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VOORWOORD GROEPSLEIDING 
 
Beste scouts, ouders en sympathisanten, 
 

Het coronavirus, het is en blijft een speciaal geval. Op 31 oktober 
hadden we gezellig moeten griezelen op onze jaarlijkse 
Halloweentocht, maar het mocht niet zijn. Gelukkig stond het virus 
toe dat we onze jeneverbar en chrysantenverkoop mochten laten 
doorgaan. Ook onze lekkernijverkoop van de jogi’s zit er nog aan te 
komen. Zo hebben we toch een paar evenementen kunnen 
organiseren om eventjes te kunnen genieten in deze moeilijke 
periode.  

De voorbije 3 maanden zijn voorbij gevlogen, met vallen en 
opstaan, maar we blijven doorgaan. We hebben onze manier van 
scouts geven dan misschien moeten aanpassen, maar we stoppen 
niet. We weten allemaal dat het fijner is om op de scouts zelf te 
spelen en te ravotten, maar we zullen deze manier van scouts geven 
nog eventjes doortrekken tot het einde van het jaar.  

Volgend jaar hopen we op de opstart van alle groepen samen, maar 
dat zal afwachten zijn. Ons jaarlijks feestweekend zal ook niet 
kunnen doorgaan. Hiervoor zullen we een alternatief voorzien, maar 
hoe en wanneer, dat blijft voor iedereen een groot vraagteken. Als 
laatste hebben we de geweldige ledenweekends. Wij hopen alvast 
dat deze mogen doorgaan en kijken met veel plezier uit naar deze 
weekends. Meer info over deze activiteiten volgt later. 

Ten slotte rest er mij enkel nog, om ook namens heel de 
leidingsploeg, jullie allemaal een gezellige kerstperiode en een 
gelukkig nieuwjaar toe te wensen!  
 

Met scoutse groetjes, 
 
De groepsleiding 
Papayagele stoutmoedige Corvus (Jonathan) 
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EVENEMENTEN 
  

18 
december 

Haal je mooiste kerstrui 
maar boven, want vandaag 

hadden we normaal 
kerstfeestje!! 
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HET UNIFORM 
Ons uniform toont dat we nooit alleen zijn, maar steeds verbonden zijn met 
alle scouts en gidsen van Vlaanderen. We dragen het dan ook met trots!   
Kijk maar eens naar zo een mooi gepimpt leidingshemd; dat wil jij toch 
ook?!  

ONDERDELEN 

Paars-wit sjaaltje      (vanaf kapoen) 
Paarse T-shirt           (vanaf kapoen) 
Kentekens   
Beige hemd  (vanaf jogi’s) 
Groene rok/broek (vanaf jogi’s) 
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Het T-shirt (€15) en sjaaltje (€10) zijn te verkrijgen op zondag. Het 
jaarkenteken (’T zal wel zijn), het takkenteken en het 
groepslintje worden bij het inschrijven uitgedeeld. Voor het 
hemd en de broek/rok moet je een bezoekje brengen aan de 
enige echte scoutwinkel: de Hopper. Ook kampeermateriaal en 
andere kentekens (België, Vlaanderen, Limburg, scouting…) kan 
je hier kopen. Vergeet je lidkaart niet mee te nemen. Deze is 
tevens je klantenkaart van de Hopperwinkel. 

 

 

 
 

TWEEDEHANDSSHOP 
Omdat we beseffen dat een uniform duur kan zijn, hebben we een 
tweedehandsverkoop voor jullie. We leggen het stapsgewijs uit: 

STAP 1: Op zondag mag je oude scoutskledij aan leiders Fienke en Hilke, 
onze textiel-verantwoordelijken, overhandigen. 

STAP 2: Wij geven je in ruil €5 per T-shirt of sjaaltje en €10 per broek, rok 
of hemd. 

STAP 3: Foto’s van de tweedehandskledij met een bijvermelde prijs en maat  
worden in een album op onze site en Facebookpagina bijgehouden. 

STAP 4: Je kan gaan neuzen in de albums. 

STAP 5: Via mail, Facebook of op zondag spreek je ons aan om een 
kledingstuk te kopen. 

 

Vragen? Mail naar kledij@scoutsengidsendonk.be 

 

  

Adres:      Vredestraat 6, 3500 Hasselt 
Site:      www.hopper.be/winkel 
Openingsuren:   Woe t.e.m. Vrij 14u-18u 
                           Zat 10u-12u30 & 13u30-18u 
                                  Maandag, dinsdag en zondag gesloten  
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AKABE 
Voor vele kinderen en jongeren is scouting een vaste waarde in 
hun leven geworden. Ze hebben er goede vrienden, beleven 
zotte avonturen en leren er ongelofelijk veel. 
 
Ook kinderen met een beperking, zowel mentaal als fysiek, 
hebben recht op zo’n prachtige ervaring. Helaas zal een scouts 
zoals de onze deze kinderen hier niet ten volle in kunnen 
ondersteunen. Gelukkig heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen 
daarom Akabe in het leven geroepen, oftewel ‘Anders KAn 
BEst’.  

 
Over heel vlaanderen vindt je scouting Akabe terug. De dichtstbijzijnde bij 
Donk, zijn: 

• Akabe Okapi Tervant (bij Beringen) 
Leeftijd? 7 tot 17 jaar 
Wanneer? Om de twee weken zaterdag van 14u tot 17u. 
Website? www.akabetervant.be 
 

• Akabe Biebel Diest 
Leeftijd? Vanaf 6 jaar 
Wanneer? Om de twee weken zondag van 14u tot 17u. 
Website? www.akabediest.be 
 

• Akabe Hasselt 
Leeftijd? 6 tot 25 jaar 
Wanneer? Iedere zaterdagnamiddag 
Website? www. akabehasselt.be  
(!) Akabe Hasselt is zelfs een inclusieve werking. D.w.z. met of zonder beperking, 
iedereen is welkom. 

 

Ken jij dus kinderen die niets liever zouden willen dan naar de scouts gaan, 
maar hier nog nooit de kans toe kregen? Verspreid dan zeker het woord! 
Want Akabe, dat is een superidee! 
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VZWEETJE 
 

Alles loopt een beetje raar sinds maart …  

• onze Algemene Vergadering op 16 oktober: 
Iedereen op voldoende afstand en met onze 
gebruikelijke gezellige toets hebben we met 
behulp van een powerpoint de plannen van de 
VZW uit de doeken gedaan. Iedereen is 
enthousiast om aan de slag te gaan zodra het 
mag en kan. 
De VZW telt vandaag 17 leden! 

• Scoutscafé in november: 
o Een gezellig toppertje dat wordt uitgesteld maar 

zodra het kan, desnoods in aangepaste versie, 
horen jullie er van! 

• 3-koningen zingen op zaterdag 2 januari: 
Jaarlijks trekken we, samen met extra ouders en 
sympathisanten, door de straten van Donk en 
omstreken al zingend in koninklijke klederdracht. 
Of COVID 19 ook hier een stokje in de wielen 
steekt of we zoeken naar een waardig alternatief 
is nog koffiedik kijken. Ook dit laten we tijdig 
weten. 

• De klus- en poetsdagen: 
Momenteel ligt, naast de scoutsactiviteiten, de 
verhuur stil … dus veel minder klus- en 
poetswerk. Voorlopig organiseren we geen 
grotere werkdagen, we vragen dus geen extra 
hulp aan ouders, misschien later nog "#$% 
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Momenteel zijn wij nog een financieel gezonde VZW maar om 
de werking goed te kunnen blijven garanderen zijn inkomsten 
noodzakelijk: 

• We putten onze inkomsten uit zowel de activiteiten als 
uit de verhuur. Beiden zijn nu niet mogelijk.  

• Ons dagelijks bestuur heeft administratief niet stil 
gezeten en zo hebben we enkele subsidies kunnen 
waarborgen. 

• Als er iemand een leuk coronaproof idee heeft… 
suggesties zijn altijd welkom:  een mailtje is 
gemakkelijk dagelijksbestuur@scoutsengidsendonk.be 

 

 

 

VZW Scouting Donk wenst iedereen  

 Veilige 

  Warme 

   Gezellige 

    Gezonde 

     Knusse 

      Speciale 

Met een tikkeltje avontuur en uitdaging 

Feestdagen! 

 

Laten we er met z’n allen op hopen dat we elkaar snel weer 
kunnen  
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Zien 

Knuffelen 

En een smakelijk pintje drinken! 

 

 

 

 

 

 

Aansluiten bij de VZW kan altijd: mailtje naar 
dagelijksbestuur@scoutsengidsendonk.be  
en we bezorgen je alle info 
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ZOEKERTJES 
 

Scouts en Gidsen Donk heeft heel veel te danken aan een prachtige 
oudervereniging, de VZW, en een geëngageerde leidingsploeg. Maar soms is 
zelfs dat niet voldoende en moeten we de hulp inschakelen van jullie, 
sympathisanten der scouts! 
Kunnen jullie ons met het volgende helpen?  
 

MATERIAAL  

à Knutselmateriaal 
Soms, als we niet in het bos zitten, houden we er ook eens van om ons 
creatieve kantje eens te laten zien. Heb jij materiaal waarmee we leuke 
dingen kunnen knutselen, mag je altijd aan een leider voorstellen om het ’s 
zondags af te geven.  

à Keukenhanddoeken 
 
à Lege inktpatronen 
Indien je lege inktpatronen hebt, mag je deze zeker bijhouden. Wij kunnen 
namelijk geld inzamelen door het inleveren van lege inktpatronen.  

 
PERSONEN 

à Oudervereniging, de VZW 
Achter onze leidingsploeg staat een oudervereniging die zich onder andere 
de taak heeft toegeëigend om onze lokalen te onderhouden. Ze kunnen 
altijd versterking gebruiken.  
Interesse en tijd? Zie VZWeetje of stuur een mailtje naar 
dagelijksbestuur@scoutsengidsendonk.be  

 

 



10 
 

BELANGRIJK 
 

 

 

 

WEBSITE    www.scoutsengidsendonk.be  

 

ZONDAG 

 
We doen elke zondag scouts van 

14u tot 17u. 

Starten doen we met de 
formatie: in een grote cirkel 
worden we even stil terwijl we de 
vlaggengroet hooghouden en de 
vlag omhoog gehesen wordt. 

Vanaf dan spelen we voluit in het 
bos, op het plein of in het dorp 
met onze eigen tak. 

Ook houden we elke zondag een 
kwartiertje pauze om op adem te 
komen. Bouw je eigen kamp en 
drink/eet snel wat. 

Afsluiten doen we zoals we 
beginnen: met een formatie. 

CHECK STEEDS DE KALENDER 
 

 

SCOUTS EN GIDSEN 
VLAANDEREN 

Ons nationaal verbond verzorgt ons 
lidmaatschap en onze 
verzekeringen.  
 
Ook verzorgen ze om de 2-3 
maanden het ledentijdblad ’Krak? 
Boem!’. Deze wordt per  post 
opgestuurd naar elk gezin met een 
scouts of gids.  
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  VIERUURTJE 
 
Vanaf 2016-2017 heeft de leidingsploeg ervoor gekozen om geen 
fruitsap en appelsap meer aan te bieden. We menen dat dit even 
ongezond is als frisdrank en dus onnodig op de scouts.  

Wel raden we iedereen aan om een hervulbare drinkfles mee te 
brengen en een fruitje of koekje. Zo’n drinkbus ga je op weekend en 
kamp ook nog kunnen gebruiken, dus geen weggesemeten geld!  

KOMPAS 
 
Dit ledenboekje wordt om 
de 4 maanden online gezet 
zodat u zeker van alles op 
de hoogte bent (;  
 

VERMINDERD LIDGELD 
 
Wij zijn steeds bereid 
papieren van het ziekenfonds 
in te vullen, zodat u een deel 
van het lidgeld terugkrijgt. 
Gewoon afgeven op zondag 
en duidelijk de naam 
vermelden! 

FOTO’S 
 
We proberen er steeds zoveel 
mogelijk aan te denken om de 
leukste scoutsmomenten vast te 
leggen op foto. 
 
Meestal zijn deze al meteen na de 
activiteit te bezichtigen op onze 
site en ook Facebookpagina. Like 
ons om steeds op de hoogte te 
blijven van alle leuke avonturen! 

Mag jouw kind niet gefotografeerd 
worden? Mail dan 
leiding@scoutsengidsendonk.be en 
dan houden we hier rekening mee. 
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PROGRAMMA KAPOENEN 

1 
 

PROGRAMMA KAPOENEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Takverantwoordelijken: Driek Melard en Hilke Symons 
0472032161 en 0471452818  

6/12  
De sint is er! 13/12 

Kapoenen got talent 

 

 

 
18/12 

Kerstpret! 

 

10/01 
Kapoenen op de 

rode loper  

 

17/01 
Holle bolle en de 

bostrollen  

 

24/01 
Kapoenenkaraoke  

 31/01 
Speurtocht 

 

 

06/02 
Quizzen maar! 

14/02 
Cupido is zijn 
pijlen kwijt! 
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PROGRAMMA WELPEN 

 

 
1 

 

 

6 dec – Zwarte pieten opleiding  

13 dec – Boer zoekt vrouw 

18 dec - Kerstballenspel 

10 jan – Het grote Frozen spel 

17 jan – Stratego (bosspel) 

24 jan – Pretroulette 

31 jan – Ninja VS piraten 

7 feb – Olympische spelen  

14 feb  – Waar is Cupido?  

Takverantwoordelijke: 
Elise Paulissen (0492/05 21 70)    

   welpen@scoutsengidsendonk.be 
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PROGRAMMA JOGI’S 

 

 Takverantwoordelijke: 
Jonathan Franssens (0494/98 36 61)                

jogis@scoutsengidsendonk.be 
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PROGRAMMA GIVERS 

 

Programma Givers 
- 4 december: Spelletjesavond 

 
- 11 december: Raad het geluid 

 
- 18 december: Kerstfilm 

 
- 10 januari: Battle of the sexes 

 
- 17 januari: Be prepared 

  
- 24 januari: Givers in charge 

 
- 31 januari: Prison Break 

 
- 6 februari: Kennen jullie de leiding al? 

 
- 14 februari: Zoek je ware liefde 

 
 
 

Takverantwoordelijke:  
Aude Vertessen (0468/30 76 80) 

Hanne Cox (0478/76 08 38) 
givers@scoutsengidsendonk.be 
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KALENDER 
 



17 
 
 


