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VOORWOORD
Dag lieve kapoenen, kabouters, jonggidsen, gidsen, jins, ouders en sympathisanten.
Welkom in het nieuwe scoutsjaar met weer een nieuw scoutsgazetje: de eerste van dit
scoutsjaar! Nu onze batterijen weer opgeladen zijn van het kamp, is de nieuwe
leidingsploeg helemaal klaar voor een fantastisch nieuw scoutsjaar vol toffe activiteiten en
spelletjes, leuke en vernieuwde evenementen, veel ravotten en wilde avonturen met onze
vriendinnen!
Helaas gaat een nieuw scoutsjaar ook gepaard met afscheid van leiding: we nemen met pijn
in het hart afscheid van Laura Bouhmadi. We willen haar heel graag nog eens bedanken
voor de jarenlange inzet en de mooie momenten die we samen hebben meegemaakt!
Maar we nemen niet enkel afscheid dit jaar, want we verwelkomen ook vijf nieuwe leiding:
Marie-Julie, Eva, Sien, Fien en Alice. We willen hun graag welkom heten in de leidingsploeg
van 2020-2021 en er met veel goesting invliegen! ’t Zal wel zijn ☺!!
Daarnaast hebben we dit jaar 2 losse leden, namelijk Leonie en Celien.

Jaarthema: ’t Zal wel zijn
Dit jaar is het jaarthema ’T ZAL WEL ZIJN. Met dit thema willen we een
hechte sfeer creëren, waarin iedereen zich thuis voelt en vertrouwen
centraal staat. Zo bieden we aandacht aan gedachten of gevoelens die
anders niet in de kijker staan. Niet goed in je vel zitten? We gaan het
onderwerp niet uit de weg en zorgen voor het welzijn van elke scouts of gids.
Van kapoen tot jin, van de knuffelhoek tot het onbekende bos, elke bluts of
buil is welkom. Zelfs als praten moeilijk gaat, biedt onze zwijgende schouder
steun. Leiding laten we niet in de kou staan en wordt ondersteund om
hiermee aan de slag te gaan. We leven ons met volle overtuiging uit tijdens
een spel en praten net zo goed de sterren van de hemel bij het kampvuur.
t Zal wel zijn! Een jaarthema dat even uitdagend als relevant is. We gaan
ermee aan de slag, zoals steeds op en top scoutesk: met onbevangen speelsheid en
onverslijtbare vriendschappen. Alle oplossingen gaan we onderweg niet vinden, misschien
lopen we zelfs af en toe wat verloren. Samen bouwen we aan sterke fundamenten en
verliezen we nooit de draagkracht van de leidingsploeg uit het oog. Oplappen, aansterken,
of bijschaven: het belang van de groep, en iedereen die er deel van uitmaakt, staat voorop.
Leiding biedt een luisterend oor, zorgt voor geborgenheid en af en toe wijze raad. Ook
geven ze zelf aan wanneer het hun petje overstijgt. We staan nooit alleen en zijn elkaars
vangnet waar nodig. Zo werken we vlijtig verder aan een wereld die beter is dan we haar
gevonden hebben.

Een stevige scoutslinker,
De leidingsploeg 2020-2021 <3
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INSCHRIJVEN & BELANGRIJKE INFO
Inschrijven
Lidgeld bedraagt ook dit jaar €35 (€32,5 daarvan gaat naar de verzekering).
Het lidgeld kan je enkel via overschrijving betalen naar het rekeningnummer
BE 37 7360 1257 7328 en zal niet cash ontvangen worden.
De individuele steekkaart wordt zoals elk jaar online ingevuld en/of gecontroleerd.
Dit is belangrijk zodat de leiding over de juiste medische info zou beschikken.
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!

STAPPENPLAN NIEUWE LEDEN MEISJESSCOUTS LICHTERVELDE
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).
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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 INFO vinden op onze WEBSITE:
https://meisjesscoutslichtervelde.be/word-lid. Indien dit problemen geeft, aarzel
zeker niet de groepsleiding of de takleiding te contacteren. We helpen u graag verder
zodat de inschrijvingen vlot kunnen verlopen.
De inschrijvingen moeten in orde zijn tegen 10 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).

! Belangrijke informatie ! :
- Elk lid moet ten laatste om 13u55 aanwezig zijn, want om 14u stipt begint de
formatie. Wie te laat is kan NIET meedoen. Wees dus op tijd.
- 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
€ 0,65. Gelieve dit (graag gepast) VOOR HET BEGIN 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 zal € 6,50 kosten 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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DE LEIDING

KAPOENENLEIDING
Fiebe Meulemeester
Nora Cnockaert
Melissa Vandaele
Marie-Julie Vanbruwaene
Eva Desmet

KABOUTERLEIDING
Elyn Dejonckheere
Laure Claeys
Esmee Labens
Hannah Vankeersbilck
Alice Vanreybrouck
Fien Marchand

JOGGILEIDING
Jana Van Isacker
Catho Viaene
Rune Holemans
Lana Coene
Sien Laridon

GIDSENLEIDING
Saar Laridon
Merel Vandenbussche
Anna Verplancke

JINLEIDING
Lisa Van Belleghem
Michelle Decock
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HET UNIFORM
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…
Dit allemaal moet gebeuren tegen 10 oktober. Het is ook VERPLICHT dit elke week
aan te doen TIJDENS de ACTIVITEIT!
Kapoenen:
- Bruine trui: tweedehands bij de leiding of in Hopperwinkel
- Scoutsdas: verkrijgbaar bij de leiding (€ 8,50)
- Jaarkenteken (paars): krijg je bij de leiding nadat je volledig ingeschreven bent
(= lidgeld + individuele steekkaart in orde) → op rechter borst
- Groepslintje (groen): verkrijgbaar bij de leiding voor €0,60 → bovenaan op
rechter mouw
- Kapoenenkenteken (geel): verkrijgbaar bij de leiding voor €0,60 → onder
groepslintje
Kabouters, jonggidsen, gidsen & jins:
- Groene scoutsbroek (GEEN rok), beige scoutshemd: tweedehands bij de leiding
of in Hopperwinkel
- Scoutsdas: verkrijgbaar bij de leiding (€ 8,50)
- Jaarkenteken (paars): krijg je bij de leiding nadat je volledig ingeschreven bent
(= lidgeld + individuele steekkaart in orde) → op rechter borst
- Groepslintje (groen): verkrijgbaar bij de leiding voor €0,60 → bovenaan op
rechter mouw
- Takteken: verkrijgbaar bij de leiding voor €0,60 → onder groepslintje

1. Groepskenteken
(verplicht)
2. Groepslintje (verplicht)
3. Jaarkenteken (verplicht)
4. Teken België
5. Wapenschild Vlaanderen
6. Wapenschild WestVlaanderen
7. Teken meisjesscouts
(blauw-oranje)
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Hopper en tweedehands
Vooraleer je naar de Hopper gaat om uniformstukken te kopen, raden we aan om
eerst eens langs onze eigen tweedehandsshop te passeren. Na een aantal jaren
hebben we al wat uniformstukken kunnen overkopen die nog in goede staat zijn. Wie
iets TWEEDEHANDS wil aankopen, betaalt hiervoor €12,50. Contacteer hiervoor
gerust je leiding.
→ Indien je nog een oud scoutsuniform hebt dat je niet meer gebruikt en die nog in
goede staat is, neem dan contact op met iemand van de leiding, zij zullen je verder
helpen. Wij nemen enkel broeken, hemden en nieuwe (bruine) scoutstruien aan,
hiervoor ontvang je €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.
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SCOUTING IN TIJDEN VAN CORONA
Op 2 september 2020 communiceerde Minister van Jeugd Benjamin
Dalle dat de jeugdwerkregels net als de scholen met kleurcodes
zullen werken. De kleurcode wordt bepaald door de Vlaamse
overheid (voor Vlaanderen) in overleg met experten en kan lokaal
afwijken o.w.v. lokaal andere cijfers. Die afweging wordt lokaal,
regionaal, en ook met experten gemaakt. In een stad of gemeente kunnen er dus
andere regels gelden dan op Vlaams niveau.
Voorlopig blijven we in de huidige kleurcode GEEL. Voor de ouders en buitenbubbel
(jonggidsen, gidsen en jins) is het belangrijk om rekening te houden met de social
distancing en het dragen van een mondmasker.
Hierbij even een samenvatting van de kleurencodes:
WAT BIJ CODE GEEL?
o Leiding houdt een aanwezigheidsregister en medische fiche bij.
o Minimaal 3 dagen symptoomvrij zijn om deel te nemen aan activiteiten.
o Ziek voor de start van de activiteit of tijdens de activiteit?
➔ Je mag NIET deelnemen (dit geldt voor iedereen die betrokken is).
o Behoor je tot een risicogroep?
➔ Je mag deelnemen met toestemming van de ouder(s)/voogd of van de
huisarts.
BUBBELS
o De leiding maakt bubbels van max 50 leden (leiding inclusief).
o Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden
en geen mondmasker gebruiken. Probeer onderling contact toch te
vermijden (bubble distancing).
o Indien er contact (nodig) is tussen bubbels, houd je 1,5 meter afstand of
gebruik je een mondmasker als de afstand niet kan behouden worden.
o Ouders en andere externen kunnen NIET zomaar in de bubbels. Social
distancing en mondmaskers spelen daarbij een belangrijke rol!
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WAT BIJ CODE ORANJE?
o Leiding houdt een aanwezigheidsregister en medische fiche bij. Er is ook een
contactlogboek: een document dat de contacten tussen de deelnemers
onderling en met externen bijhoudt.
➔ Indien iemand van de groep besmet is met corona, gebruiken de
coronaspeurders deze documenten om te kijken wie gecontacteerd
moeten worden in functie van een mogelijke besmetting)
o Ziek voor de start van de activiteit of tijdens de activiteit?
➔ Je mag NIET deelnemen (dit geldt voor iedereen die betrokken is).
o Behoor je tot een risicogroep?
➔ Je mag deelnemen met toestemming van de ouder(s)/voogd of van de
huisarts.
BUBBELS
o De leiding maakt bubbels van max 50 leden (leiding inclusief).
o Bij +12 jaar (jonggidsen, gidsen, jins):
➔ Onderscheid tussen binnen en buitenactiviteiten:
Binnenactiveiten: bubbel met
Buitenactivitieten: bubbel met
maximaal 20 leden
maximaal 50 leden
➔ Wie tijdens de activiteit combineert tussen binnen en buiten, gaat uit van
het principe binnen-activiteit (= max. 20 deelnemers).
o Bij -12 jaar (kapoenen, kabouters):
➔ Zowel binnen als buiten een bubbel met maximaal 50 leden.
o Binnen de bubbels is contact met elkaar mogelijk, je moet geen afstand
houden en geen mondmasker gebruiken. Probeer onderling contact toch te
vermijden (bubble distancing).
o Intens fysiek contact wordt vermeden.
o Indien er contact (nodig) is tussen bubbels, houd je 1,5 meter afstand of
gebruik je een mondmasker als de afstand niet kan behouden worden.
o Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social
distancing en mondmaskers spelen daarbij een belangrijke rol.
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WAT BIJ CODE ROOD?
o Leiding houdt een aanwezigheidsregister en medische fiche bij. Er is ook een
contactlogboek: een document dat de contacten tussen de deelnemers
onderling en met externen bijhoudt.
o Ziek voor de start van de activiteit of tijdens de activiteit?
➔ Je mag NIET deelnemen (dit geldt voor iedereen die betrokken is).
o Behoor je tot een risicogroep?
➔ Je mag deelnemen met toestemming van de ouder(s)/voogd of van de
huisarts.
BUBBELS
o Activiteiten kunnen ENKEL nog doorgaan in bubbels van maximaal 20 leden
en ENKEL in de buitenlucht.
➔ Vooraf reserveren/registreren kan dus noodzakelijk zijn.
o Er is GEEN contact tussen de deelnemers in de bubbel → social distancing IN
de bubbel bewaren!
o Bij +12 jaar (jonggidsen, gidsen, jins): mondmasker wordt ingevoerd als de
afstand niet bewaard kan worden.
Bij onzekerheden kan u altijd de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen raadplegen:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona of kan u de leiding contacteren.
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CONTACT
Als je dringende vragen hebt of je zit met een probleem, aarzel dan zeker niet om
onze groepsleiding te contacteren. Dit zijn Nora Cnockaert en Jana Van Isacker.
Als er vragen zijn omtrent activiteiten gelieve dan de takleidster van de groep waarin
uw kind zit te contacteren. Voor de kapoenen is dit Fiebe Meulemeester, voor de
kabouters Elyn Dejonckheere, voor de jonggidsen Lana Coene, voor de gidsen Saar
Laridon en voor de jins Lisa Van Belleghem.
Ook kan je ons terugvinden op sociale media en op het internet:
− Facebook: ‘Meisjesscouts Lichtervelde’
− Gesloten fotogroep op Facebook: ‘Foto’s Meisjesscouts Lichtervelde’
➔ Je kan je lid maken van deze groep door een verzoek te sturen.
− Instagram: ‘meisjesscoutslichtervelde’
− onze eigen website: www.meisjesscoutslichtervelde.be.

Het maandprogramma wordt steeds per mail verstuurd en staat op onze
website (www.meisjesscoutslichtervelde.be).
Contactgegevens groepsleiding:
Nora Cnockaert
0471 28 70 14
Jana Van Isacker
0478 74 24 82

noracnockaert@gmail.com
jana.vanisacker@telenet.be

Contactgegevens takleiding:
→ Kapoenen:
Fiebe Meulemeester
0470 60 76 23

fiebe.meulemeester@hotmail.com

→ Kabouters:
Elyn Dejonckheere

0491 42 92 04

elyn.dejonckheere@hotmail.be

→ Jonggidsen:
Lana Coene

0490 43 19 56

coenelana@gmail.com

→ Gidsen:
Saar Laridon

0476 64 83 14

saar1laridon@gmail.com

→ Jins:
Lisa Van Belleghem

0479 40 20 24

vanbelleghemlisa@gmail.com
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EVENEMENTEN
Graag sommen we al even de evenementen en belangrijke data van komend
scoutsjaar op zodat jullie ze zeker kunnen aanstippen in de agenda:
10 oktober: Deadline perfect uniform en volledige inschrijving
→ elke zaterdag van september is er een probeervergadering

12-18 oktober: Wijn- en kaasverkoop!

23 oktober: Dag van de jeugdbeweging!
→ doe zeker allemaal jullie uniform aan naar school ☺

26 oktober – 1 november: Chrysantenverkoop
→ jaarlijks te vinden tegenover de hoofdingang van het kerkhof

5 februari: Streekbieren
→ kom allen proeven van talloze streekbiertjes!

27 maart: Meisjesscoutsfuif
→ kom jullie beentjes eens goed losschudden op onze fuif!

10 april: BBQ
→ jaarlijks een lekkere BBQ met dansoptredens van alle takken!

16 april: Infoavond kamp
→ per tak een half uur met info over de kampen

11-17 (21) juli: Scoutskamp!!!
→ 11-17/07 voor kapoenen en kabouters en 11-21/07 voor de oudsten

3-4 september 2021: Overgangsweekend
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WIST JE DAT…?
 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!?
 We een fantastische buurman hebben die alles voor ons wil doen?
 We nog steeds op Trooper zitten en dat je de Scouts gratis geld kan
bezorgen? (zie laatste pagina voor meer uitleg!!)
 De jins elk jaar op buitenlands kamp gaan? En gevraagd kunnen worden
om op te dienen op feestjes?
 Dat het oh-zo-kleine Lichtervelde ferm vertegenwoordigd is in de gouw?
 We met 20 leiding en 2 losse leden zijn dit jaar?
 Eva, Fien, Alice, MJ en Sien nieuwe leiding zijn?
 We dit jaar afscheid moesten nemen van onze fantastische leidster én
financieel verantwoordelijke: Laura?
 We haar graag nog eens superhard bedanken voor haar grote inzet de
voorbije jaren?
 We uitzonderlijk onze rokjesfuiffoto moeten gebruiken voor wijn- en
kaasmanden?
 Leidster Lisa tante wordt?
 Leidster Michelle en Leo alleen wonen en vast werk hebben?
 Corona nog steeds in het land is?
 Je niet meer in de Rozendalewijk mag parkeren?
 We nieuwe flyers hebben voor startdag?
 Leidster Lana graag werkgroep strontaffaire is?
 Dat dixi’s op kamp niet voor herhaling vatbaar zijn?
 De joggi leiding hiermee geschud heeft?
 Leiding Saar veel ledigt?
 Leiding Elyn en Esmée samen turnles geven?
 Leiding Michelle fan is van Stefaantje?
 Leiding Eva haar lief twee weken ouder is?
 Leiding Eva haar motto: ‘eat glitter for breakfast so you can shine all day
<3’ is?
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SPELLETJES
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TROOPER

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 geïnstalleerd: https://youtu.be/qz9ht-mlk2c.
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