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Beste kapoen, kabouter, welp, jongverkenner, 
jonggids, verkenner, gids, jin, ouders en sympathi-

santen, 
 
Het is weer die tijd…  een nieuw scoutsjaar! We zijn 
de mooie momenten van vorig jaar nog niet verge-
ten of we zijn al weer klaar om nog mooiere mo-
menten te beleven! Onze fantastische en gemoti-
veerde leidingsploeg staat weer helemaal klaar om 
de leden wekelijks met open armen te ontvangen. 
Maar hoe toegewijd de leidingsploeg ook mag zijn, 
zonder jullie zou er geen sprake zijn van Smaf. Be-
dankt hiervoor! 
 
In deze Smafazine geven we graag alle praktische 
gegevens mee. Vragen als: “welke leid(st)er zal 
wekelijks ravotten met mijn kind?”, “is het mogelijk 
een tent te huren indien ik een feestje organiseer?” 
of “wanneer kunnen we ons weer eens uitleven op 
de Kienavond?” Wel, u leest het hier allemaal! 
 
Eerst willen we jullie graag de leidingsindeling voor-
stellen. Hierin wordt elke leiding met zijn/haar ge-
gevens keurig per tak weergegeven. Daarna overlo-
pen we de takken binnen onze scouts met ook een 
woordje uitleg. Aansluitend hebben de leden of lei-
ding van iedere tak hun mooiste kampherinnerin-
gen gebundeld in een kort tekstje. Vervolgens volgt 
er een woordje uitleg over de materiaalploeg, het 
materiaal zelf en het verhuur hiervan. Tenten of 
tafels nodig voor een tuinfeestje? U vraagt, zij bou-
wen! Voorts nemen we het jaarthema 
‘Scoutsmoedig’ even onder de loep. Verder kan u 
uw agenda meteen bij de hand nemen, om enkele 
belangrijke data met stip aan te kruisen! Afsluiten 
doen we zoals het hoort in schoonheid, door de 
gestopte leiding te bedanken voor hun bijdrage aan 
de groep. Niet enkel zij, maar ook de vele sympa-
thisanten en het beschermcomité verdienen een 
dikke pluim voor hun trouwe engagement! 
 

Veel leesplezier! 
 

Stevige linker,  

De Leiding 
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LEIDINGSVOORSTELLING 

KAPOENEN 1              kapoenen1@smaf.be  

KAPOENEN 2         kapoenen2@smaf.be  

 
Naam: Zoë Van Hecke 
Totem: Goedgeluimde Beermar-
ter 
Geboortedatum: 2 februari 2000 
GSM: 0479/02.53.71  
E-mail: zoevh@smaf.be 
 

 
Naam: Elena Dragicevic 
Totem: Ondoorgrondelijke Hauki 
Geboortedatum: 8 april 2000 
GSM: 0470/29.88.49 
E-mail: elena@smaf.be 
 

 
Naam: Sarah Nicolaï 
Totem: Ongeremde Fura 
Geboortedatum: 9 februari 2000 
GSM: 0479/17.60.48  
E-mail: sarah@smaf.be 
 

 
Naam: Febe Karmaoui 
Totem: Levendige Siamang 
Geboortedatum: 19 september 
1999 
GSM: 0476/07.88.29 
E-mail: febe@smaf.be 

 
Naam: Juline Collett 
Totem: Toegenegen Ekster 
Geboortedatum: 22 augustus 
1999 
GSM: 0470/07.09.40 
E-mail: juline@smaf.be 

 
Naam: Wout Malfait 
Totem: Charmante Lijster 
Geboortedatum: 18 februari 2001 
GSM: 0478/01.74.90 
E-mail: woutm@smaf.be 
 

 
Naam: Jaan Drijkoningen 
Totem: Goedlachse Steppelemming 
Geboortedatum: 2 februari 2000 
GSM: 0485/14.09.01 
E-mail: jaan@smaf.be 
 
 

 
Naam: Maud Tilliard 
Totem: Felle Pinguïn 
Geboortedatum: 15 mei 2001 
GSM: 0472.52.34.43 
E-mail: maud@smaf.be 
 
 

 
Naam: Alexia Sistenich 
Totem: Levendige Pica 
Geboortedatum: 4 april 2001 
GSM: 0471/49.94.12 
E-mail: alexia@smaf.be 
 
 

 
Naam: Dries Albert 
Totem: Zorgeloze Moeflon 
Geboortedatum: 9 april 2001 
GSM: 0474/09.42.26  
E-mail: dries@smaf.be 
 
 

 
Naam: Tuur Philips 
Totem: Uitgesproken Berner Sen-
nenhond 
Geboortedatum: 2 januari 2001 
GSM: 0491/50.28.51 
E-mail: tuur@smaf.be 
 

 
Naam: Amélie Steegmans 
Totem: Warmhartige Simia 
Geboortedatum: 6 juli 2001 
GSM: 0474/40.80.17 
E-mail: amelie@smaf.be 
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WELPEN           welpen@smaf.be 

KABOUTERS         kabouters@smaf.be 

 
Naam: Zeno Van Hecke 
Totem: Zelfstandige Perdix 
Geboortedatum: 9 januari 1999 
GSM: 0483/50.98.71 
E-mail: zeno@smaf.be 

 
Naam: Ward Albert 
Totem: Harmonisch Kapucijnaapje 
Geboortedatum: 3 juli 1999 
GSM: 0478/03.15.19 
E-mail: warda@smaf.be 

 
Naam: Arnaud Hallemans 
Totem: Bedrijvige Golden Retriever 
Geboortedatum: 6 april 2001 
GSM: 0476/45.81.79 
E-mail: arnaud@smaf.be 
047645817  

 

Naam: Manu Santermans 
Totem: Strijdlustige Streepmuis 
Geboortedatum: 22 februari 2000 
GSM: 0499/28.63.89 
E-mail: manu@smaf.be 

 
Naam: Jasper Roussard 
Totem: Koddige Orang-oetan 
Geboortedatum: 12 september 
2000 
GSM: 0485/14.93.22 
E-mail: jasper@smaf.be 

 
Naam: Eline Rega 
Totem: Doordachte Waterhond 
Geboortedatum: 19 maart 2000 
GSM: 0486/48.04.60 
E-mail: eline@smaf.be 

 
Naam: Vito Van Hecke 
Totem: Doelgerichte Steenarend 
Geboortedatum: 20 maart 2000 
GSM: 0491/08.15.44 
E-mail: vito@smaf.be 
 
 

 
Naam: Bérénaud Colson 
Totem: Innemende Ara 
Geboortedatum: 27 november 2000 
GSM: 0486/17.75.91 
E-mail: berenaud@smaf.be 

 
Naam: Lieselotte Rega 
Totem: Onbegrensde Torenvalk 
Geboortedatum: 16 juli 2001 
GSM: 0484/27.00.40 
E-mail: lieselotte@smaf.be 

 
Naam: Irem Kilic 
Totem: Ondoorgrondelijke Buizerd 
Geboortedatum: 21 januari 2001 
GSM: 0468/45.99.28 
E-mail: irem@smaf.be 

 
Naam: Charlotte Vanstipelen 
Totem: Dartel Hert 
Geboortedatum: 25 mei 2001 
GSM: 0471/06.30.01 
E-mail: charlottev@smaf.be 

 

 
Naam: Margaux Vermeersch 
Totem: Zachtmoedige Labrador 
Geboortedatum: 9 januari 2001 
GSM: 0477/55.69.42  
E-mail: margauxv@smaf.be 
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JONGGIDSEN          jonggidsen@smaf.be 

JONGVERKENNERS     jongverkenners@smaf.be 

 

Naam : Wout Mombeek  
Totem: Vastberaden Koningswouw  
Geboortedatum: 24 oktober 1998  
GSM: 0492/94.59.09  
E-mail: wout@smaf.be 

 
Naam:  Nina Roggen 
Totem: Gracieuze Flicka 
Geboortedatum: 3 november 1999 
GSM: 0474/03.89.00 
E-mail: nina@smaf.be 

 
Naam: Cato Dessers 
Totem: Gedreven Steenbok 
Geboortedatum: 10 mei 1999 
GSM: 0479/91.72.18 
E-mail: cato@smaf.be 

 
Naam: Maxime Favoreel 
Totem: Schalkse Spitsvogel 
Geboortedatum: 11 oktober 
1999 
GSM: 0471/12.43.14 
E-mail: maxime@smaf.be 

 
Naam: Harm Wevers 
Totem: Sfeervolle Neushoorn 
Geboortedatum: 1 maart 1999 
GSM: 0489/86.39.35 
E-mail: harm@smaf.be 

 
Naam: Tibo Konings 
Totem: Gevoelige Wouw 
Geboortedatum: 6 november 1999 
GSM: 0484/62.37.61 
E-mail: tibo@smaf.be 

 
Naam: Wout Vrielynck 
Totem: Toegewijd Zeepaardje 
Geboortedatum: 16 juni 2000 
GSM: 0475/48.34.27 
E-mail: woutv@smaf.be 

 
Naam: Maya Tulleneers 
Totem: Fonkelende Kohola 
Geboortedatum: 22 mei 2000 
GSM: 0489/68.23.13 
E-mail: maya@smaf.be 

 
Naam: Frederic Steegmans 
Totem: Vermakelijke Waterwolf 
Geboortedatum: 18 augustus 
2000 
GSM: 0476/36.41.95 
E-mail: frederics@smaf.be 

 
Naam: Riet Drijkoningen 
Totem: Zorgeloze Kameleon 
Geboortedatum: 16 augustus 1999 
GSM: 0487/21.98.68 
E-mail: riet@smaf.be 

 
Naam: Heleen De Corte 
Totem: Diepgaand Zeepaardje 
Geboortedatum: 28 augustus 2000 
GSM: 0488/09.06.27  
E-mail: heleen@smaf.be 
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GIDSEN            gidsen@smaf.be 

VERKENNERS         verkenners@smaf.be 

 
Naam: Marie Peeters 
Totem: Uitbundige Tuimelaar 
Geboortedatum 15 augustus 1998 
GSM: 0498/78.07.90 
E-mail: mariep@smaf.be 

 
Naam: Stef Felix 
Totem: Trotse Kolibrie 
Geboortedatum: 14 oktober 1998 
GSM: 0478/77.66.28 
E-mail: stef@smaf.be 

 
Naam: Frans Swennen 
Totem: Hechte Hond 
Geboortedatum: 12 juni 1997 
GSM: 0476/94.14.97  
E-mail: frans@smaf.be 

 
Naam: Ann-Frédérique Lorquet 
Totem: Zelfbewuste Coati 
Geboortedatum: 18 januari 1996 
GSM: 0475/87.88.96  
E-mail: ann@smaf.be 

 
 
Naam: Charlotte Brialmont 
Totem: Rechtvaardige Kookaburra 
Geboortedatum: 17 juni 1998 
GSM:  0478/04.23.63 
E-mail: charlotte@smaf.be 

 
Naam: Iebe De Moor  
Totem: Verwarmend Stokstaartje 
Geboortedatum: 11 september 1998 
GSM: 0491/59.35.43 
E-mail: iebe@smaf.be 

 
Naam:  Britt Tilliard 
Totem: Onomwonden Leeuwaapje 
Geboortedatum: 2 april 1998 
GSM: 0477/09.76.19 
E-mail: britt@smaf.be 

 
Naam: Ward Nysten 
Totem: Speelse Beo 
Geboortedatum: 16 november 1998 
GSM: 0484/47.03.88 
E-mail: ward@smaf.be 

 
Naam: Rafke Pijls 
Totem: Assertieve Sneeuwstormvogel 
Geboortedatum: 18 december 1998 
GSM-nummer: 0498/01.12.68 
E-mail: rafke@smaf.be 

 
Naam: Katrien Santermans 
Totem: Toegewijd Sikahert 
Geboortedatum: 29 juli 1998 
GSM: 0498/60.86.96 
E-mail: katriens@smaf.be 

 
Naam: Berten Vanparys 
Totem: Wereldwijs Smelleken 
Geboortedatum: 23 maart 1998 
GSM : 0472/24.77.46 
E-mail: berten@smaf.be 

 
Naam: Laura Hulsmans  
Totem: Parmantige Vink 
Geboortedatum: 25 december 1998 
GSM: 0491/03.42.47 
E-mail: laura@smaf.be 

mailto:mariep@smaf.be
mailto:iebe@smaf.be
mailto:rafke@smaf.be
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JIN                jin@smaf.be 

MATERIAAL            materiaal@smaf.be 

 
Naam: Margaux Meuwis  
Totem: Begane Panda 
Geboortedatum: 23 februari 1998 
GSM: 0491/12.82.86 
E-mail: margaux@smaf.be 

 
 
Naam: Philip Ceyssens 
Totem: Strijdlustige Barry 
Geboortedatum: 25 maart 1998 
GSM: 0488/17.47.17 
E-mail: philip@smaf.be 

 
Naam: Aleksander Dragicevic 
Totem: Originele Schoenbekooie-
vaar 
Geboortedatum: 20 augustus 
1998 
GSM: 0498/56.92.57 
E-mail: aleksander@smaf.be 

 
Naam: Nick Philtjens 
Totem: Uithoudende Schaarbek 
Geboortedatum: 8 augustus 1997 
GSM: 0493/59.44.84  
E-mail:  nick@smaf.be 

 
Naam: Tijl Kelgtermans 
Totem: Goedhartige Steenbok 
Geboortedatum: 2 februari 1998 
GSM: 0470/03.76.30 
E-mail: tijl@smaf.be  

 
Naam: Sofie Keunen 
Totem: Goedmoedige Katta 
Geboortedatum: 5 mei 1997 
GSM: 0471/31.30.18  
E-mail: sofie@smaf.be 

 
 
Naam: Sam Jordens 
Totem: Zelfstandig Stekelvarken 
Geboortedatum: 3 maart 1997 
GSM: 0495/24.99.60  
E-mail: sam@smaf.be 

mailto:margaux@smaf.be
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GROEPSLEIDING          groepsleiding@smaf.be 

SECRETARIAAT         secretariaat@smaf.be 

FINANCIEEL            cfo@smaf.be 

ASSISTENT GROEPSLEIDING   

 
Naam: Charlotte Brialmont 
Totem: Rechtvaardige Kookaburra 
Geboortedatum: 17 juni 1998 
GSM:  0478/04.23.63 
E-mail: charlotte@smaf.be 

 
Naam: Isha Haesendonck 
Totem: Vurige Spitsvogel 
Geboortedatum: 17 december 
1998 
GSM: 0487/73.38.33 
E-mail: isha@smaf.be 

 
Naam: Bram Vanroye 
Totem: Ondeugende Eekhoorn 
Geboortedatum: 22 september 1997 
GSM: 0471/85.04.30  
E-mail: bram@smaf.be 

 
Naam: Frédéric Favoreel 
Totem: Gedreven Gibbon 
Geboortedatum: 5 april 1998 
GSM: 0474/93.78.50 
E-mail: frederic@smaf.be 

 
Naam: Bea Steegmans 
Totem: Gezellige Tapir 
Geboortedatum: 5 juli 1996 
GSM: 0479/72.29.15 
E-mail: bea@smaf.be 

 
Naam: Cato Dessers 
Totem: Gedreven Steenbok 
Geboortedatum: 10 mei 1999 
GSM: 0479/91.72.18 
E-mail: cato@smaf.be 

 
Naam: Luna Put 
Totem: Zotte Pauw 
Geboortedatum: 15 september 1997 
GSM: 0471/53.43.40 
E-mail: luna@smaf.be 
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KAPOENEN 

Als kapoen zet je je eerste stappen binnen de scouting. Dit is het begin van een spannend 

avontuur want samen met hun gemotiveerde leiding ontdekken de jongens en meisjes van 

het eerste en tweede leerjaar het plezier van buiten spelen, ravotten, door het bos rennen, 

knutselen en nog veel meer. Kapoenen spelen de meest originele spelletjes; ridders worden 

opgeleid, draken verslagen, boeven gevat en raketten ontworpen. Het leven van een ka-

poen is er één vol spel, fantasie, creativiteit en expressie. Een leuk spel verpakt in een crea-

tief verhaal, dat is het concept voor een geslaagde kapoenenvergadering!  
  

Als kapoen ga je voor het eerst op kamp. Een spannend moment voor zowel kapoenen als ouders. 

Het kapoenenkamp gaat door van 24 tot en met 30 juli. Dit is voor hen dan ook een unieke ervaring 

en een eerste kennismaking met het echte kampleven, want dan slapen ze in tenten op kamp. 

  

Naast het kamp is er ook jaarlijks een weekend. De kapoenen verblijven samen met hun leiding en 

enkele foeriers (kookploeg) in een huisje in Limburg en kunnen op deze manier al een beetje proe-

ven van hoe het er op kamp aan toe gaat. 

  

Doorheen het jaar hebben de kapoenen enkele vaste activiteiten. Zo is er jaarlijks een financiële ac-

tie. De kapoenen gaan dan samen met de leiding de straat op en gooien al hun charmes in de strijd 

om hun producten (meestal wafels) verkocht te krijgen. De opbrengst van zo’n actie wordt gebruikt 

om de heerlijkste maaltijden te kunnen bereiden op kamp, toffe uitstapjes te financieren of ex-

traatjes op weekend te kunnen bekostigen. Één keer per jaar gaan de kapoenen op daguitstap. Met 

het openbaar vervoer reizen ze naar een leuke bestemming zoals een zwembad, Planckendael, de 

zee… Kortom: alles is mogelijk! 

  

Een echte kapoen maakt een heleboel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, leert zichzelf en anderen 

beter kennen, ontwikkelt nieuwe vaardigheden, verlegt zijn grenzen en beleeft zo de tijd van zijn 

leven.  

Scouting? Da’s durven!  
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KABOUTERS/WELPEN 

Van schattige kapoen word je ineens een verantwoordelijke kabouter of een stoere welp. 

Net zoals bij de kapoenen speel je nog steeds bos-, wijk- en stadsspelen, maar  vanaf nu 

mag je een iets ruimer terrein verkennen of in kleinere teams op pad gaan.  
  

Net zoals alle andere takken moeten ook de kabouters en de welpen ervoor zorgen dat ze wat geld 

op hun rekening hebben staan om door het jaar en op kamp leuke dingen te kunnen doen. Één maal 

per jaar verkopen de welpen en kabouters in de wijk en in de stad. Het gaat hier steeds om een op 

voorhand afgebakend gebied zodat de leiding de leden goed in het oog kan houden. 

  

Ook de kabouters en welpen trekken op het einde van het jaar op daguitstap naar een leuke plek. 

Een uitstapje met de trein is en blijft een beetje spannend! 

  

Naast het jaarlijkse weekend is het kamp het hoogtepunt van ieder scoutsjaar. Het belangrijkste mo-

ment in een welpen- en kabouterkamp is de laatste avond. De eerste- en derdejaars doen hun belof-

te en krijgen een belofteteken. De meisjes krijgen een belofteteken met een kabouter, de jongens 

één met een wolf. De kleur van het teken verschilt voor de eerste- en derdejaars. 

  

Kabouters en welpen, soms verschillen ze maar een jaar van de kapoenen maar dat jaar zorgt voor 

een wereld van verschil!  
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JONGGIVERS 

 

De overgang van kabouter of welp naar jonggids of jongverkenner (kortweg jonggivers) verloopt 

niet altijd zonder slag of stoot. Opeens ben je niet langer de oudste maar opnieuw de jongste van 

de tak. Plotseling behoor je tot “de oudere takken” en ga je ook 10 dagen op kamp, doe je op een 

hudo je behoefte, sjor je zelf je tafels en banken en koken jouw foeriers op een houtvuur. Een grote 

verandering dus! 

  

Doorheen het jaar bereidt de leiding de jonggivers voor op het kamp. Een heuse technieken-

vergadering zorgt ervoor dat iedereen weet hoe je een tent opzet, hoe je moet sjorren, hoe je  

coördinaten moet berekenen en hoe je een stafkaart leest. 

  

Op kamp worden de jonggivers ingedeeld in een aantal patrouilles. Meestal slapen ze per patrouille 

in een tent, maar deze patrouilles dienen vooral voor de uitvoering van taken. Op een tentenkamp is 

er immers veel werk! Één patrouille doet de afwas, terwijl een andere patrouille hout haalt en zaagt 

en een derde patrouille het terrein opruimt.  

 

Naast deze patrouilles zijn er ook dagelijks twee of drie leden “kok en stok”. Dit zijn de helpers van 

de foeriers. Zij maken het vuur aan, schillen aardappelen en snijden groenten. Voor de eerstejaars 

zijn er een heleboel nieuwe dingen: Jonggivers leren vuur maken en één nacht per kamp houden 3 

tot 4 leden om het uur het vuur aan. Jonggivers gaan zonder begeleiding op tweedaagse. ’s Morgens 

vroeg krijgen ze een stafkaart en enkele coördinaatspunten die ze zelf moeten berekenen, een paar 

broden, een mes en een pot choco om vervolgens op tocht te vertrekken. Uiteraard is de leiding de 

hele dag te bereiken op een noodnummer en regelmatig springen zij in de auto om de leden te  

controleren. De leiding zoekt voor hen een gezellige en vooral droge slaapplaats, meestal in een  

oude schuur of een garage. Na een lange dag wandelen, komen de leden aan op de slaapplaats, 

maken daar hun bedjes op, babbelen nog wat en vallen daarna als een blok in slaap.  

 

Een andere klassieker die vanaf deze tak jaarlijks terugkomt, is vossenjacht. De derdejaars  

vertrekken met een obstakel (een sjorbalk of een tafel of …) op pad naar een bepaald punt. De  

eerste- en tweedejaars vertrekken iets later, nemen een kortere weg en krijgen de opdracht om de 

cirkel rond het punt van de derdejaars te verdedigen. Zij kennen het precieze punt niet, wat de  

uitdaging alleen maar groter maakt. Bereiken de derdejaars het punt met minstens de helft van de 

groep én hun obstakel zonder getikt te worden, dan hebben zij het spel gewonnen. 

  

Jonggivers groeien doorheen het jaar het hardst. Zij gaan van de  

beschermende wereld van kabouters en welpen over naar de stoere wereld van een echte scout. In 

deze groei leren ze vele nieuwe dingen zoals vuur maken, sjorren, kaart lezen en nog zoveel meer. 

Bij al deze zaken hoort verantwoordelijkheid die ze op hun beurt ook allen aangeleerd krijgen. Met 

vallen en opstaan groeien zij en worden ze klaargestoomd om een echte 

verkenner of gids te worden. 
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GIVERS 
Givers is de verzamelnaam voor alle gidsen en verkenners die onze scoutsgroep rijk is, en dat zijn er 

heel wat! Deze groep bestaat uit respectievelijk meisjes en jongens, allemaal uit het derde, vierde 

en vijfde middelbaar. In deze groep blijft samen plezier maken elke zaterdag prioriteit, maar de  

manier waarop dat wordt ingevuld verschilt uiteraard naargelang de tak. Toch worden bepaalde 

activiteiten standaard voor alle givers georganiseerd. Zowel de jongens als de meisjes hebben elk 

jaar wel eens een blaaspijpenspel, een kookvergadering en een filmavondje. Nu en dan besluit de 

leiding om een gemengde activiteit te organiseren, wat bij de leden meestal wel in de smaak lijkt te 

vallen. Dit doen we omwille van de gezelligheid, maar ook om de kennismaking tussen de derde-

jaars van beide takken te bevorderen. Na hun carrière als gids of verkenner komen ze immers  

allemaal samen in hun jingroep terecht.  Een casinoavond, gezamenlijke pizzaton op kamp of een 

playbackshow zijn uitstekende gelegenheden om elkaar voordien al wat beter te leren kennen. Toch 

blijft het merendeel van de wekelijkse activiteiten gescheiden, zodat elke giver er nog even van kan-

genieten om deel uit te maken van een echte jongens- of een echte meisjestak. 

  

Op scoutsgebied verandert er echter ook wel wat voor wie van de jonggivers komt. Voortaan wordt 

er tijdens het kamp drie dagen lang gewandeld in plaats van slechts twee dagen, waarbij de leiding 

erop rekent dat de derdejaars een leidinggevende positie in de groep aannemen. Soms wordt er ook 

aan deze oudste gidsen en verkenners gevraagd om een spel te organiseren voor de rest van de 

groep. De jaarlijkse fuiven die SMAF organiseert zijn voor givers niet langer verboden terrein,  

integendeel! We verwachten van onze gidsen en verkenners dat ze hun vrienden warm maken om te 

komen en zoveel mogelijk kaarten te verkopen.  

  

Om de drie jaar gaan de givers op buitenlands kamp. Dit is voor iedereen een unieke ervaring, maar 

om zo’n kamp betaalbaar te houden voor alle ouders proberen de givers het hele jaar door geld  

binnen te halen met ludieke financiële acties. Een van die acties is de jaarlijkse spaghettidag in de 

paasvakantie, waarbij gidsen en verkenners samen heerlijke spaghetti serveren tegen democratische 

prijzen. 

  

Een erg belangrijk en plechtig moment is het toekennen van een totem aan de tweedejaars. Een 

totem is het symbool voor een echte scouts en draag je mee voor de rest van je leven. Een dier  

beschrijft dan je kenmerkende eigenschappen en weerspiegelt jouw persoonlijkheid. Voor dat een 

giver zijn totem krijgt zal hij eerst een typerende opdracht moeten volbrengen. Hierna wordt zijn 

totem uitgereikt en roept hij/zij de totemnaam in de vier windstreken. 

 

Van gidsen en verkenners verwacht de leiding dus al wat meer zin voor verantwoordelijkheid, maar 

tegelijkertijd krijgen deze jongeren ook meer rechten in de groep. Waar jonggidsen en –verkenners 

stoppen, gaan givers in alle opzichten net dat stapje verder. 
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Jin, Jij en Ik een Noodzaak. De jin zijn de oudste leden van de groep. Deze vrolijke bende 17-jarigen 

leven één jaar intens samen in hun jintak onder de vleugels van twee (bege)leid(st)ers. We spreken 

van (bege)leiding omdat  de jin voor een groot deel hun jinjaar in eigen handen heeft. Zij krijgen 

inspraak en organiseren regelmatig zelf een activiteit. De (bege)leiding is er om alles in goede banen 

te leiden en hen terug te fluiten indien nodig. 

  

Doorheen het jaar leren de jins zelf knotsgekke activiteiten in elkaar steken op maat van de takken 

waar ze het volgende jaar leiding van kunnen worden (kapoenen, kabouters, welpen, jonggidsen of 

jongverkenners). Na afloop van ieder zelfgemaakt spel volgt feedback van de  

leiding.  In het tweede semester van het jinjaar doet iedere jin een stage bij twee van de  

bovenvermelde takken.  De jin bereidt  op vrijdagavond mee voor met de leidingsploeg van de  

desbetreffende tak en staat op zaterdag voor de kinderen als een volwaardige leid(st)er. Op die  

manier krijgt de jin een realistisch beeld van wat  “leiding zijn” nu precies inhoudt, want leiding zijn 

vergt meer tijd dan enkel de drie uurtjes op zaterdag.  Na iedere stage volgt een korte evaluatie. 

  

De Jin is bij SMAF de enige tak die een fuif mag organiseren. De jaarlijkse jinfuif vindt meestal in 

februari plaats en is naast de jinquiz in mei de belangrijkste financiële actie van deze tak. 

  

Sinds 2007 zijn we gestart met een “jinleefweek”, een nieuwe traditie die ook het voorbije jaar met 

veel enthousiasme onthaald werd en hopelijk nog een lang leven beschoren is. Tijdens zo’n leefweek 

leven de jin en hun (bege)leiding van zondagavond tot zaterdagmiddag samen in het lokaal.  

Iedereen zet zijn dagdagelijkse bezigheden gewoon verder. De jins gaan iedere dag naar school, de 

(bege)leiding gaat werken, naar school in Hasselt of pendelt naar Leuven. ’s Avonds wordt er na de 

verplichte studie samen gekookt, afgewassen en nog gezellig een spelletje gespeeld alvorens tijdig 

onder de wol te kruipen. Buitenschoolse activiteiten worden ook voortgezet, mits schriftelijke  

toestemming van de ouders. Op die manier heeft de (bege)leiding steeds een idee wie zich wanneer 

waar bevindt. Tijdens deze leefweek leren de jin elkaar van heel dichtbij kennen. 

  

Een jinkamp verschilt niet veel  van een gidsen- of verkennerkamp en toch is het helemaal anders. 

Ook de jin slapen in tenten, sjorren hun tafels en banken zelf en ook hun foeriers koken op een 

houtvuur. Maar in tegenstelling tot de andere takken zijn de jin voor het grootste deel zelf  

verantwoordelijk voor de dagindeling. Zij worden op voorhand in groepjes verdeeld en werken met 

dat groepje een paar spelletjes of een hele dag uit. Tijdens het spel dat ze zelf voorbereid hebben, 

zijn zij voor een paar uur de leiding.  

 

Een jinkamp is een speciaal kamp. Het is immers het laatste kamp als lid en voor sommige het laat-

ste kamp als actieve scout; een laatste dropping, een laatste keer op driedaagse, een laatste keer de 

foerage als verboden terrein ervaren, een laatste keer zorgeloos genieten van het feit dat de leiding 

alles wel zal regelen… 

  

Een jinjaar, een onvergetelijk jaar! 

  

JIN 
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LEIDING 
Na een laatste jaar vol grappen en grollen en onbezorgd genieten als lid met een leiding die nog 

steeds voor je zorgt, is het tijd voor het serieuze werk. De jins die willen, zetten na hun jinjaar de 

stap naar leiding. Als eerstejaars leiding komen ze steevast bij de kapoenen, kabouters, welpen, 

jonggidsen of jongverkenners terecht. 

 

Wat houdt dat leiding zijn nu precies in? Als leiding is scouts wel wat meer dan een vergadering van 

twee tot vijf. De leiding organiseert, samen met de rest van de takleiding, iedere week een activiteit. 

De activiteiten worden meestal in de week ervoor voorbereid. De leiding spreekt iedere zaterdag 

rond één uur af aan’t lokaal om alles in gereedheid te brengen voor de activiteit. Als er veel knutsel-

werk aan te pas komt, is het niet ondenkbaar dat er al om tien uur ‘s morgens afgesproken wordt. 

Na iedere activiteit is er om half zes een kleine groepsraad waarin kleine dingen worden besproken 

en aan-gehaald. Tegen zes uur kan iedereen naar huis om te genieten van een warm bad of een 

deugddoende douche. 

 

In leiding staan is meer dan spelen in elkaar steken voor je leden. Het is ook vergaderen, voor-

bereiden, plannen, ontspannen en organiseren. Vijf keer per jaar is er een grote groepsraad. Op een 

grote groepsraad worden de grote onderwerpen op tafel gegooid. Activiteiten zoals de kerstboom-

verbranding, of de Paashaasparty worden gepland of geëvalueerd, er wordt gestemd over allerhande 

zaken gaande van de kleur van de van de opdruk van de sjaaltjes tot het eventueel veranderen van 

tradities.  

 

Elk jaar zijn er ook enkele vaste activiteiten die terugkomen. Denk maar aan de opening, de kerst-

boomverbranding, de Paashaasparty en het driejaarlijks groepskamp. Deze evenementen  

organiseren zichzelf niet en dus wordt de leiding in ploegjes verdeeld om alles te organiseren en in 

goede banen te leiden. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de groepsleiding die met een kritisch oog 

de voorbereidende werken opvolgt. 

 

Naast de actieve leiding hebben we ook een vliegende ploeg. Deze bestaat uit de groepsleiding, de 

materiaalploeg, financieel verantwoordelijken  en het secretariaat. Die laatste is verantwoordelijk 

voor de ledenadministratie en de opvolging van de verzekeringen en de subsidies. De materiaalploeg 

zorgt ervoor dat de tenten en het groepsmateriaal in orde zijn, dat iedereen op tijd en stond krijgt 

wat hij nodig heeft, dat de garage opgeruimd is, ... Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de  

verhuringen waarbij ook van de leiding verwacht wordt dat zij een handje helpen met het opzetten 

en afbreken van de tenten. 

 

Natuurlijk (en gelukkig maar) is het niet al werken wat de klok slaat wanneer je in leiding staat. We 

doen regelmatig activiteiten buiten de scouts met de leidingsploeg, naar een feestje, houden we een 

BBQ aan ‘t lokaal of zitten we gezellig aan een kampvuurtje ergens te velde. 

 

Bij de scouts maak je vrienden voor het leven. Wanneer je in leiding staat, worden die  

vriendschappen alleen maar intenser. 
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Op 24 juli verwelkomden we de kapoenen met verfrissende waterspelletjes en met heel 
veel zin in het komende kamp! Naar de rivier gaan vond iedereen echt super leuk en het 
kampvuur was natuurlijk altijd gezellig. Zowel leiding als kapoenen deden heel fijn mee 
met de spelletjes, regen of gene regen, altijd plezier. Het magische moment van Bérénaud 
en Zoë was toch wel één van de hoogtepunten, wat een prachtige trouw!! De eerste voet-
stappen van hun scoutscarrière zijn voor vele kapoenen, doorheen dit jaar en dit kamp, 
gezet. Mexico, Amerika, Italië, China, Frankrijk, ... noem maar op! We hebben heel de we-
reld rondgereisd op scoutskamp en het was een reis rond de wereld om nooit te vergeten! 

Kapoenen 

Op 24 juli kwamen de kabouters aan op de prachtige kampwei in My. Ze moesten het, voor 
sommigen emotioneel, afscheid snel achter zich laten om drie hete dagen te trotseren. Ge-
lukkig waren er voldoende siësta’s en activiteiten om deze dagen door te komen. Zo 
schaafden de kabouters hun kennis bij met een verfrissende waterkwis en genoten op een 
uitstap naar de rivier van het koele water uit de Ourthe. Op een iets frissere namiddag na-
men de leden het op tegen de leiding. Hoewel ze aan elkaar gewaagd waren, bleken de le-
den net iets sterker en stalen ze zo de geheime schatkaart naar ‘el Dorado’. Met nog twee 
andere spellen, waarvan 1 mega cool verfspel, vonden en veroverden ze de verborgen 
schat die onder iedereen gedeeld werd. Als kampaandenken maakte elke kabouter zelf een 
mooi versierde totebag. 
’s Avonds bleven de kaboutertjes ook niet stil zitten. Eén avond werd het terrein verlicht 
door neonbandjes, fakkels en kaarsen. De verschillende patrouilles (taco, guacamole, som-
brero en cactus) namen het hier tegen elkaar op in het vette neonspel. Een andere avond 
toonden alle kabouters zich van hun dapperste kant tijdens de beruchte Zweedse Cross. 
Ook werden er gezellige kampvuuravonden georganiseerd waar muziek en mopjes niet 
ontbraken. 
Elke dag opnieuw verrasten foeriers Hannah en Rafke ons weer met hun kookkunsten, op 
één namiddag na, waar de kabouters hun eigen vleesjes moesten bakken op mini-bbq’tjes. 
Ook van de kebabs van het beschermcomité konden de kabouters niet afblijven. 
De laatste dag doorstonden de eerste- en derdejaars hun kabouteropdrachten. Aan het 
kampvuur ontvingen ze hierdoor allemaal trots hun kaboutertjes. Hierna weergalmde de 
laatste keer het avondlied over het terrein en ging iedereen slapen 
Voor we het wisten was het fantastische kamp al om en moesten we opruimen. Na de lek-
kere hotdogs kwamen de ouders aan. Hoewel elke kabouter blij was om haar ouders terug 
te zien, vonden iedereen het toch een beetje spijtig om te vertrekken. 
Bedankt kabouters voor een fantastisch kamp! 

Kabouters 

EEN GREEP UIT HET LEVEN VAN EEN SCOUT 
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EEN GREEP UIT HET LEVEN VAN EEN SCOUT 

Welpen 

Het jaar begon met een gemotiveerde leidingploeg die klaar stond om het fantastische jaar 

in te duiken. Samen met de inzet van de leden was dit dan ook de sleutel tot een topjaar. 

Elke weekdag aftellen tot het weekend is, niet enkel om geen school te hebben. Maar ook 

om ons samen kapot te amuseren op de scouts. Elke week weer een nieuwe activiteit, een 

nieuwe uitdaging. Zoals het upgradespel met bommetjes, sluipen in de lokalen, casino-

avond, blaaspijpenspel in de teut, vuil spel en natuurlijk houden we er van om eens te 

smullen dus volgde er ook een toffe kookvergadering. Zo kunnen we nog wel even verder 

gaan, maar het komt erop neer dat het een geslaagd jaar was. Alsof het jaar nog niet mooi 

genoeg was kwam er nog een mooie afsluiter: het kamp. Ondanks het weer hebben we er 

samen het beste van kunnen maken. De activiteiten die toch nog gedaan konden worden 

waren stuk voor stuk geslaagd. Denk maar aan de containerfuif, het blaaspijpenspel en het 

24 urenspel. Een dagje rivier mocht in deze hitte natuurlijk ook niet ontbreken. Maar wat 

zeker niet mag ontbreken op een kamp… de daguitstap. Die was dit jaar een schot in de 

roos. Als volleerde schutters namen de welpen het in twee groepen tegen elkaar op met 

pijl en boog in de hand. Resultaat? Plezier, plezier en nog eens plezier! Buiten dagen lang 

spelen en plezier maken, hebben de welpen ook hun eerste stappen gezet om een echte 

scout in hart en nieren te worden. Ze hebben leren sjorren, hout gehaald en gezaagd om 

daarna samen een kampvuur te maken en natuurlijk nog eens een weekje in tenten gesla-

pen. Stuk voor stuk dingen die het kamp maken tot een echt scoutskamp. Dat het echte 

scoutsmannen zijn is toen nog maar eens bevestigd. Tot slot waren er de welpjesopdrach-

ten. Alle eerste- en derdejaars kregen een opdracht die ze de hele laatste dag moesten 

vervullen om hun welpje te verdienen. Van een hele dag niet mogen praten of de hele dag 

bidonnen gaan vullen met water, stuk voor stuk waren ze gelukt! De laatste avond hebben 

we afgesloten met een echt scoutsritueel waarbij de eerste- en derdejaars om de beurt 

hun welpje in ontvangst mochten nemen en aansluitend het wolfjeslied mochten zingen 

aan een extra groot kampvuur. Het zal voor de nieuwe welpenleiding moeilijk worden om 

volgend jaar beter te doen! 
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Jongverkenners 

Het jongverkennerkamp was dit jaar weer een spetter van formaat! Ondanks de uiteenlo-

pende weersomstandigheden, van een hittegolf naar forse regenbuien, slaagden de jong-

verkenners er toch in er een onvergetelijk kamp van te maken. Het ene moment zaten we 

de hele dag in de rivier te spelen door de hitte, waarna we de volgende dag moesten gaan 

schuilen in de tent voor het onweer. 2-daagse, vossenjacht, nachtwake... voor sommigen 

reeds bekend, maar ook voor velen van de jongverkenners een nieuwe uitdaging die ze al-

lemaal met glans hebben doorstaan! Met deze activiteiten hebben de jongens bewezen 

een echte scout te zijn. 's Ochtends badminton spelen, de strijd aangaan met wespen en 

continu meezingen met het liedje 'Boom boom boom' waren toch wel de trends van dit 

scoutskamp. Ook een merci aan alle jongverkenners om de leiding een hele nieuwe voca-

bulaire aan te leren, helaas bleef deze soms iets te goed plakken. Dan was er ook nog pizza-

ton, waar iedere jongverkenner toch stiekem naar uitkeek. Na eerst spelletjes te spelen 

met de jonggidsen mochten ze samen pizza's maken. Nog nooit waren de pizza's zo'n suc-

ces geweest. Dit is zonder twijfel door de hulp van onze fourriers: Jolan en Zoë. Wat een 

fourriers. Ze hebben ons het hele kamp voorzien van culinaire hoogstandjes, wat ook nog 

eens goed ingeschat was om verspilling tegen te gaan! In de naam van alle jongverkenners: 

een dikke merci! Jongens, heel hard bedankt om ons een geweldig kamp te bezorgen, wij 

hebben er onwijs van genoten! Een stevige linker, Britt, Warre, Laura, Berten en Tijl x  

EEN GREEP UIT HET LEVEN VAN EEN SCOUT 

Jonggidsen 

Zing op het ritme van "aan de oever"  
 
Wij zijn de jogi's  X2  
Van de SMAF X2  
Sint Michiel Anne Frank X2  
We zijn tien dagen X2  
Hier op kamp X2  
We zijn tien dagen hier op kamp X2  
De tweedaagse X2  
Was vermoeiend X2  
 
 

Maar nog steeds gezellig hoor X2  
En de vossenjacht X2  
Was gvaarlijk X2  
Want sommige waren bijna dood X2  
En Kato X2  
Die haar been X2  
Die zat vast in de prikkeldraad X2  
Ondanks alles X2  
Blijft dit kamp X2  
In ons grote scoutshart X2  
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Verkenners 

Op buitenlands kamp gaan naar Macedonië met verkenners, dat is toch wel een heel avontuur. 
Eerst en vooral hart vasthouden tot we door de douane zijn, want die rugzak van Dries was toch 
wel wat aan de grote kant he? En na de 7de keer “leiding ik ben mijn pas kwijt” te mogen horen, is 
het toch ook wel een opluchting om effectief met de 26 venten op het vliegtuig te zitten.  
Aankomen in Skopje, alles rustig nu, dachten we. Na een telefoontje over een klapband ergens te 
Servië, zat er dan maar niks anders op dan ultiem leeg te hangen op het allermooiste busstation 
van Skopje.  
 
Gelukkig stapten we allemaal samen tegen de avond wel op de bus richting onze eerste stop: de 
Matkakloof. Ook al was het donker bij aankomst, iedereen was verbluft van de prachtige natuur 
waarin we terecht waren gekomen! Plots was het gelukkig allemaal zo erg niet meer om de maca-
roni van de (allerbeste) foeriers pas om 02:00 op ons bord te zien verschijnen.  
Met de volgende dag een kajaktocht en bezoek aan een van de grootste onderwatergrotten van 
Europa op de planning kon het buitenlands kamp toen echt beginnen. En tijdens het cliffdiven heeft 
elke verkenner, Sofie en Luna inclusief, toen ook even getoond hoe moedig ze dan toch kunnen 
zijn. Toevoeging van anoniem lid: “De dappere wezel deed een backflip van een 10m hoge rots in 
de woeste rivier.”  
 
De tocht kon weer verder, en deze keer richting Nationaal Park Mavrovo. Hier zetten we kamp op 
vlakbij het meer en hielden enkele dagen echt goed scoutskamp: een avondspel in een ruïne van 
een kerk, de doop van de eerstejaars, beetje zwemmen in het meer, een 24-urenspel en spaghetti 
eten. Pas wel even op waar je precies naar het toilet gaat moest je ooit in Macedonië zijn, Trevor 
kan er niet mee lachen. En ook het meer is niet de juiste plaats, Stenz. Gelukkig kregen we wel veel 
liefde van onze trouwe viervoeter Josbrinkie, een vriend voor het leven voor ons allen en volgens 
vele Macedoinen ook ineens de manier om “hallo” te zeggen in het Nederlands. 
 
Vanuit Mavrovo vertrokken de verkenners vervolgens op tweedaagse door de Macedonische ber-
gen. Prachtige uitzichten, veel te grote slangen, gekke ijsbeerhonden, (te) lang afdalen, en weinig 
tot geen pad, de ingrediënten voor een onvergetelijke wandeling! 
Nu was het tijd om de bergen achter ons te laten en richting het meer van Ohrid te trekken. Bij een 
eerste stop in Struga konden de jongens weeral in het water springen, van een brugje deze keer. 
Ook Chepito zal niet snel “optiefen” uit ons geheugen. Denk trouwens 2 keer na voor je verkenners 
van walkie talkies voorziet, je weet niet wat je allemaal te horen krijgt.  
Na Struga reisden we een beetje verder naar onze allerlaatste stop, Ohrid zelf. Hier lagen we op ons 
eigen privéterreintje aan het meer, de perfecte locatie voor een dik geslaagde nachtwaken en tote-
misatie. Een kerkenspel doorheen de oude stad en toch eindelijk eens op restaurant gaan, mochten 
deze laatste dagen ook niet ontbreken. En natuurlijk mogen we Arab/Simba/Brinkiejunior/Puppy/… 
niet vergeten, nog steeds spijt dat ik deze kleine viervoeter niet mee heb genomen naar België. 
 
Al presidenten-spelend, kruiswoordraadsel-invullend, van-rotsen-springend, echt-vet-goed-etend, 
honden-adopterend, veel-te-luide-muziek-spelend, over-alles-vallend, naar-kebab-zagend, baclava-
etend maar vooral herinneringen-voor-het-leven-makend trokken we dit land door. En ook al ging 
er hier en daar wat stress mee gepaard, ik had het met geen enkele andere groep willen doen. 
Mama Luna out x 

EEN GREEP UIT HET LEVEN VAN EEN SCOUT 
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EEN GREEP UIT HET LEVEN VAN EEN SCOUT 

Jin 

Eindelijk was het zo ver: ons laatste jaar als actief lid kon beginnen. We keken al een heel 

jaar uit naar het kamp, we hadden er zin in. Om te beginnen kregen wij al een leuke uit-

hoek van het kampterrein waar we konden chillen ver weg van de andere takken. Drie 

daagse, één van de hoogte punten van ons kamp, was ook weer dik oké ook al was het 38 

graden en meer. Door het warme weer konden we wel afkoelen in de riviertjes dichtbij. 

We hadden het nooit gedacht maar faf en bolleke bleken heel goede koks te zijn. Ze zorg-

den elke dag voor hoogstaand culinair eten. De laatste dag kregen we onze voortotem, het 

was verbazend hoe goed ze bij ons pasten. Het kamp werd geëindigd met een heleboel 

leuke herinneringen, een nieuwe woordenschat en gebaren. Op naar een geweldige lei-

dingsploeg volgend jaar.  

 

Gidsen 

Met kleine oogjes ontmoetten we elkaar op het vliegveld van Zaventem, helemaal klaar om 
op ons langverwachte buitenlands kamp naar Montenegro te vertrekken! Die ochtend wer-
den we er ook allemaal nog eens aan herinnerd hoe belangrijk een identiteitskaart wel niet 
is... Met goeie goesting kwamen we aan in het gezellige Kotor, waar we “verstoppertje de-
luxe” speelden. We sliepen er onze eerste nacht op het strand. Al meteen een hele leuke 
ervaring. Vervolgens overnachten we ook enkele dagen in Cetinje, Bartula en gingen op 
daguitstap naar Budva. Ondertussen genoten we van de heerlijke zon op onze stranddag 
en bruinden goed bij. De tweedejaars brachten hun totemopdracht tot een goed einde en 
ontvingen als gevolg hun totem. Zoals altijd een spannend moment! De leiding zette zich 
dag na dag in om voor ons de leukste spelletjes voor te bereiden wat leidde tot een 
topsfeer. Zo gingen we op vossenjacht, speelden 1 tegen allen, zwommen in de rivier, ra-
votten aan zee, wandelden een Zweedse cross, water cantus, talentenjacht en zoveel 
meer! Ik denk dat geen enkele gids me zal tegenspreken als ik zeg dat dit kamp gewoon 
fantastisch was! We beleefden elke dag zoveel plezier en lachten mateloos met elkaar. Zo-
als summergirl zou zeggen, hadden we de tijd van ons leven! 
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Binnen SMAF opereert op de achtergrond het Beschermcomité (BC). Het Beschermcomité 
bestaat uit een vaste groep van een vijftiental oud-leden en ouders aangevuld met een 
team gemotiveerde losse medewerkers. Het BC heeft drie doelstellingen: financieel en ma-
terieel ondersteunen via en bij activiteiten, gesprekspartner zijn voor de (groeps)leding, 
klankbord zijn voor de ouders. Op die wijze bevordert het BC de slagkracht, de verbonden-
heid en de continuïteit van ons Scouts– en Gidsengroep. 
 
 1. Financieel en materieel ondersteunen via en bij activiteiten. 
 
 Jaarlijks organiseert het Beschermcomité de barbecue op het openingsweekend, de 
 Openlokalendag, de kerstboomverbranding, de kienavond en de kooksessie op kamp. 
 De opbrengst van deze activiteiten wordt geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe 
 tafels en stoelen, frametenten, energiezuinige koelkasten, hob-units,  
 verfraaiingswerken,… 
 
 2. Gesprekspartner voor de (groeps)leiding 
  
 Het Beschermcomité vergadert regelmatig met de groepsleiding. In een open sfeer. 
 Het is niet de bedoeling om inmenging in de wering of in activiteiten te organiseren. 
 Wel om  ervaring uit te wisselen en advies te geven. Het gaat over de omkadering van 
 de werking. Er is veel aandacht voor veiligheid. Veiligheid op de kamp– en weekend
 plaatsen. Branveiligheid. Veiligheid in het verkeer. Voedselveiligheid ook. 
 
 3. Klankbord voor de ouders 
  
 Ouders met vragen of problemen kunnen via het Beschermcomité onderwerpen aan
 kaarten.  Uiteraard kan je altijd voor individuele items de leiding of groepsleiding aan
 spreken. Voor onderwerpen die algemene aandacht vragen is het Beschermcomité 
 een klankbord voor de ouders. Om vragen, suggesties, opmerkingen te kanaliseren 
 en ook terug te communiceren. Zo wordt de wederzijdse verbondenheid versterkt. 
 
Wil je meer weten of wil je graag meedoen, geef een seintje. 
 
Koen Beulen (voorzitter):  koen.beulen@telenet.be  0476 95 85 53 
Sofie Rymen (ondervoorzitter): sofierymen@gmail.com  0475 72 51 75 

HET BESCHERMCOMITÉ 
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Onze scoutsgroep bezit een grote hoeveelheid materiaal. Om dit materiaal te kunnen aan-
kopen en onderhouden zijn er inkomsten nodig. Het materiaal  is daarom niet enkel be-
stemd voor eigen gebruik maar ook voor verhuur.  
De prijzen voor het huren van de tenten zijn gegeven in de volgende tabel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De prijzen die in de tabel gegeven zijn, zijn  exclusief op-en afbraak of vervoer. Indien u 
wenst dat de tenten door de scouts opgezet en afgebroken worden, bedraagt dit 25euro 
voor een maximum van twee stuks en tussen de 50 en de 100 als het gaat om een verhu-
ring van meer dan twee tenten.  
Naast tenten kan bij ons ook ander materiaal gehuurd worden, waaronder tafels, banken 
en kookmateriaal. Prijsafspraken omtrent dit materiaal worden bij de verhuring besproken.  
 
Voor inlichtingen of vragen in verband met verhuringen van het materiaal kan u altijd te-
recht bij de materiaalploeg. Deze kan u contacteren via materiaal@smaf.be of http://
smaf.be/verhuringen.  

TENTENVERHUUR 

Materiaal Aantal Weekend (vrij tot Per extra dag Weekta-

Frametent 1 fourage (5m op 5,5m) 50 euro 20 euro 125 euro 

  per extra flap (2,5m op 
5,5m) 

20 euro 10 euro 50 euro 

Patrouilletent 1 tent (4m op 6m) 50 euro 20 euro 125 euro 

  per extra tent 40 euro 15 euro 100 euro 

GPS 1 tent 50 euro 20 euro 125 euro 

  per extra tent 40 euro 15 euro 100 euro 

Grote shelter  1 shelter 75 euro 25 euro 150 euro 

mailto:materiaal@smaf.be
http://smaf.be/verhuringen
http://smaf.be/verhuringen
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JAARTHEMA  

SCOUTMOEDIG - Jaarlied 
Strofe 1: 
Trek je scoutshemd aan 
We kiezen voor het avontuur 
En tonen wie we zijn 
Aan elke ouder, ied’re buur 
 
Quiz of bekentocht 
Elke week een nieuw verhaal 
Ga je op je bek 
Vallen doen we allemaal 
 
Want op de top van d’hoogste 
berg 
Kan je het uitzicht beter zien 
 
Refrein: 
Scouts is lukken 
ook mislukken 
Dan weer vallen 
en weer door 
Durven springen 
Luidkeels zingen 
Gaan de uitdaging aan 
Want er is veel meer in het le-
ven 
Durf een risico te nemen 
Kies scoutmoedig, kies bewust 
En je zal sterk staan 
 
Strofe 2: 
Met de boot of trein 
Onderweg met veel kabaal 
Op verkenning gaan 
In een onbekende taal 
 
Sluipspel in het bos 
Op overwinningen belust 
Zet je zaklamp uit 
De sterren stellen ons gerust 
 
Want op het klimrek van het le-
ven 
Durf ik me voluit te geven 

Refrein: 
Scouts is lukken 
ook mislukken 
Dan weer vallen 
en weer door 
Durven springen 
Luidkeels zingen 
Gaan de uitdaging aan 
Want er is veel meer in het leven 
Durf een risico te nemen 
Kies scoutmoedig, kies bewust 
En je zal sterk staan 
 
Rap: 
Bikke bikke bik 
Hap hap hap 
Vandaag geen soep 
Maar we ‘ne’ (w)rap 
Bovenstebuiten - onderstebinnen 
Wat maakt het uit of we winnen? 
Doe een bosspel op de straat 
Zodat je je comfortzone verlaat 
Mijn marshmallow, die is verbrand 
Gelukkig maar aan ene kant! 
Springen door de plassen 
Je moet je echt niet wassen 
Heb je een blauwe plek? 
Of is ’t een schildervlek 
Schipper, ‘k wil niet overvaren 
Nee is nee 
“Hey jij!”, wilde gij met mij? 
#ikkanda 
Of nie of wel of nie 
Want in de zee daar zitten haaien 
En die bijten je… 
Bluuub! 
 
Refrein 
 
Refrein (a capella) 
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STEUNFONDS 

Dit is een brief van de nationale leiding over mogelijke financiële tussenkomst bij  
scoutsactiviteiten: 
 
“Beste ouders, leden en leiding,  
  
We weten allemaal dat het niet voor iedereen even eenvoudig is om een weekend, een 
kamp of een zwemvergadering te betalen. Dit mag echter geen reden zijn om aan deze ac-
tiviteiten niet deel te nemen of zelfs te stoppen met de scouts. We weten dat slechts wei-
nig groepen het geld hebben om minder te vragen of om zelf financieel tussen te komen. 
Het is dan ook onze taak om voor deze situaties mee naar een oplossing te zoeken.   
  
Elk jaar zet SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN nationaal een vastgelegd bedrag opzij: het 
fonds ‘op maat’. Met dit geld kunnen we, wanneer nodig, financiële ondersteuning bieden 
aan leden of leiding.  
  
Praktisch: Wanneer u als ouder merkt dat een aantal activiteiten niet betaalbaar zijn, laat 
dit dan weten aan de takleiding of de groepsleiding. Zij kunnen ons contacteren en dan 
kunnen we samen bekijken wat wij voor u kunnen doen.”  
 

WANNEER   WAT       VOOR WIE    WAAR 

11/10-13/10 2019             Leidingsweekend     Leiding    Geheim 

18/10/2019              Dag van de jeugdbeweging    Iedereen    Overal 

5/10/2019   Groepsfoto’s       Leden    Kerk 

5/10/2019   Openlokalendag        Ouders, leiding, oud-leiding Crutzenhof 

04/01/2020   Kerstboomverbranding    Iedereen    Lokaal 

01/02/2020   Winterwandeling     Iedereen    n.t.b.   

Maart 2020   Kienavond      Iedereen    Crutzenhof 

Maart 2020   Jinfuif       Vanaf givers   Forty Five 

11/04/2020      Paashaasparty     Vanaf givers   Crutzenhof 

Paasvakantie 2020  Oefen tweedaagse     Givers    n.t.b. 

April 2020        Spaghettidag Givers     Iedereen    Crutzenhof 

Mei 2020           Jinquiz       Iedereen    Crutzenhof 

02/05-03/05/2020  Meisjotterij      Jin en Leiding   Scouting Zonhoven 

20/07 tot 30/07/2020 Kamp       Jonggivers, Givers en Jin  Geheim 

24/07 tot 30/07/2020 Kamp       Kapoenen, Kabouters en Welpen Geheim 

  

AGENDA 
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DANKWOORD 

Graag zouden wij een aantal mensen nog extra willen bedanken voor hun hulp en inzet 
doorheen het jaar en op kamp. Dankzij hun hulp verliepen een aantal zaken een heel stuk 
vlotter en hadden wij extra tijd om ons te focussen op onze leden.  
Onze oprechte dank gaat uit naar: 
 
• Erik Swennen, voor de zeecontainers waarin wij ons materiaal konden vervoeren 
 

• Pascal om ons materiaal heelhuids tot in My te brengen 
 

• Koen Beulen, voor de vele extra’s die we altijd van hem krijgen 
 

• De mensen van de jeugddienst, omdat we altijd op hen kunnen rekenen 
 

• De parochieraad voor alle ondersteuning aan de groep 
 

• Iedere ouder voor het oprechte vertrouwen in onze groep 
 

• Alle foeriers die het voorbije jaar mee zijn gaan koken op weekend en/of kamp 
 

• VZW Crutzenhof voor het ter beschikking stellen van het scoutslokaal 
 

• Het beschermcomité voor alles wat ze voor ons gedaan hebben tijdens het voorbije jaar en de 
betrokkenheid waarmee ze te werk gaan. 

 

• Onze sponsors voor de financiële ondersteuning 
 
  



 

 28 

Redactie 

Katrien Santermans, Frédéric Favoreel

  

Lay-out 

Frédéric Favoreel, Katrien Santermans 
 

AFSCHEID 

We zullen jullie missen! 

•   

Bij deze willen we ook  de afscheidnemende leiding bedanken voor hun inzet en hun 
bijdrage voor onze groep:  

 

Verantwoordelijke uitgever 

Bram Vanroye & Luna Put 

Alverbergstraat 73 

3500 Hasselt 

• Lander Vanroye 
• Zoë Bosquet 
• Alexander Favoreel 
• Marie Froyen 
• Gilles ‘Bolleke’ Driesen 
• Jean-Philip Michiels 
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IN THE PICTURE 
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IN THE PICTURE 
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