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Beste kapoen, kabouter, welp, jonggids, jongverkenner, gids, verkenner, jin, (oud-)leiding
en ouder,
Een nieuw scoutsjaar staat weer voor de boeg. Een scoutsjaar waar we allemaal zo lang
naar hebben uitgekeken. Eindelijk weer allemaal samen van 2 tot 5 aan het lokaal. Geen
mondmaskers, geen rood-witte linten, geen bubbels, ... gewoon samen ravotten en spelen
zoals we het al jaren kennen.
Het nieuwe jaarthema ‘Dromenland in zicht’ geeft ons een prachtige vooruitblik op het
komende jaar. Samen gaan we er een geweldig jaar van maken. Onze leidingsploeg kijkt
er alvast heel hard naar uit.
In deze Smafazine kan je een heleboel mooie tekstjes, leuke foto’s en interessante
informatie vinden.

Een stevige linker,

De leiding van SMAF
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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 kapoen is er één vol spel,
fantasie, creativiteit en expressie. Een
leuk spel verpakt in een creatief 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
proeven van hoe het er op kamp aan toe
gaat.
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Doorheen het jaar hebben de kapoenen
enkele vaste activiteiten. Zo is er jaarlijks
een financiële actie. 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 extraatjes 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!

7

Kapoenen dino’s
a

ane

p a nd

nterko
wi

bo

ng
ni

yante

beg

Margaux Meuwis
23 februari 1998
+32491128286
margaux@smaf.be

michiel smets
14 mei 2003
+32471750973
michielsm@smaf.be

fl am

gel
vo

jke se
eli

ta
cre ris

har
t
pap

ssie
re

egaai

ve

ex p

apri

e

acht
rd

Kaat Vandeput
28 oktokber 2002
+32471366398
kaatv@smaf.be

na

ec

doo
8

Lina Vaes
25 juni 2002
+32471554185
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Kabouters en welpen

Van schattige kapoen word je ineens een
verantwoordelijke en stoere kabouter of
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. Eenmaal 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.
Net zoals bij de kapoenen gaan ook de
kabouters en welpen 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 moment in een welpen- en
kabouterkamp is de laatste avond. De
eerste- en derdejaars doen hun belofte
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, slaap, 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. 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. Terwijl de verkenners
zich uitleven met bosspelen, kampen
bouwen en op vlottentocht gaan; wordt
er bij de gidsen vaker een stadsspel of
verkleedvergadering gedaan. 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 derdejaars
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
20

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
beginnen de givers twee jaar op voorhand
met financiële acties om voldoende
geld bij elkaar te sparen. 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
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”. Tijdens zo’n leefweek
leven de jin en hun (bege)leiding van
zondagavond tot zaterdagmiddag samen in
het lokaal.
26

Iedereen zet zijn dagdagelijkse bezigheden
gewoon verder. De jins gaan iedere dag
naar school, de 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 gaat normaal
gezien in de Ardennen op kamp, een
buitenlands kamp is voorbehouden voor de
givers. 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 laatste 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!
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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 organiseer je, samen met de
rest van de tak-leiding, iedere week een
activiteit. Meestal vindt de voorbereiding
hiervan plaats op vrijdagavond, maar
in deze planning kan altijd geschoven
worden. De leiding spreekt iedere zaterdag
rond één uur af aan’t lokaal om alles in
gereedheid te brengen voor de activiteit.
Als er veel knutselwerk 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 aangehaald. 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, voorbereiden, 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 kerstboomverbranding, of
de Paashaasparty worden gepland of
geëvalueerd, er wordt gestemd over
allerhande zaken gaande van de kleur
van de leidingspull tot de locatie van onze
jaarlijkse openingsfuif.
28

Elk jaar zijn er ook enkele vaste
activiteiten die terugkomen. Denk
maar aan de opening, de SMAFbar, de
kerstboomverbranding, 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
verantwoordelijke en het secretariaat.
Die laatste zijn verantwoordelijk voor de
ledenadministratie, de opvolging van de
verzekeringen en de subsidies en draagt
de eindverantwoordelijkheid van de
ledenboekjes die iedere maand verspreid
worden. 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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Harm Weefers
1 maart 1999
+32489863935
harm@smaf.be
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Tuur Philips
2 januari 2001
+32491502851
tuur@smaf.be
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Charlotte Brialmont
17 juni 1998
+32478042363
charlotte@smaf.be
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Cato Dessers
10 mei 1999
+32479917218
cato@smaf.be
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groepsleiding@smaf.be
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secretariaat@smaf.be
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Nina Roggen
3 november 1999
+32474038900
nina@smaf.be
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Eline Rega
19 maart 2000
+32486480460
eline@smaf.be
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Financiën
cfo@smaf.be
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Arnaud Hallemans
6 april 2001
+32476458179
arnaud@smaf.be
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Juline Collett
22 augustus 1999
+32470070940
juline@smaf.be
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materiaal@smaf.be

Frans Swennen
12 juni 1997
+32476941497
frans@smaf.be
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Nick Philtjens
8 augustus 1997
+32493594484
nick@smaf.be
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Ward Albert
3 juli 1999
+32478031519
warda@smaf.be
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Martijn Veestraeten
5 maart 2002
+32484154745
martijn@smaf.be
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Aleksander Dragicevic
20 augustus 1998
+32498569257
aleksander@smaf.be
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Kamp

avonturen
32
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Wie dacht dat je in de reggae-zone alleen maar chill
vibes kon vinden, heeft het helemaal mis! Er werd
gespeeld, gekletst en gelachen tegen de sterren op. Geen
regendruppel kon team reggae stoppen. Van tie dye t-shirts
maken, de gekste spellen spelen, de buikjes vol eten tot
koeien melken, een smid aan het werk zien en op een
rijkelijk versierde ezel zitten. Het kon niet gek genoeg! We
mochten ook twee keer meegenieten van SMAFpop en we
mochten er zelfs optreden. Het geweldigste festival ooit
met een podium hoger dan tien keer de lengte van een
gemiddeld kapoentje. Jaja, de torenhoge verwachtingen van

ka p

SMAF’s zomerkamp zijn weer meer dan ingelost.
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Met après-ski als muziekgenre en thema op het festival van Smaffest hebben de kabouters
ervoor gezorgd dat Essen het nieuwste hippe skioord is geworden! Ze haalden met
plezier hun leukste skikleren naar boven, die ook nog eens handig bleken tegen de regen.
Leuke spelletjes zijn er gespeeld, waaronde r ook een heerlijke wellness namiddag. Dat
hadden ze toch wel verdiend! De topfoeriers slaagden er altijd in om heerlijke maaltijden te
serveren, waaronder enkele kampklassiekers zoals hete bliksem.

Ook is er veel genoten aan het warme kampvuur, met een coole kampvuurkring die de
kabouters zelf hadden gesjord! Op daguitstap heeft iedereen zich goed geamuseerd
tijdens de minigolf en durfde iedereen de uitdaging aangaan om het maïsdoolhof te
betreden. De laatste dag hielden we ‘s avonds de belofteceremonie om de geslaagde
kabouteropdrachten van de eerste - en derdejaars te vieren!

Met veel enthousiasme maakten de leden ook een showtje voor op het podium: een leuk
toneeltje én het zelfgemaakt liedje met een daarbijhorend dansje:

De kabouters zijn hier

De kabouters zijn hier

We zijn op après-ski

Met chocomelk en bier (mopje)

De rest weten we niet

We maken veel plezier

ou
b
a

k

Hallo hallo hallo

te r s

Hallo hallo hallo

We gaan door weer en wind
De rest dat boeit ons niet

Pas op pas op pas op
De sneeuw die is op komst

Komaan komaan komaan

Maar dat vinden we top!

De piste is heel steil
We kunnen dit wel aan

Einde einde einde

Naar onder als een pijl

We wouden dat het rijmde

35

w
36

pen
l
e

De 25ste toen we aankwamen hebben we eerst lekker onze lunch opgegeten
en daarna de tenten ingedeeld. Dit verliep niet altijd even vlot, in de namiddag
hebben we een inleidend spel gespeeld, genaamd “levende stratego”. Dit was
een topper, iedereen speelde fijn mee. Dezelfde avond deden we Zweedse
cross, hier waren de meningen over verdeeld. Enkele dappere welpen hadden
zelfs zo weinig schrik dat de leiding hen een griezelverhaaltje vertelde vooraleer
ze aan de tocht begonnen. De eerste volledige dag gingen we dadelijk op
daguitstap, deze dag begon jammer genoeg wel met een felle regenbui. Dit
was minder leuk, maar eens aan het wandelen naar het blotevoetenpad was
er terug een zonnetje. Tijdens de wandeling bunkerde we een stukje door het
bos, dit was een heel avontuur. Eens aangekomen aan het blotevoetenpad
vertrok iedereen met super veel zin aan de wandeling. We wandelde er tussen
de alpaca’s, de koeien, de paarden maar ook door koude rivieren en een
supergrote modder plas. Dit was dan ook plezier gegarandeerd, sommige
welpen zakte zelfs zo ver dat de leiding hen eruit moest strekken.
De dag nadien speelden we opnieuw een spel. De patrouilles moesten eerst
water verzamelen door quizvragen te beantwoorden hierna moesten ze het
water over hun hoofd doorgeven aan de welp achter hen. Met het water wat nog
over bleef moesten ze het vuur dan uiteindelijk blussen.
Dinsdag maakte we er een gekke dag van, we deden “omgekeerde dag”, dit
betekende dan ook dat we met het avondlied de welpen gingen wekken en de
eerste maaltijd van de dag spaghetti was. Hier waren de smaken en meningen
dan ook verdeeld over. In de voormiddag mochten ze hun allemaal verkleden
als boer en speelde we een groot spel. Namiddag mochten de welpen die
wouden even afkoelen in de rivier. De volgende avond speelde we casino, de
ene welp won al weer iets meer dan de andere maar het was zeker heel leuk.
De laatste dag alweer. De dag van de wolfjes, de eerste en derde jaars kregen
die dag een opdracht. Als ze deze goed hadden uitgevoerd kregen ze in de
avond rond het kampvuur hun welpje. Maar eerst zongen ze nog het wolvenlied,
dit was een zeer mooi moment. Iedereen luisterde flink en zong mooi mee. Als
mooie afsluiter kregen ze erna nog marshmallows, die ze mochten roosteren
boven het vuur. Mhhh dat smaakt! De 31ste alweer.. opruimen en opruimen.
Het kamp was alweer voorbij. Wat een geslaagd kamp was dit weer, hopelijk
allemaal tot volgend jaar!!
Stevige linker, jullie leukste welpenleiding!
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Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden…
Geniet van de verrassing verstopt achter deze QR-code.
Gewoon scannen met een daarvoor voorziene app of voor de IPhone gebruikers, scannen
via je camera en klikken op de link die bovenaan je scherm verschijnt.
Enjoy! ☺️
XXX

https://youtu.be/oiamJIURHxg .

nggi
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Hieronder vindt u de link, indien de QR-code niet zou werken:

jo

De jogileiding
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De HipHoppers hebben een lit kamp achter de rug! Ondanks enkele tegenslagen zoals
snake-aids, een kapotte vinger en wat blaren hebben we ons enorm geamuseerd. Een
praktische eetplek/kampvuurkring zorgde voor een gezellig pizzaton avond met de jogi’s!
Een zware tweedaagse zorgde voor een fijne groepssfeer en een toffe daguitstap deed
de laatste dagen nog vlugger voorbij gaan. Gesproken over de laatste dagen… wat een
performance van de HipHoppers op SMAFFEST! Jannes met zijn schone stem, Arto met
zijn rapkunsten en de background dancers met hun gekke moves… wat een spektakel!!!
Al bij al was ons kamp een enorm leuk festival:)
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Hoe wij het scoutskamp in Essen vonden als gidsen? In 1 woord: geweldig. Ik denk dat ik
voor ons allen spreek, als ik zeg dat we de tijd van ons leven hebben gehad. We keken
er allemaal al een heel jaar naar uit en op 21 juli was het eindelijk weer zover. De eerste
dag hebben we alles opgebouwd: de tenten, de tafels, de kampvuurkring die gewoonweg
die van de verkenners overtrof, het kookvuur waar de fouriers nog héél lekkere dingen op
zouden klaarmaken…
Om dan de dag erna meteen op driedaagse te vertrekken. Met veel enthousiasme en
volle, zware rugzakken vertrokken we naar het eerste coördinaat, niet wetende dat we die
dag rond de 30 km zouden wandelen. Ondanks de pijnlijke voeten, hebben we ons mega
geamuseerd. We zijn zoveel vriendelijke mensen tegengekomen, dat ze niet meer op 1
hand te tellen zijn. Shout-out naar Koen die ging trouwen, dankjewel om ons zo vriendelijk
verder te helpen! :)
Ik denk dat het voor zich spreekt dat onze batterijen stilaan leegliepen naarmate de
kilometers toenamen. Maar gelukkig hadden we dextrose bij de hand om deze aan te
vullen. Deze zorgde voor een sugar rush heel de dag door, hoewel het kamp al voor een
rush zorgde.
Zo vonden er nog een aantal scouteske hoogtepunten plaats zoals de derdejaars die
vossenjacht wonnen en het succesvol doorstaan van nachtwaken. Dit hadden de eerste-,
tweede-, en zelfs een aantal derdejaars nog te goed. De ochtend na nachtwake, na een
aantal uurtjes te slapen, werden we wakker gemaakt door de leiding die klaar stond
met een verrassing. We gingen met tandems naar de binnen-Schelde die zo een 18 km
verder lag. Sommigen fietsten zelfs achterstevoren! Toen we aankwamen leek het net
of we in Spanje waren door de warme zonsondergang in de zee die ons overgoot met
warmte, misschien heeft dit iets te maken met de naam van het strand: ‘la Playa’. De
fouriers zorgden voor heerlijke bijpassende taco’s die de Spaanse sfeer alleen nog maar
versterkten!
Jammer genoeg komt er aan alles een einde, ook aan dit fenomenaal kamp. Maar voor
het echt gedaan was, moesten de totems nog worden uitgedeeld. Dit was voor sommigen
toch wel echt de kers op de taart. Het kamp dit jaar was echt een feest, of moet ik zeggen
festival?

n
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Al van dag één was de sfeer bij de Verkenners top door het warm onthaal van de leiding.
We vlogen na de eerste nacht al meteen in een stevige driedaagse, sommige deden
dit te voet en sommige op andere manieren (go-kart). Na drie zware wandeldagen
en twee heftige nachten mochten we met de ski-latten en wakeboards over het meer
cruisen. Twee dagen later werden onze benen opnieuw op de proef gesteld door een
zware vossenjacht die natuurlijk door de derdejaars werd gewonnen ;) Classic fatoe het
punt lag buiten het vierkant (@Wiem @Juline?!?!?! xD). Later op de dag zijn er nieuwe
leden de Zwarte Lotus toegetreden. De volgende dag na het showtje van Smaffest
legde een moedige verkenner zijn hart bloot maar kreeg helaas “Ça va” als antwoord
te horen :(. Tijdens Pizzaton zijn enkele birdies gespot in het birdhouse van onze vette
kampvuurkring. Na een hete nacht met de gidsen werd de volgende nacht nog heter
tijdens Nachtwaken. Het vuur lag letterlijk aan de schenen. Als afsluiter van een viesbom
kamp werden de tweedejaars op de proef gesteld tijdens de totemisatie. De moshpit op
de laatste dag zorgde zowel bij de leiding als de Verkenners voor fysieke en emotionele
traantjes.

Ps: SW slaapt nog altijd naakt x

Written by BA, TT, SW & MDW
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Het was een kamp om van te dromen! Ik ben er nog steeds niet van bekomen. Fijne
mensen beter leren kennen. Terug alleen thuis was toch wel even wennen. Ons jinkamp
is jammer genoeg voorbij. Maar nu zijn we leiding en dat maakt ons blij! Een korte
samenvatting van de mooie herinneringen is nu wel van pas omdat het zo een fijn kamp
was.
Toen we op jinkamp vertrokken
Hadden we niet gedacht dat wilde beesten ons uit de tent zouden lokken. Veel wind en
snurkende mensen daar moesten we mee leren leven. Dat was een nacht in onze tent
kort beschreven.
Na een gezellige avondactiviteit was het voor Smets ineens witte hemdjes tijd. Deze tijd
heeft wel lang geduurd.
Na 7 dagen was het hemdje nog steeds niet uit onze buurt. Werd er daarom op onze hudo
gewraakt? Of was het omdat hij met uitzicht was gemaakt.
Dat was toch even een klein probleem. Want waar moesten we slapen. Hhmm ik bedoel
onze blaas leegmaken.
De daguitstap zal ons zeker altijd bijblijven. Daar kan ik wel over blijven schrijven. Bij het
MAS nog snel een mooie groepsfoto gemaakt.De balletjes in tomatensaus erna hebben
sommigen toch wel heel erg gesmaakt.Er was ook even een balletje vermist. Maar die
werd snel terug opgevist.
Pippi doen tussen de processierupsbomen daar moet je achteraf toch even van bekomen.
Kleren en slaapzakken in de wasmachine en in de droger. Gelieve niet te vergissen met
hoger.
Ook werden er mooie voortotems gegeven. Die zullen we bij ons dragen voor heel ons
leven.Jasper kan nu eindelijk slapen na deze 10 prachtige dagen. Dat moet je hem geen
tweede keer vragen.
Veel fijne momenten op een hele korte tijd.
Door mega fijne en coole leiding die het goed hebben geleidt was het geweldige kamp
een feit! De eten- en sfeermakende fouriers niet vergeten want zonder hun was er geen
overheerlijk eten.
Voor nog zo een kamp als dit mij zeker bellen!!
Maar liever niet voor voeten die opzwellen.
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Beschermcomité
Wie zijn wij?
Achter, onder en langs de leiding en de leden werkt er een groep gemotiveerde mensen
mee aan het succes van SMAF. Dit is het beschermcomité. Onze kern bestaat uit een 15
tal kernleden die maandelijks vergaderen. Daarnaast kunnen we rekenen op een aantal
losse medewerkers die komen helpen wanneer nodig. Onze werking is gebaseerd op 3
pijlers:
(Onder)steunen:
Hieronder vallen al onze activiteiten die we zelf doen of in samenwerking met de groep
evenals de investeringen die we doen met de inkomsten ervan. Zo organiseren we jaarlijks
een BBQ op de Openingsdag en een Kienavond, helpen we mee aan tal van activiteiten
zoals SMAFbar en Kerstboomverbranding en komen we eenmaal kebab maken voor de
hele scoutsgroep op kamp.
Communiceren:
In de loop der jaren hebben we stap voor stap een vertrouwensband opgebouwd met de
(groeps)leiding. We proberen met open geest mee na te denken en geven advies over
kwesties zonder ons in te mengen in de werking van de scouts. Ook zijn we met veel
plezier bereid om te antwoorden op vragen of problemen van ouders, spreek ons
dus gerust aan!
Veiligheid:
Niet al onze energie moet gaan naar bakken en tappen, en niet al ons geld moet
gaan naar tenten en tafels. Als BC leggen we ook een belangrijk accent op veiligheid.
Ook hier proberen we samen met de (groeps)leiding na te denken over hoe het hele
scoutsgebeuren veiliger kan voor zowel de leden als de leiding. Denk bijvoorbeeld aan het
kiezen van een geschikte kamp-/weekendplaats en aanpassingen aan de lokalen.
En jij?
Als je nu bij jezelf denkt: ik kan het BC en SMAF een dienst bewijzen als lid, medewerker
of ik kan een bijdrage leveren aan een van de pijlers of toekomstdromen? Twijfel dan aub
niet en contacteer ons!
Vriendelijke scoutsgroeten,
Koen Beulen & Sofie Rymen
Voorzitters BC
0476/95.85.53 & 0475/72.51.75
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verhuur tenten
Onze scoutsgroep bezit een grote hoeveelheid materiaal. Om dit materiaal te kunnen
aankopen en onderhouden zijn er inkomsten nodig. Het materiaal is daarom niet enkel
bestemd voor eigen gebruik maar ook voor verhuur.
De prijzen voor het huren van de tenten zijn gegeven in de volgende tabel:

Frametent

Patrouilletent

GPS

Grote
shelter

Aantal

Weekend

Per extra
dag

week
tarief

1 fourage (5 x 5,5m)

50 euro

20 euro

125 euro

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

20 euro

10 euro

50 euro

1 tent (4 x 6m)

50 euro

20 euro

125 euro

per extra tent

40 euro

15 euro

100 euro

1 tent

50 euro

20 euro

125 euro

per extra tent

40 euro

15 euro

100 euro

1 shelter

75 euro

25 euro

150 euro

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 25
euro voor een maximum van twee stuks en tussen de 50 en de 100 als het gaat om een
verhuring 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
terecht bij de materiaalploeg. Deze kan u contacteren via materiaal@smaf.be of
http://smaf.be/verhuringen.
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Jaarthema

dromenland in zicht
Dit jaar varen we mee op een fantastisch
inlevingsschip, op zoek naar ons eigen
dromenland. Zorgeloos op verkenning naar
het magische gouden randje van scouting.

Scouts en gidsen. Speelse durvers en
dappere dromers. Samen brengen we
onze fantasie tot leven en worden grootse
dromen plots onvergetelijke verhalen. Voor
iedereen anders, maar nooit ver weg. Zo
roepen we samen of alleen: dromenland in
zicht!

Fantasie? Meer is meer.
... het brengt je van wolkenkastelen naar
wolvenlegers. Het is de choco op onze
kampboterham die alles dat tikkeltje
onvergetelijker maakt. Op zoek naar de
magie. Met alledaags materiaal en een
beetje inventiviteit gaan de poorten naar
elke fantasiewereld open. Zo wordt elke
klassieker een unieke ervaring, zelfs voor
de doorwinterde scout of gids.

Ongeremd knoeien en groeien.
Geen droom is te gek, te groot,
te vergezocht.
Bedenk wat je als leidingsploeg, tak, groep,
scout of gids wil bereiken. Alles kan. Kleur
eens buiten de lijntjes en laat tradities geen
obstakels zijn voor nieuwe ideeën. Zo kan
je beginnen dromen als individu, maar ook
als groep. Luister naar elkaar want elke
droom telt.
Laat dromen niet gewoon
dromen blijven.
Werk ernaartoe! Test ideeën uit! Wat is de
meest zotte en fantasierijke manier om jullie
droom te laten uitkomen? Probeer het eens!
De scouts is een ideale oefenruimte om te
experimenteren.

Lerend en fantaserend onze talenten
ontdekken. Maar ook grandioos verliezen
en nieuwe vriendschappen verkennen. Zo
wordt spel meer dan spelen alleen. Stap uit
je comfortzone en tuimel de fantasiewereld
in. Daar wachten onverwacht wonderlijke
avonturen. Al spelend verliezen kinderen
en jongeren zichzelf in een zorgeloze
droomwereld.

Verhalen brengen onze eigen
ideeën tot leven.
Ze rollen de rode loper uit naar een
onbegrensde droom- of fantasiewereld.
We vergroten de inleving nog meer als
we samen met de leden nieuwe verhalen
bedenken. En verder dan dat! We vertellen
niet enkel verhalen, we creëren ze!

Scouts en gidsen, blikken vooruit: er is
Dromenland in zicht!
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AANWEZIGHEDEN en
AFBELLEN
De laatste jaren is onze scoutsgroep enorm gestegen in het aantal leden. Vorig jaar en dit
jaar waren wij genoodzaakt om een ledenstop in te voeren.

Ondanks de grootte van de groep, willen we onze vergaderingen toch zo productief,
kwalitatief en verantwoord mogelijk houden. Om dit te kunnen waarmaken is het heel
belangrijk dat de leiding op voorhand weet hoeveel leden er op de vergadering zullen zijn.
We gaan dit jaar dan ook extra hameren op het afbellen voor vergaderingen. Er wordt dus
verwacht dat ouders of leden tijdig afmelden wanneer ze niet naar een vergadering kunnen
komen.

Ook de aanwezigheid van de leden zal dit jaar extra belangrijk zijn. We hebben aan het
begin van dit jaar nieuwe leden moeten afwijzen omdat er geen plaats meer was in onze
groepen. Natuurlijk verwachten wij dan wel dat alle leden die wel zijn ingeschreven zoveel
mogelijk proberen te komen naar de scouts. We willen voorkomen dat we de komende
jaren nieuwe leden moeten blijven weigeren, terwijl er leden wel ingeschreven zijn die
maar naar de helft van de scoutsvergaderingen komen. We verwachten dus een zekere
inzet van onze leden voor de scouts.

Wat betekent dit concreet? De aanwezigheden en het afbellen worden strikt bijgehouden.
Als we merken dat ouders of leden te weinig afmelden of als we merken dat leden weinig
naar vergaderingen komen, nemen we contact met je op en volgen we dit op.
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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 activiteiten niet deel te nemen of zelfs
te stoppen met de scouts. We weten dat slechts weinig
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.”
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Agenda

Onder voorbehoud, afhankelijk van coronamaatregelen
Wanneer

Wat

Voor wie

Waar

1-3 oktober 2021

Leidingsweekend

Leiding

Geheim

22 oktober 2021

Dag van de
Jeugdbeweging

Iedereen

Overal

9 oktober 2021

Groepsfoto’s

Iedereen

Kerk HeiligHartplein

8 januari 2022

Kerstboomverbranding

Iedereen

Lokalen

12 februari 2022

Winterwandeling

Iedereen

n.t.b.

Maart 2022

Kienavond

Iedereen

n.t.b.

Februari/maart 2022 Jincognito

Vanaf Givers

n.t.b.

16 april 2022

Paashaasparty

Vanaf Givers

n.t.b.

Paasvakantie 2022

Oefentweedaagse

Givers

n.t.b.

23-24 april 2022

Objectief

Leiding

n.t.b.

April 2022

Spaghettidag givers

Iedereen

n.t.b.

Mei 2022

Meisjotterij

Jin & Leiding

Scouting
Zonhoven

Mei 2022

Jinquiz

Iedereen

n.t.b.

21-31 juli 2022

Kamp

Jonggivers, Givers,
Jin

Geheim

25-31 juli 2022

Kamp

Kapoenen,
Kabouters, Welpen

Geheim
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individuele steekkaart
scouts en gidsen
vlaanderen
handleiding voor ouders
De individuele steekkaart bevat gegevens over elk actief scoutslid en vervangt de vroegere
medischefiche. Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van
alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg.
Om deze gegevens up-to-date te houden hebben we natuurlijk input nodig van de ouders.
Meerderjarige leiding kan hun gegevens zelf beheren.
Sinds enkele jaren is de individuele steekkaart digitaal te vinden op de
Groepsadministratie-website van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Het voordeel is dat de gegevens slechts éénmalig ingevuld moeten worden. Ze
blijven bewaard op de online Groepsadministratie en moeten de volgende jaren enkel
gecontroleerd worden. Indien nodig kan je als ouder zelf gegevens wijzigen.
De takleiding kan dan alles afprinten of informatie van jullie kinderen opzoeken via
computer of smartphone.
Hieronder vind je een stappenplan om jouw kind in te schrijven en om de individuele
steekaart aan te vullen.
Stap 1
Surf naar groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be
Stap 2
Registeren: Voor velen zal dit de eerste keer zijn op deze website dus
moet je je kind eerst registreren. Voor elk kind maak je apart een login /
gebruikersnaam aan. Het is immers de bedoeling dat ze hun gegevens
zelf beheren als ze oud genoeg zijn.
Als je al een login / gebruikersnaam hebt kan je meteen naar stap 4.
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Stap 3

Vul alle velden correct in:
- voornaam van het kind
- achternaam van het kind
- lidnummer: Dit vind je op de lidkaart van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit
lidnummer kan je ook opvragen bij de groepsleiding of de verantwoordelijke van de
Groepsadministratie binnen jullie groep.
Klik Volgende
- gebruikersnaam (gebruik voornaam.achternaam als gebruikersnaam, zo vergeet je deze
nooit)
- Wachtwoord (minimum 1 cijfer, min. 1 letter, min. 6 karakters)
- Wachtwoordcontrole (vul nogmaals het wachtwoord in)
Klik Volgende
- e-mailadres (mag bij meerdere kinderen hetzelfde
e-mailadres zijn, bv. dat van de ouders)
- Gsm-nummer (mag bij meerdere kinderen hetzelfde
gsm-nummer zijn, bv .dat van de ouders)
Klik Account aanmaken
Je krijgt “De registratie is succesvol” op je scherm.
Opgelet: voor elk kind in het gezin moet een aparte
account aangemaakt worden.
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Stap 4
Surf naar groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be
en meld je aan met je gebruikersnaam + wachtwoord.
Stap 5
Op deze pagina kan je de persoonlijke gegevens van je
kind, adres- en contactgegevens aanpassen.
De grijze velden zijn enkel aanpasbaar door de
verantwoordelijke groepsadministratie van je groep.
Je kan meerdere adressen aanmaken en meerdere contactpersonen (klik hiervoor op ‘+’)

Let wel op dat je steeds op de knop opslaan drukt als je een wijzing wilt doorvoeren!

Stap 6
Klik op individuele steekkaart (rechts bovenaan)
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Vul de individuele steekkaart zo volledig mogelijk in, onderteken de steekkaart, klik op
Opslaan

De individuele steekkaart is nu helemaal in orde, de leiding kan deze altijd raadplegen
wanneer nodig.
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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:
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•

Erik Swennen, voor de containers waarin wij ons materiaal konden vervoeren

•

John, Kamal en de mannen van ‘t stad om ons materiaal heelhuids naar Essen en
terug 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

•

Wendy Nelissen en Bart Wevers voor de grote bijdrage tijdens het moeilijke 		
corona jaar.

•

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 St-Kristoffel voor het ter beschikking stellen van het scoutslokaal

•

Het beschermcomité voor alle betrokkenheid het voorbije jaar

•

Onze sponsors voor de financiële ondersteuning

- mer

- da

nk

♥

Berten vanparys

ci

n
ha ks

Bij deze willen we ook de afscheidnemende leiding bedanken voor hun inzet en hun
bijdrage voor onze groep. We zullen jullie missen!

tijl kelgtermans
sam jordens
luna put
ward nysten
alexia sistenich
philip ceyssens
frederic favoreel

u-t
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Lay-out: Stef Felix & Zoë Bosquet
Verantwoordelijke uitgever: Harm Weefers, Charlotte Brialmont & Cato Dessers,
Alverbergstraat 73 - 3500 Hasselt
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scouts sint michiel / anne frank

