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VOORWOORD 
	
	
Dag ouders, leden, sympathisanten en vrijwillige lezers van ons maandprogramma, 
 
De vakantie ligt intussen al een dikke maand achter de rug, iedereen zit wederom achter de schoolbanken en 
wij staan alweer te popelen om jullie van twee tot vijf een geweldige zondagmiddag te schenken. Tijd om het 
scoutsuniform uit de kast te halen en aan een schitterend nieuw scoutsjaar te beginnen! In dit voorwoord 
nemen we graag de gelegenheid om heel wat mensen te bedanken en er enkele voor te stellen, algemene 
informatie mee te delen en belangrijke data aan te kondigen. Sla deze bladzijden dus niet zomaar over. 
 

MERCI MANNEN! 
 

Het begin van een nieuw scoutsjaar staat stevast gepaard met het verwelkomen van nieuwe leden en een 
nieuwe leidingsploeg, maar helaas ook het afscheid van een aantal mensen die zich jarenlang ijverig hebben 
ingezet voor onze scouts. Allereerst willen we volgende mensen bedanken voor hun jarenlange inzet als 
leiding voor de scouts. Dries, Jeroen en Bram: gralijk BEDANKT! Gelukkig zeggen zij nog niet voorgoed 
vaarwel en blijven zij zich nog steeds inzetten via allerlei externe functies. Ook de VZW en het bouwteam 
bedanken we via deze weg graag nog eens. 
 
Maar een nieuw scoutsjaar betekent eveneens een nieuwe leidingsploeg. Zo hebben we dit jaar maar liefst 
ZES nieuwe leiders en leidsters! Een warm applaus voor Emma Bert, Elisabeth en Victor Rose, Gust 
Timmerman, Nils Vermeir en Stef De Boeck. Van harte welgekomen in onze leidingsploeg. Met z’n 
achtienen zullen wij er een gezellige, toffe boel van maken en zorgen we ervoor dat jullie spruiten zich zondag 
na zondag, drie uur ten volle amuseren!   
 
 

BOUWFEESTEN 21 & 22 SEPTEMBER 2018 
 

Na een goed jaar vol intense voorbereidingen, was het enkele weken geleden eindelijk zover: onze 
BOUWFEESTEN! Ondanks het tegenvallende weer hebben wij de bouw van onze lokalen stevig gevierd. 
Graag willen we alle sympathisanten van de scouts bedanken die wel aanwezig waren tijdens dit weekend. 
De opbrengsten van dit weekend gaan integraal naar de bouw van het nieuwe scoutslokaal. Dit lokaal zal een 
degelijk en praktisch materiaalkot, opslagplaats voor speelgerief en kapoenenlokaal herbergen. Het is wel 
degelijk in de toekomst van onze scouts dat wij willen investeren, zodat de komende generaties van leden en 
leiding op een degelijke manier het bestaan van onze scouts kunnen verderzetten.  
 



Ons laatste dankwoord gaat uit naar alle leiding, oud-leiding, ouders, familieleden en alle andere externen 
en kennissen die voor, tijdens en na het weekend geholpen hebben bij het opbouwen, afbreken, tappen, … 
DIKKE MERCI! 
 
 

NIEUWE LEIDINGSPLOEG 
 
KAPOENEN: 

 
 
WOUTERS:  

	
 

 
JONGGIVERS:  

 
 
 
 
 
 

Fien Blindeman Michiel Van 
Moorter 

Victor Rose Nils Vermeir Emma Bert 

Wouter De Koninck Joran Ceulebroeck Yarne Decabooter Elisabeth Rose Gust Timmerman 

Anna Van den 
Berghe 

Wout Timmerman Tom De Koninck Stef De Boeck 



GIVERS:	

 
 
 
ALGEMENE AFSPRAKEN 
 
Een nieuw scoutsjaar betekent vanzelfsprekend ook enkele algemene afspraken. Normaal gaan de 
vergaderingen door elke zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur aan onze lokalen in de Winningstraat. 
Soms kan dit echter wijzigen. In de maanden december, januari en juni kampen de meesten onder ons met 
examens waardoor de vergaderingen vaak op vrijdag of zaterdag zullen plaatsvinden. Andere voorbeelden 
zijn onze bouwquiz, ons eetfestijn en onze scoutsfuif, carnaval, enzovoort. Raadpleeg dus goed op voorhand 
‘het Kastrolleken’ (AKA dit maandprogramma), zodat er geen misverstanden ontstaan! 
 
Het lidgeld bedraagt ook dit jaar 35 euro. Dit gaat bijna volledig naar de verzekering van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen, de rest wordt gebruikt om deze maandprogramma’s te financieren. Scouts is echter een 
jeugdbeweging die open staat voor iedereen. Moesten er dus problemen zijn om het financiële plaatje te 
laten kloppen, aarzel dan zeker en vast niet om ons te contacteren (zelfs als het lidgeld al betaald is en je deze 
regeling niet kende)! Zonder bewijzen van inkomens of andere administratieve rompslomp, kunnen wij 
eenvoudig de helft van het lidgeld aanrekenen. 
 
Wist-je-datje van de maand: Zowel het inschrijvingsgeld als kampgeld kan deels worden terugbetaald 
door je mutualiteit. Dit gaat over 20 euro per jaar aan lidgeld én 5 euro per kampdag. De 
kamptegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen voor openluchtklassen, sportkampen 
en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. Wat te doen? Download het 
aanvraagformulier en laat het invullen door de jeugdvereniging. Bevestig een gele klever op het formulier. 
Stuur de ingevulde formulieren op en de tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven. Klaar is 
kees! 
 
Daarnaast vragen we ook iedere week om 50 cent mee te brengen naar de vergaderingen. Hiermee wordt 
materiaal aangekocht voor de vergadering of drinken we al eens een drankje of een hapje. Voor alle 
duidelijkheid: de leden krijgen zeker niet elke week frisdrank van ons. Dit verschilt van week tot week en 
van tak tot tak. 

Jordi Van den 
Abbeele 

Wannes Van 
Audenhove 

Thomas Van 
Moorter 

Klara De Bie 



Wie scouts zegt, denkt uiteraard aan dat prachtige uniform. Vanaf de wouters is een perfect scoutsuniform 
verplicht. Dit houdt in dat we met élke scoutsactiviteit (dus niet alleen op zondag) een groene broek of rok, 
hemd en een das dragen. Vergeet deze zeker niet te naamtekenen. Bij de kapoenen is een das voldoende. 
Deze das kunnen jullie voor of na de vergaderingen bij de leiding verkrijgen. Ook het nieuwe jaarteken 
‘Minder is Meer’ wordt verplicht aan het hemd genaaid.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Elk lid krijgt op de startdag een nieuw jaarteken. Het dient op het scoutshemd (of bij kapoenen op de das) 
genaaid te worden. Dit jaar luidt het jaarthema: MINDER IS MEER. Met als leuze ‘Minder is Meer’ zet 
scouting haar leden en leiding een ecologische bril op: kiezen voor minder afval en minder verspilling draagt 
bij aan meer kwaliteit in het leven en ons milieu. Door stil te staan bij het verbruik tijdens dagdagelijkse 
(scouts)activiteiten, wil Scouts en Gidsen Vlaanderen kinderen en jongeren gevoelig maken voor de overdosis 
afval, voedsel en energie die we verspillen. Kamperen en openluchtleven met tochten in het groen, zijn voor 
scouts een ideaal oefenterrein om creatief en spelenderwijs het onderscheid te leren maken tussen 
verbruiken en (her-)gebruiken. 
 
BELANGRIJKE DATA 
 
5 - 7 oktober: STARTWEEKEND 
Naar jaarlijkse traditie openen de givers het scoutsjaar met een startweekend in onze lokalen. Verdere 
informatie kan je verkrijgen via de giverleiding. 
 
19 oktober: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
Het is dé feestdag waarop we gezamenlijk naar buiten komen in uniform. Toon dat je fier bent op jouw 
jeugdbeweging! Ook dit jaar wordt de Dag van de Jeugdbeweging een jeugdige dag vol plezier en lekkers. 
In de grote steden en Aalst wordt vaak een ontbijt georganiseerd: allen daarheen. 



27 november: BOUWQUIZ 2.0 
Na het succes van vorig jaar organiseren wij opnieuw de BOUWQUIZ, wederom ten voordele van onze nieuwe 
lokalen. Het concept blijft als vanouds: wij stellen de vragen op en jullie beantwoorden ze. Want zo gaat het 
al eens bij een quiz. Inschrijven (€20) via bouwquiz@hotmail.com! 
 
2-4 november: BELOFTEWEEKEND 
De wouters en jonggivers trekken er voor een weekendje op uit. Hier zullen zij plechtig hun belofte afleggen. 
Verdere informatie volgt zeker. 
 
3-4 november: KAPOENENWEEKEND 
Onze jongsten verblijven één nachtje in onze lokalen te Baardegem onder toeziend oog van Fien, Michiel, 
Emma, Nils en Victor. Verdere informatie volgt. 
 
11 november: INTREDE VAN DE SINT & 11-11-11 ACTIE 
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint. Ook dit jaar maakt deze oude man een tussenstop in ons dorp tussen 
14.00 en 17.00 uur. Nadien doen wij een liefdadigheidsactie en verkopen wij lekkers ten voordele van 11-
11-11. Iedereen is welkom! 
 
31 november: COCKTAILKASTROLLEKEN 
Elke eerste vrijdag van de maand zetten wij de deuren van het Kastrolleken open voor het grote publiek. 
Telkens aangekleed in een leuk thema kunnen jullie genieten van toffe muziek, goeie sfeer en pintjes aan 
€1! Traditioneel met ons kippenfestijn is het cocktailkastrolleken. Allen daarheen! 
 
1-2 december: KIPPENFESTIJN 
Naar jaarlijkse gewoonte vindt dit weekend ons kippenfestijn plaats in de Zaal ons Huis. Wij heten jullie dan 
ook graag welkom om een heerlijke portie vol-au-vent of een lekker kippetje op natuurlijke, Provençaalse of 
Hawaïaanse wijze te verorberen. Op zondag zal er bijgevolg geen vergadering zijn. 
 

Zo’n groots eetfestijn kunnen we niet enkel met ons leidingteam verwezenlijken. Daarom rekenen we elk jaar 
op een aantal vrijwillige ouders en leden (givers) om ons bij te staan. Ziet u het dit jaar wel zitten om ons een 
handje te helpen, contacteer ons dan zeker! 
 
26-29 december: WINTERKAMP 
Naar jaarlijkse traditie gaan de jonggivers en givers enkele dagen op winterkamp. Verdere informatie wordt 
zo snel mogelijk medegedeeld. 
 
16 maart: ‘t KASTROLLEKEN XL 
Iets later dan gewoonlijk, maar zeker even succesvol: ‘t Kastrolleken Extra Large in de Parochiezaal. Dit jaar 
vieren wij onze tiende verjaardag, dus het wordt alvast een feestelijke editie! Kom die beentjes maar eens 
loszwieren, jong en oud is welkom! In de namiddag is er reeds een knallende kinderfuif voor de kleinsten. 
Thema: BOB DE BOUWER. Bijgevolg is er geen vergadering op zondag. 
 
 



April: LENTEKAMP 
Kapoenen en wouters gaan in de Paasvakantie enkele dagen op kamp. De ‘Waar?’ en ‘Wanneer?’ volgt. 
 
Mei: TECHNODAG-/WEEKEND 
De jonggivers en givers schaven hun kennis van technieken bij en de jongsten leren van de oudsten. Ook 
hierover volgt later meer. 
 
18/19/22-29 juli: GROOT KAMP 
Hoezee, terug op kamp naar de Ardennen! Met zen allen, van kapoenen tot givers trekken we naar het Zuiden 
van België. Bestemming: to be announced!  
 

 
EN DAN NOG DIT: 
	

Scouts Baardegem gaat graag mee met zijn tijd. Sinds vele jaren hebben wij een website, die we dikwijls 
vernieuwen. Hier vind je alle informatie terug met betrekking tot onze scouts, waaronder alle 
maandprogramma’s. Surf dus zeker eens naar http://www.scoutsbaardegem.be.  
Maar we bieden meer! Sinds dit jaar zijn wij actief op de verschillende sociale media, waaronder FACEBOOK, 
SNAPCHAT & INSTAGRAM. Aarzel dus zeker niet om ons te liken, adden & volgen en blijf zo altijd op de 
hoogte van onze activiteiten. Ook zijn we bereikbaar via mail. 
 
 

U leiding@scoutsbaardegem.be 
U groepsleiding@scoutsbaardegem.be 
U kapoenen@scoutsbaardegem.be 
U wouters@scoutsbaardegem.be 
U jonggivers@scoutsbaardegem.be 
U givers@scoutsbaardegem.be 

 

 
 
 
 
 
 
Voila, dit gezegd zijnde zit het eerste voorwoord erop. Zijn er toch nog vragen? Wij staan 24 uur op 24, 7 
dagen op 7 klaar om ze te beantwoorden. Wij ons best er met de hele leidingsploeg een geweldig jaar van te 
maken! 
 

Een stevige linker, Klara 



	 	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	



	 	



	 	



	
	
	
	
	 	



	
	 	

GIVERS



Bestekes, 
 
Welkom in ons eerste maandprogramma!  
We gaan er een lap op geven vandejaar! 
Ik ben blij dat gij in mijn team zit! 
Iedereen zeker altijd komen xxx 
Zet jullie ook vooral aanwezig op onze Facebookevenementen! 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde! 
Altijd in perfect uniform en met 50 cent, niet vergeten he! 
 
Groetjes jullie nieuwe leiding: 
Jordi, Wannes, Thomas en Klara  
 
xxxxxxx  

	
 
  



	 	



	
	 	



	
	 	



	 	



	
	


