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Groepspraatje 
Beste Scoutsvrienden 

 

welkom in onze jaarvonk. In dit boekje vindt u een handige 

samenvatting van alle belangrijke data en informatie omtrent onze 

scouts. We bespreken het jaarthema, onze leidingsploeg, onze volledig 

vernieuwde website en nog veel meer. Daarnaast vindt u hierin alle data 

waarop onze scoutsvergaderingen zullen plaatsvinden. 

 

OPGELET: af en toe worden hierin wijzigingen aangebracht. Houd 

daarom zeker onze maandelijkse vonk in de gaten! 

 

Ook de datum van de kampinschrijvingen en het kamp zelf kan u 

terugvinden in deze vonk. Het kamp zal dit jaar doorgaan van maandag 

12 juli tot donderdag 22 juli 2021 (van 17 tot 22 juli voor de kapoenen). 

De kampinschrijvingen zullen plaatsvinden op vrijdag 28 mei 2021 aan 

onze scoutslokalen. Noteer deze datum alvast in je agenda! Verder raden 

we u aan om eens een kijkje te nemen op onze gloednieuwe website 

(https://www.scoutstervant.be ). Daarop vindt u alle contactgegevens 

van de leiding per tak, Onze maandelijkse vonk, informatie over al onze 

opkomende evenementen en nog andere nieuwe snufjes!  

 

 

stevige linker, 

Bronia, Sarah, Yarne en Robin Groepsploeg Scouts en Gidsen Tervant 

 

 

 

 

 

 

 

Bronia Perelka 0476/08 21 16 

Sarah Gommé 0478/30 24 03 

Yarne Brusten 0470/03 16 62 

https://www.scoutstervant.be/
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Robin Poels 0479/55 90 98 
Groepsploeg.tervant@gmail.com 

Kleurplaat 
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Jaarthema 
  

Welzijn bespreekbaar maken? ‘t Zal wel 

zijn 

Met dit jaarthema willen we een hechte sfeer 
creëren, waarin iedereen zich thuis voelt en 
vertrouwen centraal staat. Zo bieden we 
aandacht aan gedachten of gevoelens die 
anders niet in de kijker staan. Niet goed in je 
vel zitten? We gaan het onderwerp niet uit de 
weg, en zorgen voor het welzijn van elke 
scouts of gids. Van kapoen tot jin, van de 
knuffelhoek tot het onbekende bos, elke bluts 
of buil is welkom. Zelfs als praten moeilijk 
gaat, biedt onze zwijgende schouder steun. 
Leiding laten we niet in de kou staan en wordt 
ondersteund om hiermee aan de slag te 
gaan.  We leven ons met volle overtuiging uit 
tijdens een spel en praten net zo goed de 
sterren van de hemel bij het kampvuur. 
 
Je even niet oké voelen? ’ t Zal wel zijn! 

Dat het leven niet altijd van een leien dakje loopt, is volkomen normaal. 
Als scouts en gidsen liggen we wel eens in de knoop met onszelf, of 
ploeteren we over hobbelwegen. Samen delen we de mooie momenten, 
maar bieden we ook troost wanneer het even wat minder gaat. Scouting 
vormt een veilige haven, waar elke boot kan aanmeren, ook als hij wat 
geschaafd is. Leden en leiding timmeren samen aanlegsteigers en gooien 
op tijd een reddingsboei naar elkaar. De scouts is een plaats waar we 
durven vertellen dat het niet goed gaat en kunnen aangeven wat onze 
persoonlijke grenzen zijn. We durven onze rugzak even afgeven wanneer 
hij te zwaar wordt. Want scouting, da’s durven!  

Jezelf kunnen zijn? ’ t Zal wel zijn! 

We maken duidelijk dat het meer dan oké is om jezelf te zijn en je voluit 
te tonen, voor alles wat je bent en voelt. Iedereen heeft zijn eigen 
handleiding voor de bergen en dalen die we allemaal door trekken. De 
welp die ‘s ochtends vrolijk door het veld huppelt en tegen de middag 
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geen blijf weet met zijn heimwee. Die ene jongverkenner die enthousiast 
meedoet met het themaspel, terwijl de anderen zich schamen. Of de 
stoere leidster die twijfelt aan haar eerste groepsspel. Met respect voor 
elkaar gaan we op verkenning en aarzelen we niet om ons binnenste 
grondplan in kaart te brengen en aan anderen te tonen. Onze 
scoutsgroep wordt een tweede thuis waar iedereen erbij kan en zichzelf 
kan zijn.  

Er zijn voor elkaar? ’ t Zal wel zijn! 

Ook in het rumoer van de groep luisteren we naar elkaar en naar 
onszelf. We verleggen samen grenzen en weten dat het ook uitdagend 
kan zijn om even halt te houden. We bouwen samen aan scouting, een 
plaats waar we zorgen voor elkaar en waar we respect hebben voor elke 
unieke ik, met een regenboog aan gevoelens. Zo vormt de groep een 
warm nest, waarin ruimte is voor zowel schouderklopjes als high fives, 
voor knipogen en knuffels. We blussen brandjes en gaan 
onvoorwaardelijk voor elkaar door het vuur gaan.  

Neen zeggen? ’ t Zal wel zijn! 

Je eigen kronkels, sluipwegen en grenzen kunnen aangeven is een troef, 
niet het minst omdat ze voor iedereen anders zijn. Net daarom willen we 
dit jaar onze kleurrijke gevoelens in de verf zetten. Leiding staat klaar 
met dat gezond duwtje in de rug maar de keuze om nee te zeggen blijft 
voor handen. Nee zeggen is een tweerichtingsstraat, waarin iedereen 
zonder aandringen zijn bestemming bepaalt. Leiding en leden dragen 
samen bij aan het bewaren en respecteren van emotionele grenzen.  
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Jaarplanning 

OKTOBER 

Zondag 4 oktober 14u-17u 
 

Zondag 11 oktober 14u-17u 
Kampmenu  

 

Zondag 18 oktober 14u-17u 

 

Vrijdag 23 oktober 
Dag van de jeugdbeweging (ga in je uniform naar school!) 

 

Zaterdag 24 oktober 14u -17u 

 

Zaterdag 31 oktober 14u-17u 
  

NOVEMBER 

Vrijdag 6+ zaterdag 7 november Powell winterbar 
 

Zaterdag 7 november 14u-17u 
 

Vrijdag 13 + zaterdag 14 november Powell winterbar 
 

Zaterdag 14 november 14u-17u 
Dropping  

 

Vrijdag 20 + zaterdag 21 november Powell winterbar 
 

Zaterdag 21 november 14u-… 
start minimarkt vanaf 16u 

 

Zondag 29 november 14u-16u30 
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DECEMBER 

Zaterdag 5 december 14u-16u30 

 

Zondag 13 december 14u-16u30 

 

Vrijdag 18 december 19u-21u kerstfeestje 
 

Donderdag 24 december middernachtmis 

 

Zaterdag 26 & zondag 27 december geen scouts 

JANUARI 

Zondag 3 januari 14u-16u30 

 

Zaterdag 9 januari 14u-16u30 

 

Zondag 17 januari 14u-16u30 

 

Zaterdag 23 januari 14u-16u30 

FEBRUARI 

Zaterdag 6 februari 14u-16u30 

 

Zondag 14 februari 14u – 16u30 
 

Zaterdag 20 en zondag 21 februari  
Geen scouts, de leiding gaat het kamp plannen! 

 

Zondag 28 februari 14u-16u30 
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MAART 

Zaterdag 6 maart 14u-17u 
 

Zaterdag 13 maart 14u-17u 
 

Zaterdag 20 maart 14u-17u 

 

Zondag 28 maart 14u-17u 

APRIL 

Zaterdag 3 april 14u – 17u 
 

Zaterdag 10 april 14u -17u 

 

Zaterdag 17 april 14u-17u 
 

Zondag 25 april 14u-17u 

MEI 

Zondag 2 mei 14u-17u 
 

Zaterdag 8 mei 14u-17u 

 

Zaterdag 15 mei 14u-17u 

 

Zondag 23 mei 14u–17u 
 

Vrijdag 28 mei 18u30-20u 
kampinschrijvingen 
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JULI 

Maandag 12 - donderdag 22 juli (kapoenen vanaf zaterdag 17 juli) 
Scoutskamp (givers, jins & leiding blijven nog op nakamp tot zaterdag 

24 juli) 

 

DEZE JAARPLANNING IS VOOR 80% VASTGELEGD. DE 

UREN ZIJN STANDAARD EN KUNNEN DUS VERSCHILLEN 

NAARGELANG DE ACTIVITEIT, CONTROLEER DUS OOK 

ALTIJD HET SPECIFIEKE MAANDPROGRAMMA!!  
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De leiding 

KAPOENEN  
kapoenenleiding@scoutstervant.be 

 

   

Kaat Vanhoudt 

29/06/2001 
0474/77 47 39 

Aster Lemmens 

21/01/2002 
0471/51 56 87 
 

Sien Verboven 

27/08/2003 
0478/26 08 56 

   

Mirthe Peeters  

10/12/2002 
0476/68 27 43  
 

Janne Vuylsteke 

18/03/2002 
0471/82 01 82 

Jef Cumps 

08/06/2002 
0468/23 59 07 

 

 

 

Tijs Ferson 

10/12/2002 
0476/20 50 55 

Nathan Vanzeir 

21/08/2002 
0485/48 18 65 
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KABOUTERS 
kabouterleiding@scoutstervant.be 

 

 

 

 

Willem Vanheyst 

22/11/1999 
0473/36 98 95 

 

Yarne Brusten 

05/05/2000 
0470/03 16 62 
 

Robin Poels 

10/08/2001 
0479/55 90 98 
 

 

  

Jana Asnong 

13/05/2002 
0471/10 62 92 

Semira Houdmeyers 

25/05/2002 

0478/34 40 52 
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WELPEN 
welpenleiding@scoutstervant.be 

 

  

 

Marie Meelberghs 

24/01/2001 
0493/63 43 37 
 

Michelle Gommé 

10/09/2001 
0476/03 03 23 
 

Senne Cycon 

08/05/2002 
0483/18 31 77  

   

Maxime Vanzeir 

21/08/2002 
0485/48 19 11 

Jef Peeters 
 
0468/22 59 94 

Lisa Ooms 

19/08/2002 
0478/54 86 27 

  

 

Steven Willems 

31/01/2002 
0470/51 56 45 

Victor Lespoix 

13/12/2002 
0478/53 15 95 
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JONGGIDSEN 
jogileiding@scoutstervant.be 

 

  

 

Marth Cox 

26/02/2000 
0497/12 81 56 
 

Marieke Colemont 

22/04/2000 
0499/72 79 55 
 

Laura Symons 

15/05/2000 
0472/23 59 45 

 

 

 

Simon Ferson 

07/04/2001 
0470/32 73 25 
 

Kobe Peeters 

21/05/2001 
0477/40 41 12 
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JONGVERKENNERS 
jeeveeleiding@scoutstervant.be 

 

   
Sarah Gomme 

09/10/1998 
0478/30 24 03 
 

Cas Peeters 

06/02/2000 
0470/32 73 16 
 

Siebe Wellens 

25/02/2000 
0470/34 20 53 
 

  

 

Malejeva Mathijs 

30/12/2000 
0472/05 15 04 
 

Tuur Deboutte 

16/07/2001 
0491/43 42 55 
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GIDSEN 
gidsenleiding@scoutstervant.be 

 

 

 

 
Bronia Perelka 

13/07/1998 
0476/08 21 16 

Lana Vuylsteke 

23/11/1998 
0478/74 80 77 
 

Eva Sas 

15/12/1998 
0473/36 98 95 
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VERKENNERS 
verkennerleiding@scoutstervant.be 

 

   
Wout Thoelen 

17/06/1999 
0473/46 65 34 
 

Thomas Bos 

01/02/1999 
0494/52 75 02 
 

Daan Vandezande 

17/08/2000 
0471/57 37 85 
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JINS 
jinleiding@scoutstervant.be 

 

   
Chiel Wellens 

10/02/1996 
0470/05 01 07 
 

Louis Vermeulen 

28/05/1997 
0470/55 72 20 
 

Ben Ceustermans 

31/12/1997 
0491/24 92 00 
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GROEPSPLOEG 
Groepsploeg.tervant@gmail.com 

 

   
Bronia Perelka 

13/07/1998 
0476/08 21 16 
 

Yarne Brusten 

05/05/2000 
0470/03 16 62 
 
 

Robin Poels 

10/08/2001 
0479/55 90 98 
 

 

  

Sarah Gomme 

09/10/1998 
0478/30 24 03 
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MATERIAALMEESTERS 
   

Joyce Bosmans 

20/09/1995 
0478/95 92 22 
 

Joran Nuyts 

14/08/1997 
0468/26 83 18 
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Website en foto’s 

Elke maand verschijnt de vonk met het maandprogramma op 

onze website www.scoutstervant.be. Naast de vonk vind je hier 

ook enkele updates over onze scouts, het jaarthema en onze 

fuif. Doorheen het jaar posten we geregeld leuke foto’s van 

activiteiten in onze Facebook-groep 

https://www.facebook.com/groups/ScoutsTervantFotos/  

hier vind je ook al de foto’s die op kamp getrokken zijn. Dit is 

nieuw vanaf het scoutsjaar 2019/2020, dus je kan een 

lidmaatschapverzoek sturen waarbij je enkel het lidnummer van 

je scout moet doorgeven. Zodra je dit gedaan hebt, krijg je 

toegang tot de groep! Ook op onze Facebookpagina verschijnen 

regelmatig nieuwtjes over de scouts! 

https://www.facebook.com/scoutsengidsentervant/ 

Geef ons dus een like en je kan alles tot op de voet meevolgen!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scoutstervant.be/
https://www.facebook.com/groups/ScoutsTervantFotos/
https://www.facebook.com/scoutsengidsentervant/
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Hoe bereik ik de leiding? 

Wij zijn steeds te bereiken via de gsm-nummers die hier in 

deze jaarvonk staan (en meestal ook onderaan in het 

maandprogramma), maar je kan ook naar de specifieke 

emailadressen van de groepen mailen. Gelieve contact via 

onze Facebookpagina of de leiding hun privé-Facebook te 

vermijden 

 

Kapoenen kapoenenleiding@scoutstervant.be 

Kabouters kabouterleiding@scoutstervant.be 

Welpen welpenleiding@scoutstervant.be 

Jonggidsen jogileiding@scoutstervant.be 

Jongverkenners jeeveeleiding@scoutstervant.be 

Gidsen gidsenleiding@scoutstervant.be 

Verkenners verkennerleiding@scoutstervant.be 

Jins jinleiding@scoutstervant.be 

Groepsploeg groepsploeg.tervant@gmail.com 

Materiaalmeesters materiaalploeg@scoutstervant.be 

Vonk vonk@scoutstervant.be 

Kasadministratie administratie@scoutstervant.be 

Webmaster webmaster@scoutstervant.be 

Groepscomité info@scoutstervant.be 
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Scoutsuniform 

In de maand oktober komt de Hopper naar onze scouts, hier 

kan je alle onderdelen van het scoutuniform kopen. Het 

verplicht uniform bestaat uit: officieel T-shirt van de scouts + 

scoutsrok/-broek + scoutshemd + scoutsdas + dasring. 

Kapoenen zijn enkel verplicht om een officieel scouts T-shirt + 

das & dasring te dragen. Je kan natuurlijk ook het hele jaar 

door terecht bij de Hopper in Hasselt die zich bevindt in de 

Vredestraat 6 of je kan onderdelen van het uniform online 

bestellen via https://www.hopper.be/winkel/. Naast het 

scoutsuniform vind je in de Hopper ook nog heel wat leuke 

scoutsgadgets zoals slaapzakken, drinkbussen, rugzakken, 

zakmessen, …   

 

Waar komt welk teken? 

 

https://www.hopper.be/winkel/
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Wat als scouts voor jouw gezin niet zo 

vanzelfsprekend is? 

We weten dat de prijs van een jaar scouting voor uw 

kind(eren) een belangrijke hap uit uw gezinsbudget kan 

zijn. We denken aan het jaarlijkse lidgeld, maar ook de 

weekends en kampen, of het jaarlijkse groepsfeest, of … Maar 

we vinden ook dat dit voor niemand een reden mag zijn om 

thuis te blijven! 

We doen met onze leidingsploeg ons uiterste best om de 

kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden. Als voor 

iemand de kosten toch te hoog zijn, dan doen we ons best 

om hiervoor extra oplossingen te zoeken. Heb je hierover 

vragen spreek dan gerust de leiding van uw zoon/dochter aan. 

Zij staat open voor vragen en gaan altijd vertrouwelijk om met 

informatie. Samen kunnen we dan naar de beste oplossing 

zoeken. 

Verminderd lidgeld 

We vragen jaarlijks om voor elk kind lidgeld te betalen. Dankzij 

dit bedrag is uw zoon/dochter verzekerd tijdens 

scoutsactiviteiten. Een ander deel van dit bedrag gaat naar het 

maken en verzenden van de tijdschriften voor leiding en 

leden, en de algemene werkingskosten. 

We begrijpen dat dit lidgeld voor u misschien een groot bedrag 

is om te betalen. Wij hebben de mogelijkheid om hierop een 

korting te bieden, voor wie dit echt nodig heeft. Spreek 

hiervoor simpelweg een (groeps)leid(st)er aan! 

Betalen in schijven 

Wanneer het voor uw gezin moeilijk is om het weekend- of 

kampgeld in 1 keer te betalen, dan is het mogelijk om de 
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betaling ervan te spreiden. U kan dan het totale bedrag in 

kleinere delen op verschillende momenten tijdens het jaar 

betalen. Spreek gerust een leid(st)er aan om samen te kijken 

wat de mogelijkheden zijn. 

Belastingvoordelen 

De kostprijs voor kampen en weekends van alle kinderen 

jonger dan 12 jaar of kinderen met een zware handicap 

jonger dan 18 jaar, kan door middel van een fiscaal attest 

afgetrokken worden van de belastingen. 

Hiervoor moet de (groeps)leiding het ‘Attest inzake uitgaven 

voor de opvang van kinderen’ invullen en aan u bezorgen. U 

moet dit formulier dan bij uw belastingaangifte voegen. Als u 

dit formulier nog niet gekregen heeft van de scoutsleiding, 

vraag hen er dan tijdig naar.  

Tweedehandsuniformen en –materiaal 

Is uw zoon of dochter het scoutsuniform ontgroeid, maar is 

dit nog in goede staat? Bezorg dit dan aan de leidingsploeg, 

zodat dit ook voor andere leden kan gebruikt worden. 

Wij zijn ook steeds op zoek naar tweedehandse slaapzakken, 

een veldbed of matje of ander kampmateriaal (borden of 

gamellen en bestek, zaklampen, …). Dit is zeer bruikbaar voor 

leden die deze dingen niet ter beschikking hebben. U kan dit 

materiaal afgeven bij de groep. Bedankt alvast! 

De aankoop van een uniform kan voor u een dure aankoop 

zijn. Zeker als uw zoon of dochter door een groeischeut hier 

elke paar jaar weer een nieuwe versie van nodig heeft. 

Maar ook niet-jaarlijks aan te kopen materiaal is vaak duur. Om 

uw kind mee op kamp te sturen, heeft hij/zij meestal een 

slaapzak en matje of velbed nodig, soms een grote rugzak voor 

op tweedaagse, of … Daarom bieden we als groep 

tweedehandsmateriaal en -scoutskleding aan.  
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Wens je hieromtrent meer info, aarzel dan niet om de leiding 

aan te spreken of neem zelf een kijkje op 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-

scouts/lidgeld/kan-het-voor-minder-geld  

Interviews met de leiding 

 

 

Kaat Vanhoudt 
19 jaar 

Student sociaal werk 
Scherpzinnige ree  

 

Ik ben momenteel leiding van… De kapoenen 

Hiervoor ben ik leiding geweest 
van … 

Ook de kapoenen 

Ik ben al bij de scouts sinds… mijn eerste jaar kapoen.  

Wij zijn met de jins op buitenlands 
kamp geweest naar… en … vond 
ik daar het leukst! 

Polen, Slovakije en Tsjechië. 
Wat ik het aller leukst vond is 
moeilijk te zeggen... Het is 
gewoon zo’n unieke ervaring die ik 
nooit zal vergeten!!! 

Het allerleukste dat ik ooit met de 
scouts gedaan heb, vond ik… 

Zeker en vast ons buitenlands 
kamp.  
Maar ook voetballen terwijl je zelf 
in een bumperball zit is zeker een 

aanrader        

Mijn lievelingskamp was… Oei, dit vind ik ook wel een 
moeilijke hoor maar als ik echt 
moet kiezen denk ik toch dat ik 
kies voor het kamp in Neerpelt in 
2016. 

Het beste eten op kamp vind ik… Witte pensen met appelmoes       

Mijn minst favoriete eten op kamp 
is… 

Wortelen en erwten 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/lidgeld/kan-het-voor-minder-geld
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/lidgeld/kan-het-voor-minder-geld
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… vond ik minder leuk Het regenkamp als kabouter 

Mijn allergrootste wens is… Dat ik nog lang leiding mag zijn op 
de scouts!  

 

 

Victor Lespoix  
17 jaar 

Student: Bachelor Fysica 
Ongeremde Spinaap 

 

Ik ben momenteel leiding van… Welpen 

Hiervoor ben ik leiding geweest 
van … 

/ 

Ik ben al bij de scouts sinds… 1ste jaar welp  

Wij zijn met de jins op buitenlands 
kamp geweest naar… en … vond 
ik daar het leukst! 

Naar Nederland in plaats van 
Slovenië (Corona).Het leukste 
vond ik de 10-kamp die we daar 
gedaan hebben bij een plaatselijke 
boer, deze bestond uit typische 
spelen die boeren doen. 

Het allerleukste dat ik ooit met de 
scouts gedaan heb, vond ik… 

Als ik echt iets moet kiezen is het 
in de Semois springen vanop een 
rots. We waren daar helemaal 
alleen en de natuur errond was 
prachtig. 

Mijn lievelingskamp was… 3de Jaar Verks en Jinkamp 

Het beste eten op kamp vind ik… Veeellll ! Maar Pensen met 
appelmoes is toch elk jaar top. 

Mijn minst favoriete eten op kamp 
is… 

Ik eet alles. Te weinig eten is mijn 
minst favoriete ;). 

… vond ik minder leuk Koken. Om een of andere reden 
brandt alles aan bij mij en koken 
dingen over.  

Mijn allergrootste wens is… Dat kinderen evenveel plezier 
maken als ik doe op de scouts. 
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Simon Ferson 
19 jaar  

Burgerlijk ingenieur  
Behulpzame albatros 

 

Ik ben momenteel leiding van… Jogi’s 

Hiervoor was ik  Materiaalmeester 

Ik ben al bij de scouts sinds… 1e jaar kapoenen 

Wij zijn met de jins op buitenlands 
kamp geweest naar… en … vond 
ik daar het leukst! 

Polen, tjsechie en slovakijke en 
daar vond ik de bergwandeling het 
leukst 

Het allerleukste dat ik ooit met de 
scouts gedaan heb, vond ik… 

De nachtelijke fietstocht terug van 
Rotterdam naar het kampterrein 

Mijn lievelingskamp was… 1e jaar verkenner. Het was een 
perfect kampterrein met een 
beekje en mega goede leiding 

Het beste eten op kamp vind ik… Koude pasta met ananas, 
groentjes en tonijn 

Mijn minst favoriete eten op kamp 
is… 

Verloren brood 

… vond ik minder leuk Bezoekdag  

Mijn allergrootste wens is… Lichtsnelheid verbreken  
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Semira Houdmeyers 
18 jaar 

Haarzorg  
Zorgzaam Stokstaarje 

Ik ben momenteel leiding van… De Kabouters 

Hiervoor ben ik leiding geweest 
van … 

Dit is mijn eerste jaar als leiding 

Ik ben al bij de scouts sinds… De Kapoenen 

Wij zijn met de jins op buitenlands 
kamp geweest naar… en … vond 
ik daar het leukst! 

Nederland & Het uiteten 

Het allerleukste dat ik ooit met de 
scouts gedaan heb, vond ik… 

Schaatsen  

Mijn lievelingskamp was… Bij de jins 

Het beste eten op kamp vind ik… Spaghetti 

Mijn minst favoriete eten op kamp 
is… 

soep 

… vond ik minder leuk ruzie 

Mijn allergrootste wens is… Dat ik nog lang bij de scouts kan 
blijven. 
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De geboden van Scouts en Gidsen Tervant 

 

Bovenal bemin elkaar 

Pesten mag niet, geen bezwaar 

 

Naar alle leiding moet je luisteren 

Krak BOEM is stil, ook niet fluisteren 

 

Omdat we allen één groep zijn, 

is ons uniform piekfijn 

 

Op tocht gaan als een echte scout, 

is iets waar iedereen van houdt 

 

Heb respect voor de natuur, 

leer ook werken met een vuur 

 

De kunst van ’t sjorren moet je bedwingen, 

gezangen, liederen zult gij zingen 

 

Wij klappen niet, want je weet: 

wij belonen met een kreet 
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Volg deze regels, dan zeg ik U 

Dee aa en kaa uu … DANKU! 

 


