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

Groepsleiding
Victor Dascotte Lindendries 18 / victor@scoutsengidsenasse.be

Annabel De Kimpe Terlindeweg 100 02 453 01 94 annabel@scoutsengidsenasse.be

Anjoeta Taelemans Kortemansstraat 59, 1731 Zellik 02 466 74 74 anjoeta@scoutsengidsenasse.be

Stijn Cornelis Zavelstraat 4 02 303 91 01 stijn@scoutsengidsenasse.be

Kapoenenleiding (’10-’09) (♂+♀)
Lars Myny* Oude Dendermondsebaan 57A 02 453 15 10 larsm@scoutsengidsenasse.be

Zeno Callens Mollestraat 24 zeno@scoutsengidsenasse.be

Emma Liessens Heierveld 28 emma@scoutsengidsenasse.be

Sofie Cornelis Zavelstraat 4 02 303 91 01 sofie@scoutsengidsenasse.be

Alexia De Backer Roosberg 3 alexia@scoutsengidsenasse.be

Kabouterleiding (’08-’07) (♀)
Sebastiaan Van Mol* Petrus Ascanusstraat 150 02 452 23 47 sebastiaan@scoutsengidsenasse.be

Mies Geubels Huinegem 45 02 453 08 02 mies@scoutsengidsenasse.be

Laura Bulté Helig Hartlaan 21 laura@scoutsengidsenasse.be

Welpenleiding (’08-’07) (♂)
Stijn Cornelis* Zavelstraat 4 02 303 91 01 stijn@scoutsengidsenasse.be

Lars Inslegers Vijverstraat 21 02 460 87 26 larsi@scoutsengidsenasse.be

René Dascotte Lindendries 18 / rene@scoutsengidsenasse.be

Alana Beeckmans Meersstraat 2 alana@scoutsengidsenasse.be

Otterleiding (’06-’05) (♀)
Margo Pauwels* Lindendries 58 02 463 14 44 margo@scoutsengidsenasse.be

Jill Bracquez Smoutberg 30 jill@scoutsengidsenasse.be

Eva Turku Asbeekstraat 29 / eva@scoutsengidsenasse.be

Nane Creupelandt Potaarde 63 nane@scoutsengidsenasse.be

Beverleiding (’06-’05) (♂)
Sander Mertens* Nieuwstraat 45 sander@scoutsengidsenasse.be

Yarne Camara Aarhulst 79, 1790 Affligem yarne@scoutsengidsenasse.be

Joran De Ryck Keierberg 40 joran@scoutsengidsenasse.be

Heleen Vrydag Leyniersdreef 21 heleen@scoutsengidsenasse.be
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Jonggidsenleiding (’04-’03) (♀)
Tina De Bruyn Carlier* Malolaan 8, 1700 Dilbeek / tina@scoutsengidsenasse.be

Thomas Van Den Eynde Kespier 13 02 453 09 69 thomas@scoutsengidsenasse.be

Lichelle De Prest Begoniastraat 2 02 453 17 11 lichelle@scoutsengidsenasse.be

Marieke Mertens Nieuwstraat 45 marieke@scoutsengidsenasse.be

Jongverkennerleiding (’04-’03) (♂)
Simon Saerens* Meersstraat 31 02 452 46 22 simon@scoutsengidenasse.be

Roel Geubels Huinegem 45 02 453 08 02 roel@scoutsengidsenasse.be

Gregory Delgouffe Koensborre 25 02 306 31 25 gregory@scoutsengidsenasse.be

Mira Pauwels Lindendries 58 mira@scoutsengidsenasse.be

Giverleiding (’02-’01) (♂+♀)
Klaas De Backer* Weversstraat 13 02 453 01 19 klaas@scoutsengidsenasse.be

Victor Dascotte Lindendries 18 / victor@scoutsengidsenasse.be

Anjoeta Taelemans Kortemansstraat 59, 1731 Zellik 02 466 74 74 anjoeta@scoutsengidsenasse.be

Alice Devenyns Hofveld 36 02 453 13 34 alice@scoutsengidsenasse.be

Jinbegeleiding (’00) (♂+♀)
Jana De Bruycker* Nieuwstraat 137 / jana@scoutsengidsenasse.be

Annabel De Kimpe Terlindeweg 100 02 453 01 94 annabel@scoutsengidsenasse.be

*Deze personen zijn aangeduid als hopmannen (takverantwoordelijken), herkenbaar aan hun groen lintje aan de linkerschouder.
Bij de welpen is dat de Akela. De andere leiding noemt men "vaandrig" en herkent men aan hun rood lintje aan de linker schouder.     

De groepsleiding draagt een wit lintje aan de linkerschouder.
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Beste scouts, gids, ouder en sympathisant 

Allereerst wensen wij jullie uit naam van de hele leidingsploeg een gelukkig nieuwjaar toe! Mag 
2017 een plezierig en zorgeloos scoutsjaar zijn! 

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

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

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

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

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

Hopelijk mogen we jullie allemaal weer verwelkomen op zondag! 

Stevige linker, 

De groepsleiding 

Annabel, Victor, Stijn en Anjoeta
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Er zijn dit jaar 9 takken (zo noemt men leeftijdsgroepen bij de scouts en de gidsen), waarvan er 3
gemengd zijn. Vanaf de openingsvergadering in september gaat men direct over naar 

zijn/haar nieuwe tak. 

Geboortejaar Jongens Meisjes 
2009, 2010 Kapoenen 

2007, 2008 Welpen Kabouters 

2005, 2006 Bevers Otters 

2003, 2004 Jongverkenners
2001, 2002 Givers 

2000 Jin 

Om chaos en grote leeftijdsverschillen te vermijden staan we niet toe dat leden een jaar vroeger of 

later in een tak komen. Om dezelfde reden is het ook zo dat uw zoon of dochter pas kapoen kan 

worden als hij of zij 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende werkjaar. Wij appreciëren uw begrip 

hiervoor. De vergaderingen gaan zondag van 14u tot 17u door, tenzij anders vermeld. 

Als u hebt beslist om weer eens een geweldig jaar te willen beleven, gelieve dan zo snel mogelijk 

€ 35 over te schrijven op het rekeningnummer BE68 4330 1722 8134 met vermelding van naam 

en tak. Leden die hun lidgeld niet tijdig hebben betaald, zijn dus niet verzekerd en zullen ook geen 

Scougi meer ontvangen ! 

Ook zullen leden pas hun kenteken ontvangen bij het afgeven van het betalingsbewijs van de 

inschrijving. 

Vakantieactiviteiten, waaronder zomerkampen van erkende jeugdbewegingen, zijn fiscaal aftrekbaar. 

Dit geldt wel enkel voor kinderen onder de 12 jaar. Er is tot 11,2 euro per dag aftrekbaar wat 

betekent dat de volledige 75 euro aftrekbaar zou zijn. Indien vragen, bel de groepsleiding voor meer 

info. 

Indien U dit document verloren hebt, gelieve contact op te nemen met de jeugdwerking van Asse. 

Wat reeds langer kan, is een gedeelte terugbetaald krijgen door het ziekenfonds van jouw kind. Dit 

vraag je best eerst eens na. Bij uw ziekenfonds vind je zo’n standaardformulier dat je door ons moet 

laten invullen en dan terug aan de mutualiteit kan bezorgen. 

Takken 

Lidgeld 

Fiscale attesten 

Waarschijnlijk heeft u het allemaal reeds gelezen in de brief die u heeft ontvangen: Scouts en 

Gidsen Asse kunnen vanaf dit jaar slechts een beperkt aantal nieuwe leden inschrijven. Dit omdat 

onze groepen steeds groter worden en wij niet willen dat de kwaliteit en het plezier tijdens onze 

activiteiten hieronder lijden. 

Wij zullen per tak een bepaald aantal leden toelaten tijdens de inschrijvingen in september, waarbij 

in tegenstelling tot andere jaren niet meer zal gewerkt worden met wachtlijsten. Wanneer dit 

aantal bereikt is, zal het niet meer mogelijk zijn om extra kinderen in te schrijven. 

Wij zouden willen vragen een mailtje te sturen naar groepsleiding@scoutsengidsenasse.be 

indien uw zoon of dochter niet langer naar de scouts komt. 

Bedankt voor uw begrip. 

Inschrijvingen 2016-2017

Jonggidsen
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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)

 rood scouts-T-shirt *

 groepsdas**

Voor alle andere takken: 

 korte scoutsbroek * of scoutsrok * (in de winter

hetzelfde)

 scoutshemd * met jaarkenteken op

 groepsdas** (te verkrijgen in het leidingskot voor €

7,5, een dasring voor € 1,5)

Extra voor de welpen: 

 de enige echte welpenpet !

Als je een hemd koopt, is het natuurlijk nog maagdelijk 

beige, maar het is de bedoeling dat er nog kentekens op 

komen. Het jaarkenteken en het groepsteken, dat je van 
ons gratis krijgt, moeten er zeker opkomen.  

 We zijn als leidingsploeg erg strikt op het uniform

(dit uitgaande van jarenlange traditie) en willen dit

graag overbrengen naar de kinderen toe.

 In de winter hebben wij ook graag dat de jongens

een korte broek en de meisjes hun scoutsrokje (met

broekkousen) dragen. Wij hopen dat jullie dit
respecteren.

Afspraken 
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Als je een hemd koopt, is het natuurlijk nog maagdelijk 

beige, maar het is de bedoeling dat er nog kentekens op 

komen. Het jaarkenteken “Gloeiend Erbij” en het 

groepsteken, dat je van ons – indien voorradig - gratis 

krijgt, moeten er zeker opkomen. De andere kentekens zijn 

niet verplicht, maar de ‘echten’ hebben het toch op hun 

uniform.  

Er bestaat wel een zekere handleiding waar wat moet 

komen, om er ook geen warboel van te maken.  Een 

overzicht van de meest frequente: 

Het takkenteken 
komt ook op de 

rechtermouw 

Het jaarkenteken, 

elk jaar een nieuw 
vooraan net boven de 
borstzak. 

Maar omdat het nogal 
stom werk is om elk 
jaar het  oude te 
vervangen, worden de 

nieuwe er gewoon 
rond gehangen. Dit 
krijg je van ons 

Het beloftekenteken komt midden op de 

linkerborstzak. Dit krijg je van ons 
wanneer je je scoutsbelofte doet en je 
dient die dus ook niet aan te kopen ! 

Het internationaal kenteken 

komt in het midden van de 

bovenarm op de linkermouw 

Het lintje 
België/Europa komt 

links boven de 

borstzak 

Het groepsteken 
komt boven op de 

rechtermouw 
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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. 

Aanwezigheden & kamp 

Emailadressen 

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. 

Emailadressen mogen doorgestuurd worden naar victor@scoutsengidsenasse.be met 
vermelding van "Emailadres voor ledenbestand" + naam van het lid. 

Scougi 

Omdat wij ook ons steentje willen bijdragen aan het milieu willen wij graag de oplages van onze 

Scougi (dit boekje) beperken. Wij stellen daarom reeds 2 jaar onze Scougi op de website 

beschikbaar. Ook proberen wij vanaf nu onze fotopagina's te beperken aangezien een groot deel 

van onze leden de foto's meestal op het internet bekijken. 

Om daarin langs jullie kant nog verder te gaan, zouden wij graag aan iedereen vragen of er 

mensen zijn die de Scougi liever in digitaal formaat bekijken op de website en afstand willen 

nemen van de papieren versie.  

Indien dat het geval is vragen wij om dit door te spelen aan scougi@gmail.com met 
vermelding van naam, mailadres & adres. Zo kunnen wij hiermee rekening houden vanaf de 
volgende oplage. Wie niets laat weten, krijgt uiteraard de Scougi nog in gewone vorm. 

Er was eens... de K uit VVKSM 

Sinds enige tijd is de K (uit VVKSM en stond voor Katholiek) verdwenen uit de naam van onze 

werking (en volledig veranderd naar Scouts & Gidsen Vlaanderen). Hierover is binnen de 

leidingsploeg een hele discussie ontstaan of we hier al dan niet in zouden meegaan. Als 

resultaat hebben wij enkele aanpassingen doorgevoerd die ervoor zorgen dat onze werking 

zowel aan christelijk of katholiek geinspireerde mensen als aan vrijzinnigen de kans geven zich 

te ontplooien. 

Vanaf nu proberen wij op verschillende manieren hiermee rekening te houden. Jullie zullen 

onder andere al gemerkt hebben dat er dit jaar tijdens de opening de keuze was of onze leden 

in de voormiddag wilden deelnemen aan de traditionele misviering of een neutraal 

bezinningsmoment. Wij hebben daarnaast onze beloftetekst (voor groot kampers) onder handen 

genomen en stellen wij de keuze aan elk lid of hij/zij wilt deelnemen aan het gebed tijdens de 

opening. Niemand wordt hier toe verplicht. Anderen, die niet deelnemen aan het gebed, worden 

wel verondersteld respect te hebben voor zij die wel wensen deel te nemen. Ook op kamp is er 

vanaf nu op de bezoekdag een neutrale bezinning in plaats van een katholiek geinspireerde 

misviering. 

De tradionele scoutsliederen, zoals het beloftelied en het afscheidslied, blijven wel ongewijzigd 

en in gebruik. Ook al zijn dit katholiek geinspireerde liederen. Dit is omdat er vooral een 

emotionele & tradionele waarde aan vasthangt en dat dit niet zo zeer om de tekst draait. 

Indien u hierover nog vragen zou hebben, nodigen wij u vriendelijk uit een mailtje te sturen 
naar groepsleiding@scoutsengidsenasse.be. 
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! Kalender

Scoutsetentje 
Zaterdag 11 en Zondag 12 februari 
in feestzaal Toverfluit 
Dé activiteit om onze scoutskas te spijzen ten voordele van onze werking.

Moekesweekend 
17 – 19 maart 

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

Vakesweekend 
10 – 12 maart 

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.

Nacht Van De Korte Broek 
Zaterdag 22 april 

Na het grote succes van de vorige editie zal ook dit jaar onze fuif 
niet aan het werkjaar ontbreken…
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De	  wetten:	  
De	  kapoenen-‐	  en	  kabouterwet:	  
Een	  kapoen/kabouter	  is	  blij,	  	  
Een	  kapoen/kabouter	  speelt	  mee,	  
Een	  kapoen/kabouter	  kan	  luisteren,	  
Een	  kapoen/kabouter	  doet	  graag	  pleziertjes.	  

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

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

Jonggiverwet:	  
Wij	  zijn	  jonggidsen/jongverkenners,	  
Wij	  wagen	  het	  avontuur	  
Wij	  zijn	  kameraden	  en	  willen	  eerlijk	  zijn	  met	  elkaar	  
Wij	  willen	  samenwerken	  en	  beslissen	  
Wij	  zeggen	  onze	  mening	  en	  luisteren	  naar	  die	  van	  de	  
anderen	  
Zelf	  zet	  ik	  al	  eens	  de	  eerste	  stap	  
Ik	  help	  graag	  waar	  ik	  kan	  
Ik	  wil	  winnen	  en	  kan	  verliezen	  
Ik	  respecteer	  wat	  waardevol	  is:	  de	  mens,	  de	  natuur	  en	  het	  
materiaal	  
Jezus’	  voorbeeld	  zal	  ons	  hierbij	  helpen	  

De	  giverwet:	  
Als	  givers:	  
werken	  wij	  samen	  in	  de	  kleine	  en	  	  
grote	  uitdagingen	  die	  wij	  zoeken,	  
beleven	  wij	  de	  natuur	  	  
en	  de	  cultuur	  waarin	  we	  ons	  bewegen.	  

Daarom	  wil	  ik:	  
Oprecht,	  tegenover	  mezelf	  en	  de	  anderen,	  	  
meebouwen	  aan	  een	  hechte	  maar	  open	  vriendengroep,	  
waarin	  ik	  zelf	  verantwoordelijk	  ben,	  
Alles	  naar	  juiste	  waarde	  schatten	  
en	  helpen	  waar	  ik	  kan.	  

Op	  mij	  kan	  je	  rekenen!	  

Uit	  het	  hoofd	  te	  kennen!	  
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Speciaal voor de welpen en bevers…

Het gebed 

Beste Akela,
Leer ons flinke welpen/bevers worden. 
Leer ons luisteren, helpen en blij zijn. 
Dit vragen wij u Akela, 
En samen willen wij ons best doen.
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… volgens de kapoenen het gewicht van de leiding samen niet meer is dan 55 kg? 
… de kapoenen alle okkernoten hebben opgeraapt op het weekend? 
… ze deze ook wilden verkopen aan de ouders?  
… we 200 km hebben gestapt naar het bos? 
… de leiding op weekend een speciaal vervoersmiddel had voor de kapoenen om naar 
toilet te gaan?  
… dit een winkelkar was? 
… de kapoenen dit heel geweldig vonden en plots heel vaak ’s nachts naar toilet 
moesten? 
… de mama van leidster Emma heel lekkere soep had gemaakt? 
… de mama van leider Zeno speciaal spaghettisaus is komen brengen voor onze 
allerliefste kapoenen? 
… we zieke Sterre jammer genoeg naar huis moesten laten gaan?  
… iedereen dit zeer jammer vond?   
… Viktor heel graag de macarena danst? 
… Febe graag vrolijk speelt? 
… ze hiermee vrij spelen bedoelt? 
… de mama en tante van leidster Emma gekend zijn door zowel kapoen Millie als 
kapoen Ella-Louise en door kapoen Maurice?  
… Savino leidster Emma een kiek vindt?  
… de kapoenen zich heel graag verkleden?  
… leider Zeno zich graag in een prinses verkleed? 
… ze ook heel graag toneeltjes spelen of goocheltrucs doen?  
… Simon een heel coole goocheltruc heeft?  
… Kamiel, Maurice, Lukas Bolle, Korneel en Charlotte heel goed zijn in 123 piano? 
… Maurice en Benjamin goed kunnen gooien met een magische hoed? 
… alle kapoenen hun verborgen talenten hebben gedeeld?  

WIST JE DAT… 
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… Louie Beaumont zijn vinger in twee kan delen? 
… Ella-Louise graag naar de filema gaat? 
… Louis Vlaemminck heel goed meezong op het kinderzangfeest? 
… Romain ook wel “kleine jongen” wordt genoemd door de kabouters?  
… Willem heel goed moppen kan vertellen?  
… Luz toch wel gekke opdrachten verzint tijdens schipper mag ik overvaren? 
… we deze niet in de wist je datjes zullen zetten omdat ze echt, écht heel gek waren?  
… leider Lars de rest van de lidkaarten is kwijtgespeeld? 
… hij deze gelukkig heeft teruggevonden en jullie ze de eerstvolgende vergadering 
krijgen? 
… de kapoenen heel graag de macarena dansen?  
… ze dit elke vergadering opnieuw doen op vraag van de leiding?  
… de kapoenen de allerbeste kapoenen ter wereld zijn?  

… er 2 Margo’s bij de kabouters zitten? 
… hun echte namen Sjouke en Pateké zijn? 
… kabouter Elysa meegedaan heeft aan de Voice? 
… bijna alle kabouters zwemmen als hobby hebben? 
… de kabouterleiding mooie kousen heeft? 
… de kabouters heel lekkere wafeltjes kunnen bakken? 
… de kabouters bijna alle liedjes van K3 kennen? 
… kabouter Sjouke 2 liefjes tegelijk heeft? 
… kabouter Safi elke week een ander kapsel heeft. 
… dit altijd zeer mooi is? 
… het moeilijk is sommige namen te onthouden? 
… dit zeker het geval is bij Elise, Ilise en Elysa? 
… kabouter Moya heel mooi praat? 
… leidster Mies, Jeanne en Elise vaak verwisselt? 
… de leiding het een heel tof trimester vond? 
… de leiding al uitkijkt naar het volgende trimester? 

… de welpen op weekend zijn geweest naar een gigantisch bos? 
… de welpen op weekend hun dansskillz hebben getoond? 
… welp Moussa op weekend wel 4 keer van de heerlijke spaghetti heeft bij genomen? 
… de welpen op weekend in Leuven waren? 
… de welpen zot zijn van het viervakkenspel? 
… de welpen de leiding het begrip kussen en dumpen bijbracht? 
… leider René dit begrip tegenwoordig veelvuldig uitvoert? 
… de welpen met steeds meer welpenpetjes naar de scouts komen? 
… de leiding hier zeer blij mee is? 
… de welpen van zout houden? 
… de welpen graag lach je rijk spelen? 
… leider René hier de beste in was? 
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… de welpen een vreetquiz gespeeld hebben? 
… de welpenleiding uitkijkt naar het 2de trimester? 

… De otters grote fan zijn van Frozen? 
… Ze allemaal echte danstalenten zijn? 
… Otter Tine Q eigenlijk een beetje familie is van leidster Nane? 
… De otters de origineelste kapsters in wording zijn? 
… Otter Giuilia "een pony (staart)" een beetje te letterlijk heeft genomen? 
… Otter Fay een zangtalent is? 
… Ze hopelijk op een dag mee doet aan The Voice? 
… Leidsters Jill en Nane toppers zijn in ochtendgymnastiek geven? 
… De otters op weekend hebben bewezen dat ze echte fuifbeesten zijn? 
… De leiding van de otters, op weekend, te veel eten had voorzien? 
… Leidster Nane in haar vrije tijd graag eens marginaal (over the top) gaat? 
… Plastiek niet goed is voor muizen volgens leidster Nane? 
… Otter Kaat haar lievelingssprookje de wolf en de 6 biggetjes is? 
… Leidster Nane geweldig is in Frans? 
… je volgens de otters op 'youtoeb' ook tutorials hebt om je haar te vlechten? 
… Otter Fay zo een tutorials niet alleen voor vlechten maar ook om taarten te bakken 
gebruikt? 
… deze volgens Fee dan ook voor in je haar zijn? 
… het het superverwarrend is over welke Fee/Fay het eigenlijk gaat? 
… Otter Paulien keigoed is in haar liefde betuigen aan een zwarte stoel? 
… deze zwarte stoel 'wel goed hout had' volgens haar?  
… de otters megacoole T-shirts hebben gemaakt?  
… de otters vinden dat ze, in vergelijking met andere leiding, wel rare leiding hebben? 
… Otter Tine Q dit 'niet slecht bedoelde' ? 
… fakkeltocht ook lukt met 1 fakkel? 
… we superlekkere chocomelk hebben gekregen? 
… er sommige otters geen chocomelk lusten?!?!?!?!? 
… er een activiteit was 'niet rolschaatsen'? 
… wij dit nog zeker gaan goedmaken in Rollerland!? 

… De bevers graag naar angry birds kijken? 
… de leiding deze film heel e’leuk’ vond? 
… de bevers heel goed zijn in kaarsjes uitblazen ’s nachts? 
… Renzo zijn tak *100000 keer moest weggooien? 
… Wout en Roshan graag buiten slapen op 24 uur? 
… bevers niet langer dan 5 min rustig binnen kunnen zitten? 
… Thomas een van de enigste soldaten was die paracommando zij leuk vindt? 
… de bevers nu heel goed in een peloton kunnen stappen? 
… Karel pelotonleider was? 
… maar al snel vervangen werd door Thomas? 
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… Roshan al heel zijn scoutscarrière  op de voorpagina van de scougi wilt staan? 
… de bevers een playstation-console hebben gevonden in de spin? 
… de bevers de mannequin-challenge hebben gedaan? 
… Heleen geen inspiratie heeft? 
… zij ook de fotopagina heeft doorgestuurd? 
… de bevers graag zagen achter snoep? 
… en vooral na het zwemmen? 
… Nathan tegen een boom kan praten alsof het zijn beste vriend was? 
… de bevers echte speurders zijn, iedere keer nemen ze voorwerpen mee uit de 
bossen? 

… de bevers evengoed een kuisploeg zouden kunnen zijn, want na 2’u was alles spik 
en span? 

… Rochan betere reflexen heeft dan Thibaut Courtois? 
… de treinen wachten voor ons tot dat iedereen zijn zwemzak mee heeft? 
… Aiko een bloedneus had tijdens het zwemmen? 
… wij de iglo domineerde in het zwembad van Dendermonde? 
… er daarbij veel mensen raar naar ons keken? 
… Ik nu ook geen inspiratie meer heb? 
… We er nog een super 2017 van gaan maken? 

… de givers altijd heel talrijk aanwezig zijn?
… de leiding dit supertof vindt?
… gids Amelie gewonnen heeft met foefschuiven maar dat deze overwinning ten koste 
was van een kleine hersenschudding? 
… ook gids Eva haar enthousiasme beloond werd door een kniepijntje? 
… gids Lise niet kan knipogen? 
… gids Lize niet wist wat een almanak is? 
… leider Klaas dit uiteraard wel wist en het haar vervolgens verteld heeft? 
… de givers truffels hebben gevonden tijdens het bosspel? 
… dit waarschijnlijk geen echte truffels waren? 
… wij dus even goed paardenkak kunnen gegeten hebben ipv truffels? 
… de pannenkoeken van verkenner Hinse gewonnen hebben met de kookwedstrijd? 
… de givers AB-SO-LUUT geen kooktalenten bezitten? 
... je de givers best niet onbewaakt achterlaat met een pak bloem? 
… de givers graag tomaten gaan zoeken? 
… de givers zijn gaan zwemmen? 
… verkenner Oskar gefascineerd was door het W.C. op de trein? 
… de gidsen graag jongens spotten op de trein? 
… gids Noor zelfs een foto heeft gescoord met ne knappen boy? 
… deze uiteindelijk niet zo knap bleek te zijn als je hem frontaal aankeek? 
… de verkenners dan weer zot zijn van Olga Leyers? 
… de verkenners leider Victor een bak fristi hebben beloofd als hij Olga weet te Verleyden? 
(hihi woordmopjes hihihohoho) 
… een select groepje verkenners foute vrienden gespeeld hebben? 
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… gids Eva graag scheetjes laat op gids Amelie? 
… er knappe jongetjes waren in het zwembad? 
… gids Amelie hier uiteraard door het dolle heen van was? 
… verkenner Kacper ons liet geloven dat hij een Pools sudoku wonderkind was? 
… hij zelfs vertelde dat sudoku’s oplossen een nationale sport is in Polen? 
... verkenner Stan graag citroenen eet? 
... de gidsen verrassend vlotjes ajuinen binnenspelen? 
... een ajuin blijkbaar pikant smaakt? 
... de givers het 51-minutenspel hebben gespeeld? 
... ze in hun enthousiasme een tafel hebben kapotgemaakt? 
... Wouter alle landen van Europa met bijhorende hoofdstad kent? 
... Dit al een paar keer goed van pas kwam? 
... Verkenners Oskar en Sander Q. wel héééééél graag op de voorpagina van de scougi 
willen? 
... Ze hier uiteindelijk niet in geslaagd zijn?

... Ze wel al een paar voorstellen hebben gedaan voor de lay-out? 

... gids Aude en verkenner Lukas een koppeltje zijn? 

... leidster Anjoeta hier schandalig laat achter is gekomen? 

... de gidsen hun babbeltalenten goed hebben kunnen gebruiken tijdens de 
gezelschapsspelletjes? 
… gids Elien regelmatig in de war is? 
… gids Aude hier een prachtige reportage van heeft gemaakt waar wij haar zeer 
dankbaar voor zijn? 
... gids Eva heel gevoelig is voor de slappe lach met bijhorende traantjes? 
... haar lach heel aanstekelijk is, waardoor de rest niet anders kan dan meelachen? 
… leidster Alice eindelijk terug is? 
… we heel hard uitkijken naar de vervollediging van ons giverteam? 

… De Jin echt super slecht is in zelf wistjedatjes bedenken? 
… Felle het concept wistjedatjes niet eens doorhad?  
… Hij ons daarentegen wel bijleerde dat een Tasmaanse Duivel doorheen beenderen 
kan bijten? 
… We in plaats van wistjedatjes wel meer uitblinken in Affi-woordgrapjes? 

Een bloemlezing: 

1. Hoe noemt ge Affi die in den hoek staat?  Straffi
2. Hoe noemt ge Affi die rookt? Paffi
3. Hoe noemt ge Affi met vleugels? Tsjiftsjaffi
4. Hoe noemt ge Affi in Libië? Kadaffi
5. Hoe noemt ge Affi met toverkrachten? Toverstaffi?
6. Hoe noemt ge Affi die aant skiën is? Bergaffi
7. Hoe noemt ge Affi die vakantie heeft? Vrijaffi
8. Hoe noemt ge Affi die wijn drinkt?  Karaffi
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9. Hoe noemt ge Affi die slaapt? Maffi
10. Hoe noemt ge Affi die kwispelt? Blaffi
11. Hoe noemt ge Affi op het kerkhof? Graffi
12. Hoe noemt ge Affi onder de guillotine? Doodstraffi
13. Hoe noemt ge Affi met nen heeeeeeele lange nek? Giraffi
14. Hoe noemt ge Affi op een paard? Draffi
15. Hoe noemt ge Affi die niet veel durft? Laffi
16. Hoe noemt ge Affi tijdens haar maandstonden? Kortaffi
17. Hoe noemt ge Affi die niet naar links gaat? Rechtsaffi
18. Hoe noemt ge Affi die niet dichtbij is? Veraffi
19. Hoe noemt ge Affi die echt super moe is? Bek affi
20. Hoe noemt ge Affi op nen trein die niet meer komt opdagen? Afschaffi
21. Hoe noemt ge Affi op een glijbaan? Schuif affi
22. Hoe noemt ge Affi die keept? Jean Marie Pfaffi
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FOTOPAGINA BEVERS 
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GIVERS 
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PRIJSVRAAG: 

WAT MAAKT ONS STERK? 

a) Teamwerk
b) Fitness
c) Tiba zijn talenten

 JIN
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Beste macarenadansertjes op heel deze aardbol, 
Er is weer een nieuw mega uber fantastisch trimester voorzien voor jullie. Zijn jullie er klaar voor? Wij 
staan al te springen om jullie terug te zien.   

 

Zaterdag 21/01: Romain 

speelt graag met vuur. 

Daarom is het vandaag 

fakkeltocht om 18u tot 

20u. Komen jullie hem 

vergezellen?  

Zondag 05/02: Ook al zijn hun 

buikjes klein, ze moeten toch 

gevuld zijn. Vandaar doen we 

vandaag een kookactiviteit.  

Zondag 12/02:  Het is 

jammer genoeg geen 

scouts. Niet getreurd, jullie 

kunnen ons vinden op ons 

jaarlijks scoutsetentje. 

Zondag 26/02: We 

zullen goed moeten 

samenwerken om Alexia 

te vinden. Want we 

spelen het grote waar is 

Alexia spel. 

Zaterdag 21/01: Romain 

speelt graag met vuur. 

Daarom is het vandaag 

fakkeltocht om 18u tot 

20u. Komen jullie hem 

vergezellen?  

Zondag 29/01: Omdat 

deze meisjes, voornamelijk 

Stella, zo graag eens 

gezelschapspelletjes 

willen spelen hebben we 

dit in onze planning gezet.  
Zondag 05/02: Ook al zijn hun 

buikjes klein, ze moeten toch 

gevuld zijn. Vandaar doen we 

vandaag een kookactiviteit op 

vraag van Millie.  

Zondag 19/02: Oh ik heb zin in 

een aangename 

verwennamiddag en een 

actieve paracommando ! Dat 

zullen we dan vandaag doen, 

Louis. 

Zondag 12/02:  Het is 

jammer genoeg geen 

scouts. Niet getreurd 

Louie, jullie kunnen ons 

vinden op ons jaarlijks 

scoutsetentje. 

Zondag 26/02: We 

zullen goed moeten 

samenwerken om Alexia 

te vinden. Want we 

spelen het grote waar is 

Alexia spel. 
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Zondag 05/03: Oh yes, 

eindelijk eens een mooi 

kunstwerkje maken. Ja hoor, 

je leest het goed, Janne. Het 

is vandaag knutselen! 

Zondag 12/03: Oh oh deze zondag 

doen we eens gek, net zoals Willem. 

We maken er een omgekeerde 

zondag van! 

Maar dit zal jammer genoeg wel 

zonder Zeno zijn, hij is mee met de 

vakes. 

Zondag 19/03: De speciale 

kapoenen verrassing is 

vandaag gepland. Viktor is al 

enthousiast. Het zal wel 

zonder de meisjesleiding zijn. 

Deze zijn op 

moekesweekend. 

Zondag 26/03: Waw vandaag 

spelen we een mega 

fantastisch groot spel, 

Hanne! Wij zijn er al van 

overtuigd dat het geweldig 

wordt.  

Zondag 02/04: Deze zondag 

volgen we het grote 

voorbeeld op van prinses 

Zeno. We spelen het grote 

macarena-spel!  

 

Zondag 16/04: Als laatste 

activiteit van dit trimester, 

gaan we eens zot doen met 

Feya in den bos tijdens ons 

bosspel. Zorg voor 

aangepaste kledij!   

De activiteiten van dit jaar lopen tot en met 16/04/2017. Alle vergaderingen gaan door op zondag van 

14u-17u tenzij anders vermeld.  Indien we dit jaar sneeuw hebben, gaan we sneeuwspelletjes spelen.  

We hopen jullie voltallig terug te zien in 2017! 

Groetjes, 

Lars, Zeno, Emma, Sofie en Alexia 
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Welkom welpen in de wondere wereld van het heelal. Dit 

trimmester ontdekken we de geheimen van de ruimte. 

22 JANUARI: Er werd een astronaut vermoord kan jij ontdekken wie de 
moord pleegde? Vandaag spelen we het grote CLUEDO-spel 

29 JANUARI: Er worden interplanetaire relaties gesmeed in het grote kussen 
en dumpen spel. 

 

5 FEBRUARI: Vandaag vergaderen we met de naburige planeten we spreken 
al af vanaf 13 uur. We spelen namelijk een districtsspel. 

12 FEBRUARI: Vandaag is het geen vergadering, maar dit weekend          

                       is wel het buitenaards lekker en toffe etentje! 

19 FEBRUARI: Ook astronauten en aliens hebben al eens nood aan 
verkoeling daarom gaan we vandaag zwemmen. Verdere info volgt nog. 

26 FEBRUARI: Astronauten gaan vroeg op pensioen daarom houden we een 
seniorendag. Doe alvast gepaste kledij aan. 

 

5 MAART: Aliens zijn niet de properste wezens daarom spelen we vandaag 
met hen vuile spelletjes. 

 

12 MAART: Vandaag gaan jullie knutselen misschien bouwen jullie wel een 
eigen raket? 

 

19 MAART: Vandaag is het tijd om de fysiek van onze astronauten op peil te 
houden, dit doen we door een sport- en spelactiviteit te houden.   

 

25 MAART: Vandaag houden we een 24 uur om naar de sterren te kunnen 
kijken neem je slaapzak en veldbed zeker mee we starten om 20 u en 
eindigen de volgende dag om 12 u. 

 

2 APRIL: Vandaag is het tijd voor een strenge opleiding tot ruimtevaarder. 
Daarom houden we vandaag paracommando. 

 

16 APRIL: Vandaag gaan we een andere planeet verkennen. We houden een 
dagtocht van 9 u tot 14 u. Breng zelf je eten mee                                                   
( een vleeseke en een beetje pasta of patatjes)  

 

22 APRIL: Vandaag geen vergadering want het is                                                                
NACHT VAN DE  KORTE BROEK!!!! 

 
36



TRIMESTERPROGRAMMA	
OTTERS	

	
ZON 22/01 

JOEHOEEEE het is weer scouts! J 
Vandaag gaan we met z’n allen een beetje SPORTEN. Dit is vorig trimester niet gelukt 

dus we gaan vandaag dubbel ons best doen. 
	

ZON 29/01 

We gaan voor een namiddagje CLUEDO. We hopen dat jullie er allemaal klaar 

voor zijn: Breng zeker jullie speurneus mee ;)  

	
	
ZON 05/02 
KLEINE SPELLETJES. Dikke Berta, Pangpang, schipper mag ik overvaren, vleeshoop… 
Vandaag doen we het allemaal! Wij kijken er alvast naar uit J 
	

ZAT 11/02 & ZON 12/02 

Jullie zijn allen welkom op ons ETENTJE! We zien jullie daar J 
	

ZON 19/02 
Aangezien velen van jullie nog niet kunnen SJORREN, gaan we dit vandaag eens een 

namiddag doen! SjorrenIsTof SjorrenIsleven SjorrenIsScouts ScoutsIsSjorren 
	
ZON 26/02 
GEEN VERGADERING LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

	

ZON 05/03 
HET IS EINDELIJK ZOVER! 

We gaan deze keer echt rolschaatsen! We spreken NIET af op de Boekfos, 
maar op de parking van ROLLERLAND: Tragel 20, 9300 Aalst. Breng ook 

zeker €5 mee. 
	
ZON 12/03 
De vakes zijn op weekend, maar dat houdt ons niet tegen om toch een 
vergadering te organiseren. Trek jullie mooiste outfit aan want vandaag 
maken we van die saaie scoutslokalen een mooi CASINO. Scoutsuniform 
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blijft verplicht, maar accessoires mogen over-the-top! Wees creatief en 
origineel. 
	

ZON 19/03 
De moekes zijn op weekend, jullie teerbeminde leiding is met hen mee (om 

ze wat in toom te houden). Jullie krijgen vandaag een vervang-leiding. 
Hou jullie klaar voor een VERRASSING! 

	
ZON 26/03 
DANCE-BATTLE. Hou jullie beste en coolste dansmoves al maar klaar, of 
haal ze toch al zeker van onder het stof. Je zal ze nodig hebben! 
	

ZON 02/04 & ZON 09/04 
GEEN VERGADERING LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 

(paasvakantie) 
	
ZON 16/04 
VUILE SPELLETJES 
Dit spreekt voor zich. 
TIP aan alle ouders: Breng een vuilniszak mee als je je dochter komt ophalen om 17u. 
	

ZON 23/04 
GEEN VERGADERING 

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
Jullie leiding ruimt DeNachtVanDeKorteBroek op. 
	
	

38



Trimesterprogramma Be\Y��;
�:::f--..i 

-·-· -···

39



Liefste jonggidsen, 

Eigenlijk is het simpel:  

Los de volgende rebussen op en je weet alles wat je moet weten over de activiteiten! ;) Als het echt 
niet lukt dan kun je onderaan deze pagina even spieken wat de oplossing is, maar jullie zijn slim 
genoeg eh!  

22/01/2017:  

 

29/01/2017: 

 

05/02/2017: 

GEEN VERGADERING !  

12/02/2017: 

ETENTJE!! 

 

 

 

 

19/02/2017: 
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26/02/2017: 

      59-  

05/03/2017: 

 

12/03/2017: 

 

19/03/2017: 

 

26/03/2017: 
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02/04/2017: 

 

09/04/2017: 

 

16/04/2017: 

GEEN VERGADERING! 

                 

Al deze vergaderingen vinden plaats op zondag, van 14-17u. Hou zeker ook de mailbox in de gaten 
voor verdere info!  

Stevige Linker,  

De jonggidsenleiding, 

Tina, Lichelle, Marieke en Thomas 

OPLOSSINGEN REBUSSEN: 

(22/01 Gezelsschapsspelletjes, kom verkleed als echte casinoganger! Ook mag je zelf spelletjes meenemen) 

(29/01 Drugsspel) 

(19/02 Levensloop) 

(26/02 59 minutenspel + superleuke varia) 

(5/03 stratego) 

(12/03 cluedo) 

(19/03 highland games: verkleed je als een echte militair!) 

(26/03 1 tegen allen) 

(02/04 knutselen) 

(09/04 dagtocht!) 
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~ 5 februari ~ 

Het is weer tijd om ons te verenigen met het andere 
geslacht! Maar wat we gaan doen, dat blijft nog een 

verrassing!   

~ JONGVERKENNERS ~ 
WOW! Het eerste trimester zit er al weer op… (‘Ouououh’) Op naar het volgende! Benieuwd naar wat we 
allemaal gaan uitsteken??? Lees dan snel verder! De mooie jongverkenners zullen het je persoonlijk 
vertellen! Wij kijken er alvast naar uit!   Stevige linker!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 22 januari ~ 

Joepieee!! De eerste vergadering komen de jonggidsen ons 
vergezellen tijdens onze gezelschapsspelletjesnamiddag                 
Thema: CASINO -> kom verkleed en ontvang een 
verrassing… !! Neem zelf ook wat leuke spelletjes mee! 

 

~ 29 januari ~ 

Jaja, het is weer tijd voor de fameuze 
sneeuwspelletjes! Warm je al maar goed op! Josse 
heeft er alvast zin in!   

~ 11/12 februari ~ 

Spijtig genoeg is het geen vergadering… (‘ouououh’)                                                               
MAAR!! Dit weekend kan je wel lekker komen 
smullen op ons scoutsetentje! BE THERE or BE NEN 
ONNOZELEIR! 

~ 19 februari ~ 

Vandaag heeft de leiding het fantastische idee om naar 
JUMPSKY te gaan! Verdere info volgt via mail! Aiko ziet 
het al volledig zitten om een gat in de lucht te springen! 

~ 26 februari ~ 

Vandaag spelen we het lievelingsspel van Issa! Zet je 
schrap voor het beste zelfgemaakte spel ooit: 

WERELDMONOPOLY 
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~ 5 maart ~ 

Het is weer zo ver! Vandaag gaan we het 
veelgevraagde spel STRATEGO spelen!  

~ 12 en 19 maart ~ 

!! 12 maart is het vakesweekend (we nemen tijdelijk 
afscheid van gregg, Roel en Simon)                                         
!! 19 maart is het moekesweekend ( we nemen tijdelijk 
afscheid van Mira). Wees niet getreurd, de JIN springt 
deze zondagen in! 

~ 26 maart ~ 

Vandaag is het dan eindelijk weer tijd voor de vuile 
spelletjes! Emiel heeft al super veel zin om die prachtige 

haren eens goed vuil te maken! Jij toch ook?  

~ 2 april ~ 

Vandaag is het dan weer tijd voor het favoriete spel van 
onze Samba: DRUGSSPEL. Hij voelt zich al volledig in 

zijn nopjes!  

~ 9 april ~ 

Na al die examens, zijn jullie waarschijnlijk SUPER moe! 
Daarom is het vandaag GEEN VERGADERING. Geniet van je 

paasvakantie! 

~ 16 april ~ 

JEEJ! Gezamelijke dagtocht met de fiets! Vergeet 
uiteraard je ‘vleseke’ en ‘groentjes’ niet! Meer info 
volgt via mail! 

~ 23 april ~ 

Spijtig genoeg is het vandaag GEEN vergadering! Maar...  
Dit weekend is het de Nacht van de Korte Broek!! Kom 
gerust eens langs met vrienden om samen een beetje te 

dansen en cola’s te drinken! (eerst vragen aan de  mama 
uiteraard!) 
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Dag liefste givertjes en giverinnetjes!!! 

Allereerst, een gelukkig nieuwjaar! Hopelijk wordt 2017 nog leuker en scoutsiger dan 
2016! Hierbij enkele spreuken om het nieuwe jaar vol wijsheden in te zetten.
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Stevige linker 

de giverleiding 
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