
aangiftekantoor
1730 Asse aan:

uitgave 4x /jaar

Vu:Joannes Mahieu Boekfos 29  1730 Asse



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 0471 12 60 08 lise@scoutsengidsenasse.be 

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

Kapoenen 2 leiding (’12) kapoenen2@scoutsengdisenasse.be 
Lisa Bracquez* SMOUTBERG 30B / 0471 54 48 14 lisa@scoutsengidsenasse.be 

Jonas Janssens MEERSSTRAAT28 / 0476 63 03 50 jonas@scoutsengidsenasse.be 

Sien Moens VAAL 4  / 0475 20 00 63 sien@scoutsengidsenasse.be 

Kabouterleiding (’11 -’10) kabouters@scoutsengidsenasse.be 
Eva Meskens* SLEUTELBLOEMSTRAAT, 33 1731 ZELLIK  / 0471 11 12 06 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 / 0468 25 22 84 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 0496 35 19 09 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 / 0486 41 55 02 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 0471 17 80 58 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 scouts, gids, ouder en sympathisant  

 

2019 is voorbij! Het was een jaar vol fantastische zondagnamiddagen, blije 

gezichtjes, vuile spelletjes, leuke activiteiten, een spetterende Nacht Van De 

Korte Broek, mooie momenten op kamp, onze tweede editie van Fakkels For 

Life en een jaar vol échte scouten en gidsen!  

Intussen ging 2020 al van start dus is het ook hoog tijd voor ónze beste 

wensen in naam van de hele leidingsploeg! Dat 2020 een plezierig en zorgeloos 

scoutsjaar mag worden met nóg meer mooie momenten dan 2019 ons al bracht!  

Ook het eerste trimester is alweer voorbijgevlogen en wij kunnen jullie 

verzekeren dat we er al heel hard van hebben genoten! Het onuitputtelijke 

enthousiasme van de kinderen speelt hier zeker en vast een grote rol in.  

Na een kleine pauze in het scoutsjaar, waarin we onze buikjes bol hebben 

gegeten, staan wij te popelen om aan het nieuwe trimester te beginnen.  

Het belooft weer een goed gevuld trimester te worden! De leiding staat klaar 

met een heel gamma aan spelletjes om jullie zondagen onvergetelijk te maken!  

Ook het etentje staat voor de deur. Hartelijk welkom om hier met het gezin, 

de buren, de familie of zelfs de hele straat een heerlijk bordje stoofvlees, kip of 

spaghetti te komen verorberen.  

Zeker niet te vergeten zijn ons moekes- en 

vakesweekend, de ideale gelegenheid om zelf eens in 

de schoenen van uw scout of gids te stappen. Check 

zeker het nieuwsoverzicht verder in de scougi voor 

de bijhorende data!  

 

Hebt u vragen, opmerkingen, ... voor ons? Aarzel dan 

niet en contacteer ons via 

groepsleiding@scoutsengidsenasse.be!  

 

We zien jullie graag terug op zondag! 

 

Stevige linker,  

De groepsleiding, Heleen, Lars I en Lars M 

mailto:groepsleiding@scoutsengidsenasse.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het is weer zo ver! Op zaterdag 15/02 (vanaf 17u30) en zondag 16/02 (vanaf 11u30) 

staat het jaarlijks etentje van Scouts Asse weer voor de deur. Kijk je nu al uit naar een 

heerlijke spaghetti, of heb je meer zin in kip of stoofvlees? Of wil je vooral een lekker 

dessertje? Dan rest er jullie maar 1 ding te doen! Zet deze data in je agenda en kom 

Scouts en Gidsen Asse steunen ten voordele van hun werking! Wij heten jullie van 

harte welkom in zaal de Toverfluit! 

Tot dan! 

 

Wij heten jullie van harte welkom in Zaal de Toverfluit! 

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 ! 

Het viel je misschien al op dat de Scougi een lichte verjongingskuur heeft ondergaan. 

Zo vernieuwden we de titels en wat logo’s. Maar naast deze kleine cosmetische 

veranderingen namen we ook de beslissing om het onderdeel “praktische info” uit 

onze Scougi te verwijderen. Deze zal vanaf heden enkel nog in de eerste Scougi van 

het jaar verschijnen op papier. De praktische informatie blijft nog steeds 

raadpleegbaar. Naarmate het tweede trimester vordert zal de informatie die vroeger 

in de Scougi stond, verhuizen naar een eigen plekje op onze website. Voorlopig kan u 

nog steeds terecht in de vorige Scougi voor de praktische info. Op die manier 

besparen we op papier en zo is ook de natuur ons dankbaar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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 oud-leiding zelf in de organisatorische pap brokken. Interesse? Laat iets 

weten aan de jongensleiding! Ze houden jou zeker op de hoogte. 

Ook dit jaar laat onze teerbeminde Nacht van de Korte Broek de Boekfos niet los. Ben 

je klaar voor hét feestje van het jaar? Noteer dan alvast zaterdagavond 25 april in je 

agenda en train je dansbenen al maar volop!  

Een zalig scoutsjaar sluit je natuurlijk het beste af met een topkamp! Dit jaar is extra 

speciaal want we trekken er op uit naar het buitenland! Dit jaar gaat het kamp door 

in … (tromgeroffel) … VENLO (Nederland). We vertrekken allemaal samen aan de 

scoutslokalen op zondag 12 juli. Kleinkamp (kapoenen, kabouters/welpen, 

otters/bevers) mag een week lang naar hartenlust ravotten. Op de bezoekdag, 

zondag 19 juli, keren zij huiswaarts. Vanaf dan hebben de grootkampers het terrein 

een weekje voor hun alleen! Op zondag 26 juli trekken zij 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! Heb je nu al een vraag over het kamp? Aarzel dan niet 

om de groepsleiding te contacteren: groepsleiding@scoutsengidsenasse.be 



Heb je je al afgevraagd of je onze groep ook online kan volgen? Dat kan! Wij hebben 

een website, facebookpagina, twitteraccount en we zijn helemaal mee met onze 

tijd want sinds september kan je ons ook volgen op Instagram. Benieuwd wat je 

skoeten hebben uitgespookt op zondag? We proberen elke week op onze socials 

wat sfeerbeelden achter te laten. Hieronder kan je onze gegevens terugvinden. 

 

Scouts & Gidsen Asse. 

 

@scoutsasse 

 

@scoutsengidsenasse 

 

www.scoutsengidsenasse.be 

 

 

Ben je net verhuisd of heb je een nieuw emailadres aangemaakt? Om goed up te 

date te houden van deze gegevens is het van belang deze door te geven aan ons. 

Wil je je gegevens laten aanpassen dan kan dat door een mailtje te sturen naar Lars 

Myny: larsm@scoutsengidsenasse.be. Vermeld in je mailtje zeker wat er moet 

worden gewijzigd en bij welke leden. 

OPGELET: Heb je vorig jaar de online medische fiche voor uw zoon of dochter 

ingevuld? Helaas kunnen wij je gegevens dan niet meer aanpassen. Dit komt omdat 

u dan zelf een persoonlijk account hebt om uw eigen gegevens in onze 

groepsadministratie te wijzigen. Van zodra je dit gedaan hebt kunnen wij gegevens 

zoals adres, email, telefoonnummers, enz. niet meer wijzigen. Ben je je paswoord 

vergeten? Vraag met je lidnummer dan een nieuw paswoord aan. Je lidnummer vind 

je op je lidkaart (deze worden uitgedeeld tijdens een van de eerste vergaderingen 

van het tweede trimester!)  

mailto:larsm@scoutsengidsenasse.be


Heb je nog een fiscaal attest nodig? Dan kan je dat elke zondag vragen bij de 

groepsleiding. Ook stempelen we elke zondag formulieren van de mutualiteit af. Nog 

nood aan het in orde brengen van deze administratie? Spreek de groepsleiding 

hierover aan.  

Mogen we vragen geen formulieren voor een tegemoetkoming van de mutualiteit te 

verkrijgen, door te sturen via email. Dit is administratief gezien niet praktisch voor 

ons. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 



Een kapoen/kabouter is blij, 

Een kapoen/kabouter speelt mee, 

Een kapoen/kabouter kan luisteren, 

Een kapoen/kabouter doet graag 

pleziertjes. 

De Welp volgt de oude wolf, 

De Welp is moedig en houdt vol. 

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. 

Als otters/bevers zullen we vriend zijn, 

samen spelen en 

delen

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! 

 

 

 





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. 

 



… Lily gewonnen heeft met laddercompetitie?  

… de kapoenen 1 Asse hebben opgeruimd? 

… de kapoenen 1 een leuk verjaardagsfeestje hebben georganiseerd voor leider Lars?  

… de kapoenen 1 mooi gekleurd zand hebben gemaakt?  

… kapoen Tuur verder met een balk kan gooien dan leidster Lise?  

… kapoenen 1 heel creatief een taart kunnen versieren?  

… kapoen Louis dacht dat we naar Madagascar op fakkeltocht gingen?  

… de kapoenen 1 een schat hebben gevonden na een moeilijke sporentocht?  

… de kapoenen 1 naar het kinderenfeest zijn gegaan?  

… en dat kapoen Elliot heel heel goed heeft meegezongen?  

… de kapoenen 1 in de ban waren van de “toverdrank” op fakkeltocht? 

… de kapoenen 1 zeer goed stratego kunnen spelen? 

… de meeste kapoenen 1 sneller kunnen lopen dan leidster Lise? 

… kapoen Theo de vlag 2 keer gevonden heeft? 

… de kapoenen 1 bezoek hebben gekregen van de enige echte Sint? 

… de kapoenen 1 echte speurneuzen zijn en de schat hebben kunnen opgraven? 

 

… de kapoenen 2 altijd heel enthousiast en met veel aanwezig zijn? 

… ze zelf pizza’s gemaakt hebben? 

… deze overheerlijk waren? 

… Mette heel veel kunstjes op de trampoline kan maken?  

… tijdens de sporentocht, we ook een ruiltocht hebben gedaan? 

… en de meisjes hier veel beter in waren dan de jongens? 

… Arthur sprekend op leider Lars I. Lijkt? 

… Lukas heerlijke popcorn had gemaakt tijdens de filmavond?  

… de kapoenen heel mooi hebben gezongen op het kinderzangfeest? 



… sommige kapoenen aan de verkeerde josan (speelhal) waren terechtgekomen?  

… ze heel goed hebben opgeruimd tijdens de opruimactie? 

… de kapoenen heel vroeg kerst hebben gevierd dit jaar?  

… de Sint alle kapoenen brave kindjes vindt?  

… ze echte doe-het-zelver’s zijn?  

… Mette gewonnen is met de laddercompetitie? 

… maar ze het eigenlijk allemaal super goed gedaan hebben? 

… leider Jonas zijn naam lijkt op ‘josan’ speelhal? 

 

… Sam niet op Arno zijn naam kon komen en dan maar verschillende pogingen deed 

zoals: Ronna, Ranno en Aaron? 

… Isolde haar schoen op het dak van de Scouts heeft geschopt? 

… Dagmar bijna de enige kabouter is die graag voetbalt? 

… de kabouters hele mooie portretten van Arno hebben gemaakt in natuurlijk 

materiaal? 

… Annabelle haar petanque bal op het dak is geëindigd?  

… Annabelle, Isolde en Lisa op het dak van Spinibo hebben gesprongen? 

… het dak gelukkig niet is ingezakt? 

… de kabouters graag cup cakes eten?  

… de kabouters heel mooi hebben gezongen op het Kinderzangfeest? 

… kabouter Millie graag zingt en danst? 

… Rosalie heel goed kan muurzitten? 

 

... Maxime en Louis heel goed kunnen rolschaatsen? 

... Max graag in de modder speelt? 

… De welpen goed vuur kunnen maken? 

… Jorn heel goed kan voetballen? 

… De welpen Asse proper hebben gemaakt? 

… ze hiervoor een lolly als bedanking gekregen hebben? 

… Victor heel goed is in trefbal? 



… Mats dit ook heel goed kan? 

… Emiel alle automerken kent? 

…De leiding al uitkijkt naar volgend trimester? 

 

… Helena zeer goed kan blaffen? 

… De otters al heel veel rode draadspelletjes gespeeld hebben? 

… De otters zeer vroeg kerstmis gevierd hebben? 

… De otters een mega fantastisch weekend gehad hebben? 

… Zij daar zeer mooie Belgium got talent actjes gemaakt hebben? 

… Otter Margo zeer goed kan zingen? 

… Noor zeer goed de dansjes van dansstudio Sarah kent? 

… De otters op Ruiltocht heel wat lekkers verzameld hebben? 

… De six Sisters een heel mooi toneel deden op Otterweekend? 

… Het eigenlijk de seven Sisters zijn omdat iemand ontbrak? 

… Otters op een veld met schapen hebben gebaseballd? 

… We allemaal samen de dansjes van Dansstudio Sarah hebben gedanst op het feestje 

van het Otterweekend? 

… Otter Louisa familie over zowat de hele wereld heeft?  

… De otters een pot Nutella van 5 Kilogram kregen bij de ruiltocht? 

… Otters Margo en Helena tijdens de pisquiz samen maar 1 keer naar het toilet geweest 

zijn? 

… De otters daarna heerlijke pannenkoeken gegeten hebben?  

… Dat otter Maya heel lenig is? 

… Dat je dit kunt zien op de fotopagina van de otters? 

… Dat alle otters onesies meehadden op Otterweekend?  

… Dat Otter Maya wel 6 of 7 onesies mee had? 

 

… de jonggidsen per se wist-je-datjes wouden? 

… Lien graag koprolt? 

… ze liever in de regen spelen dan binnen te spelen? 



… Jante het meeste wist bij de quiz?  

… enkel Frederique het aandurfde om met een jongen te slowen op weekend? 

… Maxime en Laura, ondanks de expertise van de leden, nog steeds de ‘Woah’ niet 

kunnen? 

… de jonggidsen Tik-Tok verslaafd zijn? 

… Elise niet tegen haar verlies kan bij het quizzen? 

… de elektrische stoelfinale nog steeds gespeeld moet worden tussen Rania en Loewie? 

… Fay een verborgen zangtalent heeft? 

… Noor graag warme wafels eet na districtsactiviteiten? 

… Lisa haar rok stevig genoeg is om haar val te breken?  

… Fee geweldig is in een dansje genaamd de ‘Foot Shake’?  

… de jonggidsen hebben gewonnen bij de Boys vs Girls namiddag? 

 

…Ali later het meeste succes bij de vrouwen zal hebben? 

…Louis en Arthur heel goede openingszinnen hebben? 

…de rest van de jongverkenners hier natuurlijk ook goed in zijn? 

…de jongverkenners steeds korte puntjes overlopen in groep? 

…dit zeer boundend is? 

…de jongverkenners de meisjes niet al te hard aanpakken bij een bepaald spel? 

…de jonggidsen dit echter wel deden bij de jongens? 

…Arnout steeds in orde is met zijn voorwerp? 

…Arthur graag een markeerder meeneemt? 

…de jonggivers leider Nathan gemakkelijk geloven? 

…de leiding de jongverkenners een stukje cultuur hebben bijgebracht (‘The Lord of the 

Rings’)? 

…Roshan best wel veel weet en dan ook uitblonk bij de quiz? 

…de jongverkenners niet graag uitslapen? 

…maar wel graag lang opblijven natuurlijk? 

…zowel Loewie als Louis verslaafd zijn aan hagelslag? 

…de leiding de groep niet zo fijn vindt? 



…het vorige wist-je-datje een leugen was en de leiding de groep wel graag heeft? 

 

… De pioniers graag hete pepers eten?  

… Elle deze graag in haar oog wrijft?  

… Francis al eens een traantje durft te laten tijdens het snijden van ajuinen?  

… Issa graag klaagt over het dragen van zijn slaapzak?  

… Issa ook graag klaagt over het dragen van zijn flip flops?  

… De pioniers Scouts Mollem zijn gaan steunen op weekend?  

… Elle de godfather is geworden?  

… De pioniers graag andermans benen waxen?  

… Julie-Anne, Lucinda, Phara en Sterre niet te kloppen waren in het godfatherspel op 

weekend?  

… Robbe hier iets minder goed in was?  

… Merchtem UNESCO-werelderfgoed is?  

… Jonas, Josse en Issa met handen hebben gegeten?  

… De pioniers goed hebben gegeten op de W817-marathon bij Chiro Walfergem?  

… Wij het jammer vonden dat sommige pioniers niet mee waren op weekend?  

 

… Stan VDE het woord hockeyen niet begrijpt? 

… de jin altijd mega gemotiveerd ? 

… Oskar Mahieu goed is in het maken van aftermovies? 

… de jin een geweldige leefweek heeft beleefd? 

… het schoonmaken na leefweek voor iedereen iets minder vlot ging? 

… de jin zeer dankbaar is voor de grote opkomst tijdens het JINcafé? 

… Hinse niet zo goed kan opstaan? 

… Alexander zelf bij vriesweer in een short zonder T-shirt rondloopt? 

… iedereen groter is dan Alana? 

… hier mega veel (niet zo) grappige mopjes over gemaakt worden? 

… de Jin dit jaar op kamp zal gaan naar Noord-Macedonië en Albanië? 

… we hier al heel erg naar uitkijken?  

… we daarvoor wel nog veel centjes kunnen gebruiken?  

… we dus nog op zoek zijn naar toffe jobkes om te doen?  

… als je een werkje hebt voor ons, ons altijd mag mailen op jin@scoutsengidsenasse.be? 

… de jin je hiervoor heel dankbaar is? 

… de jin op 21 maart een Quiz organiseert? 

… deze de Jinkipedia quiz heet? 

… we iedereen uitnodigen om zeker langs te komen? 

… het zeker en vast een topeditie zal worden? 

 

 



Kapoenen 1





 



WELPEN                    

 

 

     



 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JONGVERKENNERS 







KAPOENEN 1 

Dag liefste kapoenen! Zijn jullie klaar om samen met jullie favoriete tv-helden het 
tweede trimester in te springen?                  
Vergeet zeker niet de wet te leren en het lied van de machtigste koning (deze staan 
meer van voor in de scougi). In januari begint de scouts wat later door de examens van 
de leiding. 

25/1 (18u – 20u) film avond    
 Heb jij thuis een toffe dvd? Breng deze dan zeker mee. Piet piraat 
en wij hebben er al zin in. 

2/2 De grote missie            
Vandaag staat er belangrijke missie gepland. Willen jullie Rox 
helpen zodat deze missie slaagt?  

 

9/2 gezelschapsspelletjes                   
De meisjes van k3 houden van gezellig samen gezelschapspelletjes te 
spelen. Willen jullie mee doen? 

16/2 Geen scouts!                                          

Je kan zaterdag avond en zondag middag wel komen eten op ons 
jaarlijks scoutsetentje. Meneer spaghetti en de burgemeester komen 
ook. Zij gaan een spaghetti bolognaise eten. Wat gij jij eten? 

 
1/3 1-tegen-allen                                                         
Voor één keer draaien we de rollen om, want vandaag zijn we allemaal boeven 
en gangsters die het opnemen tegen Mega-Mindy . 

 
 
8/3 sport en spel                                                                  
Samen met de enige echte Sportacus gaan we er vandaag een sportieve 
namiddag van maken.  
 

15/3 Het grote rippelstippel zonder stippel spel          
Plopper-de-plopper-de-Plop ik heb een stip op mijn neus wat nu gedaan? 

 



20/3 – 22/3 We gaan op weekend!         
Ketnet heeft ons gevraagd om wat nieuwe programma’s te 
bedenken. Hier voor gaan we eens goed moeten vergaderen 
op weekend. (Meer info volgt nog via mail)  
 
 

29/3 Het grote Lise-heeft-weer-honger spel                                                                  
Vandaag spelen we een kookspel want Lise heeft honger. 
Wie van jullie is een echte keuken-prins(es)? Kunnen 
jullie meer eten dan Lise en kabouter Smul? 
 
  

 

19/4 Zwemmen             
Kaatje nodigt ons uit om te gaan zwemmen. Ze zal nog een mail sturen met alle info. 

 

 

 

Stevige linker                      
Lise Quisthoudt, Zeno Callens en Lars Inslegers 

PS: Heb je een vraag, aarzel niet en stuur een mail naar 
kapoenen1@scoutsengidsenasse.be 

 
 



Kapoenen 2 
 

Hey kapoenen! Wij zijn helemaal uitgerust na de kerstvakantie! Klaar om er weer in te 

vliegen voor een nieuw trimester! Alle activiteiten gaan door op zondag van 14u-17u op de 

Boekfos, tenzij anders vermeld.  

Stevige linker                                                                                                                                                                 

Jonas, Sien en Lisa 

 

Za 25/01 (18u-20u) 

Omdat the incredibles ’s avonds niets kunnen zien gaan we de straat voor hun 

een beetje verlichten tijdens onze fakkeltocht.  

 

Zo 02/02 

Niemand weet wat we vandaag gaan doen, zelfs the incredibles niet, het 

is namelijk nog een verrassing. 

 

Zo 09/02 

Omdat het buiten zo koud is gaan we vandaag lekker binnen blijven en superleuke 

gezelschapsspelletjes spelen. Vergeet natuurlijk zelf ook geen 

gezelschapsspelletje mee te nemen. 

                                                                      

Zo 16/02 

Het is vandaag geen scouts want the incredibles komen ons 

helpen op het etentje, waar jullie natuurlijk ook allemaal welkom 

zijn! 

 

28/02 – 01/03 (Verdere info volgt via mail) 

We gaan dit weekend op pad met the incredibles, en wie weet 

hebben we op het einde van het weekend zelf ook 

superkrachten! 



 

Zo 08/03  

We gaan testen of jullie wel echt zo een goede superhelden zijn, 

want vandaag is het één tegen allen. 

 

Zo 15/03 

Als superheld moet je ook creatief kunnen zijn en om te zien of jullie wel 

creatief genoeg zijn gaan we vandaag knutselen. 

 

Zo 22/03 

Vandaag spelen we een groot spel samen met the incredibles, namelijk 

stratego. 

 

Zo 29/03 (Verdere info volgt via mail) 

Een superheld moet zich snel kunnen verplaatsen en om dat beter onder te knie te krijgen is 

het vandaag scouts op wieltjes. 

 

Zo 19/04 (Verdere info volgt via mail)  

Vandaag is het de laatste activiteit van het trimester, laatste kans om al je 

superkrachten te tonen op onze woudlopers-keuken!  

 

Wij hebben er alvast veel zin in!  

 

 

 

 

 

 

 



Kabouters  
Dag beste kabouters. Na een frisse kerstvakantie kunnen we weer starten aan het nieuwe 2de 
trimester. Zijn jullie er klaar voor. De activiteiten gaan zoals gewoonlijk door van 14u tot 17u 
op de scouts tenzij anders vermeld. 
 

Zaterdag 25/02 van 18u tot 20u  
Omdat het buiten nog heel koud is gaan we vandaag 
lekker warm binnen blijven en gaan we een film kijken.  

                                                           

Zondag 02/02   
Laten we hopen dat het heeft gesneeuwd want 
het zijn sneeuwspelletjes. 

 

Zondag 09/02 
Vandaag gaan we iets heel leuk doen maar jullie 
mogen dat nog niet weten want het is verrassing. 

 

Zondag 16/02 
Vandaag moeten jullie niet naar de scouts komen 
maar jullie zijn zeker welkom op ons scoutsetentje. 

 

Zondag 01/03  
Vandaag gaan we zwemmen 

 



Zondag 08/03  
Vandaag gaat het district een spelletje maken  
dus we hopen dat het een heel tof spelletje wordt. 

 

Zondag 15/03  
Vandaag wordt het een hele gezellige namiddag want 
het is wellness namiddag. 

 

Vrijdag 20/03 tot Zondag 22/03  
Jullie kunnen al raden wat het is want het is kabouterweekend 

 

Zondag 29/03  
Vandaag gaan we quizzen  

 

Zaterdag 18/04 van 18u tot 20u 
Vanavond is het karaoke night  
 

 



	Welpen	Trimester	2	
	

	
	
	
	
	
zie	oplossing	achterzijde		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



26/1:	Laddercompetitie		
2/2:	zwemmen		
9/2:	pizza’s	maken		
16/2:	etentje	(geen	scouts)		
1/3:	monopoly	
8/3:	moekesweekend	-	districtactiviteit		
15/3:	vakesweekend	-	ruiltocht		
22/3:	weekend		
29/3:	paracommando		
19/4:	tshirts	maken	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
René	en	Lichelle	
	



Otterfestival 2020 
 

Fan van het songfestival?                                                                                                                                                

Zo JA GOED BEZIG!  Wij ook!!!                                                                                                                                     

Zo nee, er is nog hoop namelijk dit semester jihaaaaaaa!                                                                                             

De eurosong liedjes kennen is een pluspunt want wie weet mag jij wel  mee doen voor België in 

2020.  

Zondag 26 januari                                                                                                                                                              

we trekken naar Italië voor een soldi (titel van het lied) 1 tegen allen.  

Zondag 02 februari  

We spelen gezelschapsspelen in het verre Zweden en luisteren hierbij naar Euforia van Loreen, 

geweldig toch!  

Zondag 09 februari  

In Duitsland is het de gewoonte om je eens lekker te ontspannen en dit met een heerlijke 

verwennamiddag. Droom maar lekker weg van de satellite (s) .  

Zondag 16 februari  

Ik heb zo een honger van al dat zingen en dansen. Ik heb al gehoord dat je het beste kunt eten in 

België, namelijk in de toverfluit. Komen jullie ook, daar is een scoutsetentje aan de gang. Ouh  j’aime 

la vie.  

Zondag 23 februari  

Stemproblemen, vandaag is er geen vergadering.  

Zondag 01 maart  

Brrrr hier in Noorwegen is het toch wel heel koud! Maar wel heel mooi precies, net een fairytale. Je 

kan hier ook goed schaatsen blijkbaar. Verdere info volgt nog.  

Zondag 08 maart  

Onze mama’s en meisjesleiding zijn op moekesweekend. Om te bewijzen dat we echte sterke otters   

zijn doen we vandaag highland games. We trekken hiervoor terug naar Zweden om echte Heroes te 

worden.  

Zaterdag 14 maart  

Nu het vakesweekend is, is het tijd voor een echte meidenavond in Oekraïne! We doen dit aan de 

hand van slaapzakspelletjes, vlechten maken, wild dances en nog zoveel meer.   

 

 

 



Zondag 22 maart  

ABBA staat al vast klaar in Waterloo om het tegen jullie op te nemen in een matchke Stratego. Bereid 

jullie al maar voor op een spannende wedstrijd.  

 

Zondag 29 maart  

Woutlopers keuken we spreken af met de fiets op de Boekfos. De activiteit zal doorgaan van 11u tot 

14u . Breng zeker een vleesje mee en wat groentjes,… En hopelijk is het niet only teardrops en 

geraken we in Denemarken.  

Zaterdag 18 april  

Nu komt het songfestival 2020 wel heel dichtbij, nog maar een maandje om jullie voor te bereiden. 

Vanavond zullen wij de winnaar die naar Nederland mag gaan bekend maken. Vergeet dus zeker niet 

Arcade van Duncan in te oefenen voor de laatste ronde. Nadien vieren we dit met een gezellige 

filmavond. Hapjes en drankjes mag je meenemen maar deze zijn om te delen. De vergadering zal 

doorgaan van 18u tot 20 u.  

 

Veel succes en veel Europese groetjes, de jury van 2020!  

Stevige linker  Roel Wurst en Laureen  

 

 

 

 

 



 
 

Bevers 

26/1: 
gezelschapsspelletjes 

2/2: 
Paracommando 

9/2:  
Paralympics 

16/2: Scoutsetentje 
(geen scouts) 

1/3: Dagtocht van 
11u-15u  
 

8/3: Verfrissing  
(mail volgt nog) 
 

15/3: Verrassing 22/3: QUIZZZZ 

29/3: Het grote Marc 
Coucke spel 19/4: Kookspel 



 

Stevige linker en tot dan!!!   Maxime, Felix en Laura 

Jouw.account 

Oldskool scoutsspelletjes 

Woudlopers keuken (fiets!) 

Date night  

Bloemsuiker spel  

Leiding vs. leden  

Levende gezelschapsspelletjes  

Karaoke night  

Verwennamiddag  

Highland games  

Geen scouts (etentje)  

JONGGIDSEN 

Felix 

Laura 

Maxime 

Felix 

Laura  

Maxime 

Laura 

Felix 

Laura 

Maxime 

JG 19-20 

JG 19-20 

JG 19-20 

JG 19-20 

JG 19-20 

JG 19-20 

JG 19-20 

JG 19-20 

JG 19-20 

JG 19-20 

Zondag 26/01 

Zondag 19/04 

Zaterdag 28/03 

Zaterdag 21/03 

Zondag 15/03 

Zondag 08/03 

Zondag 01/03 

Zondag 16/02 

Zondag 09/02 

Zondag 02/02 14u-17u 

11u-14u 

14u-17u 

14u-17u 

14u-17u 

14u-17u 

20u-22u 

20u-22u 

/ 

14u-17u 



 
 
 

 

 

26 januari  
0490/19.85.81 
 

02 februari  
0491/91.55.61 

ZA 8 februari 
Sluipspel (20:00-

22:00) 
 

15-16 febuari  
Scoutsetentje!!!  

 

1 maart  
Stadsspel BXL (13:00-17:00) 

8 maart  
0496/35.19.09 

 
 

 

15 maart 
0491/91.55.61 

 
 

22 maart 
Wouloperskeuken 
(11:00-14:00) + 

fiets! 

ZA 18 april 
Verrassing (18:00-21:00) 

 

ZA 28 maart 
Datenight met de 

jonggidsen (suit up) 
20:00-22:00  

Stevige linker,  
Nathaniël, Tiberto & Hel1 



 

26/1 

2/2 

9/2 

16/2 

1/3 

7/3 

15/3 

22/3 

29/3 

18/4 Zaterdag: 20-22u 

Zaterdag: 19u 
districtsvergadering 

10-14u 

GEEN SCOUTS à allemaal welkom 
op het etentje! 



PIONIERS 

Beste pioniers, hou zeker jullie Facebook en mail in de gaten voor extra informatie! 

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) MOLLEMOPOLY 

2) HET GROTE SCHATTIGE-KATJES-DORPSSPEL 

3) DISTRICTSACTIVITEIT 

4) GEZELSCHAPSSPELLETJESNAMIDDAG 

5) HONKOPOLY 

6) HET GROTE ZOMERTIJDSPEL 

7) FILMAVOND 

8) RUBEN’S VERJAARDAGSFEESTJE 

9) VERRASSING 

De volgende data is er geen vergadering omdat het vakantie is: 23/02, 05/04, 12/04. 

Op zaterdag 15 en zondag 16 februari zijn jullie welkom op ons Scoutsetentje! 

 

Stevige linker, 

Joannes, Mies en Ruben 

 

  8     5 3 

4 9 2       

  3      6 

8    4   2  

       9  

   9 2  3   

1   3      

     5 1  7 

 4    8    

Zat 09/02 

01/03 

22/03 

26/01 

Zat 07/03 

29/03 

02/02 

19/04 

15/03 







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

scoutsengidsenasse
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