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Dag lieve kapoenen, kabouters, jonggidsen, gidsen, jins, ouders en sympathisanten.  

Na een lange zomervakantie mogen we jullie welkom heten in het nieuwe scoutsjaar. Ook 

dit jaar starten we het gloednieuwe scoutsjaar met een gloednieuw scoutsgazetje! Nu onze 

batterijen weer opgeladen zijn van het kamp, is de nieuwe leidingsploeg helemaal klaar 

voor een fantastisch nieuw scoutsjaar vol met activiteiten en spelletjes, leuke en 

vernieuwde evenementen, spetterende fuiven, grappige mopjes en wilde avonturen met al 

onze scoutsvriendinnetjes.   

 

Een nieuw scoutsjaar gaat ook gepaard met afscheid van leiding. We nemen met pijn in het 

hart afscheid van Fien en Jade. We willen hen heel graag nog eens bedanken voor hun inzet 

en de mooie scouts momenten die we samen hebben mogen meemaken.  

 

Maar we nemen niet enkel afscheid dit jaar, want we verwelkomen dit jaar zes nieuwe 

leiding: Baukis, Emma, Noor, Leonie, Amélie, en Siam. We willen hen graag welkom heten in 

onze leidingsploeg. Daarnaast hebben we dit jaar zeven losse leden, namelijk Jana, Celien, 

Esmee, Elyn, Laure, Alice en Lisa.  
 

Jaarthema: ‘DAS Goesting’ 

 

Het nieuwe jaarthema is ‘DAS GOESTING’. Scouts, da’s voor ‘t leven! 

Of voor sommigen maar voor even? Ben jij geboren met de goesting 

voor scouting of is die geleidelijk gegroeid? Van kapoen tot leiding, 

iedereen heeft een persoonlijke reden om iedere week naar de scouts 

te komen. Waarom is die ene kapoen er elke week en de andere maar 

een keer per maand? Waarom laten joggi’s hun keuze om te komen 

afhangen van hun vrienden? Waarom ga je na de leidingscarrière bij 

de gouw? Die motivatie is voor iedereen anders, maar één ding is 

zeker: scouting, DAS Goesting! 

 

In onze kreet ‘DAS Goesting’ refereert DAS uiteraard ook naar onze scoutsdas. Deze zien we 

als het symbool voor ons eigen engagement. De betekenis van het woord Goesting spreekt 

voor zich: zin hebben in, verlangen naar iets. In 2004 werd Goesting tevens verkozen tot het 

mooiste woord van de Nederlandse taal. 

 

VOORWOORD 



 3 

Met het jaarthema ‘DAS Goesting’ kiezen we ervoor om stil te staan bij de drijvende kracht 

achter scouting en achter ons eigen engagement. Elke scout of gids heeft een eigen reden 

om aan scouting te doen. Wat motiveert jou? Waarom ga ik naar de scouts? Waarom blijf ik 

naar de scouts gaan? Door hierover na te denken en dit bespreekbaar te maken geven we 

een boost aan onze motivatie, want alles kan en mag bij de scouts! 

 

- Kiezen is verliezen. Wanneer het joggiweekend samenvalt met die belangrijke 

volleybalmatch op zaterdag, maak jij zelf de keuze tussen beide. We maken ons 

engagement bespreekbaar en hebben begrip voor elkaars prioriteiten. 

- We ontdekken elkaars talenten. We geven elkaar erkenning voor wat we kunnen. We 

vieren elkaars unieke kwaliteiten bij onze belofte, totemisatie en andere rituelen. 

Appreciatie geeft een boost aan onze motivatie.  

- Samen staan we sterker dan alleen. We halen motivatie uit elkaars gezelschap en 

vrolijken elkaar op wanneer het eens minder gaat. Onze gezamenlijke successen 

leiden tot een hechte band en vormen de motor voor meer.  

- Lid zijn van de scouts is een deel van je identiteit. Je bent lid van een grote groep 

mensen met gezamenlijke waarden en normen. Met ons uniform laten we zien wie 

we zijn en waar we voor staan. Tijdens onze wekelijkse activiteit, op de dag van de 

jeugdbeweging of tijdens een internationale uitwisseling met een buitenlandse 

scoutsgroep. 

 

Scouting is niet zomaar een hobby. Het is een levensstijl. We staan steeds paraat en zetten 

ons beste beentje voor. Scouts en gidsen weten van aanpakken en blijven niet bij de pakken 

neerzitten. Bij de scouts zoeken we naar oplossingen en gaan we samen met ons nest, onze 

patrouille of onze leidingsploeg de grootste uitdagingen aan. Hiervan blijven we in ons 

dagelijks leven de vruchten plukken. Scouting is niet voor even, maar voor het leven. 

DAS Goesting! 

 

Een stevige scoutslinker. 

De leidingsploeg 2022 – 2023 ♥♥♥ 
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Inschrijven 

 
De inschrijving bestaat uit twee stappen: lidgeld betalen en steekkaart invullen/controleren. 
 

1. Het lidgeld op een bedrag van € 40. Het grotendeel van het bedrag gaat naar de 

verzekering. Het lidgeld kan je enkel via een overschrijving betalen naar het 

rekeningsnummer BE 37 7360 1257 7328 en zal niet cash ontvangen worden. 

 

2. De individuele steekkaart wordt zoals elk jaar online ingevuld en/of gecontroleerd. 

Dit is belangrijk zodat de leiding over de juiste medische informatie over uw dochter 

zou beschikken.  

 

LEDEN VAN DE SCOUTS: STAPPENPLAN STEEKKAART UPDATEN 

Dit stappenplan is bedoeld voor leden die reeds zijn aangemeld op de 
groepsadministratie, dus voor wie NIET nieuw is. 
  
① Ga naar https://login.scoutsengidsenvlaanderen.be 
② Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Als gebruikersnaam kan je ook je 
lidnummer invullen, deze vind je terug op de lidkaart die je jaarlijks krijgt in het 
begin van het jaar.  
③ Klik op de pijl om in te loggen. 
④ Kijk alle contactgegevens na en druk op de oranje klop opslaan. 
⑤ Ga nu naar het tabblad ‘Individuele steekkaart’ (groene knop rechtsboven). 
Controleer ook deze en vul verder aan waar nodig, dit in het belang van de 
veiligheid van uw dochter. 
⑥ Druk op de oranje knop ‘Opslaan’. Nu is uw steekkaart up-to-date, BEDANKT! 

 
 
 
 
 
 

Inschrijven & belangrijke info 
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NIEUWE LEDEN VAN DE SCOUTS: STAPPENPLAN STEEKKAART AANMAKEN 

Dit stappenplan is bedoeld om uw inschrijving en registratie te voltooien, dus 
voor wie NIEUW is. 
  
① Ga naar https://meisjesscoutslichtervelde.be/ 
② Klik op ‘Lid worden’ bovenaan de zoekbalk. 
③ Vul het formulier in. 
④ Klik op de knop ‘Lid worden’ onderaan het formulier om te bevestigen. 
⑤ In uw mailbox ontving u ondertussen een mail. De inschrijving is dus gelukt. 
⑥ de groepsleiding van onze scouts keurt uw aanvraag goed.  
Na enkele dagen zal u een mail van haar ontvangen met hierin uw lidnummer 
(het kan enkele dagen duren vooraleer Scouts en Gidsen Vlaanderen het 
lidnummer doorstuurt naar de groepsleiding). 
⑦ Ga naar https://login.scoutsengidsenvlaanderen.be 
⑧ Klik op registreren en vul de gegevens in. Het lidnummer vindt u in de mail die 
u gekregen hebt van de groepsleiding. 
⑨ Klik op volgende en maak uw account aan. 
⑩ Noteer goed uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zal je elk jaar opnieuw 
nodig hebben om de gegevens op de groepsadministratie up te daten. 
⑪ Vul alle contactgegevens in en druk op de oranje klop ‘Opslaan’. 
⑫ Ga nu naar het tabblad ‘Individuele steekkaart’ (groene knop rechtsboven). 
Vul ook deze grondig in, dit in het belang van de veiligheid van uw dochter. 
⑬ Druk op de oranje knop ‘Opslaan’. Nu is uw steekkaart up-to-date, BEDANKT! 

 
 
Je kan ook alle informatie om de inschrijving te voltooien vinden op onze website: 

https://meisjesscoutslichtervelde.be/word-lid.  

Indien dit problemen geeft, aarzel zeker niet om de groepsleiding of de takleiding te 

contacteren. We helpen je graag verder zodat de inschrijvingen vlot verlopen. 

 

De inschrijvingen moeten in orde zijn tegen zaterdag 15 oktober. Dit is belangrijk voor de 

verzekering want indien uw dochter niet is ingeschreven, is ze ook niet verzekerd.  

Perfect uniform is op die datum ook verplicht (zie verder). 
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Belangrijke informatie!  
 

§ Elk lid moet ten laatste om 13u55 aanwezig zijn aan het lokaal, want om 14u stipt 

begint de formatie. Wie te laat is kan NIET meedoen. Wees dus op tijd. 

§ Vanaf 15 oktober moet elk lid in perfect uniform zijn (zie verder). Wie niet in perfect 

uniform is kan NIET meedoen met de formatie.  

§ Gelieve jullie uniformen telkens te voorzien van voor- en familienaam zodat verloren 

voorwerpen sneller bij de correcte eigenaar terecht komen.  

§ De leden zijn verzekerd, elke keer een kwartier voor en na iedere activiteit. Daarom 

is het evident dat u altijd op tijd uw dochter komt oppikken want na een kwartier is 

uw kind niet meer verzekerd.  

§ De prijs voor een drankje tijdens de pauze van de activiteit bedraagt € 0,80. Gelieve 

dit (graag gepast) aan de START van de activiteit te betalen aan jouw leiding, tenzij 

anders afgesproken. 

o Bij sommige takken is er een mogelijkheid om een drankkaart te kopen, maar 

dit wordt nog per tak meegedeeld. Deze kost € 8 en is goed voor 10 drankjes. 

Denk er dus ook aan dit geld tijdig mee te brengen! 

 

Het maandprogramma wordt steeds per mail verstuurd en 

 staat op onze website (www.meisjesscoutslichtervelde.be). 
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KAPOENENLEIDING 

Victoria Lannoo (takleiding) 
Fiebe Meulemeester 

Sien Laridon 
Marie-Julie Van Bruwaene 

Siam Vroman 
Emma Werbrouck 

 
KABOUTERLEIDING 

Sarah Vandorpe (takleiding) 
Saar Laridon 

Michelle Decock 
Noor Marchand 
Amélie Maene 
Leonie Bogaert 

 
JOGGILEIDING 

Merel Vandenbussche (takleiding) 
Alien Tanghe 

Merel Holemans 
Anna Verplancke 
Melissa Vandaele 

Baukis Vanderhaeghe Minnebo 
 

GIDSENLEIDING 

Rune Holemans (takleiding) 
 Lana Coene 

Hannah Vankeersbilck 
Catho Viaene 

 
 

LOSSE LEDEN 

Jana Van Isacker 
Celien Petre 

Esmée Labens 
Elyn Dejonckheere 

Laure Claeys 
Alice Van Reybrouck 
Lisa Van Belleghem 

DE LEIDINGSPLOEG 
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Wie scouting zegt, zegt uniform! Je herkent ze van ver, een beige hemd met een groene 

broek of rok: het teken van verbondenheid en herkenbaarheid. Ook bij ons is het zeer 

belangrijk dat iedereen zijn uniform in orde is, MET de correcte kentekens.  

 

Vanaf zaterdag 15 oktober moet elk lid in perfect uniform naar de scouts komen. Dit is ook 

de uiterste datum om in te schrijven. Het is ook VERPLICHT dit elke week aan te doen 

TIJDENS de ACTIVITEIT!   

 

Kapoenen 

 

● Bruine trui: te verkrijgen bij de leiding tweedehands of in een Hopperwinkel 

● Scoutsdas: te verkrijgen bij de leiding (€ 8,50) 

● Jaarkenteken ‘Das Goesting’, op rechterborst genaaid: dit kenteken krijg je als je 

VOLLEDIG bent ingeschreven  (= lidgeld + steekkaart in orde). 

● Groen groepslintje, bovenaan op rechtermouw genaaid: te verkrijgen bij de leiding (€ 

0,60) 

● Takkenteken kapoenen (geel), op rechtermouw genaaid onder het groen 

groepslintje: te verkrijgen bij de leiding  (€ 0,60) 

 

Kabouters, jonggidsen en gidsen  

 

● Groene scoutsbroek of scoutsrok en een beige scoutshemd: te verkrijgen bij de 

leiding tweedehands of in een Hopperwinkel 

● Scoutsdas: te verkrijgen bij de leiding (€ 8,50) 

● Jaarkenteken ‘Das Goesting’, op rechterborst genaaid: dit kenteken krijg je als je 

VOLLEDIG bent ingeschreven 

● Groen groepslintje, bovenaan op rechtermouw genaaid: te verkrijgen bij de leiding (€ 

0,60) 

● Takkenteken (groen, oranje of blauw), op rechtermouw genaaid onder het groen 

groepslintje: te verkrijgen bij de leiding (€ 0,60) 

 
 
 

HET UNIFORM 
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Al deze kentekens moeten op de juiste plaats op het uniform hangen, hieronder kan je zien 
op welke plaats deze moeten genaaid worden.  
 

1. Takkenteken 

 (verplicht) 

2. Groen groepslintje 

 (verplicht) 

3. Jaarkenteken 

 ‘Das Goesting’ 

 (verplicht) 

4. Teken België 

5. Wapenschild 

 Vlaanderen 

6. Wapenschild West- 

 Vlaanderen 

7. Teken meisjesscouts 

 (blauw/oranje) 

 
 

Belangrijk: afspraken rond het scoutshemd 
 
Het is vanaf vorig jaar toegelaten om vroegere jaarkentekens op de rug van het scoutshemd 

te naaien. Dit is geen verplichting. Een voorwaarde dat wij hierbij stellen is dat dit 

nauwkeurig en verzorgd moet gebeuren. De leiding 

zal controleren of deze voorwaarde wordt nageleefd. 

 

Op onderstaande foto kunt u een voorbeeld vinden 

van hoe de kentekens aangebracht moeten worden 

als u hiervoor kiest. We raden aan om 6 kentekens 

per rij te nemen en deze chronologisch te ordenen.  

 
De volgorde van deze kentekens kunt u terugvinden via deze site: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaarkenteken 
 
Bent u enkele jaarkentekens doorheen de jaren kwijt of verloren? Geen probleem! De 
Hopperwinkel verkoopt deze op hun site. U kunt deze raadplegen via: 
https://www.hopper.be/nl/kleding/kentekens/jaarkentekens 
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De verkoop van onze blauwe scoutstruien 

 
Al een paar verkopen wij onze eigen truien van Meisjesscouts Lichtervelde. Dit zijn blauwe 

truien met ons logo op. Deze kosten € 20.  Deze truien aankopen, is volledig vrijblijvend. 

Deze truien kan je enkel kopen in het begin van het scoutsjaar omdat wij deze dan 

bestellen.  

Als je een trui wil bestellen moet je dit doen bij je leiding.  

 

Tweedehands & Hopperwinkel 

 
Vooraleer je naar de Hopper gaat om uniformstukken te kopen, raden we aan om eerst 

eens langs ons eigen tweedehandswinkeltje te passeren. Na een aantal jaren hebben we al 

heel wat uniformstukken kunnen overkopen die nog in goede staat zijn.  

Hoe zit ons tweedehandswinkeltje in elkaar? 

 

§ KOPEN 

Wie iets tweedehands wil aankopen, betaalt hiervoor €12,50. In het begin van het 

scoutsjaar staan we steeds voor en na de activiteit met alle tweedehandskleren aan 

een tafel. Deze kan je passen en eventueel kopen.  

 

§ VERKOPEN 

Wie nog een oud scoutsuniform heeft (bruine scoutstrui, hemd, broek of rok) dat je 

niet meer gebruikt en die nog in goede staat is, kun je deze binnenbrengen bij ons en 

ontvang je hiervoor €10.  

 

De dichtstbijzijnde Hopper scoutswinkel kan je vinden in Harelbeke, in de Zandbergstraat 

80. Wie Harelbeke iets te ver vindt, kan ook op de online webshop van Hopper een kijkje 

nemen. Daar kan je een nieuw uniform aankopen en thuis laten leveren. Hiervoor ga je naar 

www.hopper.be.  

 

Daarnaast staan wij in het begin van het scoutsjaar ook een aantal keer met een paskoffer 

voor en na de activiteit. Hier kan je nieuwe kledingstukken van de Hopper passen en kledij 

via ons bestellen bij de Hopper. 
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Scouting kost geld. Voor wie het een hulp kan zijn, bestaat Scouting op maat!  

 

Lidgeld op maat 

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft lidgeld op maat. Dit bedrag bedraagt 10 euro (na 1 

maart: 5 euro) voor iedereen die het financieel moeilijk heeft.  

 

Uniform op maat 

Als je recht hebt op het lidgeld op maat, dan krijg je automatisch korting op de 

uniformstukken in de Hopper winkel en in de webwinkel. De korting op het hemd bedraagt 

60% en voor een broek, rok en trui is dat 50%. De korting wordt verrekend van zodra alle 

gegevens van een nieuw lid zijn doorgegeven en Scout en Gidsen Vlaanderen.  

 

Fonds op maat 

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft ook een fonds voor activiteiten, weekends- en 

kampgeld. De leiding kan hiervoor een aanvraag bij Scouts en Gidsen Vlaanderen doen voor 

maximum 1/3 van de totale prijs.  

 

Andere tegemoetkomingen 

Sommige ziekenfondsen en OCMW’s hebben tegemoetkomingen om de kosten van vrije 

tijd te drukken. Daarnaast hebben verschillende gemeentes en steden ook een 

uitpassysteem. Vraag zeker na bij de jeugd-/vrijetijdsdienst van de gemeente.  

Indien u meer informatie wil, aarzel dan niet om de groepsleiding te contacteren! 

 

Saar Laridon 0476 64 83 14 saar1laridon@gmail.com 

Catho Viaene 0470 64 25 51 catho.viaene@hotmail.com 

 

 

 

 

 
 

 

SCOUTING OP MAAT 
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Graag blikken we terug op onze fantastische kampen van afgelopen zomer. Met de 

kapoenen, kabouters en jonggidsen trokken we naar Gierle. De gidsen gingen op kamp naar 

Polen en de jins gingen op verkenning in Bosnië-Herzegovina en Montenegro.  

 

De leiding nam pen en papier bij de hand en schreef een verslag van hun kamp:  

  

Kapoenen 

Ons kapoenenkamp begon op 11 juli vroeg in de 

ochtend. Voor enkele kapoenen was het hun 

eerste vakantie zonder ouders en wat was dat 

spannend! Na een treinrit en een busrit kwamen 

we aan in Gierle. De kapoenen stonden te popelen 

om hun valiezen te zoeken en hun bed klaar te 

zetten. Nadien genoten we van een échte 

voltreffer op kamp: WAP! (worst, appelmoes en 

patatjes) ☺ 

 

Samen met de minions startte we ons avontuur. 

We gingen op dagtocht doorheen de bossen van Gierle en de velden van Lille op zoek naar bananen 

want de minions waren deze allemaal kwijt. We genoten van een flinke wandeltocht met het 

zonnetje op ons gezicht, een korte bustocht en kregen als beloning een plons in het zwembad van 

Herentals.  

 

Ook het eten op kamp vond elke kapoen lekker. Het ultieme 

gerecht dat we voorgeschoteld kregen: spaghetti maar zonder 

bestek. Sommige kapoenen gingen vol enthousiasme aan de slag 

met hun mond, andere begonnen wat onwennig. Uiteindelijk 

heeft elke kapoen genoten van het eten zonder bestek: de 

monden waren helemaal rood en bij sommige ging er nog wat 

spaghetti in hun haar…  

 

Op één van de namiddagen mochten onze kapoenen heel vuil 

worden. We deden namelijk paracommando. Bij deze activiteit 

speelden we met water en verf op een groot zeil. Na de spelletjes 

mochten de kapoenen glijden over het zeil die vol lag met zeep. 

Wat hebben we genoten van zo’n leuke activiteit op een prachtige zonnige kampdag.  

KAMPVERSLAGEN 2022 
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Na de activiteit kregen de kapoenen een nieuw hoogtepunt: een langverwachte douche! Zo gingen 

we verder met onze avondactiviteit.  

 

De voorlaatste avond stond het minionfeestje op de planning, en wat was deze avond geslaagd! 

Samen met de kabouters genoten we van chipjes en drankjes en goeie schijfjes.  

De laatste avond kwam steeds dichterbij. Het hoogtepunt van kamp stond op de planning: het 

kampvuur! Odille had, als jongste 

kapoen, de eer om het grote kampvuur 

aan te steken. Vol spanning stak ze de 

fakkel tussen het kampvuur. Wat was de 

leiding trots op haar! 

 

We wensen onze tweedejaars kapoenen 

veel succes bij de kabouters en 

verwelkomen op onze startdag graag 

nieuwe kapoenen!  

 

Bedankt voor het mooie jaar en kamp!  

 

De kapoenenleiding 21-22: Fiebe, Esmée, Michelle, Marie-Julie en Jade <3 
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Kabouters 

Het kabouterkamp ging meteen goed van start. Hoewel het voor sommigen misschien vroeg in de 

ochtend was, stonden op 11 juli aan het station al heel wat blije gezichtjeste te popelen om te 

vertrekken op scoutskamp. Na een lange treinrit kwamen we aan in Gierle. De valiezen werden 

uitgepakt en de bedjes werden geïnstalleerd.  

 

Het kampthema van dit jaar was “de minions”. Doorheen het 

kamp mochten we ontdekken wat onze lieve gele vriendjes voor 

ons in petto hadden. Om de mionins een beetje beter te leren 

kennen speelden we het Ieniemienie minion spel. We hebben 

geleerd dat minion Bob toch wel wat extra brainstimulatie kan 

gebruiken. 

 

De eerste nacht slapen ging niet zo vlotjes, het was voor iedereen 

nog wat onwennig. Gelukkig gingen de nachten er na heel wat 

beter, en viel iedereen als een roosje in slaap. 

Elke ochtend werden we gewekt door een leuk liedje. We wasten 

ons, deden ons uniform aan en gingen aan de ontbijt tafel zitten, 

waar we ons buikje vol aten.  Daarna was het formatie, kamptoneeltje en het kampliedje. We keken 

vol spanning naar het toneeltje want de Verschrikkelijke Ikke had de bananen van de minons 

gestolen! Na het oefenen van het kampliedje kon het ochtendspel beginnen.  

Het spel cluedo in thema verschrikkelijke ikke, was heel erg 

tof!! De mama van de verschrikkelijke ikke was vermoord, 

we moesten aan de hand van verschillende opdrachtjes te 

weten komen hoe deze moord gebeurd kon zijn! Helaas 

had niemand de juiste oplossing geraden… :((  De 

kabouters moeten dus duidelijk nog wat sleutelen aan hun 

speurwerk 😉  

Het was prachtig weer op kamp: ideaal om waterspelletjes 

te spelen dus! We speelden een leuk spel dat leek op de 

Hunger Games waarbij we speelkaarten van een ander 

team moesten stelen zonder nat gemaakt te worden: 

plezier alom!  

Een ander tof spel was Miss Minion: we maakten kennis 

met smulminon, babbelminion, feestminon, lenige minion 

en dakwerkerminion. 

Het eten op kamp was echt heerlijk! Vooral de spaghetti heeft bij iedereen gesmaakt, sommigen 

aten die zelfs zonder bestek: dat was te zien aan de rode mondjes achteraf …  
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Op dag 3 ging de jaarlijkse dagtocht door! De leiding haalde een grapje met ons uit en vertelde ons 

dat we helemaal terug naar Lichtervelde gingen wandelen, pffff… !!  Dat was natuurlijk helemaal 

niet waar want  - surprise surprise - uiteindelijk kwamen we aan in het subtropisch zwembad van 

Vorselaar, het Netepark. Na de lange wandeltocht, was het zwemmen een ideale  en verkoelene 

beloning!  

 

Het bosspel ‘Op reis met de minions’ was ook echt één van de leukste spelletjes dit kamp! De 

leiding had het volledige bos versierd in allerlei leuke reisbestemmingen. Zo zijn we langs geweest 

bij het minionstrand, de fabriek van de minions en het huis van de verschrikkelijke ikke. Op de 

casinoavond zag iedereen er heel erg mooi uit! Door allerlei leuk spelletjes konden we 

cassinomunten verzamelen. Deze casinomunten konden we inzetten voorchipjes en snoepjes. 

Waardoor we ons vriendje op vriendjesdag extra goed konden verwennen. 

Tijdens de belofte stonden we eventjes stil bij ons zelf. We beantwoordden enkele vragen, zeiden 

de wet, en oefenden de scoutsgroet, waarna we ons wel verdiend ons beloftetekentje kregen.  

 

Om de verschrikkelijke ikke te kunnen verslaan, moet het minionleger in topvorm zijn. De kabouters 

maakten deel uit van het minionleger en hebben alle proeven vlotjes doorstaan. Ook 

paracommando was dit jaar erg geslaagd! We schilderden op elkaar, we gleden op een zeil met 

bruine zeep en verf en we sprongen in zwembadjes. Er waren er enkele die wel heeeeel vuil waren.  

 

De voorlaatste avond verbroederden we met de 

kapoenen, er werd namelijk een minionfeestje 

gehouden!! Iedereen had zijn mooiste glitterminionoutfit 

aan, en het terrein was helemaal versierd. Er waren 

lekker snackjes voorzien en DJ Marie-julie was helemaal 

top!  

 

Op de laatste avond vond het nachtspel plaats. In het 

donkere bos was het soms wat eng, maar onze stoere 

kabouters vonden dit helemaal niet erg! 

Het kamp sluiten we af met het gigantische kampvuur! 

Aan alle mooie liedjes komt een eind, en dus jammer  

genoeg moesten we ook afscheid nemen van de 

derdejaars kabouters. We gaan jullie missen!!  

 

Jammer, het kamp zit er op! Valiezen inpakken en richting het thuisfront!  

Tot volgend jaar!! xoxo 

De kabouterleiding 21-22: Catho, Celien, Melissa, Fien, Rune en Sarah <3 
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Jonggidsen 

Gierle, wat hebben we daar een leuke tijd beleefd. We 

begonnen met maar liefst 5 tafels en een kooktafel te 

sjorren, intussen werden er ook 6 tenten opgezet. Dit is 

de eerste keer in jaren dat dit allemaal zo vlot is 

verlopen!  

 

De eerste dag werd al snel bekend gemaakt wat er ging 

gebeuren met de knuffelberen die jullie meehadden. In 

het begin ging het wat moeizaam tot Elyn (leidster) de eerste knuffel gedood had. Voor de joggi’s die 

nog hun  beer over gehouden hebben, dikke proficiat! 

Vervolgens hebben jullie dag één van de hike goed doorkomen met een vlotte wandeling richting 

eindbestemming Turnhout (behalve 1 groep "#$%). Het terugkeren richting Gierle hakte er stevig in, 

zelfs de leiding had het een beetje onderschat. Maar uiteindelijk heeft de Lilse Bergen dit allemaal 

goed gemaakt met een frisse duik in het meer.  

Maar dan, plots stond even ons leven stil en veranderde de leiding in vastberaden personages van La 

Casa de Papel. 12-uur lang hebben jullie het tegen elkaar opgenomen in 2 teams waar jullie 

opdrachten vervulden om zaken te winnen en namen het om het uur tegen elkaar op met het vuur 

als rode draad. Gelukkig vielen de maskers van de leiding om 18u af en mochten we onze grote 

verrassing vertellen. Namelijk een dag vol plezier in Bobbejaanland! Wat hebben we ervan genoten! 

 

Uiteraard mogen we niet onze karaoke en yoga-avond 

vergeten, want deze hebben ons toch wel echt samen 

gebracht als één groep. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.  

De leiding dacht een goede film gekozen te hebben voor 

onze filmavond, maar al snel bleek het maar een flopfilm te 

zijn. Het was zodanig droog dat we heel de tijd moesten 

lachen.  

Dan kwam onze legendarische kookbattle, wat hebben jullie 

goed gepresteerd! Jullie teams namen het allebei serieus 

tegen elkaar op. De leiding had alleszins hun buikje goed vol van al dat lekkers.  

 

Tot slot hebben we een geslaagd kamp vol met toffe en originele spelletjes gehad, maar ook nieuwe 

vriendschappen gemaakt en kennis opgedaan. 

Het zijn zoveel mooie herinneringen om op te noemen, maar samen hebben we er een kamp van 

gemaakt om nooit meer te vergeten.  

 

Veel liefs,  

De joggidsenleiding 21-22: Hannah, Alien, Merel V, Merel H en Elyn <3 
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Gidsen 

De gidsen gingen dit jaar op buitenlands kamp. Ze kozen voor het prachtige land Polen. Een volledig 

jaar hebben de gidsen de kans gekregen om op vele feestjes te werken om zo hun kamp te kunnen 

bekostigen. In juli was het eindelijk zo ver: het vertrek. Een spannende busreis naar Polen bracht 

hen in een huisje van JEKA.  

 

Een tal val activiteiten stonden op de planning: 

kajakken, paintballen en zelfs varen met een 

piratenboot. Het eten in Polen viel niet bij alle gidsen 

in de smaak maar daarom gingen we vaak op 

restaurant met de hele groep.  

 

We wensen Leonie, Amélie en Siam heel veel succes 

bij hun start als leiding. Ze zijn helemaal klaar om onze 

leden een leuke zaterdagnamiddag te bezorgen.  

Bedankt om ons een prachtig kamp te geven.  

 

Liefs 

De gidsenleiding 21-22: Laure, Anna, Sien en Alice <3 
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Jins 

Deze zomer zijn de jins op 30 juni vertrokken richting Bosnië-Herzegovina en Montenegro om er 

hun jinjaar op een (letterlijk en figuurlijk) hoogtepunt af te sluiten. De fijn maar kleien bende van 3 

jins (Emma, Noor en Baukis) en hun twee leidsters (Lisa en Saar) hebben samen 11 dagen gereisd 

door deze twee prachtige landen.  

 

We zijn ons kamp avontuurlijk gestart in de omgeving van Konjic waarbij we de eerste dag zijn gaan 

canoeiing op de Neratva rivier. Met twee bijna dood ervaringen, een lekkere BBQ en een wilde 

tocht hadden wij ons kamp spetterend geopend.  

Op dag twee zijn wij gaan hiken in het Prenj gebergte, iets dat voor ieder van ons een 

onvergetelijke ervaring is geweest. Dit gebergte was prachtig om te bewonderen.  

De volgende dagen zijn wij meerdere Via Ferrata’s gaan doen waarbij je een soort van rotsklimmen 

beoefend aan de hand van stalen koorden en pinnen in een rotswand.  

Eén van deze dagen hebben wij ‘s avonds afgesloten met een zipline vergezeld met een 

ondergaande zon achter de bergen. Voordat wij ons kamp verder hadden gezet richting 

Montenegro hebben wij ons bosnisch avontuur afgesloten in Livno waarbij wij vanaf het dak van 

onze jeep op zoek zijn gegaan naar tientallen wilde paarden.  

 

Op 6 juli zijn we vertrokken richting Montenegro waar wij enkele nachten hebben verbleven in 

Kotor, een super gezellige stad. Vanuit deze stad hebben we een tal van andere steden kunnen 

bezoeken zoals Budva. Om dit onvergetelijk kamp af te sluiten hebben wij de laatste dag Sarajevo 

bezocht. De dag nadien moesten we jammer genoeg terug huiswaarts vliegen.  

 

Een dikke merci aan Visit Konjic om ons kamp te organiseren! 

 

Bedankt voor dit mooie kamp.  

De jinleiding 21-22: Lisa en Saar <3 
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Als je dringende vragen hebt of je zit met een probleem, aarzel dan zeker niet om onze 
groepsleiding te contacteren. Dit zijn Catho Viaene en Saar Laridon. 
 
Contactgegevens groepsleiding: 
 

Saar Laridon 0476 64 83 14 saar1laridon@gmail.com 

Catho Viaene 0470 64 26 51 catho.viaene@hotmail.com 

 
Als er vragen zijn omtrent activiteiten gelieve dan de takleidster van de groep waarin jouw 
kind zit te contacteren. Voor de kapoenen is dit Victoria Lannoo, voor de kabouters Sarah 
Vandorpe, voor de jonggidsen Merel Vandenbussche en voor de gidsen Rune Holemans. 
 
Contactgegevens takleiding: 
 

Kapoenen Victoria Lannoo 0471 21 46 31 victoria.lannoo@gmail.com 

 

Kabouters Sarah Vandorpe 
 

0498 01 53 27 sarah.vandorpe1@gmail.com 

 

Jonggidsen Merel 
Vandenbussche 

0485 26 85 58 310vandenbusschemerel@gmail.
com 

 

Gidsen Rune Holemans 
 

0471 30 41 57 rune.holemans@gmail.com 

 
 
Sociale media 

 
 
 

 
Openbare groep: ‘Meisjesscouts Lichtervelde’ 

  
Gesloten facebook groep voor foto’s: ‘Foto’s Meisjesscouts Lichtervelde’ 
à U moet hiervoor een verzoek sturen om lid te worden.  

CONTACT 
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Instagram: ‘meisjesscoutslichtervelde’ 

 
 

 
Onze website: www.meisjesscoutslichtervelde.be  

 
 

Het maandprogramma wordt steeds per mail verstuurd en  

staat op onze website (www.meisjesscoutslichtervelde.be). 
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Shoppen jullie ook wel eens online? Of boeken jullie een reisje via internet? Dan kunnen 
jullie ons helpen om wat extra centjes te verdienen zonder dat jullie hiervoor extra moeten 

betalen! 

Hoe doe je dit?  

Surf via de Trooperpagina van Meisjesscouts Lichtervelde 
(https://trooper.be/meisjesscoutslichtervelde) naar jouw favoriete site en doe op deze 

manier jouw online aankopen. Wij bedanken jullie alvast voor jullie moeite! 

 Trooperbot 

Trooperbot is een plugin voor je browser van je computer. Als je online inkopen doet, bliept 
hij telkens je op een partnersite komt. Download hem nu voor Google Chrome of Firefox en 

volg de instructies. Het duurt 2 minuten en dan is het bureautje van trooperbot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TROOPER 
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Graag sommen we al even onze evenementen en belangrijke data van komend scoutsjaar 
op zodat jullie ze zeker kunnen aanstippen in de agenda:  
 

 17 september 2022: officiële startdag 
ð Maar elke zaterdag van september is er een probeeractiviteit 

 

 1 oktober 2022: Roksjesfuif @ De Zwaan Lichtervelde 
ð Be there or be square!  

 

 15 oktober 2022: Deadline perfect uniform 
ð Elke zaterdag voor deze datum is een probeeractiviteit. Hier kan 

je komen uittesten of de scouts iets voor jou is. Vanaf deze 
datum moet je in perfect uniform naar de scouts komen 

 21 oktober 2022: Dag van de Jeugdbeweging 
ð Doe zeker allemaal jullie uniform aan naar school J  

 

 25 oktober 2022 - 2 november 2022: Chrysantenverkoop @ Het kerkhof 
ð Zoals elk jaar zijn wij te vinden tegenover de hoogdingang van 

het kerkhof in Lichtervelde.   

 10 februari 2023: Streekbierenavond @ De Schouw in Lichtervelde 
ð Kom allen proeven van talloze streekbiertjes 

 8 april 2023: BBQ @ De Schouw in Lichtervelde 
ð Jaarlijks een lekkere BBQ met dansoptredens van alle takken! 

 28 april 2023: Infoavond kamp 2023 
ð Per tak voorzien wij een halfuurtje met meer info over het kamp 

EVENEMENTEN 
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 11 juli 2023 – 17/21 juli 2023: SCOUTSKAMP!!! 
ð 11-17/07 voor kapoenen en kabouters en 11-21/07 voor de 

jonggidsen en gidsen  
BELANGRIJK!!: Het is van groot belang dat als je dochter wil 
meegaan op kamp dat je deze datum vrijhoudt! Er wordt 
namelijk verwacht dat als je meegaat, je een volledig kamp moet 
meegaan. Later toekomen of vroeger vertrekken laten wij helaas 
niet toe om het kampleven niet te verstoren! 

 1 september 2023 – 2 september 2023: Overgangsweekend 
 

 9 september 2023: Startdag 
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« Sarah haar motto derde keer, goeie keer is? 

« We dit jaar zes nieuwe leidsters hebben? 

« We met 29 leidsters zijn dit jaar? 

« We 60 jaar bestaan? 

« We nog nagieten van onze kampen in Gierle, Polen, Bosnië-Herzegovina en 

Montenegro? 

« Je koffie kan verbranden om wespen weg te jagen? 

« We het niet eens zijn over de techniek van koffie verbranden om wespen weg te 

jagen? 

« We graag lijstjes maken? 

« We graag koninginnen spelen? 

« Het jaarthema ‘Das goesting’ is? 

« We dit jaar met 16 naar HO (herfstontmoeting) zijn geweest en dat we veel nieuwe 

mensen hebben leren kennen? 

« We nog steeds op Trooper zitten en dat je de Scouts gratis geld kan bezorgen?  

« We nooit meer tenten gaan verhuren? 

« Pitta Shaan en Den Gouden Appel helemaal naar Gierle zijn komen? 

« Er veel bijna-drenkelingen waren aan de zee dit jaar? 

« Wist je dat Sarah graag een gezinnetje wil? 

« De leiding enorm veel zin heeft in het nieuwe scoutsjaar?  

« Iedereen 11-17 juli (voor de jongste takken) en 11-21 juli (voor de oudste takken) 

moet vrijhouden om op kamp te gaan!? 

« Dat Lichtervelde nog steeds ferm vertegenwoordigd is in Gouw Noordzee?  

« We dit jaar afscheid moesten nemen van onze fantastische leidsters Fien en Jade 

"#$? 

« We hen graag nog eens keihard willen bedanken voor hun inzet? 

« Je niet meer in de Rozendalewijk mag parkeren?  

« We sjorringen hebben geplaatst in Lichtervelde als reclame voor startdag?  

« Ons maandprogramma op de site staat? (www.meisjesscoutslichtervelde.be)  

« We dit jaar 6 nieuwe leiding verwelkomen: Baukis, Emma, Noor, Siam, Leonie en 

Amelie?  

 

WIST JE DAT…? 
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SPELLETJES 
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