
SCOUGI
Trimester 3

VU: Victor Dascotte 
Lindendries 18 1730 ASSE P409533

Afgiftekantoor
1730 ASSE aan:



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

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

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

* deze personen aangeduid zijn de hopmannen (takverantwoordelijken),
herkenbaar aan hun groen lintje aan de linkerschouder. Bij de welpen is dat de Akela. 

De andere leiding noemt men ‘vaandrig’ en hen herkent men aan hun rood lintje op de linkerschouder.
De groepsleiding herkent men aan het wit lintje op de linkerschouder.

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

Groepsleiding

Kapoenen 1 leiding ('11)

Kapoenen 2 leiding ('10)

anjoeta@scoutsengidsenasse.be



Beste leden, ouders en sympathisanten

Wat vliegt de tijd! Het derde en laatste trimester van dit 
scoutsjaar staat alweer op ons te wachten. 
Nadat iedereen kwam smullen op het scoutsetentje, zich kwam 
amuseren op moekes- en vakesweekend zijn we klaar om dit 
nieuwe trimester af te trappen!

Wat staat er zoal nog op de kalender van dit scoutsjaar, vraag je 
daar? 
Op 21 april is de langverwachte Nacht Van De Korte Broek weer daar! Jullie zijn 
allen welkom om die (blote) benen eens los te komen zwieren, een drankje te 
komen drinken of om 1 van de heerlijke hamburgers van de Jin te komen eten! 

Ook onze wafelverkoop blijft een vaste waarde! 6 mei zullen wij Asse rondgaan met 
heerlijke wafeltjes aan 6 euro per doos! Ben je niet de hele namiddag thuis en 
vrees je dus deze heerlijke versnapering te mislopen? Niet getreurd! Dit jaar zal er 
een wafelkraam aanwezig zijn op de scouts zelf, zodat je hier onderweg van/naar je 
communie/familiefeest/… een doos kan komen ophalen!

Onze Boekfos zal dit jaar terug een heuse lenteschoonmaak ondergaan! De exacte 
datum van de opruimactie zal nog tijdig gecommuniceerd worden via mail, dus 
houd je mailbox zeker in de gaten!

Dit trimester is natuurlijk ook de aanloop naar het langverwachte kamp! Het 
kampterrein, kampthema en alle verdere info zullen te vinden zijn in de 
kampscougi. Die zal eind mei/ begin juni in jullie brievenbus te vinden zijn. De 
leiding is alvast druk bezig met de voorbereidingen en kijkt er al ongelooflijk hard 
naar uit!

Nog vragen, opmerkingen, ...? Aarzel niet om ons te contacteren op 
groepsleiding@scoutsengidsenasse.be

Stevige linker,

Victor en Anjoeta 
De groepsleiding



Er zijn dit jaar 10 takken (zo noemt men leeftijdsgroepen bij de scouts en de gidsen), waarvan er

3 gemengd zijn. Vanaf de openingsvergadering in september gaat men direct over

naar zijn/haar nieuwe tak. 

Geboortejaar Jongens Meisjes 

2010
Kapoenen 1

2009, 2008 Welpen Kabouters 

2007, 2006 Bevers Otters 

2005, 2004 Jongverkenners

2003, 2002 Givers 

2001 Jin 

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

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

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

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

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

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

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

Scougi meer ontvangen ! 

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

inschrijving. 

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

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

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

info. 

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

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

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

laten invullen en dan terug aan de mutualiteit kan bezorgen. 

Takken 

Lidgeld 

Fiscale attesten 

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

Gidsen Asse kan sinds enkele jaren slechts een beperkt aantal nieuwe leden inschrijven. Dit omdat

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

activiteiten hieronder lijden. 

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

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

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

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

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

Bedankt voor uw begrip. 

Inschrijvingen 2017-2018

Jonggidsen

Kapoenen 2
2011



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

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

bestaat. 

1. Het uniform

Scouts & Gidsen dragen uniforme kleding. Dit maakt hen 

herkenbaar voor iedereen, staat symbool voor het 

groepsgevoel en toont aan dat je fier bent om een scout of 
gids te zijn. 

Wat verstaan we nu onder het scoutsuniform ? 

Voor kapoenen: 

 een groene korte broek of rok (in de winter mag dit

een lange broek zijn)

 scoutshemd (niet verplicht, maar velen dragen het
al)

 groepsdas**

Voor alle andere takken: 

 korte scoutsbroek * of scoutsrok * (in de winter

hetzelfde)

 scoutshemd * met jaarkenteken op

 groepsdas** (te verkrijgen in het leidingskot voor €

7,5, een dasring voor € 1,5)

Extra voor de welpen: 

 de enige echte welpenpet !

Als je een hemd koopt, is het natuurlijk nog maagdelijk 

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

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

 We zijn als leidingsploeg erg strikt op het uniform

(dit uitgaande van jarenlange traditie) en willen dit

graag overbrengen naar de kinderen toe.

 In de winter hebben wij ook graag dat de jongens

een korte broek en de meisjes hun scoutsrokje (met

broekkousen) dragen. Wij hopen dat jullie dit
respecteren.

Afspraken 
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Als je een hemd koopt, is het natuurlijk nog maagdelijk 
beige, maar het is de bedoeling dat er nog kentekens op 

komen. Het jaarkenteken “Gloeiend Erbij” en het 
groepsteken, dat je van ons – indien voorradig - gratis 

krijgt, moeten er zeker opkomen. De andere kentekens zijn 

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

uniform.  

Er bestaat wel een zekere handleiding waar wat moet 

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

overzicht van de meest frequente: 

Het takkenteken 
komt ook op de 

rechtermouw 

Het jaarkenteken, 

elk jaar een nieuw 
vooraan net boven de 
borstzak. 

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

nieuwe er gewoon 
rond gehangen. Dit 
krijg je van ons 

Het beloftekenteken komt midden op de 

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

Het internationaal kenteken 

komt in het midden van de 

bovenarm op de linkermouw 

Het lintje 
België/Europa komt 

links boven de 

borstzak 

Het groepsteken 
komt boven op de 

rechtermouw 



 

Wij vragen ook om uw kind een minimum van 5 vergaderingen naar de Scouts te laten komen. 
Leden die minder dan 5 vergadering gedurende het gehele werkjaar geweest zijn, zullen niet mee 
mogen op kamp. Dit om te voorkomen dat er buitenbeentjes ontstaan. 

Aanwezigheden & kamp 

Emailadressen 

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

jullie (indien veranderd) een mailadres door te spelen per familie. Zo kunnen wij dit opnemen in 

ons ledenbestand en kunnen wij, indien nodig, jullie ook op de hoogte stellen van 

wijzigingen/activiteiten/... via email. De communicatie zal dan vooral van de takleiding uitkomen. 

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

Scougi 

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

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

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

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

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

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

nemen van de papieren versie.  

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

Er was eens... de K uit VVKSM 

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

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

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

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

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

te ontplooien. 

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

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

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

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

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

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

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

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

misviering. 

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

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

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

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



	
	
NACHT VAN DE KORTE BROEK  

Zaterdag 21 april  

Met veel trots mogen we verkondigen dat onze geliefde nacht 
voor de 15de  keer zal doorgaan! Dit jaar maken we er weer 
een top feestje van met als thema teenage mutant ninja 
turtles! Haal dus je mooiste korte broek uit de kast en kom samen met de turtles en 
meester Splinter je beste dansmoves tentoonstellen!  

  

WAFELVERKOOP  

Zondag 6 mei  

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

 

KAMP  

Zondag 15 juli t.e.m. 22/29 juli  

Een zalig scoutsjaar sluit je natuurlijk het 
beste af met een topkamp! Dit jaar trekken 
we richting... houfalize! We vertrekken 
allemaal samen van aan de scoutslokalen 
op zondag 15 juli. Kleinkamp (kapoenen, 
kabouters/ 
welpen, otters/bevers) mag een week lang naar 
hartelust ravotten. Op bezoekdag, zondag 22 juli, keren 
zij huiswaarts. Vanaf dan hebben de grootkampers het terrein een weekje voor hun 
alleen! Op zondag 29 juli trekken we terug naar Asse.  

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



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

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

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

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

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

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

Op	  mij	  kan	  je	  rekenen!	  

Uit	  het	  hoofd	  te	  kennen!	  





Speciaal voor de welpen en bevers…

Het gebed 

Beste Akela,
Leer ons flinke welpen/bevers worden. 
Leer ons luisteren, helpen en blij zijn. 
Dit vragen wij u Akela, 
En samen willen wij ons best doen.





... Het kapoenenweekend in thema ‘Romeinen’ geweldig was? 

... De leiding hierdoor nog meer zin heeft gekregen in kamp? 

... Kapoen Lukas de ‘survival of the fittest - croquewedstrijd’ duidelijk gewonnen heeft? 

... kapoen Toots de meest modebewuste is?

... Dit komt doordat heel de leidingsploeg jaloers is op zijn lange scoutsbroek?

... Deze te vinden is in de Hopper?

... Kapoen Lukas ook wel ‘de Polle’ wordt genoemd?

... Deze bijnaam ertoe leidde dat hij verdacht werd van een moord in de leiding?

... Het uiteindelijk toch Lil Kleine bleek te zijn die de leider had ontvoerd?

... Kapoen Charlotte jarig geweest is en ze voor elke kapoen snoepjes meehad genomen? 

... Kapoen Rosalie heel goed is in stil sleutels wegnemen uit de cirkel?

... Kapoen Arthur heel behulpzaam is?

... Hij de andere kapoenen goed geholpen heeft hun bedjes en slaapzakken weg te bergen?

... De kapoenen 2 heel goed alternatief kunnen applaudisseren?

... Dansstudio Sarah heel geliefd is bij de kapoenen en vooral ook bij leider Maxime?

... Leider René heel goed kan dansen?

... Ook de kapoenen Millie, Janne, Feiya en Charlotte hun kunsten lieten zien?

... Kapoen Thor goed ‘de oorlog kan verklaren’ aan anderen?

... Kapoen Romain echt goed in thema was door zijn voornaam?

... Hij dan ook echt goed in vorm was en bij potteke stamp onverslaanbaar speelde?

... Kapoen Louis goed kan voetballen en senator spelen?

... Kapoen Luka heel goed kan onthouden?

... Zij zelfs beter de verjaardag van Kapoen Hanne kende dan Hanne zelf?

... Kapoen Hanne echt wel op 2 april jarig is en niet op 15 maart?

... De maand juni niet zo geliefd is volgens Kapoen Louis?

... De kapoenen 2 niet in de laatste 3 maanden van het jaar verjaren?

... De leiding de kapoenen 2 heeft leren afwassen als echte Romeinen?

... Kapoen Charlize en kapoen Janne heel goed kunnen dansen met kapoenenleider Thomas? 

... Kapoen Isolde en kapoen Lisa heel goede vriendinnen zijn?

... De kapoenen heel goed kunnen stil zijn ‘s avonds, maar ‘s ochtends heel vroeg lawaai kunnen  
maken?

... De leiding het eerste leuk vond, het tweede soms wat minder?

... Kapoenenleider Roel niet goed veldbedjes kan opplooien?

... Charleroi een apart land is?

... Verloren voorwerpen niet altijd goed gevonden kunnen worden door kapoen Febe?

... Kapoen Febe daarentegen wel goed kan dansen?

... Kapoen Dagmar tegen een (en meerdere) stootje(s) kan!?

... We dit ontdekten tijdens het feestje?

... Kapoen Marieke altijd lacht?

... De kapoenen bij de sporentocht lekkere wafels hebben gekregen?

... De kapoenen ook echt goed zijn in vuile spellekes?

... Ze dan ook niet terugdeinzen voor bruine zeep en modder!?


... Alle kabouters een onesie hebben?


... Leinding Stijn en Mies graag eens naar Spanje gaan?


Wist je dat?…



... De kabouters heel goed pannenkoeken kunnen bakken?


... Ze nog beter zijn in het opeten van deze pannenkoeken? 
… Kabouter Ilona de helft van de tijd met een bloedneus rondloopt? 
… Kabouters Safi en Camilia veel knuffels hebben kunnen vangen tijdens carnaval? 
… Kabouters Jeanne en Helena plannen hebben om een carwash te organiseren? 
… De kabouters liever een hele vinger lakken dan een nagel? 
… De kabouters echte waterratten zijn? 
… De kabouters zo van vuile spelletjes houden dat ze zelfs tijdens de sport en spel activiteit er 
een vuil boeltje van hebben gemaakt? 
… De kabouters heel graag dansen op de liedjes Swalla en Habiba? 


... welp Guust zijn welpenpet vaak kwijtraakt. Wist je dat Bryan graag met eieren gooit? 
… dat Bryan graag ruiten kuist?

... Dat de welpen hun sporentocht hebben moet staken door de hagelbui?

... Dat de welpen graag pizza met looksaus eten? 
… Dat Ruben (of gewoon alle welpen) graag palen uitgraven? 
… De welpen graag platte jos spelen?

... De welpen autobanden van de berg hebben gerold. Moussa heel graag spaghetti bolognaise 
eet? 
… De welpen heel goed zijn in het nachtelijk sluipspel? 
… De welpen de leiding al heel vroeg wakker maakte op 24u. Jack zich graag vuil maakt?

... De welpen graag eens vechten met zetelkussens? 
… De welpen een rugbyteam zouden moeten starten? 
… Senne heel sterk was in het spel strategospel? 
… Sommige welpen het concept van weerwolfje niet goed snappen? 
… De welpen hun eigen raketten maakten door zand in hun kousen te doen en de lucht in te 
gooien?

... De welpen graag met de kabouters samen spelen? 

... de otters samen met de jonggidsen een activiteit hebben gehad? 

... de helft van de groep het zout heeft opgegeten bij de speurtocht? 

... de leiding een zelfgemaakte fakkel had gemaakt? 

... ze hier heel veel werk in hebben gestoken? 

... deze uiteindelijk zeer moeilijk aanging? 

... we maar met enkele dappere otters waren op de fakkeltocht? 

... enkel Frederique exact op tijd was? 

... iedereen marshmallows heeft gegeten na de fakkeltocht? 

... de otters zeer veel hebben gekregen bij de ruiltocht? 

... ze hun buikje vol hebben gegeten na al de veroveringen? 

... er zelfs een slee werd weggegeven? 

... de opkomst bij carnaval zeer klein was? 

... we churros hebben gegeten? 

... de otters een nieuwe mascotte hebben gevangen? 

... Rania een dansshow heeft gegeven aan de leiding? 

... er veel otters bij dezelfde dansorganisatie zijn? 

... de otters zich hebben uitgeleefd bij sport en spel? 

... we speelden voetbal, basketbal en zelfs frisbee? 

... bovendien legden we ook een heus parcour af met springtouwen en stuiterballen? 


... er jins de leiding kwamen vervangen tijdens moekes en vakesweekend? 

... voor de knutselactiviteit dromenvangers werden gemaakt? 

... de otters nu hopelijk alleen nog goede en mooie dromen zullen hebben? 

... deze in alle kleuren, maten en vormen voorkwamen? 

... ze nog verder versierd werden met veren en kralen? 


... de bevers allemaal goed kunnen schaatsen? 
… bever William dit iets minder goed kon? 
… waardoor zijn rug helemaal nat was? 
… bever William juist daardoor meer plezier heeft gehad? 
… de bevers graag Chiro leiding plagen op de schaatsbaan? 
… de bevers het een halfuur kunnen volhouden om gezelschapspelletjes te spelen? 



… bever Zelim 2 leiders heeft verslagen met Mastermind? 
… de bevers goed zijn in jenga? 
… de bevers de fakkel op hun eigen manier hebben uitgedaan? 
… de bevers het cool vinden om de fakkel te dragen? 
… de bevers originele T-shirts hebben gemaakt? 
… de bevers geobsedeerd zijn door winkelkarren? 
… de bevers bij vrieskou nog steeds buiten willen spelen? 
… de bevers heel veel verwend worden door de leiding? 
… bevers Kobe en Stan altijd aan het babbelen zijn? 
… bever Thomas goed is in elke sport? 
… de bevers nooit een spel binnen kunnen spelen? 
… de bevers het liefst vrij spel hebben terwijl de leiding activiteiten voorziet? 
… de bevers alles kwamen vertellen aan leider Simon wat voor stoute dingen ze gedaan hadden 
toen hij terugkwam van vakesweekend en dus geen leiding was op dat moment?


... De jonggidsen heel goed kunnen knutselen?


... Ze vooral mooie t-shirts kunnen maken?


... Diezelfde t-shirts misschien heel per ongeluk in de vuilbak zijn beland?


... De leiding zich hiervoor nog eens heel hard wil verontschuldigen?


... De jonggidsen heel veel kunnen praten en luid kunnen lachen?


... Vooral jonggids Meja dit goed kan?


... De jonggidsen nog net dat tikkeltje enthousiasme missen tijdens de opening? 


... Jonggids Tine Q. hier dan weer geen gebrek aan heeft?


... De jonggidsen heel goed kunnen koken?


... Ze heel lekkere dingen hebben gemaakt voor de leiding?


... Er soms ook wat specialere gerechtjes tussen zaten?


... De wenkbrauwen van jonggids Hanna on point zijn?


... Wij als leiding daar -niet zo stiekem- heel jaloers op zijn? 


... Jonggids Clara een eigen youtube kanaal heeft?


... Wij jullie allen dus vriendelijk verzoeken om massaal haar kanaal te subscriben?


... De jonggidsen heel goed kunnen acteren?


... De jonggidsen ijsjes precies wel lekker vinden?


... De jonggidsen wel heel ver willen gaan om de battle tegen de jongverkenners te  
winnen?

... Ze hiervoor bereid waren om een ei door te geven met hun mond?

... Ze dit 3 keer opnieuw hebben geprobeerd?

... Uiteindelijk de jongverkenners toch gewonnen hebben?

... Dit komt omdat de jonggidsen hen hebben laten winnen?

... De jonggidsen graag just dancen en dit ook goed kunnen?

... Ze daarna gretig chips hebben gegeten? 

... Onesies ook bij de jonggidsen populair zijn? 

... Jonggids Nora goed kan multitasken? 

... Ze én een kaart kan lezen én tegen een paaltje kan lopen? 

... De jonggidsen stiekem hele goede patser moves hebben? 

... We dit op weekend hebben kunnen aanschouwen? 

... Jonggids Arwen enkel de duim kan benoemen?

... Ze dus de naam van haar andere vingers niet kent en enorm onder de indruk was  
toen jongverkenner Luca die wel kon benoemen?

... Jonggids Jade gemaakt is door een speciale tovenaar?

... Ze goed is in alles(??!!) 

... En vooral in het verslaan van alle jonggivers bij muurzitten?

... Jonggids Tine Q. en leidster Laura matchten met hun verkleedkledij?

... Sommige jonggidsen met hun handen moesten eten op weekend?

... Anderen dan weer niet, maar het toch gedaan hebben?

... Vooral jonggids Paulien dat heel leuk vond? 

... Enkel jonggidsen Tine, Luna en Julie aanwezig waren op verwennamiddag? 

... Dit net op Luna’s verjaardag was?

... We allemaal lekkere chocolaatjes gekregen hebben? (nog eens dankjewel aan Luna)

... Jonggids Luna volgens leidster Laura nu 12 jaar geworden is?




… Jongverkenner Samba goed gitaar kan spelen? 
… de jongverkenners echte patsers zijn? 
… Jongverkenner Servaas zeker niet moet onderdoen voor Jonggids Jade op vlak van 
muurzitten? 
… Hij leidster Margot hier heel trots mee maakte? 
… De jongverkenners graag winnen? 
... Ze hierdoor heel goed zijn in Expeditie scoutingson?


... givers Elien & Aude hun slijm zo fancy was dat ze er geen afscheid van konden nemen?


... dit slijm roze & goud was?


... de givers hun ware vlogtalent hebben laten zien?


... vooral Stan (VEDEYNDE) en oskar hier talent voor hebben?


... de givers graag pannenkoeken eten?


... maar het liefst met de meest rare combo’s erop?


... giver Josse zijn huid weer perfect is nadat giver Issa hem een masker gaf?


... er 21 givers zijn komen eten op het scoutsetentje?


... er zelfs givers twee keer zijn komen eten?


... hier hele mooie foto’s van hebben gemaakt als bewijs?


... giver Issa zich het beste kan verkleden?


... givers Alexander, Sebastiaan, Charlotte,  Britt, Elena, Fien, Hinse en Allison een selfiestick 
hadden gemaakt van een tak?

... de givers een uitgesproken mening hebben over ‘temptationnn’?

... giver Josse 100% een echte neanderthaeler is?

… giver Ebe uiteindelijk de stap heeft durven zetten en afstand heeft genomen van zijn 
scoutsbroek? 

... giver Ode het oppervuurmeisje is?

... de verkenners liever lui zijn dan moe als het aankomt op vuur maken?

... verkenners Sander en Oskar de gilde belangrijker vinden dan de scouts? 

... dit een diepe steek door ons hart is?

... wist je dat Issa een nieuwe hond heeft en deze blond is?

... dat verkenner Sander Q goed kan schminken?

... dit bewezen heeft door zijn zus te schminken?

... gids Lisa een talent heeft voor vuur maken alhoewel ze nog nooit op kamp is geweest?

... verkenner Sebastiaan Rousseau graag temptation liedjes leert? 

... moeke Ann Cornelis soms een beetje dieren mishandelt? 


... moeke Marleen Vandevelde een pro is in een mosh pit opstarten? 
…  moekes Iris en Marleen Vandevelde hun Vlaamse klassiekers kennen? 
… moeke Hilde last heeft van evenwichtsproblemen wanneer ze een ei op een lepel in haar mond 
heeft? 
… leidster Laura Bulté er weer vandoor was met Mies haar mouwen? 
… Iedereen stiekem ‘moves like michael’ heeft? 
… Alle moekes dankzij Mies haar dansskills de ‘backpackmove’ helemaal onder de knie hebben? 
… Een moeke erin geslaagd was met een ziekenhuisbandje binnen te geraken op en fuif? … 
Moeke Sara en leidster Mira weeral fantastisch verkleed waren? 
… Vele moekes een duiveltje waren en dit zeker niets te maken had met de hopduvelpakjes? 
… Moeke Gerlinde zo goed verkleed was dat sommige leiding niet doorhadden wie het was? 
… Moeke Kim bij het muurzitten niet wou onderdoen aan leidster Mira en dit haar ook gelukt was? 
… Leidsters Heleen, Emma, Jill en Mira zo hard opgingen in klerenketting, dat ze behalve hun 
onderbroek alles uitzwierden? 
… Sommige moekes zeer hard hebben gelogen over hun huisnummer en dergelijke? 
… Het spel van de moekes weeral zeer goed in elkaar stak? 
… Moeke Iris een ervaren ontstopper is? 
… De moekes uitzonderlijk goed waren in het spel ‘ik zit in’t groen’? 
… De meisjesleiding zich echt rot heeft geamuseerd en de moekes zeer dankbaar zijn? 


… de jins nog op zoek zijn naar werk om een centje bij te verdienen voor hun kamp?

… zij dit jaar naar Montenegro op kamp gaan?

… jin Arno zijn snapchat naam "arnito4" is?

… de jin bij verschillende takken leiding heeft gegeven tijdens moekes- en vakesweekend?
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 FOTOPAGINA KAPOENEN II (semester 2) 
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Trimesterplanning	  Kapoenen	  1	  

15 april: Om net zoals Samson & Gert een 
hecht duo te worden gaan we op teambuilding! 

22 april: Samson & Gert rusten uit van een 
stevig feestje. Geen vergadering dus vandaag! 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29 april: Samson & Gert gaan naar een 
binnenspeeltuin en nodigen jullie uit    
om ook mee te komen! Zie voor    
verdere info via mail en/of uw kapoen. 

6 mei: Hmmm, lekkere wafels gemaakt door 
de burgemeester, hij wil dan ook iedereen 
laten proeven. Vandaag is het dus 
wafelverkoop! 

13 mei: Samson en Gert geven een zot 
feestje! Gewoon in uniform komen is 
voldoende. 

20 mei: Alberto heeft zin om te gaan 
picknicken! Deze vergadering gaat door van 12 
uur tot 14 uur! En vergeet zeker ‘uw speciaal 
bokes ni’! 



 

                                                                                                        

                                                                                                

                                                             

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                           

      Stevige linker: Poel mAxime thomaS rEné evelyNe     

Za 14/04 : Haal jullie beste 
sluipmoves maar boven 
vanavond! Na het tonen van 
jullie sluiptalenten doen we 
nog een kleine fakkeltocht! 
De vergadering gaat door van 
18u-20u 

29/04 : Vandaag kan je jouw 
jarenlange ervaring van het 
zoeken naar paaseieren 
bewijzen want wij spelen het 
grote paaseieren-schatkistspel 

27/05 : Vandaag 
is het jammer 
genoeg geen 

scouts! 

06/05 : Vandaag helpen we de 
paashaas met wafels verkopen      

         

                       

20/05 : Vandaag nodigt de paashaas jullie 
samen met kapoenen 1 uit voor een 
overheerlijke picknick tussen 12u en 14u. 
Mailtje volgt nog. 

13/05 : Maak die dansbenen maar al klaar 
want vandaag houden we een groot paasfeest 
met alle jeugdbewegingen van Asse!        

                                        



Liefste kabouters…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Feestjeeee!  

We mogen  wel 

vandaag op de scouts 

blijven slapen hé 

Yes ik neem 

zeker mijn 

zaklamp mee! 

En we mogen 

daar zelfs 

avondeten!! 

En ik enkele 

films! 

26/05 en 27/05 

24U in de scoutslokalen! 

VERDERE INFO VOLGT NOG ;)  



 
 

 

15 april: Spongebob is Patrick kwijt, helpen jullie hem mee met zoeken?  

 

 

 

                      22 april: De zee is vervuild, we blijven allemaal een dagje thuis. (geen 

vergadering) 

 

 

 

29 april: Fietstocht met Spongebob en Patrick, we gaan samen 

picknicken. (verder info volgt via mail)  

 

 

 

    4-6 mei: WEEKEND!!!! (verdere info volgt via mail)  

 

 

 

13 mei: Het is onderwaterfeest, feesten jullie mee?  

 

 

 

 

20 mei: : Waterspelletjes in Bikinibroek!  

 

 

  

WELPEN!!! 



Otters 

15	april:	Warm	jullie	al	maar	op	want	vandaag	gaan	
we	op	Woudloperskeuken	met	de	fiets	(	verdere	
info	volgt	)	.	 

	
22	april	:	Jammer	maar	helaas	geen	scouts	vandaag	
want	het	is	“Nacht	van	de	korte	broek”	.  

	
29	april	:	Vandaag	zullen	we	zien	wie	het	sterkste	
geslacht	is.	Dit	zullen	we	doen	door	de	grote	‘Battle	
of	the	sexes’.	 

	

	

	



6	mei	:	Haal	jullie	verkoopstechnieken	maar	boven	
want	vandaag	is	het	wafelverkoop.	 
    

	
13	mei	:	Klaar	voor	een	verfrissende	duik?	Vandaag	
gaan	we	echte	otters	zijn	en	we	gaan	zwemmen	(	
verdere	info	volgt	).	 

	
19	mei	:	Doe	jullie	dansschoenen	maar	aan	en	haal	
die	danspasjes	van	bij	Sarah	maar	boven	want	het	is	
Feestje	(	zaterdag	van18u	–	20u	)	.	 

 



Trimesterprogramma 

Bevers 
Op 15/04/2018 doet dokter Bea mee met ons aan de 

laddercompetitie.  

Op 22/04/2018 is het GEEN scouts, de leiding is druk in de weer voor 

de Nacht Van De Korte Broek.  

Op 29/04/2018 zal dokter Bea ons begeleiden 

tijdens het geheimzinnige battle of the sexes. SPANNEND!  

Op 6/05/2018 plunderen we met dokter Bea iedereen zijn zakken door 

de lekkerste wafels van het land te verkopen.  

Op 13/05/2018 gaat dokter Bea jullie leren hoe je een Bevertoren moet 

bouwen. Toon wat je in je mars hebt!  

Op 20/05/2018 zal je je volledig mogen laten gaan met 

vuile/waterspelletjes.  

Op 27/05/2018 gaan we met alle Bevers op woudlopers keuken, 

hierover nog meer informatie via mail. Hou het in de gaten!  

                         Stevige linker  

Beverleiding  

Zeno, Simon, Lennard en Alana 



Gegroet liefste jonggidsen! 

Na 2 super trimesters, een zalig weekend en knotsgekke spelletjes, is het laatste 
trimester jammer genoeg al aangebroken. Maar niet getreurd! We zijn van plan om 
er een knaller van formaat van te maken! Welke activiteiten wij voor jullie in petto 
hebben? 
Dat kom je te weten bij de mensen van Temptation!

zo 15 april Megan, die is echt 
koekerond! Ze zou nog iets 

kunnen leren van de jonggidsen van 
scouts Asse, die kunnen naar het 
schijnt keigoed QUIZZEN. Komen 

jullie allemaal bewijzen dat de 
kaas niet uit jullie oren 

loopt?

Schuif wat op Cherish! Tijd 
om in mijn bedje te kruipen. De 

leiding van scouts Asse zal ook wel 
moe zijn na het organiseren van 

Nacht Van De Korte Broek. Het is 
die zondag dus ook GEEN 

SCOUTS!

zo 22 april

zo 29 april

Tim zei 
dat de jonggidsen vandaag 

op tocht gingen! Ze gaan hun eten 
klaarmaken op een vuurkamp… oei, ik 
bedoel kampvuur! Ik denk dat hij het 

WOUDLOPERSKEUKEN noemde. Ze 
spreken af om 11u aan de scoutslokalen 

met hun fiets en een vleesje! Ze zijn 
terug aan de scouts om 

15u.



Wij hebben er superveel zin in!

Stevige linker,
Emma, Eva, Laura en Anjoeta

Het scoutsjaar is bijna op zijn 
einde gekomen. De jonggidsen sluiten 

af met een gezellige BBQ! Deze gaat door 
van 18u tot 21u. Neem allemaal een vleesje mee, 

groentjes etcetera worden voorzien door de 
leiding. Vandaag doen ze ook een nieuwe 

poging met hun kledinglijn. Vergeet dus ook 
zeker geen witte T-shirt mee te nemen!

zo 06 mei
Weet jij net als mij alles 

goed te verkopen? Zorg er dan 
voor dat je vandaag zeker 

aanwezig bent op de 
WAFELVERKOOP!

Menseuh! Menseuh! Menseuh! 
Het zijn deze zondag VUILE 

SPELLEKES! Dit gebeurt in uniform, maar 
doe onder je hemd toch zeker een T-shirt 

aan die vuil mag worden!

zo 13 mei

zaterdag 19 mei



15/04
Wij, als scoutsleiding, kunnen ons perfect 
oriënteren met kaart en kompas? 
Hoe zit dat bij jullie? 
GEOCACHE!

22/04
Gisteren was het de NACHT VAN 
DE KORTE BROEK 
Daarom is het jammer genoeg
GEEN SCOUTS vandaag. 



29/04
Wij hopen dat jullie evenveel honger en 
energie hebben als tijdens elke 
vergadering. 
WOUDLOPERSKEUKEN! (Meer info via 
mail!)

06/05
Vandaag ontwikkelen we jullie talent 
als businessmannen.
WAFELVERKOOP!

JONGVERKENNERS



13/05
Maak je maar klaar om vuil te 
worden. We nemen het vandaag 
op tegen elkaar tijdens de 
VUILE SPELLETJES!

Alle activiteit vinden plaats op de gebruikelijke uren,
tenzij anders vermeld.

Stevige linker, Marieke, Bassie, Lars, Margot <3

20/05
Het scoutskamp komt in zicht. Wij 
zijn graag goed voorbereid! 
Daarom houden we vandaag een 
heuse 
SJORNAMIDDAG!

ZATERDAG 26/05
Vandaag sluiten we het trimester 
af. Omdat we elkaar zo hard gaan 
missen houden we een 
FEESTJE!! (meer info volgt via 
mail!)



Givers - Trimester 3 

Beste Givers, 

Van harte welkom in deze oase van gastronomisch plezier! Hieronder vindt u ons gloednieuwe zes-
gangenmenu voor het derde trimester. Ook deze keer kan je punten verdienen met de gehele tak! Dit doe je 
door je telkens te verkleden/pimpen/creatief te wezen, in het soort gerechtje dat die dag geserveerd wordt 

(= hapjes/ soorten groeten en fruit/ dessertje/…) Let hierbij op! Pas als iedereen origineel genoeg de 
opdracht heeft volbracht, verdienen jullie een punt. Slechts 2 personen mogen in hetzelfde verkleed zijn, bij 
meerdere worden er punten afgetrokken! Spreek dit dus goed af. Kijk vooral ook de uren goed na, want je 

wil uiteraard geen enkel gerechtje missen! Smakelijk  

 

 

 

15 APRIL 

   Hapje/aperitief    

Om culinair te starten presenteren we een kleurrijke ninja op een bedje van honkopoly, dit geserveerd op 

een creatief schilderspalet. We verwachten je op het normale uur!  

 

 

 

22 APRIL 

   Plaspauze    

De chef moet even een noodstop houden ter hoogte van de toiletten! Momenteel zal er dus niets geserveerd 

worden. (Geen scouts) Jullie zijn uiteraard zéér welkom op ‘DE NACHT VAN DE 

KORTE BROEK’, dit 21 april in de enige echte tent op den Boekfos! Ook ouders, 

vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom! Reclame maken maar! PAS OP: 

Wanneer je origineel verkleed bent als ninja en dit ons persoonlijk komt laten zien, 

verdienen jullie een extra punt ;)  

 

  29 APRIL 

   Frisdrank/wijn/bier    

Om te voorkomen dat jullie uitdrogen organiseren we een tournée générale! Haal hierbij je beste QUIZ-

SKILLZZ boven en stretch alvast jullie urineblaas. Deze quiz is een combo van alle soorten die er 

bestaan, bereid je dus al maar voor! We verwachten je op het normale uur!  



05 MEI 

   Dessert    

LET OP! Vandaag zijn we uitzonderlijk doorlopend open van zaterdag op zondag. Zaterdagavond mag je 

jouw wandelschoenen al bovenhalen om de meest originele, mega leuke en dus niet-saaie wandeling te 

ervaren! Prop je die avond niet volledig vol, want wie weet welke lekkernijen er nog te wachten staan! We 

houden hierna een sleep-over in de scoutslokalen, waarna jullie zondag voormiddag terug naar huis mogen 

 De exacte uren/benodigdheden/informatie… zal nog worden meegedeeld op fb en via mail.  

 

 

 

13 MEI 

   Groenten & Fruit    

Vandaag hopen we op onze goede vriendin de zon want het is “goede- ouwe vuilespelletjestijd!” Voor 

diegene die het vuil worden niet volledig zien zitten… Wees niet getreurd want we combineren dit met 

waterspelletjes! OLD but GOLD. We verwachten je op het normale uur.  

 

 

 

19 MEI 

   Hoofdgerecht    

(Vlees – Kip – Veggie) 

LET OP! Vandaag zijn we uitzonderlijk open op zaterdag. Om het einde van dit prachtige jaar in 

schoonheid af te sluiten organiseren wij een fameus BBQ-Feest! Hoe we dit praktisch gaan regelen (eten 

en uren) zal nog worden meegedeeld. Maar het is al zeker en vast geen ‘gewone’ BBQ, Be Prepared   

 

 

 

PS I: Met je verkleden bedoelen we niet enkel kledij, maar dit kan ook verf zijn, een attribuut, een samenstelling van iets, 

een karton met het product erop,… Wees creatief (dan is het leuk zoals vorig trimester) en spreek goed af!                                                                                                                                                    

PS II: Check tijdig fb en voor de ouders jullie mail! Alle nodige en nuttige informatie zal steeds genoeg op voorhand 

meegedeeld worden.                                                                                                                                                                   

PS III: De leiding kijkt al ongelooflijk uit naar het kamp…  Alles geven met de examens en daarna komt de beste periode 

van het jaar. Info over kamp en de kampscougi zal er tijdig zijn!                                                                                            

PS IV : Vragen/ opmerkingen/ ernstige problemen/… Je kan ons altijd aanspreken of een mailtje sturen naar de takleiding 

(Lars), Wij bijten niet ;)                                                STEVIGE LINKER, De Enthousiaste Giverleiding                                    



Jincation
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