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Post scriptum

Dit  was  het  dan,  onze  onthaalwoudlucht,  een
onthaalbrochure voor scoutsvrienden.

We wilden met deze brochure meer naar buiten treden
en  iedereen  op  de  hoogte  brengen  van  het  echte
scoutsleven. Verder hopen wij dat we enkele kinderen en
jongeren  warm  hebben  gemaakt  voor  een  nieuw  of
volgend scouts- en gidsenjaar. Als scoutsleiding zullen wij
ervoor  zorgen  dat  het  een  geslaagd  jaar  wordt.  Wij
hopen op een goede samenwerking en medewerking van
zowel onze leden als hun ouders. Onder het motto “het
wordt wat je ervan maakt” staat ieder deels zelf in voor
de slaagkans van de activiteiten.

Aan iedereen die dit boekje heeft gelezen: wij hopen dat
u de nodige informatie heeft gevonden. Indien u meer
informatie wilt, bezoek onze website scoutsassent.be of
mail naar groepsleiding@scoutsassent.be

Een stevige linker,
De leiding

Leidersgroep

Kapoenenleiding
Marie  Aerts  samen  met  Robbe  van  Renne,  Sam  Ruelens,
Seppe Briers en Fien Reyns

Welpenleiding
Lotte Loozen samen met Arne Verecken,  Merijn Lowis,  Tom
Verhaegen, Miel Nijs, Lotte Salien en Marieke Loozen

Jonggiverleiding
Fran Wittockx samen met Alexander Roets, Daan Loozen en
Caro Ceyssens

Giverleiding
Jelle Stroobants samen met Laure Aerts, Jan Van Ruyssevelt,
Mathias De Cock en Billie Smedts

Jinleiding
Silke Van der Velpen samen met Lotte Bertolazzi

Groepsleiding 
Sam Ruelens, Papenbroek 339, 3290 Diest, 0496 18 19 86
Arne Verecken, Oude Leuvensebaan 62, 3460 Bekkevoort 
0498 06 00 30

Aalmoezenier
Theo Meulemans, Abdijstraat 1, 3271 Averbode



Welkomstwoord

Welkom  bij  ‘Scouts  INDERDAAD  Assent’.  Wij  (de  hele
leidersploeg  en  onze  aalmoezenier)  willen  jullie  graag
wat meer vertellen over onze scoutsgroep. Elke zondag
van  13u30  tot  16u30  komen  wij  samen  voor  een
namiddag sport, spel, plezier en vuilmakerij. We horen je
al denken:  ‘is het dat?’ NEEN, het is zoveel meer! Het is
spelenderwijs  leren  omgaan  met  jezelf,  elkaar  en  de
wereld.  Natuur  is  hierin  onze  troef.  Aan  de  hand  van
leuke spelen en tradities willen wij onze leden niet enkel
entertainen, maar ook vormen tot leuke, sociale mensen
met  een  groot  hart  voor  scouting.  Dit  vergt  natuurlijk
voorbereiding.  Wij  zorgen  ervoor  dat  er  dit  scoutsjaar
elke zondag een fijne activiteit  in elkaar geknutseld is.
Wil je graag meedoen? Lees dit boekje dan eens door en
kom te weten in welke tak je zit en wie je leiding is.

Wij hopen dat jullie na het lezen van dit boekje begrijpen
waarmee we week na week bezig zijn en even veel zin
hebben als wij om erin te vliegen!

Een stevige linker,
De leiding

Wat is Scouting

Onze missie: 
‘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.’

Vrij vertaald wil dit zeggen dat wij als leiding ons elke week
inzetten  om  een  spetterend  spel  in  elkaar  te  boksen  voor
jullie,  onze  leden.  Een  spel  waarbij  we  in  de  eerste  plaats
willen plezier maken, maar als je iets dieper kijkt zit er ook
iets meer in! Dit ietsje meer maakt ons uniek, en daar zijn we
trots op. Aan de hand van leuke spelen en tradities hopen wij
onze leden aan te steken met een vlam die elke jong- en oud-
scout steeds in brand zet! Ben je benieuwd? Kom dan gewoon
meedoen, dan snap je meteen wat we bedoelen!



Wat nu eigenlijk  jins  zijn is  een
goede 
vraag.  Wij  moeten  eerlijk
toegeven  dat  wij  het  zelf  niet
weten. Er is ook niemand die kan
zeggen wat een jinjaar eigenlijk

is.  Waarom  niet,  denk  je  dan?  Een  jinjaar  wordt  niet
gemaakt, het wordt zelfs amper gepland door de leiding.
Een jinjaar is eigenlijk starten zonder plan en dan maar
zien waar je uitkomt, Go with the flow. Een jinjaar wordt
ontworpen  door  de  jins  (18-jarigen)  zelf.  Het  is  ook
daarom  dat  jins  geen  leiding  meer  hebben,  maar
begeleiding. De carriere als jin beperkt zich tot één jaar,
maar dan wel een jaar dat kan tellen. Activiteiten die je
zelf  plant  kunnen toch niet  tegenvallen,  of  wel?  In  dit
jaar dat eigenlijk een overgangsfase is tussen het actief
lid  zijn  en  het  leiding  zijn,  ligt  het  accent  vooral  op
zelfredzaamheid.  Zelf  een activiteit  plannen, zelf  fuifen
organiseren,  een  eigen  buitenlandse  reis  plannen,  dit
alles zit vervat in het overwelmende jinjaar.

Takverdeling

Een kapoen (6-8 jaar) is de jongste 
scout. Zij houden van spel, fantasie, 
creativiteit en expressie. Daarbij vinden 
ze
het ook leuk om zich uit te leven! 

Wie tussen de 8 en 11 jaar is, kan 
meespelen bij de welpen. Samen 
met hun leiding kunnen zij allerlei 
dingen ontdekken en uitproberen 
in hun jungle.

Jonggivers (11-14 jaar) trekken 
er graag op uit in de natuur en 
verkennen hun buurt. Hun 

activiteiten gaan van kattenkwaad 
tot leuker…

Bij de givers (14-17 jaar) realiseren 
we een snuifje avontuur en worden 
we uitgedaagd door elkaar. Zo komen 
we tot toffe en grootse projecten.



Het jaarthema
 

Elk scoutsjaar heeft zijn eigen thema. Zo’n jaarthema wil één
jaar lang een bepaald aspect van scouting in de kijker stellen.
Dit jaar werd gekozen voor ‘Scoutmoedig’.

We  gaan  samen  op verkenning en durven tuimelen  in  het
leven. Met een jaarthema als Scoutmoedig kiezen we dit jaar
voor avontuur. We gaan de uitdaging aan, durven springen en
nemen het  risico.  Want  door  risico’s  te  nemen,  trainen we
onze  durfspier. We  lukken, we  mislukken, we  vallen en  we
gaan  weer  door. We  tellen  niet  de  successen,  maar  het
enthousiasme.

Lid zijn van de scouts

Door bij het begin van een scoutsjaar lidgeld te betalen
wordt  iemand  effectief  lid  van  de  scouts-  en
gidsenbeweging.  Als  lid  van  de  scouts  wordt  er
verondersteld  dat  je  bijna  altijd  aanwezig  bent  bij  de
activiteiten en je inzet voor de groep.

Natuurlijk  kunnen  nieuwe  leden  zich  ook  tijdens  een
werkjaar aansluiten. Als dat gebeurt na 1 maart spreken
we van een halfjaarlijks lid, waarvoor maar de helft van
het lidgeld moet betaald worden.

Kinderen kunnen pas lid worden als ze voor 31 december
van het lopend werkjaar 6 jaar worden. Ook voor leiding
is  er  een  leeftijdsgrens,  volgens  onze  spelregels  kan
iemand pas leiding worden als hij/zij 18 is of wordt in de
loop van het scoutsjaar.

Om lid te worden moet er lidgeld worden betaald. Hierin
zijn alle zondagse activiteiten en de verzekering van uw
kind in verrekend, weekends en kampen niet, hiervoor
wordt een extra bijdrage gevraagd. Het lidgeld voor een
heel jaar bedraagt 60 euro en kan gestort worden op het
rekeningnummer van Scouts INDERDAAD Assent : 
BE85 7343 0214 5006 met vermelding van naam en tak. 

Nieuwe  leden  dienen  zich  ook  in  te  schrijven  via  ons
online  inschrijvingsformulier.  Dit  is  te  vinden  op  onze
website  scoutsassent.be  (Administratie  ->  Nieuwe
leden).



Het Uniform

Door het dragen van een uniform toon je dat je lid bent
van Scouts en Gidsen Vlaanderen en dat je als scout of
gids  actief  bent.  Het  uniform  is  in  de  eerste  plaats
speelkledij  maar  ook  een  uitdrukking  van
verbondenheid.

Het basisuniform is voor iedereen hetzelfde : een beige
das + dasring, een beige hemd, een groene broek of rok.
Kapoenen dragen enkel das + dasring. 

Voor de aankoop van het uniform kan je terecht bij de
Hopper  winkel  in  Hasselt  of  Leuven.  Voor  meer
informatie,  vraag  aan  de  leiding  of  kijk  op
www.hopper.be/winkel/

http://www.hopper.be/winkel/

