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Groepspraatje 
 

Beste scoutsvrienden 

 

Midden september is de leiding op jaarplanningsweekendje geweest om 
een fantastisch scoutsjaar boordevol superleuke activiteiten te plannen! 
Daaropvolgend krijgen jullie deze jaarvonk mee. In deze vonk vinden 
jullie de planning van het resterende scoutsjaar terug. OPGELET: Hier 
kunnen nog wijzigingen in ontstaan dus raadpleeg ook zeker de 
maandelijkse vonk op onze website. De jaarvonk bevat ook een 
opsomming van de belangrijkste activiteiten van het scoutsjaar zoals de 
Powell Party, het kampmenu, de dropping, de bikkebik, de 
groepsactiviteit…    

  

Ook de datum van de kampinschrijvingen en het kamp zelf kan je 
terugvinden in deze vonk. Het kamp zal dit jaar doorgaan van 17 tot 27 
juli 2023 (van 22 tot 27 juli voor de kapoenen). De kampinschrijvingen 
zullen plaatsvinden op vrijdag 26 mei 2022 aan onze scoutslokalen. 
Noteer deze datum alvast zeker in je agenda! 

 

Verder staat er nog tal van nuttige informatie in deze vonk. Je kan 
bijvoorbeeld de contactgegevens van onze hele leidingsploeg 
terugvinden. Als je een vraag hebt i.v.m. de tak van je zoon/dochter, 
contacteer dan eerst de takleiding. Als zij jullie niet kunnen verder 
helpen, kunnen jullie ons natuurlijk nog steeds contacteren. 

 

TIP: Hou deze jaarvonk zeker goed bij want deze bevat een hele hoop 
nuttige informatie voor het resterende scoutsjaar! 

 

Stevige linker, 

 

Kobe Peeters 

Victor Lespoix 

groepsploeg.tervant@gmail.com  
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Kleurplaat  
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Jaarthema  
 

Met het jaarthema DAS Goesting kiezen we ervoor om stil te staan bij de 
drijvende kracht achter scouting en achter ons eigen engagement. Wat 
motiveert ons? Waarom ga ik naar de scouts? Waarom blijf ik naar de 
scouts gaan? Door hierover na te denken en dit bespreekbaar te maken 
geven we een boost aan onze motivatie.  

Zin in Scouting 

Elke scout of gids heeft wel een eigen reden om aan scouting te doen. 
Misschien werd jij wel lid van de scouts om ook in het weekend plezier te 
maken met je klasgenoten. Of wil je graag nieuwe vaardigheden 
ontwikkelen of jezelf beter leren kennen? Alles kan en mag bij de 
scouts!  

Kiezen voor Scouting 

Kiezen om lid te zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen, is een bewuste 
keuze. “scouts of gids zijn” brengt verwachtingen met zich mee. Met 
grote en kleine daden zetten scouts en gidsen zich in voor zichzelf, 
elkaar en de wereld. Samen helpen we bij de afwas op kamp, troosten 
we de leden met heimwee of zetten we een financiële actie op voor 
mensen die extra steun nodig hebben. 

Kiezen voor de scouts, betekent misschien wel dat je niet kan aansluiten 
bij de tekenles of de fanfare. Wanneer het jonggiverweekend samenvalt 
met die belangrijke volleybalmatch op zaterdag, maak jij zelf de keuze 
tussen beide. We maken ons engagement bespreekbaar en hebben 
begrip voor elkaars prioriteiten. 

Talenten in de verf 

We ontdekken elkaars talenten. We geven elkaar erkenning voor wat we 
kunnen. We vieren elkaars unieke kwaliteiten bij onze belofte, 
totemisatie en andere rituelen. Appreciatie geeft een boost aan onze 
motivatie. Bij de scouts is het elke dag complimentjesdag. 
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Scouting doe je samen 

Samen staan we sterker dan alleen. We halen motivatie uit elkaars 
gezelschap en vrolijken elkaar op wanneer het eens minder gaat. Onze 
gezamenlijke successen leiden tot een hechte band en vormen de motor 
voor meer. We maken samen werk van een goede groepssfeer, waarin 
iedereen welkom is. 

Scouts als identiteit 

Lid zijn van de scouts is een deel van je identiteit. Je bent lid van een 
grote groep mensen met gezamenlijke waarden en normen. Met ons 
uniform laten we zien wie we zijn en waar we voor staan. Tijdens onze 
wekelijkse activiteit, op de dag van de jeugdbeweging of tijdens een 
internationale uitwisseling met een buitenlandse scoutsgroep. 

Scouting is niet zomaar een hobby. Het is een levensstijl. We staan 
steeds paraat en zetten ons beste beentje voor. Scouts en gidsen weten 
van aanpakken en blijven niet bij de pakken neerzitten. Bij de scouts 
zoeken we naar oplossingen en gaan we samen met ons nest, onze 
patrouille of onze leidingsploeg de grootste uitdagingen aan. Hiervan 
blijven we in ons dagelijks leven de vruchten plukken. Scouting is niet 
voor even, maar voor het leven. DAS Goesting! 
  



6 
 

Jaarplanning 

Oktober 

Zondag 16 14u-17u 

Zaterdag 22 14u-17u 

Zondag 23 11u-14u 

Kampmenu 

Zaterdag 29 14u-17u 

Dropping 

 

November 

Zaterdag 5 14u-16u30 

Zondag 13 14u-16u30 

Zaterdag 19 14u-… 

Minimarkt! Publiek welkom vanaf 16u. 

Zondag 27 14u-16u30 

 

December 

Zaterdag 3 14u-16u30 

Zondag 11 14u-16u30 

Vrijdag 16 19u-21u 

 Kerstfeestje 

Zaterdag 24  

Middernachtmis 

 

  



7 
 

Januari 

Zaterdag 7 14u-16u30 

Zondag 15 14u-16u30 

Zaterdag 21 14u-16u30 

Zondag 29 14u-16u30 

 

Februari  

Zaterdag 4 14u-16u30  

Bikkebikkebik 

Zondag 12 14u-16u30 

Zaterdag 18 + Zondag 19 

Geen Scouts 

Zondag 26 14u-16u30 

 

Maart  

Zaterdag 4 14u-17u 

Zondag 12 14u-17u 

Zaterdag 18 14u-17u 

Zondag 26 14u-17u 
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April 

Zaterdag 1 14u-17u 

Zondag 9  

Geen scouts 

Zaterdag 15 14u-17u 

groepsactiviteit 

Zaterdag 22  

Powellquiz 

Zondag 23 14u-17u 

Zaterdag 29 14u-17u 

 

Mei 

Zondag 7 14u-17u 

Zaterdag 13 14u-17u 

Zondag 21 14u-17u 

Vrijdag 26  

 Kampinschrijving 
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Juli 
Het kamp gaat dit jaar door van Maandag 17 juli tot donderdag 

27 juli 2023.  

Op zaterdag 22 juli is er een bezoekdag van 14u tot 17u. De 
kapoenen zullen dan ook aansluiten.  

De givers, jins en leiding blijven nog op nakamp tot vrijdag 28 
juli. 

 

DEZE JAARPLANNING STAAT VOOR 80% VAST. DE UREN ZIJN 

STANDAARD EN KUNNEN  VERSCHILLEN NAARGELANG DE ACTIVITEIT. 

CONTROLEER DUS OOK ALTIJD DE VONK ONLINE!  
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De leiding 

Kapoenen  

 

Menno Van Craenenbroeck  Axel Lemmens  Liesel Swerts 
 0485 17 01 61  0472 91 03 98  0470 45 37 74 

 

 

 

 Victor Lespoix Marthe Lespoix Maura Poels 
 0478  53 15 95 0471 39 87 64 0468 41 05 26 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Lene Deboutte 
 0487 89 90 66 
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Kabouters 

 

 
 Yasmine Sel Sofie Schoofs Juul Peeters 

 0476 51 59 10 0475 51 26 51 0468 48 99 82 

 

 

 

 

 

 

 Sien Verboven Sita David 
 0478 26 08 56 0471 86 26 99 

 

 

 

 

  

  



12 
 

Welpen 

 

 

 Janne Vuylsteke Tijs Ferson Mirthe Peeters 
 0471 82 01 82 0476 20 50 55 0476 68 27 43 

 

  

 Semira Houdmeyers  Willem Luyten 
 0478 34 40 52 0472 57 30 46  
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Jong Gidsen  

 

 Kobe Neuteleers Aline Poels Niels Willems 
 0477 21 78 95 0479 41 61 04 0474 60 62 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Michelle Gommé  Nathan Vanzeir 
 0476 03 03 23 0485 48 18 65 
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Jong Verkenners  

 

    
 Yarne Brusten Jana Asnong Marie Meelbergs 
 0470 03 16 62 0471 10 62 92 0493 63 43 37 

 

 
 Senne Cycon Jef Cumps Maxime Vanzeir 

 0483 18 31 77 0468 23 59 07 0485 48 19 11 
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Gidsen  

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 Kaat Vanhoudt Aster Lemmens Wout Thoelen 
 0474 77 47 39 0471 51 56 87 0473 46 65 34 

 

 
 Laura Symons 
 0472 23 59 45  
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Verkenners 

 

 Tuur Deboutte Kobe Peeters Robin Poels 
 0491 43 42 55 0477 40 41 12 0479 55 90 98 

 

 

 Jef Peeters 

 0468 22 59 94 
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Jins 

 

  
 Marieke Colemont Marth Cox Daan Vandezande 
 0499 72 79 55  0471 57 37 85 

 

 
 Cas Peeters 
 0470 32 73 16 
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Materiaalmeesters 

 

  
 Malejeva Mathijs  Thomas Bos Steven Willems 

 0472 05 15 04 0494 52 75 02 0470 51 56 45 

 

 
 Simon Ferson 

 0470 32 73 25 
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Groepsploeg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victor Lespoix Kobe Peeters 

 0478 53 15 95 0477 40 41 12 
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Website en foto’s 
 

Elke maand kan je de maandvonk per tak raadplegen op onze website 

www.scoutstervant.be. Hierin staat telkens precies wat we gaan doen 

met de juiste uren. Naast het programma van de maand kan je hier ook 

extra informatie vinden over onze scouts en onze evenementen.  

 

Doorheen het jaar en gedurende het kamp plaatsen we regelmatig foto’s 

van onze activiteiten in onze facebookgroep: 

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

Om lid te worden van deze groep moet je een lidmaatschapsverzoek 

sturen met daarin enkel het lidnummer van je scout. Daarna krijg je 

toegang tot de groep. 

 

Vergeet ook niet om onze facebookpagina 

(https://www.facebook.com/scoutsengidsentervant/) en ons Instagram 

account (scoutstervant) te volgen. Ook hierop verschijnen geregeld 

nieuwtjes over de scouts. 

  

http://www.scoutstervant.be/
https://www.facebook.com/groups/ScoutsTervantFotos/
https://www.facebook.com/scoutsengidsentervant/
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Contact 
Als je de leiding wilt bereiken kan dit steeds op de gsm-nummers in deze 

jaarvonk en op de website of via onderstaande e-mailadressen. Gelieve 

geen contact op te nemen via de facebookpagina.  

 

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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Het scoutsuniform 
 

Vanaf de kabouters en welpen is het verplicht een scoutsuniform te 

dragen tijdens de vergaderingen (tenzij het anders in de vonk staat). Dit 

houdt in: een officieel T-shirt van de scouts + scoutsrok/-broek + 

scoutshemd + scoutsdas + dasring. Voor kapoenen vragen we enkel een 

t-shirt en das + dasring aan te schaffen. Dit alles kan je aankopen in een 

Hopper winkel of online via www.hopper.be.  

Ook andere handige spullen zoals slaapzakken, rugzakken, 

drinkbussen,… kan je hier krijgen.  

 

Voor op het scoutshemd zijn er tal van tekens te verkrijgen. Waar je 

deze tekens moet opnaaien zie je hieronder.  
 

 
 

  

  

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

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  
  

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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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 

 

Volg deze regels, dan zeg ik U 

Dee aa en kaa uu … DANKU! 
 

 


