
 

Sloeber 2016-2017 
 

 

 

 

Semester 1 



 

Welkom terug ouders & leden!  

‘GRENZELOOS GROEIEN!’ is het eerste wat we zeggen tegen jullie dit 

jaar! Zet jullie schrap voor alweer een fantastische Scoutsepot, een 

formidabele kerstmarkt, een onvergetelijk Sinterklaasfeest, een 

spetterende VVF en niet te vergeten, de wekelijkse vergadering op 

zondagmiddag van 14u tot 17u en ga zo maar door… 

Een nieuw jaar betekent ook wel verandering, zo gaan we het jaar van 

start met een ploeg van 10 leiding. Ook mogen we Lotte en Laura 

verwelkomen als nieuwe hoofleiding. Graag zouden we met de leiding 

onze keuken renoveren en daarna weer van start gaan met het 

verhuur van de lokalen.   

 

Enkele belangrijke data om te noteren in jullie agenda: 

 Vriendjesdag 2 oktober: alle leden zijn welkom met hun vriend of vriendin op de 

scoutsterreinen om een leuke namiddag te beleven.  

 Dag van de jeugdbeweging op 21 oktober: iedereen mag naar school mét uniform! 

 Pretpark bezoek 6 november: meer info volgt.  

 Sleep-in 18-19 november: de leden mogen voor één keer overnachten in de 

scoutslokalen. Voor meer info kan u altijd de leiding contacteren. 

 Sinterklaasfeestje 2 december: Sinterklaas komt op bezoek voor al onze flinke 

leden… 

 Kerstmarkt op 17 december: een jaarlijks uitstapje voor groot en klein. Ook hier volgt 

info nog per brief. 

 Scoutsepot 18 februari: het gezelligste eetfestijn voor jong en oud! De beste vlezekes 

van Stasegem… 

 Weekenddata 3-5 maart: we gaan met z’n allen op weekend naar Ieper   

 Kampdata: meer info volgt. 

 

Wij zien het scoutsjaar alvast helemaal zitten, hopelijk jullie ook! 

Een stevige scoutslinker, 

De voltallige leidingsploeg  
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HET UNIFORM 

Kapoenen & welpen 

- Bruine scouts t-shirt (te koop in de Hopper) 

- Groene scoutsrok of –broek (te koop in de Hopper) 

- Bruine scoutstrui (te koop in de Hopper) 

- Sjaaltje met de kleuren van Stasegem (te koop bij de 

leiding) 

 

Jongverkenners & verkenners 

- Bruine scouts t-shirt (te koop in de Hopper) 

- Groene scoutsrok of –broek (te koop in de Hopper) 

- Bruine scoutstrui (te koop in de Hopper) 

- Sjaaltje met de kleuren van Stasegem (te koop bij de 

leiding) 

- Scoutshemd + opstrijklapjes (te koop in de Hopper) 



Kapoenen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste kapoenen en ouders, 

Dit jaar krijgen jullie leiding van:  

 

Ine Verbeke   Febe Wostijn  Lotte Coussement 

Wij hebben er alvast heel veel zin in, hopelijk jullie ook.  

We verwachten jullie op 18 september aan de scouts om er een hele leuke 

namiddag van te maken.  

Tot dan kapoenen! 

Een stevige scoutslinker,  

Febe, Ine en Lotte  

 

 

 

 

  

 

 

  



18 september: Startdag 

25 september: Overgang 

2 oktober: Vriendjesdag 

9 oktober: Eén tegen allen! 

16 oktober: Wat vinden we in de bos? 

23 oktober: We maken de herfst zelf! 

30 oktober: Halloween 

6 november: Pretpark (info volgt) 

13 november: Kraak de kluis 

18 – 19 november: Sleep-in (info volgt) 

27 november: Hoog op de ladder 

2 december (vrijdag): Sinterklaasfeestje (info volgt) 

4 december: Geen scouts wegens sinterklaasfeestje 

11 december: Koken! 

17 december (zaterdag): Kerstmarkt (info volgt) 

18 december: geen scouts wegens kerstmarkt 

 

 

 

  



Info sleep-in  

 

Beste ouders 

Wij kregen van velen de vraag wat een sleep-in precies inhoud. Bij deze willen 

we jullie graag de nodige informatie geven aan de hand van deze brief. 

 

Een sleep-in in de scouts is een goede voorbereiding op het kamp en het 

weekend. Het weekend voor de kapoenen vindt plaats op 3,4 en 5 maart, plan 

dit alvast in jullie agenda. Maar….. Wat is nu juist een sleep-in wel dit houdt in 

dat we met de kapoenen allemaal samen één nachtje in de scoutslokalen 

slapen. We spreken  vrijdagavond 18 november 2016 af om 18u30 aan de 

scoutslokalen. We spelen die avond nog enkele leuke spelletjes! We voorzien 

nog een kleine versnapering voor de hongerige onder ons en daarna kruipen 

we allen samen onder de wol. De zaterdagochtend nemen we nog eventjes de 

tijd om te ontbijten en dan ruimen we onze bedden op. Jullie mogen je kapoen 

zaterdag 19 november om 10u terug komen ophalen aan de scoutslokalen.  

Wat hebben de kapoenen nodig? 

- Slaapzak 

- Luchtmatras/veldbed/matje 

- Pyjama  

- Knuffelbeer 

- Wasgerief (tandenborstel, washandje)  

- Zaklamp (heb je geen zaklamp dan is dit geen probleem) 

     (heb je wel een zaklamp dan best naam op de zaklamp zetten!) 

- 5 euro  

 

Hopelijk tot dan 

Groetjes de kapoenenleiding  

  



Welpen 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Eerst even voorstellen! Jullie leiding van dit jaar 

zijn Bryan, Ade en Sara. Samen met jullie willen we 

er graag een heel leuk en actief jaar, vol met toffe 

spelletjes en activiteiten van maken! 

Op de volgende bladzijde staat een overzicht van 

alle activiteiten van het eerste semester. Een 

normale werking gaat door op zondagnamiddag van 

14u tot 17u. Dit kan wel eens anders zijn, dus kijk 

zeker eens goed naar de data! Als er speciale zaken 

nodig zijn, sturen wij een berichtje (let op: dit 

gebeurt niet iedere keer voor iedere 

vergadering!). Bij vragen of problemen kunnen 

jullie ons ook steeds bereiken op de volgende 

nummers: 

Gsm-nummer Bryan: 0473/73.80.86 

Gsm-nummer Ade: 0473/22.64.15 

Gsm-nummer Sara: 0475/29.37.59 

  



 Zondag 18/09: startdag 

 Zondag 25/09: overgang [gaat door van 10u tot 17u + 

picknick meenemen!] 

 Zondag 02/10: kat & muis + vriendjesdag [neem 

allemaal een vriendje mee dat niet in de scouts zit!] 

 Zondag 09/10: paratocht [vuile kleren aandoen] 

 Zondag 16/10: één tegen allen 

 Zondag 23/10: zomerspelen Rio 2.0 

 Zaterdag 29/10: Halloweentocht [van 18u tot 20u + 

griezelige verkleedkleren aantrekken] 

 Zondag 06/11: pretparkbezoek [meer info volgt] 

 Zondag 13/11: ladderspel 

 Vrijdag 18/11: sleep-in  

 Zondag 27/11: Staceghem platse 

 Vrijdag 02/12: Sinterklaasfeestje 

 Zondag 11/12: sneeuwballengevecht 

 Zaterdag 17/12: kerstmarkt 

 Zondag 18/12: geen scouts wegens 

kerstmarkt  



Jongverkenners 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daar zijn we weer met een nieuw scoutsjaar… Dit jaar krijgen jullie 

leiding van Laura en Aveve, beter kan toch niet! ;-) Wij hopen dat we 

jullie een schitterend jaar mogen bezorgen bij de Jongverkenners. We 

geven er samen een lap op! Indien er problemen of vragen zijn, wees 

niet bang om ons te contacteren. Onze nummers vinden jullie op de 

laatste bladzijde van de sloeber! Tot zondag allerliefste jojo’s  

  



18 september: startdag 

25 september: overgang 

2 oktober: vriendjesdag 

9 oktober: Pizza Olympica 

16 oktober: Eiertocht 

23 oktober: Levend doelwit 

30 oktober: Mollewirk 

6 november: pretpark (info volgt) 

13 november: Chase 

18 november – 19 november: sleep-in (info volgt) 

27 november: Wie niet flink, is niet stout! 

2 december (vrijdag): sinterklaasfeestje (info volgt) 

4 december: geen scouts wegens sinterklaasfeestje 

11 december: Vertraagde wapenstilstand 

17 december (zaterdag): Kerstmarkt (info volgt) 

18 december: geen scouts wegens 

kerstmarkt 

 

     

     

     

 

 

 

Kusjes van jullie leiding …  



 

Verkenners 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lieve verkennertjes 

Dit jaar krijgen jullie leiding van Femke & Gilles (JOEPIE!). We vliegen 

er iedere vergadering in en maken er het beste scoutsjaar ooit van! 

Wat we verwachten van jullie: kom iedere vergadering in perfect 

uniform en met de fiets. Tot zondag, de 18e september! 

Groetjes Femke & Gilles  



18 september: startdag  

25 september: overgang 

2 oktober: vriendjesdag 

9 oktober: crazy 88 

16 oktober: waar zijn de pokemons? 

23 oktober: watertechnieken 

30 oktober: moord op Sinterklaas 

6 november: pretpark (info volgt) 

11,12 en 13 november: VORMINGSDAGEN ENKEL VOOR 3DE JAARS 

VERKENNERS! (info volgt)  

13 november: Geen leiding voor 1ste en 2de jaars verkenners wegens weekend 

3de jaars verkenners.  

18 november – 19 november: sleep-in (info volgt) 

27 november: zeepkistenrace (zeker fiets meebrengen) 

2 december (vrijdag): sinterklaasfeestje (info volgt) 

4 december: geen scouts wegens sinterklaasfeestje 

11 december: kookvergadering 

17 december (Zaterdag): Kerstmarkt (info volgt) 

18 december: geen scouts wegens kerstmarkt 

 

 

 

  



Contact 

 

 

Naam Tak  GSM nummer 

Lotte Coussement 
(hoofdleiding) 

Kapoenen 0495/107932 

Ine Verbeke Kapoenen 0475/494187 

Febe Wostijn Kapoenen 0472/404127 

Sara Maes Welpen 0475/293759 

Bryan Windels Welpen 0473/738086 

Ade Braem Welpen 0473/226415 

Laura Coussement 
(hoofdleiding) 

Jongverkenners 0495/107946 

Alexander Valcke Jongverkenners 0471/625360 

Gilles Casselman Verkenners 0471/602922 

Femke Coussement Verkenners 0495/107927 
 

 


