Een kleine introductie …

Scoutsjaar 2018-2019

Hoi scouts, gidsen, begeleiders, mama’s en papa’s
Bedankt dat je (opnieuw) voor onze scoutsgroep kiest. Onze
enthousiaste leidingsploeg en vrijwilligers staan klaar om jullie
opnieuw een fantastisch scoutsjaar te bezorgen! Dat doen we
elke zaterdag van 14u tot 17u.
Alvast van harte welkom!

Inschrijving en financieel plaatje:
Toffe activiteiten doen is één zaak, maar als je je bij een beweging als de onze aansluit
moeten er natuurlijk ook nog wat administratieve zaken geregeld worden:
Hoeveel lidgeld moet je betalen?
Het lidgeld bedraagt €40 per lid per jaar.
Wat gebeurt er met dit lidgeld?
Dit bedrag gaat bijna integraal naar het scouts en gidsen Vlaanderen, onze
koepelorganisatie. Ongeveer de helft ervan wordt opgeslorpt door de verzekering: die zorgt
ervoor dat jijzelf, de andere scouts en gidsen, de lokalen, de tenten die we meenemen op
kamp, etc. goed verzekerd zijn voor schade of ongevallen. Wat gebeurt er dan met de
andere helft? Dat wordt besteed aan de tijdschriften die je krijgt, de cursussen die jouw
takleiding volgt in de loop van het scoutsjaar, etc. Een heel klein deeltje houden we zelf bij
om alle verdere administratieve kosten doorheen het jaar te dekken, zoals weekend- en
kampbrochures, de vele brieven die je krijgt onder het jaar, de kaarten van de steakdagen,
enzoverder.
Hoe kan je inschrijven?
Inschrijven kan op zaterdag 22 september en zaterdag 29 september, telkens van 13u tot
14u30 en van 16u30 tot 18u. De inschrijvingen gaan door in de refter van de Vlindertuin, recht
tegenover het scoutsterrein. Als je wil kan je meteen het lidgeld cash betalen (maar je mag
het ook overschrijven op ons NIEUWE rekeningnummer: BE50 9733 4766 5818 ). Je krijgt
meteen het nieuwe jaarteken mee, en kan een sjaaltje aankopen voor 7.60 euro. Vergeet
zeker ook niet de nodige medische gegevens van je kind even na te kijken, zoals de
bloedgroep en het jaar van de laatste inenting tegen tetanus. Deze inschrijvingsmomenten
kan je ook aangrijpen om een babbeltje te slaan met de tak- en groepsleiding; we geven
met plezier antwoord op al je vragen!

Het uniform
Wat betreft het uniform: waarschijnlijk heeft nog niet iedereen een volledig uniform. Je moet
hiervoor gelukkig niet zelf naar een Hopper (de winkel van scouts en gidsen Vlaanderen)
gaan, want er komt een paskoffer aan onze lokalen: je kan er alle uniformstukken passen en
bestellen, en wij zorgen ervoor dat ze aan bij jou terechtkomen. Over de exacte datum van
de pasdag zal u nog een bericht ontvangen.
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Onze enthousiaste leidingsploeg 2018-2019

& scoutscomité

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende takken binnen onze scouts en welke
leiding er tijdens de activiteiten verantwoordelijke is voor je oogappel. Mochten er vragen,
twijfels of bezorgdheden zijn, dan kan je steeds terecht bij de takleiding en/of de
groepsleiding.
Daarnaast hebben wij ook scoutscomité, zij:
Zijn een adviescomité dat de groepsleiding ondersteunt waar nodig. Zij komen
helemaal niet tussenbeide in de dagelijkse werking van de Scouts;
Helpen en organiseren mee een aantal ontmoetingsmomenten;
Fungeren indien nodig als tussenpersoon voor vragen van ouders;

Kapoenen
De kapoenen zijn met hun leeftijd van 6 tot 8 jaar de jongste van alle takken. De
kapoenentak is gemengd, zowel jongens als meisjes zijn welkom. Bij deze tak
staat één ding centraal: spelen, spelen en nog eens spelen. Van twee tot vijf
rennen, vliegen en lopen de kapoenen door de omgeving van Averbode. Al
spelend leren ze iets over de scouts, onze gebruiken en regels.
Nora Lauriks (Pientere Jariboe)
Brent Noels (Schrandere Schaarbek)
Ada Heylen (Beheerste Nyala)
Alexander Hilkens (Schrandere Steltral)
Noa Theunis (Zachtaardige Nandoe)

0474/50 88 63
0476/46 03 89
0471/21 32 50
0472/50 11 24
0476/03 91 16

nora.lauriks@gmail.com
brent305200@gmail.com
adaheylen@hotmail.com
alexanderhilkens@hotmail.com
noatheunis@hotmail.be

Kabouters
De meisjes van het derde tot vijfde leerjaar (8 tot 11 jaar) behoren tot de
kabouters. Samen spelen, ravotten en zot doen is waar de kabouters goed in
zijn. Wekelijks maken ze de buurt van Averbode onveilig. Al spelenderwijs leren
ze over de scouts en over samenwerken. Zo worden ze snel beste vriendjes!
Kortom, elke week amusement verzekerd!

Lise Theys (ijdele alpaca)
Lotte Van Gelder (Creatief Stokstaartje)
Ardaud Paquet (Verrassende Moeflon)

0486/80 62 29
0477/03 64 00
0495/83 12 30

lise.they@telenet.be
lottevangelder@icloud.com
arnaud.paquet@telenet.be

Welpen
De jongens van het derde tot vijfde leerjaar (8 tot 11 jaar) behoren tot de
welpen. Samen spelen, ravotten en zot doen is waar de welpen goed in zijn.
Wekelijks maken ze de buurt van Averbode onveilig. Al spelenderwijs leren ze
over de scouts en over samenwerken. Zo worden ze snel beste vriendjes!
Kortom, elke week amusement verzekerd!

Michiel Geyskens (opmerkelijke beermarter)
Anton Theys (Achterdochtige Agame)
Siebe Van Rompay (Taaie Tjiktjak)
Lowie Hollants (Kalm Arassari)

0471/46 06 69
0488/86 30 67
0487/33 22 46
0499/50 75 00

michielgeyskens@hotmail.be
anton.theys@telenet.be
siebe.vanrompay@gmail.com
lowie.hollants@gmail.com
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Jonggidsen
Jonggidsen is de tak voor de meisjes van 11 tot 13 jaar. Tijdens een leuk stadof bosspel leren de jonggidsen elkaar en elkaars talenten, waardoor er een
leuke groepssfeer ontstaat. De jonggidsen krijgen na hun 3de jaar een
totemnaam: bij het kiezen van deze totemnaam worden de eigenschappen
van een dier gelinkt aan die van de meisjes. Deze dierennaam zullen ze dan
voor de rest van hun scoutscarrière behouden.
Lotte Degol (Nonchalante Caraya)
Sofie De Troch (Volgzame secretarisvogel)

0475/40 11 90
0488/17 70 51

lottedegol@outlook.com
sofie.de.troch@gmail.com

Jongverkenners
Jong-Verkenners is de tak voor de jongens van 11 tot 13 jaar. In deze tak
komen ze elke week voor nieuwe uitdagingen te staan. Samenwerken,
verkennen en zich voor anderen inzetten zijn enkele dingen die de jongens
moeten leren. Op het einde van hun 3 jaar bij de jongverkenners krijgen de
leden hun totemnaam: bij het kiezen van deze totemnaam worden de
eigenschappen van een dier gelinkt aan die van de jongens. Deze
dierennaam zullen ze dan voor de rest van hun scoutscarrière behouden.
Nieke Kerselaers (Gemakzuchtige Mustang) 0499/11. 79 95
Seppe Claes (Assertieve Arassari)
0487/39.75.82
Jasper Aert (Ongedwongen Stekelvarken)
0489/40 88 08

nieke-kerselaers@outlook.com
seppe.claes@gmail.com
jasper.aert1@gmail.com

Gidsen
Gidsen zijn meisjes vanaf het 3de middelbaar tot en met het 5de middelbaar.
Het is een avontuur van 3 jaar waar je veel leert over zelfstandig zijn,
verantwoordelijkheid nemen maar ook plezier maken. Gidsen zijn samen met
de verkenners bij onze scouts voorlopig de oudste takken. Dat wil zeggen dat
ze tijdens deze 3 jaar stilletjes klaargestoomd worden om leiding te worden.
Hierdoor kan het af en toe zijn dat ze op zaterdag mee leiding mogen geven
of activiteiten in elkaar steken voor andere takken.
Astrid De Clerck (zelfstandige kauw)
Liena Lauriks (aardige newfoundlander)

0473/22 79 98
0472/35 48 73

Astrid_De_Clerck@hotmail.com
Liena.lauriks@hotmail.com

Verkenners.
Verkenners zijn jongens vanaf het 3de middelbaar tot en met het 5de
middelbaar. Het is een avontuur van 3 jaar waar je zeer veel leert over
zelfstandig zijn, verantwoordelijkheid nemen maar ook plezier maken.
Verkenners zijn samen met de gidsen bij onze scouts voorlopig de oudste
takken. Dat wil zeggen dat ze tijdens deze 3 jaar stilletjes klaargestoomd
worden om leiding te worden. Hierdoor kan het af en toe zijn dat ze op
zaterdag mee leiding mogen geven of activiteiten in elkaar steken voor
andere takken.

3

Jef de Clerck (ondeugend stokstaartje)
Mathias Debie (luidruchtige agame)

0479/09 54 84
0478/50 73 92

Groepsleiding
Liena Lauriks
(0472/35 48 73)
Astrid De Clerck (0473/ 22 79 98)
Jef De Clerck
(0479/ 09 54 84)

Jef.de.clerck@outlook.com
Mathias.debie@icloud.com

Scoutscomité
Koen De Clerck
Luc De Wit
Koen Lauriks
Sofie Saenen
Rik Bergen

(0477/28 13 71)
(0478/51 67 17)
(0477/95 71 65)
(0477/ 23 68 15)
(0478/ 97 95 97)

Met algemene vragen kan u ook steeds terecht op : scoutsaverbode@hotmail.com
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