
1 
 

  

 

- 

 

2019-2020| KOMPAS °2 

WWW.SCOUTSENGIDSENDONK.BE 



INHOUDSOPGAVE 
 

INHOUDSOPGAVE 2 

VOORWOORD GROEPSLEIDING 1 

EVENEMENTEN 2 

HET UNIFORM 4 

AKABE 6 

VZWEETJE 7 

ZOEKERTJES 11 

MATERIAAL 11 

PERSONEN 11 

BELANGRIJK 12 

PROGRAMMA KAPOENEN 14 

PROGRAMMA WELPEN 15 

PROGRAMMA JOGI’S 16 

PROGRAMMA GIVERS 17 

KALENDER 18 

 



1 

 

VOORWOORD GROEPSLEIDING 
 

Beste scouts, ouders en sympathisanten, 

 
 
Met de Halloweentocht, de Sint-Maartenstoet, de 

chrysantenverkoop en vele andere speciale activiteiten zijn de 
voorbije weken enorm snel voorbijgevlogen! Nu de winter (en 

de examens) in zicht komen wordt het traditioneel terug wat 
rustiger op de scouts, met één grote uitzondering natuurlijk… 

 
We kijken nu alvast uit naar ons grootste evenement van het 

jaar: het feestweekend van Blacklight, Blackoud en Fluofeest 
op 31 januari en 1 februari van volgend jaar. Na de zeer 

succesvolle en toffe vorige edities zijn wij er alvast klaar voor 
om er weer een topper van te maken voor jong en oud! 

 
Dit jaar zetten we natuurlijk ook onze driejaarlijkse traditie 

verder van een groot groepsweekend te organiseren voor alle 
leden en leiding samen. We mogen de details voorlopig nog 

niet verklappen, maar alle voorbereidingen zijn al enkele 
maanden in volle gang om er een superleuk weekend van te 

maken! Binnenkort ontvangen jullie nog het weekendboekje 
met alle info, maar markeer alvast het weekend van 14 tot 16 

februari in jullie agenda. 
 
Ten slotte rest er ons 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 
Robijnoranje ongedwongen Sint-Bernard (Mari) 

Jungleblauw schalks grijs bokje (Pieter) 
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EVENEMENTEN 
  

1 

februari  

20 

december 

Haal je mooiste kerstrui 

maar boven, want vandaag 

hebben alle takken 

kerstfeestje!!!! 

31 

januari 

Vanavond nodigt de VZW iedereen 

uit om mee te komen feesten op 

hun jaarlijkse 25+ fuif,  

BLACKOUD. Er zal een live 

coverband, een gezellige winterbar 

en DJ zijn die de avond knallend 

afsluit! 

Van 16:00 tot 18:00 zijn alle 

kindjes welkom in onze 

feesttent voor een namiddag 

vol muziek, dans en 

spelletjes  

1 

februari  

Vanavond is de alweer de 7de 

editie van onze knalfuif 

BLACKLIGHT. Jongeren van 

donk en omstreken zeker 

komen!!!  
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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 (‘Allemaal Abnormaal’), 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 Hanne 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 hanne@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  

 

 

http://www.hopper.be/winkel
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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 
 

Het eerste KOMPAS hebben we in alle drukte gemist maar nu zijn we er 

weer met ons VZWeetje.  

Vorig jaar beloofden we met de VZW alles te herstellen wat piept, lekt, 

tocht en kraakt… die lijst bleek langer dan gedacht...  

Onze jeugd heeft een scoutsmoedige start genomen … wij konden niet 

achterblijven: Onze eerst Algemene Vergadering is reeds achter de rug. We 

hebben een terugblik naar vorig jaar gedaan en natuurlijk (ver) vooruit 

gekeken. 

Dankbaar om hun inzet, hebben we Mieke en Maarten op gepaste wijze 

uitgewuifd. We hopen hen nog eens tegen te komen op één (of meerdere)  

van onze activiteiten! Meteen hebben we ook Kim mogen verwelkomen! 

Diegenen  die ons kennen; die weten en voelen hopelijk dat we al een 

behoorlijk straf team zijn maar er is nog altijd plaats voor jou! Interesse om 

mee te brainstormen en samen verder te sleutelen aan de realisaties van dit 

jaar?  

Als VZW-lid ? Als bestuurslid?  Graag wat meer info? Stuur een mailtje naar 

dagelijksbestuur@scoutsengidsendonk.be 

 

 

Engagement 2019-2020: Onze VZW heeft niet stil gezeten deze zomer. 

Zo heeft het DB de grote lijnen voor dit jaar al uitgezet: laatste werken aan 

het sanitair worden uitgegeven, we werken aan een groot spaarplan om 

binnen afzienbare tijd het dak te (laten) vernieuwen. We gaan ons focussen 

op kleine herstelklusjes en de activiteiten. 

 

 

 

 

 

mailto:dagelijksbestuur@scoutsengidsendonk.be
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Al gepasseerd: 

Deze waren alvast geslaagd: 

VZW-SCOUTScafeetje met HUISKAMERONCERT    

zaterdag 16 november 2019!  

Het kapoenenlokaal omtoveren tot een huiskamer is een makkie 
voor ons… de houten paletten werden weer van stal gehaald, 

indirect licht, frigo’s gevuld: gezelligheid troef! Alle aanwezige 

genodigden: VZW-leden, broodnodige helpers en leiding hebben 

met volle teugen genoten van het beste van ‘Snakes in Exile’ 

Voor herhaling vatbaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLUSDAG  23 november! 

De eerste nodige herstelwerken zijn weer aangepakt: afvoeren open 

maken, dakgoten en zonnepanelen zuiver maken, klink herstelt, 

lampen vervangen, dorpels herstelt, chauffages vast gehangen, 

weer kettingkes aan de deuren, vuilbakken gepimpt, het oude 

balkenkot opgeruimd, BlackOud-borden aangepast, …: alles te zien 

in en rond de lokalen of op onze facebookpagina. 
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Dit staat er nog op de VZW-agenda in 2020: 

3-KONINGEN   zaterdag 4 januari 2020! 

Ook dit jaar trekken we de straten door, zingend ‘Er kwamen 3 

koningen…’   

We zijn elk jaar op zoek naar extra zangers: OUDERS die mee willen 

helpen BIEDT JULLIE AAN A.U.B. 

BLACK-OUD    vrijdag 31 januari 2020! 

Met optreden van Rockband MidLiveCrisis met scoutspapa Raf 

Celis 

met DJ DM en  gast DJ Poney 
met Cocktail- en Mocktailbar 

met Cosyseats 

 

allemaal in een ‘tot zweten toe’ verwarmde tent op het scoutsterrein 

Dit wil zeggen:  

GEGARANDEERD ONGEZIENE SFEER OP DONKSE GROND  

met LIVE ROCK MUSIC 

OUDERS die een handje willen helpen bij de opbouw, tijdens 
BlackOud/ BlackLight of bij de afbraak BIEDT JULLIE AAN A.U.B. 

Ken je nog mogelijke sponsors?  

Seintje: dagelijksbestuur@scoutsengidsendonk.be 

Ook door het evenement te liken en delen op sociale media help je 

ons … download de affiche en gebruik ze gerust als tijdelijk profiel 

POP-UP restaurant   zaterdag 18 april 2020! 

Met z’n allen gezellig aan tafel en thuis geen afwas!! 

Een bekend menu voor onze scoutsgasten:  

‘KAMPKEUKENKOST’ 

 

mailto:dagelijksbestuur@scoutsengidsendonk.be
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VZW WERFT AAN: OUDERS en /of SYMPATHISANTEN 

-die zich bij de VZW willen aansluiten 

-die geen lid willen worden maar graag hier en daar een handje   
komen helpen  

(klusdagen/3-koningen / BlackOud / eetdag / …) 

VZW BIEDT AAN: 

-onvervalste gezellige groepssfeer 
-eeuwige dankbaarheid 

-naast inspanning ook ontspanning 

Seintje naar: dagelijksbestuur@scoutsengidsendonk.be 

  

mailto:dagelijksbestuur@scoutsengidsendonk.be
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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  

→ 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. Wat zeker zeer geliefd is zijn grote posterpapieren om 

scoreborden e.d. op aan te  

 

PERSONEN 

→ Oudervereniging, de VZW 

Achter onze leidingsploeg staat ook nog een oudervereniging die zich de 

taak heeft toegeëigend om onze lokalen te onderhouden en in het geval van 

dit jaar: te verbouwen. Ze kunnen altijd versterking gebruiken in hun Raad 

van Bestuur, het orgaan waarin de initiatiefnemers zetelen van o.a. de 

wijndegustatie, de POP-UP, het drie koningen-zingen, black-oud… Ze 

vergaderen een keer om de twee maanden. 

Interesse en tijd? Mail de voorzitster, nele@scoutsengidsendonk.be 
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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 
 

  

Takverantwoordelijke: Elise Paulissen & Fienke Vangenck 

0492052170 en 0468183495               

  kapoenen@scoutsengidsendonk.be 
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PROGRAMMA WELPEN 
  

 24/11: 

Bosssspel!!! 
 

1/12: 

dus jullie 

willen ook 

zwarte pieten 

worden hé? 

 

15/12: 

Race tegen 

de tijd  

 
9/2: 

Leiding vs 

leden  

8/12: 

kerstman vs 

Sinterklaas 

14/02-16/02:  

WE GAAN OP GROEPSWEEKEND! 

 
20/12: 

Kerstfeestje 

 

12/1: 

Givers in 

charge 

 1/2: 

Fluofeest 

 

 

26/1: 

Film 

19/1: 

Groepsspel 
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PROGRAMMA JOGI’S 

 

  

0494983661 
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PROGRAMMA GIVERS 

 

  

0486684825 
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KALENDER 
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