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Allemaal hokjes

FOTO: Joost Crauwels 

Als kapoen had ik twee hokjes. Er waren jongens en er waren meisjes. 
Meisjes waren stom en jongens niet. Bij de welpen werd het al wat 
moeilijker, want toen had ik drie hokjes. Mijn vriendjes, de jongens die  
niet mijn vriendjes waren en de meisjes die niet mijn vriendjes waren. 

Bij de jongverkenners was het hek helemaal 
van de dam. Er waren mijn vrienden, de meisjes 
van wie ik graag wou dat ze mijn vriendinnen 
waren, de meisjes die ik niet kende en de 
jongens die ik niet kende. 

Vanaf mijn 14 jaar werd de situatie alleen maar 
complexer. Tot dan kon ik één keer per jaar een 
bilan opmaken: iedereen in zijn of haar vakje 
steken en ik was klaar. Nu bleek dat niet meer 
zo gemakkelijk, mensen hielden zich niet meer 
aan mijn vakjes. Een glimlach van een meisje 
kon de volledige structuur en geijkte manier 
van werken die jaren zijn nut had bewezen 
in de war brengen. Maar ook de gidsen en 
verkenners hielden zich niet meer aan mijn 
structuur. Ze begonnen zich anders te kleden. 
Ze begonnen naar andere soorten muziek te 
luisteren. De verwarring was compleet toen 
ik merkte dat meisjes die graag dansten 
overeen konden komen met meisjes die graag 
voetbalden. 

En wat het extra uitdagend maakte: ik merkte 
dat ik zelf ook verplaatst werd van vak. Toen 
er aan het kampvuur gezongen werd, wilden 
velen dat ik zweeg. Maar als we op tweedaagse 
waren en de kaart was volgens sommigen weer 
verkeerd, wilden de meesten wel graag dat ik 
mijn mond open deed. 

Die uiterst verwarrende evolutie zette zich de 
jaren erna alleen maar verder. Mijn ooit zo 
eenvoudige systeem met twee vakjes was een 
constante bouwwerf. Iemand bleek een nieuwe 
hobby te hebben, dus dan was er nood aan een 
nieuwe vakje. Iemand bleek geïnteresseerd 
in kunst, dus dan moest die weer verplaatst 
worden in een ander vak. Uiteindelijk heb 
ik moeten concluderen dat een systeem 
van vakjes, schapjes en hokjes het leven 
ongelofelijk complex maakt. 

Niemand past in één hokje of iedereen heeft 
een eigen hokje nodig. En daar is echt geen 
beginnen aan.

Anton Smagghe
Verbondscommissaris 
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WIJ ZIJN SCOUTS EN GIDSEN, ELK MET EEN EIGEN VERHAAL. 
We hebben allemaal een eigen achtergrond, handleiding of 
superkracht. We zijn blond, bruin, groot of klein, kapoen of giver, 
hetero, holebi of iets daartussen. Wat maakt jou tot wie je bent?

DIT JAAR DRAAIT OM WIE JE BENT.
Niet om wat je bent. Want jij bent meer dan één 
etiket of hokje. Je bent struis én lenig, stoer in een 
prinsessenjurk of een jongverkennerleider maar toch 
een kluns in vuur maken. Het gaat over wie je écht bent, 
van kop tot teen en zonder hokje. 

IN SCOUTING MAG JE ZIJN WIE JE WIL. 
Een giver met heimwee, een 
materiaalmeesteres. Een zeewelp die 
van ballet houdt tussen voetballende 
kabouters. We houden van abnormaal en 
van iedereen zijn verhaal. 

IEDEREEN HOORT ERBIJ.
Daar gaan we voor dit jaar. Niemand moet zichzelf aan de kant zetten om erbij 
te horen. We zorgen er samen voor dat iedereen zijn plaats vindt in de groep. 
Niet iedereen moet luid roepen, snel lopen of graag vuil worden. Wij willen 
een warm en veilig nest zijn, waar niemand bang is om zichzelf te zijn en 
vriendschap centraal staat. 

WE ZIJN TEGEN PESTEN. 
En daar zetten we dit jaar extra op in. Hoe kan je al 
je leden en medeleiding aanvaarden en waarderen 
om wie ze zijn? Die uitdaging gaan we aan. 
Verdraagzaamheid is bij scouting heel belangrijk.  
We gaan in tegen vooroordelen, omdat ze kunnen 
kwetsen. We hebben respect voor iedereen.

WIJ HOUDEN VAN VERSCHILLEN,  
VAN ANDERS EN DIVERS.
We zijn allemaal unieke scouts en gidsen bij 
elkaar. Allemaal abnormaal. De verschillen 
maken onze groep mooier. De zotte dozen en 
stille genieters, de clowns en angsthazen;  
die kleuren maken onze regenboog.

WIJ ZIJN ALLEMAAL  
SCOUTS EN GIDSEN. 
We hebben meer gemeenschappelijk dan we denken. 
Kijk eens verder dan je hokje. Hoe verder je kijkt, hoe 
meer we delen en hoe meer ‘wij’ er ontstaat. 

Wij die van buiten spelen houden. 

Wij die graag op kamp gaan. 

Wij die van scouting houden. 

Wij die allemaal scout en gids zijn. 

WIJ ZIJN ALLEMAAL ABNORMAAL. 
Dit jaar roepen we: “Weg met de norm!” Kabouters 
doen een legervergadering, jongverkenners houden 
een wellnessavond. De gidsen sjorren de vlaggenmast 
en rugby speel je vanuit rolstoelen. We durven anders 
denken, vanzelfsprekendheden gooien we overboord. 

SOMS LIJKEN WE ALLEEN MAAR TE VERSCHILLEN.
Dan is er wij, en er is zij. We stoppen mensen in een  
hokje en plakken een etiket. De schrikkentist. De homo. 
De ADHD’er. De meisjes. Want “meisjes zijn anders”, 
maar jongens ook. Toch?

ALLEMAAL ABNORMAAL.  
ELK MET ONS EIGEN VERHAAL.
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Omgedraaide wereld
Doorbreek de gewoonte. Doe een vergadering in de 
omgedraaide wereld, waar alles anders is. Verzin 
een bosspel waarbij je nooit een leven op zak mag 
hebben, sluit af tijdens de opening of speel piano 
3, 2, 1. Wie heel dapper is, kan blad, steen, schaar 
in plaats van schaar, steen, papier te spelen of vice 
versa. Misschien mogen je kapoenen de spelregels 
van de spelletjes eens bedenken? 

Valsspelen is ook spelen! Moedig valsspelen 
aan tijdens deze omgedraaide vergadering en je 
weet zo wie er een talent voor heeft en je de rest 
van het jaar maar beter extra in het oog houdt. 
Vergeet zeker niet dat iedereen zijn uniform 
binnenstebuiten aan moet doen en doe een 
modeshow met sokken. Vanzelfsprekend kan 
je enkel meedoen als je er twee verschillende 
aanhebt. Plezier verzekerd!

Door een vergadering lang alles radicaal om te 
gooien, leren de kapoenen en de leiding vanuit een 
ander standpunt te kijken. Naar elkaar en naar de 
groep. Op die manier verminder je vooroordelen 
binnen je groep. Bovendien ontdekken jullie dat 
buiten de geijkte paden treden zeker een even fijne 
vergadering kan opleveren als een traditioneel 
bosspel. 

Een kapoenentak zit vol verschillen. Probeer die 
als leiding positief te benaderen. Zo voelt iedereen 
zich welkom in de groep en stop je niemand in een 
hokje. Doorbreek de stereotypen en laat stoere 
leider Tom eens een roze T-shirt aandoen. Niet zo 
speciaal voor jou misschien, maar in de ogen van je 
kapoenen is roze echt een meisjeskleur!

Kapoenen zijn allemaal uniek. Lena houdt van 
modder, Nand heeft alles liever kraaknet. Emma is 
bij zonsopgang al klaarwakker, Senne slaapt graag 
uit. Jef is fan van tekenen, terwijl Janne graag 
voetbalt. Kortom, de ene kapoen is de andere niet.

Allemaal kapoenen

TEKST: Bart Gotlieb | FOTO: Thomas De Paepe - Sabine De Schutter |  
kapoenen@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/PloegKapoenenZeehondjes



Iedereen hoort erbij
Het is belangrijk om al je kapoenen met respect, 
geduld en begrip te behandelen. Als een kapoen 
het spel niet begrijpt, leg het dan een tweede 
keer uit. Of een derde keer. Probeer eens om op 
een andere manier een spel uit te leggen, met 
een toneeltje bijvoorbeeld. Misschien snapt die 
ene kapoen het spel op die manier sneller dan 
alle anderen. Hou ook rekening met kapoenen 
die zich niet thuis voelen in de groep. Probeer te 
achterhalen waar het probleem vandaan komt en 
betrek de groep bij de oplossing. 

Bijvoorbeeld: op de derde dag van het kamp is 
Lina erg verdrietig. Ze zondert zich af van de 
andere kinderen en wil niet meespelen. Tegen 
iemand van de leiding vertelt Lina dat het vandaag 
de verjaardag van haar zus is. En ze vindt het heel 
erg dat ze het feestje moet missen. Je stelt voor 
om een kaartje te maken of met iedereen een 
verjaardagsliedje te zingen. Hierdoor voelt Lina 
dat de hele groep haar steunt en kan ze beter 
met haar verdriet omgaan. De rest van het kamp 
speelt ze weer vrolijk mee!

In het begin van het spel verstopt iemand 
van de leiding of van de kapoenen zich, 
hij of zij is het sardientje. De rest van de 
groep zoekt vervolgens zo snel mogelijk 
het sardientje. Wanneer iemand het 
sardientje gevonden heeft, gaat hij of zij 
er stilletjes bijzitten. De anderen zoeken 
ondertussen verder. Het spel eindigt als 
iedereen erbij is. 

Speltip: sardientje



Abnormaal in de jungle

 TEKST: Michael Van Craen | FOTO: Koen Broos |  
kabouterswelpen@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/kabouterswelpen

Een nieuw jaar, een nieuw jaarthema. 
Allemaal abnormaal. Iets waarover het 
Jungleverhaal je veel kan leren. Mowgli, 
een mens die opgroeit tussen de dieren, 
een beetje abnormaal, nietwaar? Toch 
voelde hij zich thuis bij de jungledieren en 
zij voelden zich goed bij hem. Ook Shanti, 
die helemaal niet in de jungle opgroeide, 
werd door de jungledieren aanvaard. We 
tonen het aan met verhalen uit het boek. 
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De wetten van de jungle
De start van het verhaal van Mowgli in de 
jungle, is al een mooi voorbeeld. ‘De wetten 
schrijven voor dat er minstens twee zich moe-
ten uitspreken of de mensenwelp in de horde 
kan worden opgenomen.’ Terwijl Shere Khan 
Mowgli het liefste zou verslinden en Tabaqui 
de wolven tegen Mowgli opzet en hen bang 
maakt dat er alleen maar onheil van komt, 
durven Baloe en Bagheera het voor Mowgli op 
te nemen. 

Het verhaal zegt iets over hoe je als leiding 
in de bres kan springen voor een welp die 
uitgesloten wordt of voor een nieuwe kabou-
ter die haar draai nog niet heeft gevonden. 
Soms hoor je een welp of kabouter kwaad-
spreken over een ander welp of kabouter en 
besteed je er niet veel aandacht aan. Het kan 
stoere praat zijn of ze reageren zo uit angst 
om er niet bij te horen. Maar het kan op iets 
meer wijzen. Probeer op zo’n moment een 
beetje Baloe of Bagheera te zijn en leg uit 
dat kwaadspreken niet oké is. Zorg er ook 
voor dat de leden niet enkel met hun beste 
vriendjes spelen, zo leren ze ook hoe leuk en 
grappig de anderen zijn.

Kijk ook naar het verschil 
tussen pesten en plagen op

SCOUTSENGIDSENVLAANDEREN.BE pesten
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De apen van de Bandar-Log
De apen houden zich niet aan de wetten van de 
jungle. Ze hebben geen leider en doen maar wat. 
Het is een zootje ongeregeld dat met niemand 
rekening houdt. Een tegenpool van de horde waar 
iedereen een plaats heeft. Shanti vindt de apen wel 
grappig en Mowgli is soms even roekeloos als de 
apen. 

Welpen en kabouters doen op een vergadering 
zelf maar al te graag gek. Net als Mowgli. Maar 
als Mowgli in de problemen geraakt en ontvoerd 
wordt door de apen, trommelen Shanti, Rikki 
Tikki Tavi en Bagheera de hele jungle bij elkaar 
om hem te redden. En iedereen gebruikt daarbij 
zijn eigen unieke talent. Shanti is pienter genoeg 
om een plan te bedenken. Chil vliegt over de 
jungle en weet Mowgli te vinden. Bagheera is 
snel en gaat de apen achterna, Kaa jaagt de 
apen de stuipen op het lijf. 
Ook tijdens een activiteit kan je de talenten van 
je leden in de verf zetten en stimuleren. Ie-
mand die goed kan zingen, kan bijvoorbeeld het 
avondlied voorzingen, een grappige kabouter 
kan de groep entertainen rond het kampvuur, 
enzovoort. Je leden zullen zich gewaardeerd 
voelen met hun bijzondere talenten. Kinderen 
op deze leeftijd vallen niet graag op als ze iets 
minder goed kunnen. Door hen de kans te geven 
om te tonen waar ze goed in zijn, zullen ze 
gemakkelijker aanvaarden dat een ander goed is 
in iets anders.

Maak een toneeltje op weekend 
en toon het aan de ouders. Of doe 
eens een talentenshow tijdens 
de vergadering, waarbij je leden 
kunnen tonen hoe goed ze zijn in 
gek doen.

De wet van de soortgenoten
Mowgli is benieuwd naar het verschil 
tussen de mensen en de dieren, want hij 
twijfelt of hij wel helemaal thuishoort in 
de jungle. Hij vuurt een reeks vragen af 
op Shanti en Baloe. “Je hoeft je niet af te 
vragen of je bij de wolven hoort of bij de 
mensen. zei Shanti. Je hoort bij allebei.”

Heb je een traditie om nieuwe leden te 
verwelkomen zoals een overgang? Geef 
je aan een nieuwkomer de groepsdas als 
teken dat hij of zij erbij hoort? Of heb je 
een ander ritueel? Gebruik ze om ervoor 
te zorgen dat iedereen zich snel aan-
vaard voelt door de groep.

Kijk eens in  
In}kabouter/ 
(zee)welpenleiding  
op pagina 12.
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Vrienden  
voor het leven

Herken je het? Jonggivers die samen op pad 
gaan en je omver blazen met een hele hoop 
verhalen of die ene jonggiver die water durft 
vragen voor heel de groep, ondanks de blaf-
fende hond. Maar ook: die ene jonggiver die 
net iets anders is en vaak buiten de groep 
valt. Groepsvorming: hoe pak je het aan?

De eerste keer - kennismaken
De eerste vergadering van het jaar, is 
iedereen wat onwennig. Iedereen zoekt zijn 
plaatsje binnen de groep, ook de leiding. De 
tweede- en de derdejaars hangen al samen, 
sommige eerstejaars zullen familie, sport- of 
klasgenootjes kennen. Er sommige (nieuwe) 
leden kennen niemand. Maak daarom tijd 
voor kennismaking. Zo ontdekken leden bij 
elkaar gelijkenissen: sport, studierichting of 
interesse. En zo zorg je ervoor dat iedereen op 
een of andere manier aansluiting met iemand 
anders kan vinden.

KENNISMAKINGSSPELEN
• Laat de jonggivers elkaar per twee 

beurtelings interviewen. En daarna hun 
partner aan de groep voorstellen in de vorm 
van een reclamespot. 

• Iedereen zit op een stoel in een kring, 
behalve één persoon, die staat in het 
midden. Die persoon zegt iets over zichzelf. 
Bijvoorbeeld: ik heb een hond. Iedereen die 
een hond heeft, staat recht en zoekt een 
vrijgekomen stoel. Wie geen stoel vindt, 
zegt op zijn beurt iets over zichzelf.

One for the team - Een hechte 
groep!
Als je voelt dat alle jonggivers aansluiting 
hebben gevonden, kan je als leiding inzetten op 
het vormen van een hechte groep. Organiseer 
bijvoorbeeld spelletjes waarbij ze als team 
moeten samenwerken. Maak de opdrachten in 
het begin niet te moeilijk. Elke opdracht waarin 
ze slagen, doet namelijk wonderen voor de 
groepsvorming! 

In deze fase ontdekken jonggivers ook nuances: 
die jonggiver met de grote mond heeft 
hoogtevrees. Het meisje uit een ander dorp is 
heel behulpzaam. Blijf er als leiding bij. Als 
een jonggiver afhaakt of een deel van het team 
oefent te veel druk uit, grijp dan in en motiveer 
het team om samen een oplossing te zoeken 
waar iedereen zich goed bij voelt.

TEAMBUILDINGSPELEN
• Allemaal samen over een touw kruipen zonder 

het touw aan te raken.

• Een dropping, waar de leden elkaar eerst 
geblinddoekt moeten vinden en vervolgens 
samen het lokaal moeten zoeken. 

TEKST: Muriel Van der Haegen, Jo Verstreken en Shiraz Brepoels | FOTO: Trijn Nyckees  
jonggivers@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/hierleefteenjonggiver
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Next Level - een sterke groep
Als je voelt dat de groep goed aan elkaar 
hangt, de kwaliteiten (h)erkend worden en de 
verschillen geaccepteerd, kan je een stapje 
verdergaan. Laat de jonggivers alleen op 
pad gaan en geef ze opdrachten mee voor 
onderweg. Zorg daarbij dat iedereen zijn 
steentje moet en kan bijdragen en dat de 
opdrachten haalbaar zijn. 

Leden gedragen zich vaak helemaal anders 
zonder leiding. Check na de activiteit wel of 
iedereen zich nog even goed voelt. Het kan 
zijn dat er toch weer kliekjes, spanningen 
of eenzaten ontstaan. Praat hierover met de 
groep, leer hen de verschillen accepteren. 

TEAMBUILDING ZONDER LEIDING
• Een tocht met denkspelen, doe-spelen, 

durf-spelen zodat elke jonggiver zijn of haar 
kwaliteiten kan uiten.

Op naar het kamp
Investeer het hele jaar in je groep. De 
opbouw van een kampterrein is een 
opdracht next level. Dan kan je er als 
leiding niet overal meer bij zijn. Hoe meer 
de groep samenhangt, hoe minder je als 
leiding zal moeten inspringen en brandjes 
blussen. Jij moet als leiding rondlopen 
voor de veiligheid en de aanmoediging. 
Geef de patrouilleleid(st)ers ook de kans 
om te werken aan een hechte groep. Laat 
ze samen een naam zoeken voor hun 
patrouille, een vlag ontwerpen, een eigen 
rodedraad-spelletje verzinnen of een mopje 
dat alleen hun groep begrijpt. Zo versterk je 
het groepsgevoel. 
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Verkennen en gidsen, da’s experimenteren, 
grenzen opzoeken, en er soms ook over gaan. 
Da’s op zoek zijn naar jezelf en je plaats in de 
groep. Da’s soms ook twijfelen en je afvragen, 
‘Hé, is dat eigenlijk wel oké’? Laat je inspireren 
door de lijst hieronder. Het kan de start zijn van 
een gesprek, de inkleding voor een spel of een 
aanzet voor jullie eigen ‘Hé, het is oké’-muur in 
je lokaal of ...

TEKST: Mieke Heymans  | FOTO: Trijn Nyckees |  
givers@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/gidsenverkenners

He, het is okeé

… om vals te spelen als 
je merkt dat je niet kan 
winnen.

… om frieten te 
gaan halen op 
blote voeten.

… om een foute en zelfverzonnen tekst te 
zingen op een liedje zodat je met de rest 
kan meekwelen.

… om weeral 
verloren te lopen 
op tweedaagse.

… om de knop van je rok 
er na drie jaar nog altijd 
niet opnieuw aangenaaid te 
hebben.

… om toch nog liever 
met de jonggivers mee 
te doen.

… om in de buurt van de 
tent te plassen omdat je niet 
verder in het bos durft.

… om pas jaren later aan je 
toenmalige leiding te bekennen 
dat je stiekem naar de winkel 
ging op tweedaagse.

… om toch nog heimwee te 
hebben op kamp.

… om bij de leiding te gaan uithuilen als je 
voor de eerste keer liefdesverdriet hebt.

.… om je vurige temperament 
toe te schrijven aan je rode 
haren.

… om over seks te 
praten ’s nachts in 
de tent.

… om het raar te vinden als 
de stagiair voor Nederlands 
ineens je leidster blijkt te zijn.
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… om je onderbroek nog eens 
binnenstebuiten aan te doen als 
je er te weinig bijhebt op kamp.

… om kapoenenspelletjes echt 
nog tof te vinden. … om drie keer te gaan bijhalen 

omdat het eten van de fourage 
zo lekker is.… om je knuffelbeer mee te 

nemen op kamp.

… om je das aan je hemd 
te dragen en niet rond 
je nek.

… om je jaarkenteken 
er door je mama te 
laten opnaaien.

… om verliefd te worden 
op jongens. Of meisjes. Of 
allebei.

… om je best te doen om mooi te 
schrijven met de henna als het 
over de totems van je medegivers 
gaat, maar niet zo voor de leiding.

… om stiekem in je slaapzak 
te masturberen.

… om ook tijdens de activiteit 
je hanenkam trots omhoog te 
zetten.

… om het spannend 
te vinden om over te 
gaan naar de jins.

… om tijdens de eerste 
activiteit bij de givers nog 
even de kat uit de boom te 
kijken.

… om heel zenuwachtig te zijn 
om je totem te krijgen.

.… om niet te weten of je nu op de vaste 
of op de losse balk je sjorring moet 
beginnen.

… om ook dit jaar weer een 
‘abnormale’ shelter hebben (ook 
al wou je deze keer toch voor een 
‘normale’ shelter gaan).

… om niet te weten wat je moet 
verwachten als je voor de eerste 
keer naar de jinfuif mag.

… om je eerste kus 
toch een beetje ‘vies’ te 
vinden.

… om het helemaal 
gehad te hebben met 
voetbal.

… om te roddelen over 
de leiding.

… om er altijd bij te vermelden 
dat je ‘zware botten’ hebt als je je 
gewicht moet prijsgeven.

… om te speculeren wie van 
de leiding verliefd is op welke 
medeleiding.

… om je eigen fuif te organiseren 
met de givers en dan te vergeten 
om mensen uit te nodigen.

… om liever naar de 
scouts te gaan dan 
naar een familiefeest.

… om met je ogen te rollen 
omdat je ouders ‘niets snappen 
van de scouts’.

… om een mopje 
uit te halen met de 
fourage.
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Weg met  
het hokjesdenken

Een nieuw scoutsjaar, een 
gloednieuwe jingroep! Of je jins 
elkaar nu al jaren kennen of 
nog maar net bijeen zitten door 
een districtsjin, elkaar ook dit 
jaar (beter) leren kennen blijft 
belangrijk. Een (voor)oordeel over 
iemand is snel gevormd. Laat je jins 
verder kijken dan hun neus lang is 
en daag hen uit om weg te stappen 
van het hokjesdenken! 
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TEKST: Eline Neels, Laura Van den Brande, Joris 
Schoeters en Marieke Van Broeckhoven | FOTO: Laura 
Van den Brande en Marieke Van Broeckhove | Met dank 
aan de jins van Scouts 32/48 Sint-Albertus & Lieven Gevaert 
jins@scoutsengidsenvlaanderen.be | www.facebook.com/
jins.scoutsengidsenvlaanderen

De Speelvogeljin
In de jingroep ben ik een echte 
mopjesmaker en doe ik graag onnozel. 
Mijn goede vrienden weten ook wel dat 
ze altijd bij mij terecht kunnen voor een 
luisterend oor. 

De Nieuwsgierige jin
Ik heb al zoveel mogelijk 
informatie opgezocht over onze 
kampbestemming. Ik kan mijn 
medejins soms overstelpen met 
weetjes. Maar ik vind het ook leuk 
om alles op mij te laten afkomen, ik 
laat me graag verrassen. 

De Sacochenjin
In mijn sacohe zitten zakdoekjes, een 
portefeuille, een gsm, een agenda, 
een deo, kauwgom, een balpen en 
ook een bol sjortouw. Want sjorren 
doe ik graag en kan ik als de beste. 

Waarom zou een iets stillere jin 
niet op haar eentje een geweldige 
activiteit kunnen leiden? Of zou je 
bij het stoere haantje de voorste 
van de groep echt niet terecht 
kunnen voor een goede babbel? 
Allemaal abnormaal, weet je wel?
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De Joggingbroekenjin
Toegegeven, ik ben niet altijd 
perfect in uniform op de 
activiteiten. Maar op de Dag 
van de Jeugdbeweging spoor 
ik iedereen aan om in uniform 
naar school te komen, want 
ik ben echt een fiere scout.

De Vreetjin
Mijn medejins noemen me wel eens 
‘de vuilbak’ omdat ik meestal alle 
restjes opeet. Maar venkel, nee, dat 
lust ik echt niet.

De Hipsterjin
Ik ken de stad als mijn 
broekzak. Ik heb dan ook een 
geweldige weekendplaats 
gevonden waar we volgende 
week naartoe kunnen gaan. 
Organiseren is echt mijn ding.

De Jintrovert
Ik ben niet de meest 
opvallende jin van de 
groep, ik hou me vaak op 
de achtergrond. Maar als 
de groep in een dip zit 
omdat we geen slaapplek 
vinden op driedaagse, 
motiveer ik iedereen om 
ervoor te blijven gaan.

De Bottinnenjin
Mijn favoriete activiteit is een 
uitdagende trektocht. Wat 
minder mensen weten is dat 
ik me ook graag laat gaan 
tijdens de kookvergadering. 
Dan maak ik de lekkerste 
gerechtjes voor mijn 
medejins. 



Abnormale kwaliteiten

Een leidingsverdeling kan al eens moeilijk verlopen. Iedereen is uniek en aan iedereen van 
je leidingsploeg is wel een vijs los. Sommige vijzen missen we allemaal. Andere bouten en 
schroeven zijn heel specifiek per persoon en vragen een iets nauwkeurigere handeling. 

Charlotte wil graag in leiding komen maar heeft 
weinig ervaring met kinderen. Tobias heeft 
het soms moeilijk in drukke situaties. Femke 
ziet het niet allemaal even helder en heeft 
een visuele beperking. Yasin en Lieve stonden 
vooraan in rij en hebben graag alles heel 
gestructureerd.

Iedereen van je leidingsploeg heeft ook 
eindeloos veel kwaliteiten waarmee ze de leden 
een fantastische tijd laten beleven. In plaats 
van te focussen op wat het misschien niet zo 
gemakkelijk maakt om in leiding te staan, leg 
je beter de focus op wat jullie sterker maakt als 
groep. Wat Charlotte, Tobias, Femke, Yasin en 
Lieve onderscheidt van de rest van de groep, zijn 
de kwaliteiten die ze met hun ‘abnormaliteit’ 
meekrijgen.

Tijd om de leiding te verdelen
In plaats van de leiding te verdelen, ga je op 
zoek naar de kwaliteiten of competenties die 
leiding kan verbinden en sterker maken. En 
daarvoor kan je een kwaliteitenspel1 gebruiken. 
Elke takploeg heeft verschillende kwaliteiten 
nodig om een geheel te vormen. Een ploeg 
steunt op verschillende individuen en niet op de 
kwaliteiten van één leider of leidster.

TEKST: Quinten Quartier | FOTO: Joke Van der Maelen  | groepsleiding@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/ploeggrl

HOE GA JE AAN DE SLAG?
• In de woordenwolk hiernaast staan 

44 kwaliteiten die je op weg kunnen 
helpen. Bedenk er gerust nog extra. 
Maak kaartjes met die kwaliteiten op als 
leidraad.

• Laat elke leider en leidster zijn eigen drie 
of vier sterkste kwaliteiten zoeken. Laat 
hen er ook een voorbeeld bij zoeken.

• Verdeel je ploeg in kleine groepjes en 
vraag ze om hun kwaliteiten te delen 
met elkaar. De kwaliteiten die benoemd 
worden zijn sowieso goed. Misschien 
herkent de andere leiding ze niet direct, 
maar ze zijn er wel.

• Zie je nog andere kwaliteiten bij elkaar? 
Deel ze dan gerust uit.

• Heb je als groepsleiding al een schema 
uitgewerkt met mogelijke takverdelingen? 
Probeer dan de kwaliteiten van de leiding 
in je schema te puzzelen.

• Verdeel je leiding per tak en laat hen 
zoeken of alle kwaliteiten voor een goeie 
takploeg aanwezig zijn.

In een goeie takploeg zitten mensen met verschillende competenties. 
In de In{groeps}Leiding vind je tien types van leiding (en hun bijhorende 
competenties) die je kan gebruiken als uitgangspunt:

• De teamspeler (met sleutelcompetentie samenwerken)
• De leid(st)er in wording (met sleutelcompetentie zelfontplooiing)
• De doorzetter (met sleutelcompetentie resultaatgerichtheid )
• De democraat (met sleutelcompetentie betrokkenheid bij de groep)
• De gever (met sleutelcompetentie dienstbaarheid)
• De manager (met sleutelcompetentie plannen en organiseren)
• De kunstenaar (met sleutelcompetentie creativiteit)
• De huisvader/huismoeder (met sleutelcompetentie betrouwbaarheid)
• De kameleon (met sleutelcompetentie inlevingsvermogen)
• De leermeester (met sleutelcompetentie scouting overdragen)
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Natuurlijk zal je met jouw ploeg 
niet alle competenties kunnen 
invullen, maar zorg er voor dat 
iedereen zijn kwaliteiten en 
abnormaliteiten kan uitspelen 
binnen zijn tak.

1 Het spel in dit artikel is gebaseerd 
op hét ‘Kwaliteitenspel’, een spel 
met speelkaarten met daarop een 
karaktereigenschap. Op de helft van 
de speelkaarten staan woorden die 
kwaliteiten aanduiden: flexibel, creatief 
of betrouwbaar. Op de andere helft staan 
minder goede kanten of valkuilen: arrogant 
of slordig. Door de kaarten te gebruiken 
krijgen de spelers een beter beeld van 
hun kwaliteiten en valkuilen. Bovendien 
achterhalen ze zo welke kwaliteiten ze 
graag willen ontwikkelen. Je kan het spel 
kopen op de webshop van aanstokerij.be



Alle materiaal proper en droog 
opgeborgen na het kamp? Ook zo 
gesukkeld met die lompe tentzakken 
en met welke paal nu ook weer bij 
welke tent hoort? Een artikel vol tips 
om tenten te merken en handig(er) 
te verplaatsen.  

 TEKST: Niek Hoste | FOTO: Sabine De Schutter - Erwin De Blanger |  
technieken@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/ploegtechnieken

Zakken van tenten

Heffen en sleuren
Een vrachtwagen of tractor die het 
materiaal aan de rand van de kampweide 
afzet. Waarna de (jong)givers al die  
zware tenten naar de andere kant van 
het terrein moeten sleuren. Lastig. 
Zeker omdat die tentzakken vaak geen 
draagsysteem hebben zoals ogen of 
banden. 

Een steekwagentje kan dan handig 
zijn. Je koopt er best een met grote, 
harde wielen (geen luchtbanden). Dat is 
handiger als de ondergrond modderig is 
of vol rotsen zit. 

Je kan ook zelf een draagband maken met een stuk 
sjortouw. Bijvoorbeeld zo: 

• Gebruik touw van minimaal zes millimeter diameter.  
Zo voorkom je dat het touw in je handen snijdt.

• Begin met een vast oog (paalsteek).

• Haal het touw dwars rond de tentzak en opnieuw door 
het oog naar de andere kant van de tentzak.

• Haal het touw nogmaals dwars door de tentzak en 
werk vervolgens af als een ‘cadeauverpakking’ in de 
langsrichting van de tentzak.

• Trek goed aan, zo krijg je een goede greep op  
de tentzak. 

Zo kan je met meerdere mensen op een verantwoorde 
manier de zware last tillen (uit de benen, niet uit de rug!).
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Je zal al snel merken dat iedereen 
het heeft over de rodebol-tent, die 
natuurlijk helemaal anders is dan 
de blauwevierkant-tent. Voeg bij 
elke tent een lijstje met onderdelen 
en het wordt een stuk eenvoudiger 
om na het kamp weer wat orde te 
scheppen in de chaos. 

Vierkanten en bolletjes
Je kan als materiaalmeester de 
tenten nog zo netjes klaarleggen 
voor het kamp, als ze terugkomen is 
het meestal een zootje. En veel werk 
om uit te zoeken welke onderdelen 
bij welke tent horen. 

Maak daarom een logisch lijstje van 
alle onderdelen per tent en merk 
alle individuele onderdelen met een 
kleur en een symbool. Zeker als je 
meerdere tenten van hetzelfde type 
in je groep hebt, is dat een goed 
idee. Je kan van dat lijstje ook een 
heus label maken dat je vastnaait 
aan de binnenkant van de tent. Zo 
kan je ook dat lijstje nooit meer 
kwijtspelen. 
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Akabe is  
geen bingoavond 

TEKST: Freddo De Loose  |  FOTO: Bert Goyvaerts  |  ILLUSTRATIE: Sarah Wouters  |  
akabe@scoutsengidsenvlaanderen.be  |  fb.com/akabescouts

“Steven is de enige die niet kan 
kaartlezen. Misschien moeten we 

hem tijdens de tocht de rugzak 
laten dragen. Dan heeft hij ook zijn 

inbreng gehad.”

“Soit, komende zondag gaan we 
voetballen met onze kadeeën. De 

Mario zit in een rolstoel dus hij 
kan niet meedoen. Maken we hem 
scheidsrechter? Dan heeft hij ook 

het gevoel nuttig te zijn.”

Steven en Mario; sucks to be 
you. De rest mag kaartlezen of 
voetballen, zij worden met een 
overschottaakje opgezadeld.  
Ze hadden net zo goed kunnen 

aansluiten bij de bingoclub van 
het lokale bejaardentehuis.  
En dat terwijl er toch 
voldoende alternatieven 
moeten zijn om iets leuks 
te doen. Om scouting 

samen met de rest van de 
groep te kunnen beleven. 

20



Om dat te bereiken moeten we anders kijken 
naar kinderen en jongeren met een beperking. 
Te vaak focussen we op wat ze niet kunnen en 
zoeken we dan gauw een vervangopdracht. 
Daarbij benadrukken we nog maar eens dat ze 
anders zijn dan de anderen, dat ze bepaalde 
dingen niet kunnen. 
Stel nu dat we in de eerste plaats kijken naar 
wat onze leden wel goed kunnen, naar waarin 
ze uitblinken, naar welke kweeniehoewijzeme-
gaharddemax skills ze hebben? 

Mario uit het voorbeeld kan misschien ontzet-
tend goed dingen gooien. Het zou een extra 
dimensie aan het voetbalspel kunnen geven: 
iemand die tegenspelers kan tikken met een 
geworpen bal waardoor ze tien seconden 
bevriezen. Als het andere team ook zo’n tikker 
krijgt, is Mario helemaal onderdeel van het 
spel en krijgt hij niet dat afschuwelijk saaie 
werkje van scheidsrechter. Bovendien heeft hij 
zo meer inbreng in het spel dan af en toe op 
een fluitje blazen. 

Maar we kunnen nog verder gaan. Misschien 
wil Mario echt wel meevoetballen, maar vraagt 
niemand het aan hem. Who are we to judge? Maar 
hij heeft nu eenmaal het etiket van persoon in een 
rolstoel, dus hij zal wel niet meedoen.  
Steven kan geen kaart lezen, dus zal hij dat ook 
wel niet kunnen leren; zal hij geen inbreng kunnen 
hebben.  

Out of the box 
Wat wij als akabeleiding moeten doen, is elke 
activiteit, elke takraad,… out of the box denken. We 
moeten afstappen van wat we normaal vinden bij 
leden met een beperking en gaan voor het abnor-
male. Die rolstoel van Mario kan misschien met 
een beetje knutselen wel zo getuned worden dat 
hij mee kan voetballen. Misschien kunnen er op 
de kaart nog extra foto’s geplakt worden waardoor 
Steven zich beter kan oriënteren. Moeten we dan 
volledig negeren dat onze leden een beperking 
hebben? Nee, maar we moeten het niet tot de kern 
maken.
Het hoofddoel is dat onze leden het spel van 
scouting op een fijne, maar ook uitdagende manier 
kunnen spelen. Daarbij hou je rekening met de 
talenten van je leden, hoe onwaarschijnlijk of ab-
surd ook. Je zorgt er gewoon voor dat de beperking 
geen onoverkomelijke hindernis vormt. 

Wanneer je dit schema bekijkt, merk je dat in het 
geval van Mario en Steven uit het voorbeeld alleen 
maar gefocust werd op het facet ‘beperking’. Een 
fijne scoutsactiviteit geeft aandacht aan alle vier 
de facetten. Scouting, da’s durven, dus zorg er ook 
voor dat je activiteit uitdagend genoeg is, zonder 
dat je leden in paniek raken. Hou rekening met hun 
talenten en zorg er ook voor dat je leden iets graag 
doen. Verkleedt Bert zich liever als prinses? Dan 
moet je hem niet dwingen om een ridder te zijn. 

GESLAAGDE 
ACTIVITEIT

TALENTEN

BEPERKING

UITDAGEND GRAAG/ 
NIET GRAAG
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TEKST: Mieke Heymans |  FOTO: Floor Bruggeman - Trijn Nyckees  |   
administratie@scoutsengidsenvlaanderen.be

Waar, beetje waar  
of niet waar?

Nieuwe leden zijn verzekerd tijdens de eerste en 
tweede vergadering. Na de tweede vergadering 
moet je hun naam, adres, geboortedatum en 
tak via de Groepsadministratie doorgeven aan 
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Gebeurt er een 
ongeval tijdens die eerste of tweede vergadering, 
dan sluit je op dat moment de betrokken 
persoon aan en handel je het schadedossier af 
zoals bij andere leden.

WAAR

Kinderen die eerst 
een paar keer komen 
,proberen, zijn 
verzekerd bij Scouts 
en Gidsen Vlaanderen

Het lidgeld van Scouts en Gidsen Vlaanderen is 
32,4 euro. Je kan je maar één keer aansluiten bij 
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Als je al lid bent 
in één groep, moet je geen lidgeld meer betalen 
in een andere groep. Vraagt de groep nog een 
beetje extra lidgeld om zijn eigen werking te 
financieren? Dan betaal je dat stukje wel extra 
voor beide groepen. Als je als Verantwoordelijke 
Groepsadministratie (VGA) de naam en 
geboortedatum van je leden correct schrijft, 
dan spoort de Groepsadministratie zelf dubbels 
op. Na controle van iemand van de dienst 
Administratie wordt het lidgeld voor iemand die 
al aangesloten is, niet opnieuw aangerekend. 

WAAR
NIETAls je ingeschreven 

bent in twee groepen, 
betaal je twee keer 
lidgeld.
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Het lidgeld is inderdaad voor een stuk een 
verzekeringspremie. Maar dat is maar een  
deel van het verhaal. Om de plaatselijke scouts- 
en gidsenwerking te ondersteunen, staat een 
pedagogische en administratieve staf klaar  
die vrijwilligers coördineert, leiding begeleidt 
en vormt en Scouts en Gidsen Vlaanderen 
vertegenwoordigt in netwerken over 
kampeermogelijkheden en jeugdbeleid.  
Het is niet mogelijk om een exacte lijst te 
maken van welk deel van het lidgeld naar welke 
ondersteuning gaat. Maar het lidgeld wordt 
zeker gebruikt voor deze kosten: 

• verzekeringen (ledenpolis, lokalenpolis en 
botenpolis),

• boekhouding en administratie (loon- en 
werkingskosten (papier, kopies, telefoon)),

• Over en Weer en Krak?Boem! (opmaak, druk 
en verzending),

• en een deel van de pedagogische 
ondersteuning (de subsidies die Scouts en 
Gidsen Vlaanderen krijgt worden hiervoor ook 
gebruikt).

WAAR
BEETJE

Het lidgeld dat 
je betaalt aan 
Scouts en Gidsen 
Vlaanderen is de 
verzekeringspremie.



Op het moment dat je ingeschreven bent via 
de Groepsadministratie, ben je verzekerd 
voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke 
aansprakelijkheid tijdens alle toegelaten  
scouts- en gidsenactiviteiten, overal ter  
wereld. Ook onderweg naar de activiteit ben  
je verzekerd. Welke kleren je ook draagt. 
Een toegelaten scouts- en gidsenactiviteit is 
de wekelijkse activiteit die je onderneemt met 
je groep of tak. Ook de groepsraad of takraad 
vallen hieronder, net zoals een daguitstap naar 
bijvoorbeeld de zee, een weekend of een kamp.  

WAAR
NIETJe bent alleen 

verzekerd als je 
je das aan hebt.
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Er zijn activiteiten die we als Scouts en Gidsen 
Vlaanderen niet beschouwen als scouts- en 
gidsenactiviteiten. Omdat ze niet binnen 
de pedagogische visie vallen, of omdat ze 
verzekeringstechnisch als te gevaarlijk worden 
beschouwd. Het gaat over:

• Competitiesporten

• Luchtsporten

• Skiën

• Benji-springen

• Gemotoriseerde sporten

• Outdoor paintball

• Schietsporten 

Sommige activiteiten mogen enkel onder bege-
leiding van deskundigen, van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen of van professionele organisaties. 
Deelnemers moeten ook minstens 14 jaar zijn. 
Het gaat over:

• Niet-gemotoriseerde watersporten zoals 
windsurfen, zeilen, rafting, roeien, canyoning. 
Voor zeescouting gelden uiteraard andere 
regels.

• Speleologie

• Rots- en indoorklimmen, acrobranche,  
abseilen

• Judo, karate, gevechtssporten

• Glijden op zand en alle afgeleiden

WAAREen week skien 
met de jins is niet 
verzekerd.



Nieuws
 TEKST: Wietske Van Pelt | FOTO: Wouter Verhoeven | vorming@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/vorming

Ze gingen op vorming  
en namen afscheid  
van hun oude leven. 
Hoe dat kon gebeuren 
raad je nooit! 
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Bart en Bert (Blije Bosfazant en Ruige Rivier-
kreeft uit Scouts Sint-Sille) komen net terug 
van respectievelijk een week Animatorcursus 
en een Basisweekend. 

Voordien ging alles zijn normale gangetje in 
hun groep: de groepsraden verliepen chaotisch, 
een aantal kinderen werd gepest, leiding kwam 
maar de helft van de tijd opdagen en op tijd 
en stond was er een schermutseling met de 
ouders. 

Na de vorming sloeg het tij volledig om. Bart 
en Bert begrijpen er niets van en zitten enorm 
verveeld met de situatie. Bart: “Waar ik vroeger 
op de vuist ging met ouders die hun bezorgdhe-
den uiten, komt het nu gewoonlijk tot een goed 
gesprek. Dat is enorm saai en vooral: wat vertel 
ik nu tegen mijn vrienden?”. Ook voor Bert is 
het geen gemakkelijke periode: “Groepsraden 
die vroeger uitliepen tot ’s nachts verlopen nu 
zo smooth dat ze soms om 22u al gedaan zijn. 
Dan ben ik verplicht om de rest van de avond 
met ons moeder naar Mooi en Meedogenloos te 
kijken…” 

Over het jaarthema zijn Bart en Bert nog minder 
te spreken. Bart: “Normaal gezien doen wij 
gewoon dat dansje terwijl we nu goed genoeg 
weten hoe we de leuze Allemaal abnormaal in de 
praktijk moeten omzetten. Wie moeten we  
dit jaar nu uitlachen? Zachtgekookte eieren,  
dat zijn we!” 

Wil jij net als Bert en Bart een  
nieuwe wending in je engagement  
als leiding?
Schrijf je dan nu in voor een vorming en word 
(Hoofd)Animator/Instructeur in het jeugdwerk 
of beleef een tweede jinkamp op Jintro! Staat 
je agenda in september nog niet vol? Ideaal 
om een week(end) te plannen!

Inschrijven op 

scoutsengidsenvlaanderen.be/vorming

“ Die welpen luisteren vanaf 
nu gewoon, terwijl ik me zo 
graag kwaad maak…”

“ Leiding die niet naar de 
opruimdag kwam, moest 
vroeger een maand de 
vuilniszakken buitenzetten. 
Sinds ik weet hoe ik leiding 
kan motiveren, stapelen de 
vuilniszakken zich op.”

“Je bewust worden van je sterktes, maar ook van je valkuilen. 

Om op het einde met meer te vertrekken dan toen je aankwam.”

Ruben Coppens - Gidsenleider Scouts Berlaar

gilwell

“Basisweekend heeft mij nog nieuwsgieriger gemaakt. Het is 

een must voor alle (groeps)leiding en de sfeer is gewoon zalig. 

Zonde dat ik het niet eerder heb gedaan!”

Gerlinde Meeus - groepsleidster Gidsen Sint-Godelieve Turnhout

Basisweekend Hoofdanimator

“Je uitleven als een welp, om zo 

de kneepjes van  het leiding zijn te leren”   

• 
Pieter Stubbe – Welpenleider Scouts Sint Jan Oostende

animator
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“Een week waarin kansen aangeboden worden 

om te groeien tot een competente instructeur”

Joyce Bosmans - Jongverkennerleidster Scouts & Akabe Tervant

JINTRO

instructeur

Schrijf je nu in! 

WWW.SCOUTSENGIDSENVLAANDEREN.BE/VORMING 

Door uit te wisselen, ontdek je 

nieuwe ideeën, impulsen en spelen 
voor je groep. Je versterkt 

je eigen competenties: spelen 

uitwerken, communiceren 

met leden en ouders, over-
leggen en organiseren. 

Tijdens een vormingsmoment 

ontdek je al doende. Niet zoals

op school. Maar door uit 
te proberen, plezier 

te maken en je sterktes en 

zwaktes te leren kennen. 
Je verlegt je grenzen samen

met scouts en gidsen uit 
andere groepen. Want 

in een nieuwe omgeving 
leer je het meest. 

HERFSTVAKANTIEJINTRO 

MERKENVELD 
DI 31 OKT - ZO 5 NOV 

ANIMATOR 

MOERKENSHEIDE MA 30 OKT - ZO 5 NOV 

BASISWEEKEND 
MOERKENSHEIDE VR 3 - ZO 5 NOV 

GILWELL ONDERWEG           / 

ZA 28 OKT - VR 3 NOV 

INSTRUCTEUR 
MERKENVELD 

MA 30 OKT- ZO 5 NOV  

 

 
KERSTVAKANTIEJINTRO 

DRIEBOOMKENSBERG       DI 26 - ZO 31 DEC 

ANIMATOR 

DE BRINK 
       DI 26 - ZO 31 DEC 

GILWELL ONDERWEG           / 

       DI 26 - ZO 31 DEC

LESVRIJE WEEK/ KROKUSVAKANTIE
JINTRO 

MOERKENSHEIDE DI 13 - ZO 18 FEB 

ANIMATOR 

DE WINNER 
ZA 3 - VR 9 FEB

BASISWEEKEND 
DE WINNER 

VR 2 - ZO 4 FEB

GILWELL ONDERWEG           / 

ZA 3 - VR 9 FEB  

PAASVAKANTIE
JINTRO 

DRIEBOOMKENSBERG ZO 8 - VR 13 APR 

ANIMATOR 

WOUTERSHOF 
MA 9 - ZO 15 APR 

BASISWEEKEND 
DE BRINK 

VR 13 - ZO 15 APR 

GILWELL ONDERWEG           / 

ZO 8 - ZA 14 APR 

GILWELL ONDER DAK MERKENVELD 
ZO 8 - ZA 14 APR  

INSTRUCTEUR 
MERKENVELD 

ZO 8 - ZA 14 APR 

HEMELVAART
GILWELL ONDERWEG           / 

ZO 6 - ZA 12 MEI

ZOMERVAKANTIE
 

ANIMATOR TENTEN 
DE KLUIS 

ZA 30 JUN - VR 6 JUL  

GILWELL ONDERWEG           / 

ZA 30 JUN - VR 6 JUL 

GILWELL TENTEN 
DE KLUIS 

ZA 30 JUN - VR 6 JUL  

ANIMATOR TENTEN 
DE KLUIS 

ZA 5 AUG - VR 11 AUG

GILWELL ONDERWEG           / 

ZA 8 SEP - VR 14 SEP

1. Cursus: 50 uur	 •		Voor	Jintro	is	er	geen	stage	of	evaluatiemoment.	

	 •		Animatortraject:	Animatorcursus

	 •		Hoofdanimatortraject:	Basisweekend	+	Gilwell

	 •		Instructeurtraject:	Instructeurscursus

2. Stage: 50 uur	 •		In	je	eigen	scoutsgroep	of	in	een	andere	organisatie

3. Evaluatiemoment: 4 uur 
	 •		Ter	afronding	van	je	traject

Meer	informatie	over	attestering,	check:	

scoutsengidsenvlaanderen.be/vorming	
	

	
											Wist	je	dat	jouw	gemeente	

	
	

	
											je	cursus	(gedeeltelijk)	terugbetaalt?

KALENDER 2017-2018

HOE JE ATTEST BEHALEN?
MAX 3 JAAR

CURSUS50 UUR BEGELEIDESTAGE50 UUR EVALUATIEMOMENT4 UUR
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Door uit te wisselen, ontdek je 
nieuwe ideeën, impulsen en spelen 

voor je groep. Je versterkt 
je eigen competenties: spelen 

uitwerken, communiceren 
met leden en ouders, over-

leggen en organiseren. 

Tijdens een vormingsmoment 
ontdek je al doende. Niet zoals

op school. Maar door uit 
te proberen, plezier 

te maken en je sterktes en 
zwaktes te leren kennen. 

Je verlegt je grenzen samen
met scouts en gidsen uit 

andere groepen. Want 
in een nieuwe omgeving 

leer je het meest. 

HERFSTVAKANTIE

JINTRO MERKENVELD DI 31 OKT - ZO 5 NOV 
ANIMATOR MOERKENSHEIDE MA 30 OKT - ZO 5 NOV 
BASISWEEKEND MOERKENSHEIDE VR 3 - ZO 5 NOV 
GILWELL ONDERWEG           / ZA 28 OKT - VR 3 NOV 
INSTRUCTEUR MERKENVELD MA 30 OKT- ZO 5 NOV  
  

KERSTVAKANTIE

JINTRO DRIEBOOMKENSBERG       DI 26 - ZO 31 DEC 
ANIMATOR DE BRINK        DI 26 - ZO 31 DEC 
GILWELL ONDERWEG           /        DI 26 - ZO 31 DEC

LESVRIJE WEEK/ KROKUSVAKANTIE

JINTRO MOERKENSHEIDE DI 13 - ZO 18 FEB 
ANIMATOR DE WINNER ZA 3 - VR 9 FEB
BASISWEEKEND DE WINNER VR 2 - ZO 4 FEB
GILWELL ONDERWEG           / ZA 3 - VR 9 FEB  

PAASVAKANTIE

JINTRO DRIEBOOMKENSBERG ZO 8 - VR 13 APR 
ANIMATOR WOUTERSHOF MA 9 - ZO 15 APR 
BASISWEEKEND DE BRINK VR 13 - ZO 15 APR 
GILWELL ONDERWEG           / ZO 8 - ZA 14 APR 
GILWELL ONDER DAK MERKENVELD ZO 8 - ZA 14 APR  
INSTRUCTEUR MERKENVELD ZO 8 - ZA 14 APR 

HEMELVAART

GILWELL ONDERWEG           / ZO 6 - ZA 12 MEI

ZOMERVAKANTIE 
ANIMATOR TENTEN DE KLUIS ZA 30 JUN - VR 6 JUL  
GILWELL ONDERWEG           / ZA 30 JUN - VR 6 JUL 
GILWELL TENTEN DE KLUIS ZA 30 JUN - VR 6 JUL  
ANIMATOR TENTEN DE KLUIS ZA 5 AUG - VR 11 AUG
GILWELL ONDERWEG           / ZA 8 SEP - VR 14 SEP

1. Cursus: 50 uur
	 •		Voor	Jintro	is	er	geen	stage	of	evaluatiemoment.	
	 •		Animatortraject:	Animatorcursus
	 •		Hoofdanimatortraject:	Basisweekend	+	Gilwell
	 •		Instructeurtraject:	Instructeurscursus

2. Stage: 50 uur
	 •		In	je	eigen	scoutsgroep	of	in	een	andere	organisatie

3. Evaluatiemoment: 4 uur 
	 •		Ter	afronding	van	je	traject

Meer	informatie	over	attestering,	check:	
scoutsengidsenvlaanderen.be/vorming

	 	 	 											Wist	je	dat	jouw	gemeente	
	 	 	 											je	cursus	(gedeeltelijk)	terugbetaalt?

KALENDER 2017-2018 HOE JE ATTEST BEHALEN?

MAX 3 JAAR

CURSUS
50 UUR

BEGELEIDE
STAGE

50 UUR

EVALUATIE
MOMENT
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Meer info en data

EXTRA 
bij deze  
O&W!
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Stereotypen in online berichten: 
wat doe je eraan? 

Haatberichten op je Facebookpagina:  
leuk is anders. Maar hoe reageer je erop?

TEKST: Inne De Pooter - Joren Bellis | FOTO: Liselotte Reyntjens |  
tumult.be | info@tumult.be

“Dat die Marokkanen maar wegblijven uit de 
scouts of ze pikken weer onze fietsen.”

Waarom stereotypen bestaan 
Stereotype = een beeld van een groep mensen dat niet 
overeenkomt met de werkelijkheid. 

Stereotypen hebben we allemaal, het is normaal.  
Het helpt je om mensen in te schatten en te begrijpen. 
Stel: een welp komt naar de scouts met een versleten 
uniform. Daardoor denk je misschien dat hij niet mee 
gaat schaatsen omdat hij weinig geld heeft. Dat kan 
onterecht zijn, maar het maakt je wel alert.

Wanneer stereotypen gevaarlijk worden
Facebookbericht: “Vijf nieuwe inschrijvingen vandaag 
bij de kapoenen!”. Een foto met vijf Marokkaanse 
kinderen. Iemand reageert: “Dat die Marokkanen 
maar wegblijven uit de scouts of ze pikken weer onze 
fietsen.”

Zelfs als het ‘een grapje’ is, kan het ernstige gevolgen 
hebben. Zo’n berichten kwetsen. De Marokkaanse 
kinderen voelen zich niet welkom. En misschien willen 
de kapoenen niet naast de nieuwe kinderen lopen 
omdat ze van de givers hoorden dat het dieven zijn. Als 
je daar als groep niets constructief mee doet, voelen 
de betrokkenen zich in de steek gelaten. Waardoor 
ze niet meer komen. Zo’n fout beeld van Marokkanen 
leidt dus tot negatieve gevolgen voor de hele groep.
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Wat doe je eraan? 
Je kunt op verschillende manieren reageren op 
bovenstaande uitspraak over Marokkanen. Kies één optie of 
combineer verschillende pistes. De keuze is aan jou. 

Optie 1: Is het een vals profiel, iemand onherkenbaar? 
Deze persoon is waarschijnlijk een ‘troll’. Geef hem geen 
extra aandacht en verwijder de reactie.

Optie 2: Reageer op de post: “Beste …, op deze pagina 
verkiezen we om op een respectvolle en aangename 
manier te communiceren met elkaar. Bovendien klopt je 
stelling niet. We willen graag benadrukken dat iedereen 
welkom is bij ons.”

Optie 3: Stuur de haatzaaier een persoonlijk 
Facebookbericht. ”Beste, mag ik uit je reactie 
afleiden dat je bezorgd bent om de veiligheid rond de 
scoutslokalen? Wij maken ons daar ook zorgen om. Maar 
dat veiligheidsprobleem heeft niets met Marokkanen te 
maken. Wij bekijken momenteel samen met de politie hoe 
we incidenten in de toekomst beter kunnen vermijden. 
Heb jij hier misschien nog ideeën over?” Je kan hier dan 
ook zeggen dat je de reactie zal verwijderen omdat ze 
beledigend is en dit niet past op jullie Facebookpagina. Of 
vragen als de persoon in kwestie het zelf wil rechtzetten.

Optie 4: Communiceer naar de mensen die betrokken zijn. 
In de Facebookgroep van je leden: “Wij willen er graag op 
wijzen dat er geen Marokkanen betrokken waren bij de 
recente incidenten. En we willen ook even duidelijk stellen 
dat iedereen welkom is in onze scoutsgroep!”

Optie 5: Steun het ‘doelwit’, bv. de oudere broer, of ouders 
met een Facebookprofiel via een persoonlijk bericht: “De 
hele leidingsploeg vindt het vervelend en jammer dat er zo 
gereageerd werd. Wij zijn in ieder geval zeer blij dat we… 
als nieuw lid mogen verwelkomen en we hopen hem/haar 
dan ook volgende week terug te zien!”

Belangrijk in alle reacties: gebruik een 
neutrale en vriendelijke toon, gooi geen olie op het 
vuur. Laat je ook niet meesleuren in een eindeloze 
discussie. Je kan haatboodschappen melden via de 
meldingskanalen van sociale media of via unia.be.

Check nog tips over  
(online) haatspraak  
op www.nohate.be



(Er)over gaan– 

 TEKST: Dries Van Eyck | FOTO: Lucas Flies | zingeving@scoutsengidsenvlaanderen.be

Ik ben twee jaar geleden gaan studeren en heb mij toen laten dopen bij mijn 
studentenvereniging. Er werd me toen pas duidelijk waar de leiding voor mij hun inspiratie 
voor de overgang haalde. Fysiek afzien, scheldnamen, uitgesloten worden totdat je je 
bewezen hebt. Tot dan had ik altijd gedacht dat een overgang bij de scouts gewoon zo 
hoorde. Ook al smaakte het soms bitterzoet. De groepsknuffels op het einde en de ‘sorry 
dat we zo hard waren, hé’ waren een hele opluchting. Maar eerlijk: ik vond onze overgang 
verschrikkelijk. Bij de overgang van jonggiver naar giver heb ik zelfs getwijfeld of ik wel zou 
gaan. Maar niet gaan was geen optie en ik wilde ook niet stoppen met de scouts. Dan maar 
de korte pijn.

Vorig scoutsjaar heb ik de overgang dan meegemaakt als leiding. Een deel van de leiding 
ging er naar mijn goesting veel te hard in op. Een ander deel had er duidelijk geen zin in.  
En zelfs de stoerste jonggivers waren na een paar uur afzien gewoon aan het doorzetten, 
ook voor hen was de lol eraf. Tijdens de middagpauze heb ik bij de rest van de leiding 
mijn hart gelucht. En het mag gezegd worden: “Wij hebben de beste leidingsploeg van de 
wereld”. Ik heb wel wat concrete voorbeelden moeten aanhalen ‘Heb je gezien hoe lastig 
zelfs Thomas het had op het einde?’ en ik heb zelf het argument ‘Scouting gaat toch over 
andere dingen dan een studentenclub, bovendien zijn onze welpen en jonggivers wel een 
pak jonger dan de gemiddelde student’ moeten bovenhalen. Maar het heeft niet lang 
geduurd voordat zelfs de die-hard-dopers zeiden: “Ja, misschien gaat het er wel over, de 
laatste tijd”. En we hebben, daar en dan besloten om het de rest van de dag over een andere 
boeg te smijten. 

We hebben het materiaalkot opengezet en zijn een brug beginnen sjorren over de beek.  
Tof om te zien hoe de tweede- en derdejaars trots hun sjorskills lieten zien aan de 
eerstejaars en hen hielpen met de sjorringen. Toegegeven, heel stevig was de brug niet, 
maar ze zijn wel allemaal droog over de beek geraakt en op die manier letterlijk en 
figuurlijk over-gegaan. Een echte overwinning en een instant-groepsgevoel.

Die middag van onze overgang was echt gigantisch leuk. Het jaar daarop zijn we nog een 
stapje verder gegaan. We hadden op kamp aan onze jonggivers gevraagd wat hun favoriete 
activiteiten waren en hebben die allemaal gecombineerd tot een grote teaser van jonggiver-
zijn. Kabelbaan, vlottentocht, koken, sluipen, spelen en kamperen. Het zat er allemaal in! 

Groet
Zilvergrijze Goedlachse Springbok
Silke

Ik ben Silke, jonggiverleidster uit Scouts en Gidsen de Boomklevers. 
Vorig jaar, toen ik aan mijn tweede jaar leiding begon, gooiden we onze 
overgang over een andere boeg. 
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Waarom een overgang?
De overgang van de ene tak naar de 
volgende is vooral een welkomstmoment. 
Een onthaalmoment waarna nieuwe leden 
zich welkom voelen in hun nieuwe tak. Een 
moment om elkaar beter te leren kennen en 
te werken aan de groepssfeer. Een moment 
om afspraken te maken. Als je je leden 
inspraak geeft, verhoog je de betrokkenheid 
en is de kans groter dat ze zich aan de 
afspraken houden. 

Wat is een geslaagde overgang?
• Zet de talenten van je eerstejaars in de 

kijker. Laat ze stralen, zo ontstaat er direct 
waardering voor de ‘jonkies’. 

• Zorg voor een uitdagende opdracht, waar 
ze ook echt iets aan hebben. En hou het 
vooral leuk. Vernederende opdrachten 
horen niet thuis in scouting.

• Overgang kan in elk tak. Pas de opdrachten 
aan aan de leefwereld van je leden. 

Meer info of  
inspiratie nodig? TE KOOP

8 EURO

HOPPER  
WINKEL

BIJ

VOOR
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Op een abnormaal internationaal jaar

Waarom scouts en gidsen een streepje voor hebben op andere jeugdbewegingen? 
Door ons internationaal karakter natuurlijk! Laten we daar dit jaar méér dan ooit van 
profiteren en er een abnormaal internationaal jaar van maken! Hoe? Zo! 

 TEKST: Nisse Van Dessel | FOTO: National Scout Organisation Thailand | 
 internationaal@scoutsengidsenvlaanderen.be | fb.com/internationaal.scoutsengidsenvlaanderen

Er bestaat wereldwijd geen meer diverse beweging dan de scouts- en 
gidsenbeweging: van het meest zuidelijke puntje van Argentinië tot het 
meest noordelijke stukje Siberië, overal vind je gelijkgestemde jongeren 
terug. We zijn allemaal anders, maar zodra je elkaar ontmoet, merk je 
dat je veel meer gemeenschappelijk hebt dan je dacht. We willen jullie dit 
jaar uitdagen om die diversiteit nog meer te vieren onder andere door veel 
buitenlandse scouts te ontmoeten. 

30



Internationale kampen:  
Roverway, Jamboree
De hele wereld op één kampterrein. Uniek! 
Jaarlijks worden er tientallen internationale 
kampen georganiseerd. Hét meest bekende is 
de Wereld Scouts Jamboree (2019, VS), maar 
kleinere, nationale jamborees hebben minstens 
evenveel charme. In 2018 is het Roverway, 
een kamp waaraan je als leiding nog eens kan 
deelnemen alsof je weer één van de leden bent, 
in Nederland!  
Check zeker: Roverway.scouts.be

Individuele uitwisselingen
Op reis of tijdens je buitenlandse stage, elke 
kans om nieuwe vrienden te maken is een goede 
kans. Eén avond samen de stad verkennen of 
maandenlang meedraaien in een groep?  
Alles kan!

Groepsuitwisselingen tijdens je kamp
Doe tijdens je buitenlandse kamp een activiteit 
samen met een lokale groep. Van samen één 
spel spelen tot enkele dagen samen optrekken of 
slapen in de lokalen van een lokale scoutsgroep, 
het kan allemaal. Voor groepsuitwisselingen die 
meerdere dagen duren, kan je zelfs Europese 
subsidies krijgen! 
Meer info: jint.be

Doen? Uiteraard!
Contacteer internationaal@scoutsengidsenvlaanderen.be 
met al je vragen, ideeën en plannen. Wij brengen je graag  
in contact met groepen in het buitenland! 

TIP: Maak je vraag zo concreet mogelijk en stel een 
enthousiaste brief op in het Engels, gericht aan de 
scoutsgroep in het land waar je contact zoekt.

Ook op scoutsengidsenvlaanderen.be/internationaal en 
in het Internationaal Kampvisum (gratis te verkrijgen via je 
districtscommissaris of in Hopper Winkel) kan je heel wat 
informatie vinden. 
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Het woord safari komt uit het Swahili en betekent zoveel als ‘lange reis’. Maar je kan ook op safari dicht 
bij huis en tijdens het weekend. Trage Wegen nodigt alle scouts- en gidsengroepen uit om een safari te 
organiseren tijdens de Dag van de Trage Weg (14-15 oktober 2017). Geen jacht op groot wild, maar een 
expeditie naar het buitengewone in je buurt. Vijf tips voor een geslaagde, abnormale safari. 

Tip 1:  
Avontuur schuilt overal op trage wegen
Van een luswandeling rond het lokaal tot een 
wandeltocht van treinstation naar treinstation: overal 
lonkt het avontuur. Je kan op voorhand een parcours 
uitstippelen. Onderzoek je topokaart op steegjes, 
wandelpaden, boswegen of doorsteekjes en rijg ze 
aan elkaar. Digitaal kan ook: de routeplanner op 
RouteYou.com is erg gebruiksvriendelijk. De trage 
wegen houden je ver van het autoverkeer en je vindt 
er spel, rust en de meest bizarre ontdekkingen. 

Tip 2: Toeval is plezant
Teken een rechte lijn op een kaart en probeer die op 
expeditie zo nauwgezet mogelijk te volgen. Je komt 
vanzelf op onvermoede plekken terecht. Reken maar 
dat je vindingrijkheid om barrières te passeren op de 
proef zal gesteld worden.

Tip 3: Zet een buitengewone bril op
De verrassing van een safaritour schuilt vooral in 
de manier van kijken en beleven. Het gewone wordt 
plots buitengewoon. Zoek het exotische op, daag 
jezelf uit en maak van de tocht een reis. Geniet van 
het uitzicht op daken en klimheuvels die publiek 
toegankelijk zijn. Bezoek wegenwerken als een  

gratis openluchttentoonstelling van het 
ondergrondse. Speur naar patronen en toevallige, 
onbedoelde tekeningen op muren. Volg dieren en 
kijk hoe ze zich voortbewegen. 

Tip 4: Doe lekker vreemd
Animeer je tocht! Neem krijt mee en laat 
sporen na. Volg je eigen schaduw van begin 
tot eind. Doorbreek grenzen, zoek zijsporen en 
stimuleer abnormale ontmoetingen. Neem kleine 
geschenkjes mee en deel ze uit aan toevallige 
voorbijgangers. Of gebruik een buitenlands 
stadsplan om in je eigen dorp of stad te navigeren.

Tip 5: Sprokkelen geblazen
Geef de vrije loop aan je zintuigen en verzamel 
souvenirs, verhalen, legenden, geruchten en 
jachttrofeeën. Schrijf postkaartjes met tekst die je 
onderweg vindt op naambordjes, gedenktekens, 
graffiti, bestelwagens of menu’s van restaurants. 
Neem foto’s en hou een logboek bij voor 
toekomstige safarigangers. 

Trage wegen zijn de ideale uitvalsbasis voor 
een verkwikkende, onalledaagse safaritocht. 
Begeef je abnormaal onderweg tijdens het 
campagneweekend Dag van de Trage Weg op  
14 of 15 oktober 2017 en meld je activiteit via 
www.dagvandetrageweg.be. 

Nog vragen?  
Neem contact op met safari-begeleider  
Vincent bij Trage Wegen: 

vincent.vanheghe@tragewegen.be - 09 331 59 26

Op safari  
langs trage wegen
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Jaarlied 
Allemaal Abnormaal 
Tekst en muziek: Red Van 
(Joke De Vos, Jeroen Heremans, Tom Huysmans,  
Nander Van Dievel en Gert Verstraeten)

CAPO 5
STROFE : D G D A (enkel onderste snaren)

Tienduizend vlechtjes in het haar 
Wie knipt gras nu met een schaar?
Of praat een minuut tegen een paal?
Is dat wel allemaal normaal?

Die derdejaars doet soms wat raar
Maar we zijn er voor elkaar
Vechten tegen vooroordelen
en daarna samen buitenspelen

PRE REFREIN D Bm/F# G A

Jongens, die zijn altijd lief
En meisjes zijn nooit bang
Welke kleur heeft uw haar?
Dat heeft geen belang!

REFREIN D Bm/F# G A

Allemaal abnormaal
In ’t stad of bij de rand en over het kanaal
We gaan er samen voor en JIJ – JIJ – JIJ 
Spelen, lachen, sjorren, samen ZIJN – ZIJN - ZIJN
Links, rechts en ondersteboven 
Allemaal abnormaal
Gestoord en creatief of wild en geniaal
We gaan er samen voor en WIJ – WIJ – WIJ 
Iedereen kan hier zichzelf ZIJN 

STROFE D G D A (enkel onderste snaren)

Holebi’s, de juiste kant
akabe superbriljant
Baloe de leider zingt als sopraan
maar stil zijn is ook toegestaan

Blauw van de kou, roze van de zeep
wit van de schrik, dun of dik
Youssef, Luna, Celine en Wout
allemaal anders, allemaal scout

REFREIN D Bm/F# G A

BRUG G A

Het maakt niet uit wat je bent, 
Het is wie je bent dat telt
Een spel, een quiz, elk moment
Op zondag dan ben jij de held
Een scout of gids
met een eigen verhaal
Wij zijn scouting,
allemaal abnormaal!

REFREIN D Bm/F# G A
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Ik was erbij

...op 70 jaar Hopper Merkenveld op 20 mei. 

...op de Techniekendag van gouw Kempen op  
14 mei in De Brink in Herentals.

...op de Pride op 20 mei 2017 in Brussel. 

...op GSB-dag op 13 mei in Het Scoutshuis in 
Antwerpen.

...op 70 jaar Hopper Merkenveld op 20 mei. 

Samen met de festiviteiten van het 70-jarig bestaan 
van het Hopper Jeugdverblijf, was er ook de plechtige 
opening van een rolstoelpad naar alle verblijfplaat-
sen en activiteiten in en rond de gebouwen en aange-
past sanitair. Zo wordt kamperen helemaal mogelijk 
voor mensen met een beperking.

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. 

Lidgeld 2016-2017: 32,40 euro 

Over & Weer is een tijdschrift voor leiding en jins die lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  
Iemand van je groep heeft Over & Weer niet ontvangen? Bel tussen 9 en 17 uur naar het Nationaal  
Secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen: 03 231 16 20. Wil je een extra Over & Weer?  
Bel dan tussen 9 en 17 uur naar het Nationaal Secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen:  
03 231 16 20 of mail naar secretariaat@scoutsengidsenvlaanderen.be

Adreswijzigingen geef je door aan de persoon die zich in jouw groep met de administratie bezighoudt  
(‘de verantwoordelijke groepsadministratie’). Het heeft geen zin om adreswijzigingen door te geven aan het 
Nationaal Secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Al wat wij nationaal aanpassen, wordt vroeg of laat 
overschreven met informatie uit de groepen.

Ook als je geen lid bent van Scouts en Gidsen Vlaanderen, kan je een abonnement nemen op Over & Weer  
voor 8 euro voor zes nummers. Bel daarvoor naar Scouts en Gidsen Vlaanderen, Wilrijkstraat 45,  
2140 Antwerpen, 03 231 16 20. De betaling van het abonnement wordt per factuur geregeld.

De persoonsgegevens van alle aangesloten leden werden opgenomen in het ledenbestand van Scouts en  
Gidsen Vlaanderen, conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van  
de persoonlijke levenssfeer. Ze zullen alleen gebruikt worden om je op de hoogte te houden van de activiteiten 
van de organisatie. Je hebt bovendien het recht jaarlijks je persoonlijke gegevens op te vragen en te laten 
verbeteren wat eventueel fout is. Meer informatie kan je verkrijgen bij het Nationaal Secretariaat van Scouts  
en Gidsen Vlaanderen, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen.

Schenkingen aan Scouts en Gidsen Vlaanderen kunnen steeds gestort worden op rekeningnummer  
(BE 55) 409-6504141-44 BIC KREDBEBB. Giften van minimum 40 euro zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Papier: Over & Weer wordt gedrukt op Cyclusprint, honderd procent gerecycleerd en chloorvrij. Onze drukker ge-
bruikt zo ecologisch mogelijke producten en procedures zodat we dit blad zo milieuvriendelijk als kan produceren.

Hoofdredactie: Mieke Heymans   Eindredactie: Sabine De Schutter 
V.U.: Anton Smagghe, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen
Taalcorrectie: Joris Claus
Opmaak: volta | vormgeving   Drukkerij: Druk in de Weer
Foto kaft: Lucas Flies

Afzender: Scouts en Gidsen Vlaanderen 
Nationaal Secretariaat
Wilrijkstraat 45  | 2140 Antwerpen
Tel. 03 231 16 20 | Fax 03 232 63 92
info@scoutsengidsenvlaanderen.be

Werkten mee aan dit nummer: Anton Smagghe, Bart Gotlieb, Michael Van 
Craen, Muriel Van der Haegen, Jo Verstreken en Shiraz Brepoels, Mieke Heymans, 
Eline Neels, Laura Van den Brande, Joris Schoeters en Marieke Van Broeckhoven, 
Quinten Quartier, Niek Hoste, Freddo De Loose, Wietske Van Pelt, Inne De Pooter 
en Joren Bellis, Dries Van Eyck, Nisse Van Dessel, Tine Smits



KAMPEREN  
OP HOOG NIVEAU
Het beste materiaal,  
de mooiste plekken.



Elke Over & Weer laat een scouts- en gidsengroep het achterste van zijn tong zien. 
Zelf invullen? overenweer@scoutsengidsenvlaanderen.be

Deze pagina is van?  

Wie vult dit in?  

Hoeveel leden en leid(st)ers telt jullie groep?   

Oprichtingsdatum?  

Hoe ziet jullie speelterrein er uit?  

 

 

Oudste leiding / jongste leiding?   

Bijnamen van leiding of leden?  

Welke activiteit maakt jullie groep uniek?  

Stiekemste kusplekje in/rond de lokalen?  

Zotste kampthema ooit? 

Wat zou je kiezen als je één ding zou mogen veranderen?  

Langste discussie ooit op een groepsraad?   

Domste traditie binnen de groep?  

Wat wens je je groep toe tegen 2025?  

Hennie, Alen en Wally.
Wij zijn met 207 leden en 35 leid(t)ers.

De Bosvogels zijn opgericht in 1927. We vieren dit jaar dus onze 95ste verjaardag.
Met ons terrein De Rimboe zijn we met ons gat in de boter gevallen, 

zoals ze dat zeggen. We zitten namelijk in het midden van een groot bos. En we hebben een open plein
er grootte van een klein voetbalveld, waarnaast onze lokalen liggen.

Dat ons zanderig speelterrein buiten blijft liggen
in plaats van overal verspreid in onze lokalen. Het zou ons een hele hoop kuiswerk besparen.

Het al dan niet online hebben staan van bestanden. En of dat 
dan in een Dropbox of op een Google Drive zou staan. We zijn momenteel wel heel trots op onze Google Drive.
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Scouts ‘De Bosvogels’  
uit Grobbendonk, in hartje Kempen!

Den Alen, bijgenaamd De Leste (omdat hij altijd en overal tot het

Van bijnamen kennen we wel wat! Zo is er bijvoorbeeld ‘Den Digits’ 
omdat hij gewonnen had met een wedstrijdje ‘om ter eerst 100 kg wegen’. Ook is er ‘De Spons’ omdat 
ze letterlijk alles opeet en opdrinkt (geen overschotten meer na een weekend!). De familie Pally’s: 
Sterke Pally, Nuttige Pally, Vespally, Kleine Pally, Pallyanneleen. En Librecht luistert ook naar:
 Servaas, Slink, Dustie, Sledge, Slinkmeister, Libbie. 

 laatst blijft) heeft een schone 25 jaar op zijn teller staan. Onze jongste telg is Bert en die is, omdat 
 we twee jinjaren hebben, 18 jaar .

Jaarlijks gaan we vrijwillig de gemeente helpen bij de 11.11.11-actie.
Daarvoor krijgen we niet meteen iets in ruil maar we vinden het leuk om op ons steentje bij te dragen.

Dat zal de zolder van Scouts Pulle zijn.
Bij de verkenners hadden we ooit Zombies als thema. Nadat alles was

kregen de leden een zak met etiketloze blikken en een vage uitleg van het spel dat meerdere dagen
De hele leidingsploeg was vanaf dan zombie en de leden konden niet meer met hen praten. Het leerde
de verkenners heel zelfstandig te zijn en versterkte het groepsgevoel. 

Na Herfstontmoeting (HO) fietsen we met z’n allen eerst naar de 
ijsboer en vervolgens is het koers naar ons scoutsterrein, omdat de Vriendenkring (oud-leiding) er 
dan jaarlijks zijn Haringbak doet. Die koers staat al jaren bekend als ‘De Grote Prijs HO’. 

Nieuwe lokalen zouden tegen dan zeker welkom zijn.


