ik een schlager zijn, zou ik dood zijn 

Motto: take what you can, give nothing back 



 
 

  



GIVERS  

Naam: Evelyne Delgouffe 

Bijnaam: Eve, Lien 

Totem: Begripvolle maraboe 

Kenmerk: laura myny 

Ik begin aan mijn … wereldtour: derde 

Hobby’s: scouts aja 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Slien Sloens, Hel1, 
Marie, Lich en Marge 
Favoriet (schlager)liedje: tuintje in mijn hart 
Ik noem mijn eerste album … : gezejtsneleugenaar 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: maxime brants 

Motto: valsspelen is ook spelen 

Naam: Lennard 

Bijnaam: el chapo 

Totem: vastberaden hermelijn 

Kenmerk: leuk 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 6de 

Hobby’s: golf   

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Evelyne 

Favoriet (schlager)liedje: alles 
Ik noem mijn eerste album … : 2019 veel vuur 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: nog cooler 

Motto: Every next level of your life demand a new you 



 

  
Naam:  Birte Recour 

Bijnaam:  Bird 

Totem:  Attente Wombat 

Kenmerk:  onhandelbaar krullend haar 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 2e   

Hobby’s:  scouts all day every day 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es):  Evelyne Delgouffe 
(prachtige zangstem) 
Favoriet (schlager)liedje:  Immer wieder Sonntags 
Ik noem mijn eerste album … :  Das reinste Chaos 

Moest ik een schlager zijn, zou ik  gelukkig mens zijn: 

Motto:  Leef alsof het je laatste dag is! 

Naam: Labeeuw, Barry, Nabeeuw 

Bijnaam: Simon 

Totem: Olijke Sint-Bernardshond 

Kenmerk: Beginnend baardje 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 3de  

Hobby’s: Volleybal, scouts, fissa bouwen 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Kleine Pomp 

Favoriet (schlager)liedje: Laten we het hebben 
Ik noem mijn eerste album … : (f)issa album 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn:  Andre Hazes  

Motto: jeplaaaaaaaaa 



 
 
 

  



 PIONIERS 

  
Naam:  Mies Geubels 

Bijnaam:  Miss G 

Totem:  Guitige Beo 

Kenmerk:  ich lach mich kaputt 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 4de 

Hobby’s:  jagen op ananassen en sneakers 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es):  Philippe Geubels 

Favoriet (schlager)liedje:  Ein Stern - DJ Ötzi 
Ik noem mijn eerste album … :  Stille Wasser sind tief 

Moest ik een schlager zijn, zou ik  Schlagerij Renmans zijn: 

Motto:  Je später der Abend, desto schöner die Gäste 

Naam: Ruben de Swaaf 

Bijnaam: Swavé 

Totem: zachtzinnig nijlpaard 

Kenmerk: oorbel  

Ik begin aan mijn 14de wereldtour:  

Hobby’s: Skaten, schilderen 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Maxime Brants 

Favoriet (schlager)liedje: Otis Redding - pain in my hart 
Ik noem mijn eerste album … : Dit zijn louche vragen 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Niemand 

Motto: ge moet eten voor de honger die nog komt 

Naam: Joannes 
Bijnaam: Jo Vally & verbondcommissaris 

Totem: Gevatte Ibis & jodelende yoda 

Kenmerk: Hugh Hefner blik 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 3e 

Hobby’s: kalligrafie, menukaarten van Chinese restaurants 
verzamelen en fierljeppen 
Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Shakira Shakira, George 
Michael & Roel Geubels 
Favoriet (schlager)liedje: Alles van Bobby Schmurda 
Ik noem mijn eerste album … : Greatest hits vol 3. 
Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: schlager Emiel op de 
Nieuwstraat 
Risotto: nee dank je, ben gestopt 



 
 
 

  



 JIN 

Naam: Lars Inslegers 

Bijnaam: Cappie, Larpie, Inslegers, GRL 

Totem: Trouw Winterkoninkje 

Kenmerk: Ik durf al eens te laat zijn voor een deadline 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 4de  

Hobby’s: Deadlines niet halen, GRL zijn 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Mijn alter ego Lars Myny 

Favoriet (schlager)liedje: Always On Time – Ja Rule ft. Ashanti 
Ik noem mijn eerste album … : Why the hurry? 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Andre Hazes 

Motto: ik ga met de fiets #green #actnow 

Naam: Alana 

Bijnaam: Dwerg 

Totem: Spontaan kapucijnaapje 

Kenmerk: zeer klein 

Ik begin aan mijn … wereldtour: 4de 

Hobby’s: dansen, zingen en lopen 

Mijn favoriete achtergrondzanger(es): Cher 

Favoriet (schlager)liedje: o mijnen blauwe geschelpte 
Ik noem mijn eerste album … : faalangst 

Moest ik een schlager zijn, zou ik … zijn: Eddy Wally 

Motto: blijven goan 



Wistje dat… 
 
… De kapoenen 2 een superleuk kamp beleefd hebben? 
… Zij kei goed weer hebben gehad? 
… De meisjes zeer goed kunnen masseren?  
… De jongens papieren hoedjes hebben verkocht op de Vlaamse kermis? 
… Mohamed zijn vinger verpletterd was tussen een veldbed? 
… Dit heel veel pijn deed? 
… De kapoenen 2 heel veel hebben gestapt op dagtocht? 
… Zij ongeveer 15 kilometer hebben gewandeld!? 
… Wij zijn gaan zwemmen op dagtocht? 
… Kapoenen 2 afscheid hebben moeten nemen van leider Sander? 
… Zij een heel mooi afscheidsliedje voor Sander hebben gemaakt? 

... de kabouters duidelijk heel erg blij waren om het kampterrein voor het eerst te betreden? 

... ze allemaal hun valiezen direct vonden en even snel hun veldbedjes zelf(!) opzetten? 

... kabouter Millie en Stella het heel erg goed deden als tentverantwoordelijken? 

... kabouter Millie en Stella dan weer heel slecht waren in het inhouden van hun lach?          

... kabouter Rosalie een echte crowdsurfer is? 

... kabouter Dagmar duidelijk geen schrik had van de grote koeien (of waren het stieren?)? ... 
de kabouters het nogal moeilijk hebben met het verschil tussen linker- en rechterbeen? 
... kabouter Janne heel erg veel moeite heeft gedaan om het beloftelied van buiten te leren? 
... alle kabouters dit lied meerdere malen per dag luidkeels zongen? 
... dit over het hele kampterrein te horen was? 
... kabouters Ini, Ella, Sarah en Stella echte body percussionisten zijn? 
... ze deze kunst gretig aan hun leerlingen (de leiding) aanleerden? 
... kabouters zeer goed zijn in het organiseren van hun massagestand op de vlaamse kermis? 
... de leiding zich elke dag opnieuw enorm hard heeft geamuseerd? 
... de leiding moe, maar vooral tevreden terugkijkt op een (hopelijk) onvergetelijk kamp in 
het mooie Philippeville?  

…de welpen dit kamp wat beter hebben leren opruimen. 
…sommige welpen hier beter in waren dan anderen.  
…de nestleiders en hulpnestleiders het zeer goed gedaan hebben. 
…de welpen een mooie 16km hebben gestapt op dagtocht. 
…de welpen nog genoeg energie hadden om te stoeien in het zwembad. 
…de welpen rond een gezellig vuurtje hebben gezeten. 
…wij toen de verjaardag van Arthur hebben gevierd. 
…sommige welpen een welpenlintje hebben gekregen. 
…de welpen heel wat geld hebben verdiend op de ‘Vlaamse kermis’ 
…ze zelfs al kindjes ontsloegen als ze te veel pauzes namen.  
…leider Rune nog steeds de beste voetballer ter wereld is. 
…de welpen een heel mooi liedje hebben gemaakt voor leidster Emma. 
…wij haar heel hard gaan missen. 
…de welpen goed hebben geholpen met hout te gaan halen.  
…het een heel mooi kampvuur was om het kamp mee af te sluiten. 



 

... Helena vindt dat de otterleiding swaggy is? ... De otters hun eigen leiding niet herkende? 

... Ze 20 km hebben gestapt op dagtocht? 

... Margot heel mooi kan zingen?                                                                                                

... Volgens Moya ‘val dood’ de betekenis is van ‘halelujah’? ... Noor VDM veel griezelverhalen 
vertelt? 
... Ilona graag met bevers vecht? 
... Arya haar belofte heel goed kende?                                                                                       
... Nora heel goed gezichtssmassages kan geven? 
... Noor VD graag op de hudo deur klopt? 
... Jeanne haar nieuwe bijnaam Jeaninne is? 
... Er in totaal 7 wespensteken werden uitgedeeld? 
... Anna, Elise en Nora hierdoor veel pijn hadden? 
... Noor VDM veel danste en alle liedjes kende op het feestje?                                                      
... De otters heeeeeel traag zijn?                                                                                                                                             
... De leiding een fantastisch kamp had door de otters?  

...de jongverkenners goed kunnen skanken? 

...de jongverkenners op tweedaagse in een rusthuis hebben geslapen? 

...dit zeer snel gevonden was? 

...de jongverkenners twee dagen McDonalds hebben gegeten? 

...Karel groter is dan zijn leiding? 

...de leiding dit niet zo leuk vindt? 

...de eerstejaars van de eerste keer allemaal geslaagd waren op hun teervoet?                  

...Myrto en Roshane hun haar hebben proberen verven? 

...de Tibetanen zout wouden branden? 

...Arthur een veel te kleine bril had? 

...deze bril wel super cool was? 

...Aiko mooi is met staartjes? 

...leidster Greta en Evelyne niet willen geloven dat Martijn en Karel neven zijn?                 

...Loewie vaak de laatste restjes opeet? 

...Scott graag poedel wordt genoemd? 

...Wout jarig was op kamp? 

...hij voor iedereen een traktatie meehad? 

...Neal een muts draagt bij 30 graden? 

...Kobe zijn stem kwijt was? 

...de leiding het leuk vond om hem hiermee te plagen?  

…Luca Taelemans de fameuze Luca Taelemans heeft gemaakt? 
…de Givershelter vernoemd werd naar de enige echte Bea?  
…alle givers nu een mooie bijpassende voortotem hebben?  
…Emiel de grootkamp hudo heeft ingewijd? 
…hij dit deed al slapend? 
…wij eigenlijk helemaal geen Clara in de groep hebben, maar wel een Carla? 
…Francis op de Teervoet de hoogste score van alle givers heeft gehaald? 
…wij Julie-Anne hebben gemist in de tweede week van kamp?  



…vele givers hun haar hebben geverfd en dit bij de ene al wat beter uitviel dan bij de 
andere? 
…je vanaf nu een afspraakje kan maken bij kapster Mies? 
…Elle, Jonas, Luna en Issa heel goeie PL’s en HPL’s waren? 
…totemisatie echt geslaagd was aangezien alle jonggivers bang waren, ookal zeiden ze van 
niet? 
…leidsters Alana, Marieke en Mies zelfs al bang waren op de weg naar het totemisatiebos? 
…Jonas en Issa Spaanse gitaarskills hebben? 
…de grootkamp hudo toch zeker één dag aan een stuk is blijven rechtstaan? 
…leider Maxime veel meer artiesten live heeft gezien dan giver Arwen? 
…de givers 3 prachtige nummers hebben gemaakt voor de leiding die weg gingen? 
…leider Ruben grote fan was van de vele hangmatten? 
 
 
 

 



KAPOENEN 1



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   KAPOENEN 2 OP KAMP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WELPEN 
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Kapoenen 1 
 

Dag allerliefste Kapoenen 
Het nieuwe scoutsjaar is begonnen en wij hebben er enorm veel zin in! We verwachten jullie 
elke zondag, met evenveel enthousiasme, van 14 tot 17 uur, tenzij anders vermeld. 
Tot zondag! 
 
Stevige linker 
Zeno, Lars I. en Lise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo 6/10 
Joepieeee, een feestje! 
Vandaag spelen we het 
grote Lars-was-gisteren-
jarigspel! 
 

Zo 29/09 
Een team is pas een goed team als 
we iedereen kennen! Daarom 
beginnen we met 
kennismakingsspelletjes! 

Zo 13/10 
Ons team is op zoek naar sterke 
Kapoenen! Laat maar eens zien hoe sterk 
jullie zijn tijdens onze highland games! 

Zo 10/11  
Vandaag hebben we echte 
speurders nodig! Wie helpt ons 
de schat te zoeken op onze 
sporentocht? 

Za 16/11  (18-20 uur!) 
Durven jullie zonder 
zaklamp mee op 
fakkeltocht? 

Zo 24/11  
Smeer jullie stembanden al 
maar! Wij gaan naar het 
kinderzangfeest! 

Zo 20/10 
Wij houden van een propere 
buurt! Daarom houden we een 
opruimactie en daarna gaan we 
knutselen! 
 
Zo 27/10  
Geen scouts deze keer L 
De leiding is op 
leidingsweekend… 

Zo 3/11  
Ook supergoede vrienden houden van een 
wedstrijdje! Laten we dat testen met een 
laddercompetitie! 

Zo 1/12  
Vandaag begeven we ons op 
glad ijs! Gaan jullie mee 
schaatsen? 
(meer info volgt) 

Za 07/12  (18-20 uur!) 
Groot bezoek vandaag! 
De Sint komt langs! 
Wie is er braaf 
geweest? 



 
Hey kapoenen! Dit trimester neemt niemand minder dan Mickey Mouse ons elk weekend mee 

op avontuur! Hebben jullie er, net als wij, ook zo veel zin in??  

Elke vergadering gaat door op de Boekfos van 14u-17u tenzij anders vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

29/09: Omdat we elkaar 

nog niet zo goed kennen 

spelen we vandaag vet-

coole 

kennismakingsspelletjes! 

06/10: Vandaag leggen 

we samen een speciale 

tocht af.   

 13/10: Haal jullie 

beste kookkunsten en 

hoogste koksmutsen al 

maar boven want wij 

gaan koken! 

20/10:  

LADDER- 

COMPETITIE 

27/10: Jammer 

genoeg zien we 

elkaar vandaag niet. 

Jullie leiding is op  

leidingsweekend. 

03/11: Begin al 

maar met 

opwarmen! 

Vandaag spelen we 

sport & spel 



 

ZATERDAG 09/11: 

18u-20u 

Filmavond – neem 

jullie lievelingsfilm 

mee! 

17/11: 

Joepie! Wij gaan 

samen op uitstap! 

Zie mail voor 

verdere info 

 

24/11: Vandaag gaan we 

samen zingen op het 

kinderzangfeest  

ZATERDAG 30/11 18u – 20u: 

Voor ons valt Kerstmis een 

beetje vroeger dit jaar. We 

houden samen een 

kerstfeestje. Neem allemaal 

een klein pakje mee. 

ZATERDAG 07/12 18u-20u: Wow! Zo veel pakjes…  

Het kan niet anders dan dat Sinterklaas langskomt.  

Zijn jullie wel braaf geweest? 

 

  

 



Kabouters 
Liefste kabouters, zijn jullie klaar voor een nieuw scoutsjaar? We 
vliegen er meteen stevig in met een heleboel coole, spannende, 
uitdagende, actieve, leuke, … activiteiten! De activiteiten zullen 
steeds doorgaan van 14 tot 17 tenzij anders vermeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

29/09: Laten we elkaars talenten 
beter leren kennen. Daarom gaan we 
vandaag kennismakingsspelletjes 
spelen. 

6/10: Tijd om onze 
superkrachten te testen 
in een heel cool stratego 

spel. 

13/10: We gaan jullie opleiden tot 
een sterke superheldin. We 

beginnen met het trainen van onze 
spierballen op onze 

paracommando! 

20/10: Eerst gaan we Asse een beetje 
opruimen en dan spelen we een pittige 
sport en spel. 

27/10: Geen vergadering 
want jullie leiding is op 
een persconferentie in 
New York met andere 

superhelden. 

3/11: Welke kabouter 
zal eindigen bovenaan 
de ladder? De ultieme 

laddercompetitie! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Groetjes van jullie super coole leiding 
Eva en Arno 

10/11: Een superheldin mag niet bang 
zijn van water daarom gaan we 
zwemmen. Hou jullie mail in de gaten 
voor extra informatie! 

17/11: Haal jullie 
kookkunsten maar boven 
want vandaag spelen we 

een kookspel. 

24/11: Een superheldin 
heeft vele talenten, daarom 

gaan we vandaag jullie 
zangtalent bijschaven.  

30/11: We gaan onze vuurkrachten 
eens uittesten op onze fakkeltocht 
vanavond van 18:00 tot 20:00. 

7/12: Hopelijk zijn jullie 
allemaal braaf geweest want 
vandaag komt de sint langs! 

Uren worden nog meegedeeld. 



WELPEN!!!!	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

29/09/2019	
Vandaag	leren	we	elkaar	een	beetje	

beter	kennen	tijdens	onze	
kennismakingsspelletjes!	

6/10/2019	
Vandaag	gaan	we	de	actieve	tour	op	namelijk	
sport	en	spel.	Vergeet	je	sportoutfit	niet!!!!!	

13/10/2019	
Trek	je	bottinnen	aan,	vandaag	is	het	
dagtocht!	Verder	info	volgt	nog.	

20/10/2019	
Vandaag	maken	we	Asse	helemaal	proper!	Erna	spelen	we	

kringspelletjes.	



	
	

		 	

	

	 	
	
	
	

	 	 	 	

	
	 	
	

27/10/2019	
Vandaag	mogen	jullie	lekker	in	jullie	

pyjama	blijven.	De	leiding	is	op	culinair	
weekend.	

3/11/2019	
Doe	je	kilt	maar	aan.	Vandaag	
gaan	we	naar	Schotland	en	
spelen	we	highland	games.	

9/11/2019	
Pak	je	zaklampje	maar	mee,	het	is	

sluipspel.	(18u	–	20u)	

17/11/2019	
ROLLERLAND!!!	Verdere	info	volgt	nog.		



	 	
	
	

		

	 	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	

Wij	hebben	er	alvast	heel	veel	zin	in!!!!	Hopelijk	
kunnen	we	ons	enthousiasme	ook	bij	jullie	
overbrengen	en	samen	een	topjaar	beleven!	

Stevige	linker	René	en	Lichelle!	

24/11/2019	
Spaar	in	de	week	jullie	stemmetje.	Jullie	gaan	het	
nodig	hebben	in	het	weekend.	Kinderzangfeest.	

30/11/2019	
Kleed	jullie	maar	warm	aan!	

Vanavond	doen	we	fakkeltocht.	
(19u	–	21u)	

7/12/2019	
Vanavond	komt	de	sint	ons	een	

bezoekje	brengen!	Verdere	info	volgt	
nog.	



Celebrities 
 

29 sept: De celebrities leren elkaar kennen. Vandaag zijn het kennismakingsspelletjes! 

 

6 okt: Hoe vroeger, hoe beter! We vertrekken op weekend naar Hollywood om te leren hoe je een 

echte Celebrity en Filmster kunt zijn! Verdere informatie volgt via mail! 

 

13 okt: Vandaag vertrekken we naar Brussel om er het grote Celebrity-stadsspel te spelen! Pas op 

voor Paparazzi! 

 

20 okt: Celebrities moeten voor hun goddelijke lichaam een work-out doen. Vandaag is het Sport en 

Spel! 

 

27 okt: De Celebrity-Leiding moet een film shooten en shoot dit weekend in HOLLYWOOD. Tot 

volgende week!!! 

 

3 nov: Vandaag maken we echte Celebrity-maaltijden uit Hollywood: Cupcakes en meer!!  

 

10 nov: Vandaag gaan we zwemmen in het zwembad van Dendermonde. Afspraak om 13u aan het 

station van Asse in uniform. Vergeet zeker jullie zwemzak, badmuts, zwemgerief, handdoek en 

zakgeld niet! Verdere informatie volgt nog via mail! 

 

17 nov: Vandaag gaan de celebrities op stap met een fakkeltocht! 

 

24 nov Verrassing!!! 

 

1 dec : Vandaag is het Celebrity-quiz!!! 

 

7 dec : Celebrities hebben een echt luxeleven. Vandaag is het Sinterklaasfeestje van 18u tot en met 

20u! 

Véél groeten, 

Roel Pitt en Laura Lawrence 



Bevers 

Beste deelnemers van de Royale battle, zijn jullie klaar om uit de bus te springen en er 

tegenaan te gaan ? Doe jullie favoriete Fortnite-outfit maar aan want hier gaan we ! 

 

 

 

                                                                                                                        

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

29/09  

kennismaking 

13/10 

Cluedo 

06/10 

één tegen 

alle 

20/10 

Stratego 

27/10 

geen 

vergadering 

03/11 

vuile 

spelletjes 

10/11 

Sport en 

Spel 

15-17/11 

weekend, 

mail komt 

met meer 

info 

24/11 

laddercompetitie 

30/11 

filmavond 

(18u-20u) 

8/12 

Highland 

games 



 

  op zondag 03/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

op zondag 29/09 

Verrassing  

Kennismakingsspelletjes 

JONGGIDSEN 
 

op zondag 06/10 

Schaatsen (info volgt nog via mail) 

Quiz  

Weekend (info volgt nog via mail)  

Feestje & secret santa  

Escape room  

Sport en spel  

Geen scouts ☹ 

Filmavond  

Boys vs. Girls  

op zondag 01/12 

vrijdag 15/11 – zondag 17/11 

op zaterdag 07/12 van 20:00 - 22:00 

op zondag 24/11 

   op zondag 10/11 

  op zondag 03/11 

    op zondag 27/10 

op zaterdag 19/10 van 20:00 - 22:00 

op zondag 13/10 

Stevige linker 😊  

Laura, Felix en Maxime 

 



 

 
 
Stevige linker,  
Man met bruine ogen, man met blauwe ogen & vrouw met groene ogen  
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N
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9.

€5 cadeautje (20u-22u) 
10./ 
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Z 
 

Stevige Linker, 

Evelyne, Lennard, 

Simon en Birte 

<3 



Trimesterplanning pioniers 
 

Elke week gaan jullie op onderstaande coördinaten vinden wat we 

de komende zondag gaan doen. Vanaf maandag kunnen jullie gaan 

zoeken achter een blad met daarop de activiteit van zondag.  

 

 

Datum:         

29/9 50.9046 4.2010 

06/10 50.9115 4.2087 

13/10 50.9107 4.1944 

20/10 50.9161 4.1960 

27/10 Geen Scouts :’( 

03/11 50.9077 4.1998 

10/11 50.9179 4.2122 

17/11 Weekend! Verdere info volgt 

24/11 50.9083 4.2095 

01/12 50.9238 4.2095 

08/12 50.9068 4.1986 

 

 

 

stevige linker, 

 

Benito Miessolini, Rubserino El Pacho & Giovanni Mahlione 



J
TEACHER AND DWARF

HOU FACEBOOK IN DE GATEN

J



 
 
 

 

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. 

 


