September en oktober

Voorwoord
Beste ouders,
Aan het begin van deze eerste bubbel willen wij, de groepsleiding, even het woord tot jullie
richten. We willen even van dit voorwoord gebruik maken om het jaarthema uit te leggen,
alsook even toelichten wat jullie allemaal in deze bubbel kunnen vinden.

Het jaarthema
Minder is meer. Scouts en Gidsen Vlaanderen gelooft dat het anders kan. Door minder voedsel
weg te gooien, minder energie te verspillen, minder afval te veroorzaken. En vooral met veel
meer bewustzijn, meer liefde en meer respect voor de natuur.

Wat kan je in deze bubbel vinden?
Hieronder volgt kort alle praktische info die u als ouder nodig hebt, wanneer uw kind zich
aansluit bij onze scouts. Er staat informatie over het lidgeld, over het uniform, maar ook een
kalender waarin u alle informatie vind van alle grote activiteiten dit jaar (zelfs de kampdatum
). Vervolgens wordt ook de leiding van elke tak kort voorgesteld en vindt u de vooruitblik
van elke afzonderlijke tak.

Ik lees wel bubbel, maar wat is de bubbel?
De bubbel is 2-maandelijks boekje dat informatie bevat over allerlei dingen. Zo bevat het een
overzicht van de nieuwe zondagactiviteiten maar ook een terugblik naar de zondagactiviteiten
van de vorige 2 maanden. Ook kan u meer lezen over onze grote activiteiten zoals het
groepsweekend, het spaghettiweekend en andere activiteiten die wij voor jullie of jullie
kinderen organiseren. De bubbel die krijg je per mail toegestuurd en kan je steeds raadplegen
op de site, www.scoutsbets.be .
Bij extra vragen mogen jullie ook steeds de groepsleiding contacteren (gegevens verderop in
de bubbel) of ons of de andere leiding gewoon aanspreken aan de scoutspoort. Afsluiten
willen we graag door jullie even te bedanken voor het vertrouwen in onze scouts en onze
leiding. Wij vinden het erg leuk dat we elk jaar meer kinderen kunnen ontvangen.
Een stevige linker,
Robbe, Yarne en Lode

Wat is scouting?
Als jeugdbeweging richt scouting zich naar kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. Meer
dan 82.000 jongens en meisjes zijn lid van SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN. Samen met hun
leiding spelen en werken ze per leeftijdstak in één van onze 600 plaatselijke groepen in
Vlaanderen. Daarmee is SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN de grootste scouts- en
gidsenorganisatie van het land.
Scouts en gidsen leren samenleven in ploeg en steken hun handen uit de mouwen. Op kamp,
op tocht en tijdens wekelijkse activiteiten leren ze samen met anderen kiezen en beslissen.
Al doende leren ze ook hun plan trekken: vuurtje stoken, eigen potje koken, op avontuur...
Scouts en gidsen houden van de natuur en zetten zich in voor elkaar en voor anderen.
SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN wil in het kader van de vrije tijd bijdragen aan de
opvoeding en ontplooiing van kinderen en jongeren; als individu, in groep en binnen de
samenleving.
Als scouts en gidsen proberen wij zelfwerkzaamheid, engagement, medebeheer, dienst en
ploegwerk te realiseren.

Missie van SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN:
Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is,
in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden
komen we op voor onze omgeving en
voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen
in een rechtvaardige wereld.

Het uniform
Met het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen Vlaanderen en
verwijs je naar de waarde van de beweging. Een uniform geeft aan leden en leiding de
mogelijkheid om iets gemeenschappelijks te veruiterlijken.
Graag zien wij alle leden en leiding steeds verschijnen in uniform!!!
Voor Kapoenen en Kawellen bestaat het uniform uit een scoutsdas en een T-shirt
gekentekend door Scouts Laetitia Geetbets. Voor de Jogi’s, Givers en Jins bestaat het
uniform uit dezelfde scoutsdas, T-shirt en een scoutshemd. Wanneer je verschillende keren
zonder uniform verschijnt op de formatie zullen we je huiswaarts sturen. (Natuurlijk krijgt
iedereen in het begin de tijd om het uniform aan te kopen).
Voor elke scoutsactiviteit hebben jullie de mogelijkheid om de scoutskledij te passen bij het
uniformenteam. De T-shirten en dassen zijn rechtstreeks bij ons te verkrijgen. De
scoutshemden, bruine pullen en rokken of broeken (deze laatste twee zijn niet verplicht!)
bestellen wij in de scoutsshop voor u en kan u nadien bij ons afhalen.
Andere scoutsmaterialen of kledij vind je in de Hopper, de nieuwe scoutsshop.
www.hopper.be

Wat doe je best aan om naar de scouts te komen?
We plannen onze activiteiten zoveel mogelijk buiten dus is het noodzakelijk dat je voordat je
je zoon/dochter naar de scouts brengt eens naar buiten kijkt om te weten welk weer het is.
Zo kan je jouw zoon/dochter voorzien op de juiste kledij! Zorg er ook steeds voor dat je
zoon/dochter kleren aan heeft die vuil mogen worden. Je beste kleren of de nog blinkende
schoenen kunnen dus best in de kast blijven.

Wat laat je best thuis als je naar de scouts komt?
Een GSM, MP3-speler en dergelijke materialen kan je best thuis laten. Het is niet onze
verantwoordelijkheid als je deze stuk doet of kwijt raakt. Voor de jongste takken mag een
GSM helemaal niet. Indien uw zoon/dochter deze toch nodig heeft i.v.m. eventuele
problemen, overleg dan altijd even met zijn/haar leiding.

Wat moet nu waar op het hemd?

Scouts Laetitia
Geetbets

Het uniformenteam
Kapoenen:
Kawellen:
Jogi’s:
Givers:
Jins:

Katrijn Pelgroms & Frederik Bottelier
Sybe Monette & Yorien Pelgroms
Hanne Es
Ignace Dupont
Brecht Blockx & Lise Everaerts

Het lidgeld
Door lidgeld te betalen, word je lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen en dit geld dient voor
meer dan alleen de verzekering. Even een woordje uitleg. Om ons plaatselijke scouts- en
gidsenwerking te ondersteunen staat er een hele pedagogische en administratieve staf klaar.
Deze ondersteuning bestaat zowel uit vrijwilligers die allerlei projecten coördineren als
vormingsmomenten en begeleiding leiding, als ook het ontwerpen van websites, of het
verzorgen van de public relations (bijvoorbeeld de posters met 'Scouting da’s durven’). Maar
ook het afsluiten van goede verzekeringspolissen, het verzorgen van de ledenadministratie
en het opmaken en versturen van facturen behoren tot die ondersteunende taken. En om
deze ondersteunende diensten te kunnen aanbieden voor een scouts- en gidsenwerking
voor heel Vlaanderen zijn er dan ook centjes nodig. Het lidgeld is naast overheidssubsidies
de belangrijkste bron van inkomsten waar Scouts en gidsen Vlaanderen kan over beschikken.
Wij verhogen het door Scouts en Gidsen Vlaanderen vastgelegde lidgeld. Hiervoor krijgen
jullie in ruil het jaarteken, drinken (water) op de zondagactiviteiten, in de koude maanden
krijgen de leden een warme chocomelk en zorgt de leiding voor knotsgekke activiteiten. Het
lidgeld bedraagt dit jaar 37 euro.
Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u. Mocht dat niet zo
zijn, dan zoekt de groepsleiding in alle vertrouwen graag mee naar een oplossing hiervoor.
Degene die het lidgeld nog niet betaald hebben kunnen dit als volgt doen via overschrijving.
Wij willen jullie allen oproepen om het op deze manier te doen en niet meer met cash geld
te betalen.
Wat te doen:
Bedrag: € 37
Rekening nummer: BE59 734-0022424-26
Mededeling: lidgeld + naam + tak

Kapoenen

Het leven van een kapoen (6-8 jaar) is er
één vol spel, fantasie, creativiteit en
expressie.
Spelenderwijs en ongedwongen ontdekken
we samen met hen de wereld. De leiding
gaat hierbij uit van het kind zelf, van wat
hen boeit en aanspreekt.

Kawellen
Wie tussen 8 en 11 jaar is, kan meespelen
bij de kabouters of welpen. Het is typisch
voor welpen en kabouters dat ze zelf
dingen leren doen. Ze krijgen ruimte en
kansen om dingen uit te proberen en van
elkaar te leren. De werking wordt ingekleed
met
verhalen en fantasie. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het Jungleboek en Kalisandra.
Zo komt het dat vaste kleine groepen
"nesten" of "volkjes" genoemd worden.
"Raadsrots" of "Hunkerbunker" is het
moment waarop welpen en kabouters gaan
samenzitten om over vanalles te kletsen en
mee te beslissen.

Jogi’s
Jonggidsen en jongverkenners (11 - 14 jaar)
trekken er graag op uit in de natuur of
verkennen hun buurt. In vaste leefgroepjes
of patrouilles werken ze samen en
nemen ze initiatieven: van kattekwaad tot
leuker. Jonggivers krijgen een waaier van
mogelijkheden om mee te beslissen, zelf de
handen uit de mouwen te steken en allerlei
vaardigheden onder de knie te krijgen.
Stilaan leren ze dat scouting niet stopt als
de
vergadering is afgelopen.

Givers

Bij de gidsen en verkenners (14 - 17 jaar) is
er ruimte voor grotere projecten. Met de
groep een snuifje avontuur realiseren, of
uitgedaagd worden door elkaar.
Vanuit eigen interesses op zoek gaan naar
zichzelf tussen soortgenoten. Dit door
typische activiteiten of door een
experiment waaraan gidsen/verkenners in
kleine groepjes mee voorbereiden. In hun
'parlement' maken ze regelmatig afspraken
en evalueren ze hun werking.

Jins
Jin, Jij en Ik een Noodzaak. Jins (17 jaar)
leven één of twee jaar intens samen in hun
jintak. In hun eigen 'jonge' stijl werken ze
gekke activiteiten, projecten en zelfs hun
kamp uit. Al doende leren ze samenwerken
en verantwoordelijkheid opnemen. Hieruit
groeit engagement voor de groep en voor
de samenleving.

Wie is wie?
De groepsleiding:
Samen met de volledige leidersploeg staat er ook dit jaar een hoofdleidingsploeg voor jullie
klaar. Yarne, Robbe en Lode zullen ook dit jaar voor al jullie vragen klaar staan.
Hun kan je altijd bereiken via: hoofdleiding@scoutsbets.be
OF
Lode Haest:
0498 52 36 84
Yarne Dekelver:
0479 66 84 16
Robbe Schepmans:
0493 71 39 11

Kapoenen:
Bram Poulussen (Poulie)
Lode Haest (Haesje)
Lotte Gooris (Boitsie)
Katrijn Pelgroms (Trijntje)
Liz Demeur (Katalina)
Bo Luyten (Botje)
Frederik Bottelier (Britney)
Jens Van Laer (Sparky)

0471 78 97 01
0498 52 36 84
0493 76 25 83
0471 44 09 25
0475 62 15 97
0479 19 05 23
0473 14 91 75
0498 51 24 39

E-mail: kapoenenleiding@scoutsbets.be

Kawellen:
Coraline Kusters
Lieke Roosbeek
Yarne Dekelver
Gwen Claesen
Kimberly David
Sam Luyten
Yorien Pelgroms
Sybe Monette
Jesse Cultiaux

0473 58 95 25
0478 81 61 52
0479 66 84 16
0470 86 25 43
0472 46 59 41
0479 19 10 07
0471 12 58 55
0468 24 92 62
0499 63 84 72

E-mail: kawellenleiding@scoutsbets.be

Jogi’s:
Hanne Es
Vince Demeur
Tibo Vanden begin
Gythe Monette
Dez Hennus
Wout Schepmans
Vincent Bottelier

0495 76 21 50
0471 63 00 37
0474 73 39 47
0476 30 37 39
0477 29 03 94
0495 62 07 26
0471 24 48 93

E-mail: jogileiding@scoutsbets.be

Givers:
Sander Buntinx
Robbe Boyen
Justine Bastijns
Robbe Schepmans
Jellis Peeters
Ignace Dupont

0495 56 07 66
0495 66 72 93
0470 21 78 59
0493 71 39 11
0491 19 77 84
0499 20 89 35

E-mail: giverleiding@scoutsbets.be

Jins:
Lise Everaerts
Brecht Blockx

0499 74 37 15
0471 68 33 27

E-mail: jinleiding@scoutsbets.be

Alle leiding:
E-mail: leiding@scoutsbets.be

Persoonlijke emailadressen:
Pas deze formule toe:
voornaam.achternaam@scoutsbets.be

Nacht van de trappist
Wij nodigen alle ouders, grootouders, vrienden, iedereen uit op onze vierde editie van nacht
van de trappist.

Waar?
Nacht van de trappist vindt plaats op 2 november 2017. Het zal doorgaan in een verwarmde
tent op de Warande te Rummen. De deuren zullen open gaan om 20u en de inkom is
volledig gratis. Vrije giften zijn wel altijd welkom!

Wat?
Een moment waar u de mogelijkheid krijgt om te proeven van talrijke trappisten en andere
lekkernijen.

Voor wie?
Deze avond is vooral gericht op jullie, de ouders van onze leden en ook jullie vrienden. Zelfs
als je gewoon even wilt komen kijken of zin hebt in een gezellige babbel dan is dit the place
to be.

Meer info?
Wil je graag nog meer weten over deze avond aarzel dan niet en spreek ons aan.
Binnenkort zullen jullie ons op verschillende affiches kunnen zien hangen in de buurt!
Ook is er een facebook-pagina van Nacht van de Trappist.

Nacht van de jeugd
Vorig jaar hebben we een schitterende editie van nacht van de jeugd gehad. Natuurlijk kan het
dit jaar alleen maar NOG beter worden.
Naar jaarlijkse traditie proberen we de fuif zo goedkoop mogelijk te houden. Voor 20 euro kan je
20 bonnetjes kopen. Omdat sfeer en muziek zeker zo belangrijk is hebben we ook weer een
prachtige verzameling aan Dj’s weten te strikken.
Dit jaar zullen De Party Granny’s, Kwijt Trek System, Smiley Beats Brüders en talent uit eigen huis
DJ Ridoo zorgen dat de danskriebels naar boven komen. Dus heb je nog eens zin om de beentjes
los te komen zwieren en een danske te placeren, kom dan zeker een kijkje nemen op zaterdag 3
november!
Dit jaar zal er ook een 30+ tent zijn, waar de platenruiters de goede oude klassiekers uit de
platenkast zullen halen, zodat zowel jong als oud hun dansplezier kunnen beleven!
Kaarten zijn te verkrijgen bij de givers, jins en leiding. Aan voorverkoop zullen ze 5€ kosten.
Meer informatie vind je ook op de fuifsite: http://fuif.scoutsbets.be ,maar ook op de facebookpagina van Nacht van de Jeugd.

Gezinsdag
Net zoals vorig jaar gaan we ook dit jaar een gezinsdag organiseren. Dit is een speciale
activiteit waarop leden alleen mogen komen als ze minstens 1 van hun ouders mee brengen.
Ook broers en zussen van alle leeftijden zijn welkom. Op deze prachtige dag kunnen jullie als
ouders/broers/zussen ook eens ontdekken wat wij als scouts allemaal doen.
De gezinsdag zal dit jaar plaats vinden op Zondag 14 oktober. Meer info zullen jullie snel
ontvangen!

Jaarkalender
September
Scoutsactiviteiten (zondag van 14u tot 17u)

Oktober
Scoutsactiviteiten (zondag van 14u tot 17u)
Zondag 14 oktober: Gezinsdag

November
Scoutsactiviteiten (zondag van 14u tot 17u)
2 november: Nacht van de trappist
3 november: Nacht van de jeugd

December
Scoutsactiviteiten (zondag van 14u tot 17u)
15 december: Scoutsdrink(t)
Geen activiteiten tijdens de kerstvakantie

Januari
Scoutsactiviteiten (zondag van 14u tot 17u of avondactiviteiten (de leiding heeft examens).

Februari
Scoutsactiviteiten

Maart
Scoutsactiviteiten (zondag van 14u tot 17u)
9 – 10 maart: Spaghettiweekend

April
Scoutsactiviteiten (zondag van 14u tot 17u)
5 – 7 april: Groepsweekend

Mei
Scoutsactiviteiten (zondag van 14u tot 17u)

Juni
Scoutsactiviteiten (zondag van 14u tot 17u)

Juli
16 – 26 juli scoutskamp: info volgt nog!

KAPOENEN
Hoi lieve kapoenen en kapoenenouders!
Wij zijn Frie en Nowan, 2 gekke bosmuizen die jullie dit jaar mee
op avontuur gaan nemen. Wij zijn de hoofdpersonages van het
boek: “De steen van Nowan”. Samen met Trijntje, Sparky,
Bwatsie, Haesje, Poulie, Botje, Britney & Katalina gaan we
genieten van onze zotte avonturen. Om de twee weken doen
we een speciale activiteit. Deze activiteiten zorgen ervoor dat
jullie heel ons verhaal te horen krijgen en ook zelf gaan mogen
beleven! Hoe leuk is dat?! Wil dit zeggen dat wij maar om de
twee weken scouts hebben! Nee, zot! Scouts is elke zondag,
maar de andere weken spelen wij activiteiten in andere thema’s
zoals: dino’s, piraten, zeemeerminnen, draken, prinsessen,
ridders, dieren, indianen, ruimtewezens, tractors, raceauto’s,
eenhoorns…. Wil dit zeggen dat mama en papa dit boek moeten
gaan kopen in de winkel? Nee, zeker niet, want dan zou jij het
einde van het verhaal al weten! Dit mag je pas op het einde van
het scoutsjaar weten!
Ons verhaal is speciaal ontwikkeld voor de leeftijd van de beste
tak op de scouts, de kapoenen! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons! We zien jullie
snel op de scouts!
Muizenlekjes en pootjes,
Frie & Nowan

Frie en Nowan stellen voor: ‘De
kapoenenleiding’
TUUT TUUT,

Trijntje

Dag lieve kapoenen, ik ben Trijntje. Sommigen van
jullie kennen mij nog wel van vorig jaar, aangezien ik
toen ook al leiding was van de fantastische kapoenen!
Als ik niet rondreis met kapoenen in mijn trein, zit ik
liedjes te toeteren! Door de week parkeer ik mijn trein
in het station van Leuven, hier leer ik over diertjes en
plantjes. Ik heb twee zussen, die jammer genoeg geen
treinen zijn! Eentje lijkt wel heel hard op mij: Yorkske.
Yorkske is geen trein, maar wel een hondje. Stiekem
zie ik liever poesjes, maar niet vertellen aan haar hé!
Als jullie ouders jullie niet naar de scouts kunnen
brengen, mag je me altijd bellen! Er is plaats genoeg in
mijn treintje! Tot zondag!
Lekjes!

Hallo Kapoentjes!

Sparky

Mijn naam is Sparky, dat rijmt op knettergekkie!
Want ik ben wel een beetje knetter en een beetje
gek. Dit jaar is het het eerste jaar dat ik leiding ben,
best wel spannend.
Naast scouts heb ik ook als hobby vuurwerk. Klinkt
heel zotjes, maar dat komt omdat mijn over-overover-grootvader Sparkonus vuurwerk heeft
uitgevonden. Hij heeft zijn grote ‘Uitvindersboek’
nagelaten met heel veel geheime recepten en tips
over hoe je het best met vuurwerk omspringt!
Dit jaar wordt dus sowieso een spetter van
formaat, zeker met jou erbij.
Vele sprankelende groetjes,
Sparky

Dag liefste Kapoentjes van me,

Botje

Na onze spetterende ruimtereis, ga ik samen met jullie
weer een leuk jaar beleven! Dit is mijn 2de jaar als
kapoenenleiding en ik kijk er ook deze keer ontzettend
veel naar uit. In de week kunnen jullie mij terugvinden
in Leuven, waar ik studeer voor Juf Kelly. In het
weekend woon ik in mijn schelpje dat zich in
Kortenaken bevindt. Op zondag ben ik net zoals jullie
te vinden op de scouts <3 Ik heb ook nog een tweeling
visje Sam en een broer Sil. Ik hoop dat we samen veel
plezier mogen beleven wat zeker en vast zal lukken!!!
Je Kapoen,
Botje

Dag mijn lieve oogappeltjes

Poulie

Ik ben Pouli en ik ben 19 jaar oud. Dit is mijn tweede
jaar als leiding en ik heb terug gekozen voor de leukste
tak van heel de scouts: De Kapoenen (de tak van goud)
!!! Doorheen de week ben ik aan het studeren in
Diepenbeek. Ik volg de opleiding voor kinesist. Ik heb
een goed evenwicht, maar soms heb ik toch nog wat
hulp nodig van mijn goede vriend Sander.
In het weekend kom ik terug naar huis en iedere zondag
zal je mij terugvinden op de scouts in Grazen waar ik je
opwacht met leuke en toffe spelletjes. Naast de scouts
heb ik ook nog een andere hobby, namelijk wielrennen
en vlees eten. Ik ben goed in fietsen, maar soms rij ik
nog in de beek. Ik heb ook een mooi hondje thuis zitten
waar ik elke zaterdag mee speel.
Laten we er een SUPERTOF scoutsjaar van maken.

Hey kapoentjes,

Katalina

Mijn naam is Katalina, ik ben 21 jaar en ben dol op
hondjes in alle kleuren, geuren en vormen.
Toen ik zo oud was als jullie zat ik ook al op de scouts,
al 15 jaar dus. De kans is dus zeer groot dat jullie mij
wel al eens gezien hebben. Ik heb 1 broer(tje) Vince,
niet de grootste, maar wel de oudste van de scouts.
Tot en met Kerst woon ik in Kortenaken, maar daarna
ga ik terug wat tijd doorbrengen in Leuven, waar ik
pedagogische wetenschappen studeer. In mijn vrije tijd
speel ik voetbal in een ploeg met allemaal meisjes. Ik zeg
nu wel dat ik voetbal speel, maar eigenlijk zit daar maar
gewoon altijd op de bank.
Op zich is dat allemaal niet belangrijk… Want er is maar
maar één ding dat telt, en dat is dat ik er
ongeloooooooooooooooooofelijk veel zin in heb!!
Tot gauw!

Britney

Britney

Haloooo lieve kapoentjes, mijn naam is Britney.
Dit is ook een jongensnaam, ookal zeggen ze van nie!
Lachend kakske is verleden tijd,
Maar mijn enthousiasme ben ik zeker nog niet kwijt!
Ik heb een kat en ook een broer.
En mijn broer doet altijd heel stoer!
Ik daarentegen hou heel veel van dansen en verwennen,
Zo zullen jullie mij dit jaar zeker leren kennen!
Dit is mijn eerste jaar leiding,
En ik heb er super de super veel zin in!!
Wil je nog iets over mij weten?
Ik heb nog nooit iemand gebeten!
Xxx je kapoen Britney

Hoi allemaal, mijn naam is Bwatsie!

Bwatsie

Ik zal mezelf kort even voorstellen. Ik ben 23 jaar en
voor mijn tweede jaartje leiding. Ik heb alvast super
veel zin om aan het nieuwe scoutsjaar te beginnen!
Door de week verblijf ik in het mooie Leuven en
leer ik hoe je bier moet maken. In mijn vrije tijd trek
ik vele fotootjes van mijn hond Tinneke en kat
Kater Damiaan, waarmee ik graag tijd doorbreng. In
de tijd die nog overblijft ga ik af en toe wat fluffige
eenhoorns knuffelen. Zo, nu weten jullie al wat
meer over mij, maar uiteraard kunnen jullie mij elke
zondag nog veel beter leren kennen! Ik kijk er alvast
super hard naar uit! Jullie toch ook?
Vele groetjes van het zonnekindje!

Hallootjes allerliefste Kapoenies!

Haesje

Mijn naam is Haesje en ik ben 25 zomers jong. Door de
week kan je mij vinden in Leuven maar in het weekend
slaap ik bij mijn mammie of pappie in Herk-de-Stad. Ik
heb twee lieve zusjes genaamd Lynn en Nele, die zitten
jammer genoeg niet op onze scouts. Mijn hobby is
natuurlijk scouts maar ik ga ook heel graag naar een
voetbalmatch van Genk kijken (ook al weet ik stiekem
dat STVV veel beter is). Ook zet ik mij graag in voor het
jeugdhuis van Herk. Ik ben al een dagje ouder dus op
die manier probeer ik mij toch nog een beetje jong te
voelen.
Dit jaar begin ik al aan mijn achtste jaar leiding dus ik
heb al de juiste tips & tricks om er een super mega
fantastisch en dol leuk jaar van te maken! Ik heb er
heel veel zin in en hoop jullie ook.
Dikke knuffels,
Haesje

Frie en Nowan stellen voor: ‘De vooruitblik’
24 september
30 september
7 oktober
14 oktober
21 oktober
28 oktober

4 november

Startdag! Angela Merkt dat haar ei kwijt is!
Hoofdstuk 1: Leven da’s durven! ( je mag je als muis verkleden)
Haesje over!
Gezinsdag! Meer info volgt, maar dit wordt knotsgek, megacool!
Hoofdstuk 2: Ridder Satodelatoer en Prinses Frietifoer (kom als een
stoere ridder of ben jij eerder een knappe prinses?)
Rook Rook Rook, was dat een SPOOK? (We vieren Halloween,
verkleden dus)
Vandaag is het geen scouts, want de leiding heeft een feestje
gegeven. Jullie tantes, nonkels, buren, juffen, meesters, mama’s en
papa’s zijn wel welkom op onze TrapistenAvond op vrijdag 2
november en Nacht van de Jeugd (met 30+ tent) op zaterdag 3
november (zie bubbel voor meer informatie).

Frie en Nowan stellen voor: ‘De
KapoenenPull’
Dag Kapoenenouders,
Nu het scoutsjaar weer goed van start is gegaan, kunnen jullie zoals elk jaar de gele
kapoenen-pullen bestellen. Dit is zeker niet verplicht! De pullen zullen

rond de 20 euro

kosten (afhankelijk van het aantal bestellingen). Er is keuze uit volgende maten:

116, 128,

140, 152. Bestellen kan door een e-mail te sturen naar dit e-mailadres:
kapoenenleiding@scoutsbets.be, met de naam van je kapoen en de maat van de pull. Er zijn
enkele pasmaten beschikbaar op de scouts waarvan jullie gebruik kunnen maken. Bestellen
kan

tot zondagavond 21/10. Er komt eventueel nog een scoutspull in het late scoutsjaar

maar hier is nog geen zekerheid/duidelijkheid over. We benadrukken dat beide truien geen
verplichting zijn! Voor de betaling krijgen jullie later een mail, dit is afhankelijk van het aantal
bestellingen.

Kawellen
Wie is jullie Leiding?
Hallo Binken!!
Mijn naam is Yarne, ik ben ook gekend als Henry.
20 jaar geleden ben ik geboren in een stad waar zich nu
één van de best Belgische topploegen huisvest,
namelijk Sint-Truiden. Je kan me daar dus iedere
thuismatch vinden.
Het is mijn derde jaar leiding en ik heb gekozen voor
jullie, de kawellen. Vele van jullie kindjes ken ik al en ik
vind het gewoon leuk om nog is met jullie een jaartje
door te brengen.
Het is niet omdat ik jullie goed ken dat jullie veel van
mij weten è. Hier volgt dus wat info:




Ik studeer elektromechanica in Diepenbeek, het is mijn laatste jaar vooraleer ik naar
de grote stad Leuven ga om nog een beetje langer te studeren.
Ik supporter voor STVV en eet graag smurfentaart!!
Ik ben de oudste mannelijke leiding van de kawellen en dus ook de gene met het
meeste verstand :D

A+
Yarne
Dag lieve kawellen, mijn naam is Sybe!
Ik ben 18 jaar en dit jaar is mijn eerste jaar als leiding, ik vind het
suuuper spannend! Mijn hobby’s zijn natuurlijk scouts, maar
naast de scouts ben ik ook nog te vinden op het voetbalterrein
van SC Donk. Ik ben natuurlijk ook een supergrote supporter van
de beste ploeg van het land, KRC Genk!
Mijn lievelingseten is dan ook wel spaghetti van de scouts en ik
eet echt suuuuuper graag appelmoes, jammie! Naast al het
spelen, studeer ik orthopedagogie in Diepenbeek. Op de scouts
heb ik ook nog een lieve oudere zus, Nette. Ik kijk er alvast naar
uit om dit jaar super toffe spelletjes samen met jullie te spelen!
Groetjes!

Koek koek, ik ben Winnie/Coraline En ik kijk er heel hard naar
uit jullie elke week te zien. Ik hou van lachen, zingen, mij
amuseren In de week vind je me in Leuven, daar ben ik voor
leraar aan het studeren. Ik ben een tijdje weg naar Suriname
om les te geven We gaan dit jaar samen veel leuke
momenten beleven Ik heb een toffe hond, een broer en een
zus Kus kus kus

Dag liefste kawellen, mijn naam is muppie! Een aantal van
jullie zullen mij wel al kennen van bij de kapoenen een aantal
jaar geleden, de rest zal mij dit jaar nog wel leren kennen ;)
Mij kan je altijd terugvinden in Halen, waar ik woon bij mijn
liefste oma’tje. Ik zit in mijn laatste jaar orthopedagogie, zo
kan ik later voor mensen gaan zorgen, jong én oud! Maar voor
ik ga werken, zal ik dit jaar nog wel voor jullie zorgen. Ik heb
ook een klein lief hondje, genaamd Davinci, en dat is mijn
allerbeste vriend. Ik hoop dat jullie evenveel zin hebben om
er een top jaar van te maken!
Veel lieve groetjes, muppie!

Hallo liefste Kawellen!! Ik ben Gwen, maar sommige onder jullie
kennen me ook als Claesje. Ik ben 19 jaar oud en dit is de eerste
keer dat ik bij de kawellen in leiding sta, best wel spannend dus! In
het weekend woon ik in Geetbets, maar in de week kan je me
terugvinden in Leuven waar ik Pedagogie ga studeren. In het
weekend ga ik het allerliefst elke zondag naar de scouts maar
daarnaast vind ik het ook fijn om met mijn paardjes en mijn hondje
Marcel te gaan wandelen.
Ik hoop dat we er samen een heel leuk jaar van gaan maken, ik
heb er alvast suuuper veel zin in!! 😊

Hoi kawellen, ik ben Jesse en dit is mijn allereerste jaar als
leiding. Ik kijk er heel hard naar uit om jullie leiding te worden!
Ik ben 18 jaar oud en studeer voor leerkracht secundair
onderwijs aan de pxl in Hasselt (ja stiekem ging ik graag naar
school). Buiten de scouts heb ik ook nog een andere hobby,
namelijk circus. Dit kan er voor zorgen dat ik me soms als een
clown zal gedragen.

Dag lieve kawellen Yorkske hier!! Jullie zijn allemaal mijn kapoenen
geweest, dus ik kijk er naar uit om weer een jaar met jullie te
beleven!! Buiten kleine kindjes ambeteren, doe ik dat in het school
met de grote kindjes. Daarnaast toeter ik ook nog een beetje in mijn
vrije tijd. Ik heb heel veel zin om er een fantastisch jaar van te maken
met jullie.

Heeey, liefste kawellen! Ik ben superblij dat ik dit jaar weer
jullie leiding mag zijn! Mijn naam is Lieke Roosbeek, of
sommige zeggen wel eens Lili en ben 20 jaar oud! Ik woon in
Geetbets, heb 1 zus Lotte en een puppy Lilo. Overdag ben ik te
vinden in Leuven, waar ik op kot zit en pedagogische
wetenschappen studeer! Mijn lievelingseten is spaghetti,
frieten en chocolaaaaade! Ik hoop dat wij samen een tof, leuk,
geweldig, wat zeg ik? Fantastisch jaar gaan beleven!

Vooruitblik
23 september 2018: Startdag
30 september 2018: Lila Lollie Pop
7 oktober 2018: Woesssssscccchhhhhh
14 oktober 2018: GEZINSDAG, dit is geen gewone scoutsactiviteit. Hier volgt nog meer
informatie over via mail.
21 oktober 2018: Het leven is geen baksteen
28 oktober 2018: Een aap eet graag bananen
2 november 2018: Nacht van de trappist
3 november 2018: Nacht van de jeugd
4 november 2018: GEEN SCOUTS

Jogi’s
Wie is de leiding?
Wie zijn ze, wat drijft hen?

Hallo allerliefste jogi’s, ik ben Vince! Ik heb er megaveel zin in
om er weer een fantastisch jaar van te maken! Ik ben al 9(!) jaar
leiding op de scouts, waardoor ik al veel ervaring heb en velen
van jullie al door en door ken! 😀
Ik ben afkomstig van Kortenaken waar ik samen opgroeide met
mijn zus Liz. Maar ik verblijf het meest in Leuven waar ik zieke
kindjes help! Je kan dus met al je pijntjes bij mij terecht! Naast
mijn tofste, belangrijkste, leukste en coolste hobby speel ik ook
graag gitaar.

Hallo, mijn naam is Hanne en ik ben een gezonde boerendochter
met 20 lentes op de teller. Dit is mijn 3e jaar als leiding. Door de
week studeer ik voor kinesist in Leuven, maar in het weekend
woon ik op de boerderij bij mijn ouders en mijn hondje Beau
tussen de koeien. Mijn hobby’s zijn tractorrijden, paardrijden en
natuurlijk scouts.
Ik ben er dit jaar bij om jullie kort te houden. Ik heb namelijk een
grote mond waarmee ik heel hard kan brullen ;-). Maar jullie
mogen ook een beetje lief zijn, want eigenlijk heb ik maar een
klein hartje, vooral in het donker.
Ik ben helemaal klaar om er met de jogi’s een #fendtastisch jaar van te maken.

Dag iedereen, mijn naam is Tibo en ik ben 19 jaar oud. Dit is mijn
tweede jaar als leiding en ik kijk er naar uit om er een tof jaar van te
maken.
Als ik niet op de scouts ben, dan kan je me vinden in Geetbets of in
Leuven. Mijn totem is komische brulaap en mijn lievelingseten is
spek. Ik ben een initiatiefnemer en intelligent.

Hey, ik ben Wout
En ik voel me aangetrokken tot het woud
Een touw en een stok,
daar kan ik een heel kamp mee op schok.
Geen spel is te veel voorbereiding voor mij
Ik maak graag alle kindjes blij
Ik slaap met plezier met een matje op de vloer.
Ik ben trouwens ook een appelboer.
Ben ook de jongste thuis, ik heb niet 1 maar 2 broers
Ik ben op mijn jonge leeftijd nog aan het studeren
en ga jullie allen veel scouteske dingen leren.
Een woord dat niet bestaat is nactor,
maar ik speel het liefste met mijn tractor.
Voor jullie vragen kunnen jullie altijd bij mij terecht.
Ik ben de persoon die de situatie nooit verslecht.
Met mij hou ik jullie een heel jaar zoet.
Het licht uitdoen dat kan ik heel goed.
Woooow de verteltijd van dit gedicht is voorbij gevlogen,
Ohja ik woon ook nog in Hogen.

Hallo, ik ben Vincent en ik ben 20 jaar oud. Al van jongs af aan speel ik graag
soldaatje. Vandaar studeer ik aan het KMS, dat is een moeilijke afkorting voor
‘K weet niet hoe hard moet leren, Met geweertjes spelen en Super veel
sporten’ Alè, dat denk ik toch ;-) Vandaar dat ik ook heel graag sport, maar dat
had je misschien al gezien.
Omdat ik scouts suuuuperhard gemist heb, ben ik dit jaar teruggekomen om er
een supertof jaar van te maken. Ik kan niet wachten om terug superleuke
spelletjes te maken.

Hey allemaal, ik ben Gythe! Ik ben 20 jaar oud en woon in Rummen.
Mijn grootste passie is natuurlijk scouts, maar daarnaast loop ik ook
heel graag. Dit is mijn derde jaar als leiding.
Ik heb ook een broer, Sybe, die dit jaar aan zijn eerste jaar als
scoutsleiding begint. Door de week leef ik Leuven, waar ik hard aan
het studeren ben voor mijn diploma rechten.
Dit is een korte beschrijving, maar jullie zullen mij wel beter leren
kennen doorheen het scoutsjaar!

Hallo, ik ben Sam! Ik ben een heel lief meisje dat heel graag
leiding wordt van de jogi’s. Vorig jaar was ik leidster van de
kawellen, maar ik zou graag wat stoerdere dingen doen.
Vandaar dat ik heel graag het jaar met de jogi’s ga doorbrengen.
In de week kan je me terugvinden in Leuven, waar ik graag de
bloemetjes buitenzet en ook af en toe eens studeer. Ik heb een
tweelingzus Bo en een jongere broer Sil.

Ik zeg niet zo veel, maar als ik iets zeg dan zal iedereen luisteren en heb ik dan ook meestal
gelijk ;-).
Ik ben zeer benieuwd naar dit jaar en hoop dat jullie even enthousiast zijn om vele stoere
zondagen mee te maken.

Dag allemaal, mijn naam is Dez met een ‘z’ en ik ben 19 jaar. Ik doe
mijn tweede jaar met superveel zin bij de jogi’s. In Loksbergen ben
ik geboren en getogen.
Mijn allerleukste hobby is natuurlijk scouts, maar je kan me ook
terugvinden in het jeugdhuis van Diest, waar ik vanalles organiseer.
Ook heb ik veel beesten thuis zitten, dus ik weet wel hoe ik jullie
moet aanpakken ;-) ! We gaan er een tof jaar van maken.

Vooruitblik
23/09: STARTDAG

30/09: Litdag

7/10: Hipdag

14/10: Gezinsdag

21/10: Ripdag

28/10: Tankdag

9/11: Geen scoutsdag, het is fuif geweest …

Givers
Wie is jullie leiding?

Dag givers! Ik ben Robbe, ik ben 22 jaar.
Net zoals vorig jaar zal ik ook dit jaar
met jullie doorbrengen, hier zullen jullie
mee moeten leren leven. Mijn hobby’s
zijn scouts, scouts en scouts, af en toe
ga ik ook vissen. Naast de scouts doe ik
ook nog andere nuttige dingen in het
leven, zoals kinderen onderwijs bieden.

Helaba avontuurlijke giver’s, Sander hier. 20 jaar,
zit in mijn 3de jaar elektro
mechanica_automatisering en heb een dikke
trekker. Ondertussen zit ik 14 jaar op de scouts en
dat zal nog niet snel veranderen want scouts is
ondertussen al een levensstijl geworden. Buiten
de scouts zit ik bij het jeugdhuis van Herk-deStad, wielren ik soms en prul ik graag met de
computer. En nog zeker niet te vergeten, ik heb
er superveel zin om alweer het beste jaar er van
te maken!

Dag beste vriendjes.
Mijn naam is Bobby en dit is mijn 7de jaar als leiding bij de scouts. Door deze ervaring kan ik
dus al verscheidende titels voorleggen bv: knapste en liefste leiding van de scouts. Sinds een
jaar heb ik het ouderlijk huis in het mooie boerendorp
Kortenaken verlaten voor het bruisende Leuven. Maar
geen schrik, want ik maak graag de verplaatsing in het
weekend terug naar het ouderlijke huis (mama doet
nog steeds mijn was ;) ).
Buiten mij in te zetten voor de kindjes van de scouts,
werk ik ook als psychosociale begeleider op de
kinderpsychiatrie te Leuven. In deze job werk ik samen
met kinderen en ouders die het niet altijd even
makkelijk hebben. Deze job is op mijn lijf geschreven
omdat ik een voorbeeldfiguur voor iedereen ben. Ik kijk er super hard naar uit om dit jaar
met jullie aan de slag te gaan xoxo

Yoyoyoyo giver,
Ik ben Ignace, een van jullie nieuwe giverleiding. Ik ben 20 jaar en dit is mijn 3de jaar als
leiding. Ik hou mij door de week bezig in Leuven met studeren en in de weekends kom ik
naar huis om op de scouts met mijn “kindjes” te komen spelen. Buiten de scouts speel ik ook
graag met mijn vissen en ben ik graag met plantjes bezig. Ik kijk enorm uit naar het nieuwe
scoutsjaar en ben zeker dat we er iets geweldig gaan van maken!

Hoi ik ben Justine en een meter 80 vol klungeligheid, plezier
en pit. Roep dromerige stekelstaartzwaluw en ik kom
eraan!😉 Door de week vertoef ik in mijn paradijsje in Leuven
en ben ik sociaal in Brussel. Ik kijk er naar uit om een jaar lang
jullie zondagnamiddagen op te fleuren. See you soon
bitchessss xoxo

Dag givers! Mijn naam is Jellis en ik ben 21 jaar. Ik ben
ondertussen al 3 jaar leiding, en heb er super veel zin in om
er samen met jullie een topjaar van te maken

Vooruitblik:
23/09: Startdag
30/09: Een gespierd paard zit vastgebonden aan een dik touw van zes meter lang. Zeven
meter verderop staat een oude schuur gevuld met hooi. Toch kan het paard van het sappige
hooi smikkelen. Hoe kan dat?
7/10: Een stoere cowboy heeft twee dragen vrij gekregen van zijn sheriff. Hij besluit daarom
om op woensdag lekker even er tussenuit te gaan. Na de twee dagen verlof keert hij
wederom terug op woensdag. Hoe kan dat?
14/10: Gezinsdag
21/10: Ik bezit bossen zonder bomen, zeeën zonder water, woestijnen zonder zand en
huizen zonder stenen. Wat ben ik?
28/10: Jan legt 6 km af om naar school te fietsen en Sofie moet maar 3 km afleggen. Hoever
wonen ze van elkaar?
4/11: Beste Fuif van het jaar (geen activiteit)

Jins
De Leiding

Wij zijn Lise en Stroek en wij zijn (bijna) 22 en 24 jaar. Door de week kunnen jullie ons
terugvinden in Leuven waar wij bedrijfscommunicatie en marketing studeren. Verder draait
ons leven nu rond jullie en de scouts en verdere info mogen jullie altijd aan ons vragen x
Op een lijp jaar met Dwappie en Stroekie!

Vooruitblik
23/09: startdag
29/09: trouwklokjes klingelingeling
07/10: valsspelen is ook spelen
14/10: gezinsdag + leefweek
21/10: ik neem je mee
28/10: regenboog hoog in de lucht

