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VOORWOORD GROEPSLEIDING 
 

Beste leden, ouders en scouts-sympathysanten 

 

Met het kamp nu toch al weer een tijdje achter ons, begint het stilaan terug 

te kriebelen om een nieuw scoutsjaar in te zetten! 

We zijn dan ook blij om jullie allemaal (opnieuw) te verwelkomen in Donk 

met onze startdag dit jaar. 

 

In dit eerste ‚kompas’ kunnen jullie een beetje algemene info over onze 

werking en de verschillende (tak)leiding terugvinden. Jullie kunnen deze en 

alle volgende edities steeds terugvinden op onze website 

www.scoutsengidsendonk.be 

 

Ondertussen heeft ook onze leidingsploeg zich enkele weekends geleden al 

helemaal terug opgeladen op Herfstontmoeting, het startweekend voor alle 

leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daar werd onder andere het 

nieuwe jaarthema bekendgemaakt: Scoutmoedig, dat helemaal in het teken 

staat van vallen en opstaan. De bijbehorende jaarkentekens hebben we ook 

meegebracht, zo kunnen we ons uniform al helemaal updaten voor het 

nieuwe jaar! 

 

Sinds dit jaar hebben we ook een nieuwe toevoeging aan onze kleding-

collectie: de Scouts en Gidsen Donk leden-pull! Deze zijn geen onderdeel 

van het uniform maar zijn er gekomen na grote vraag van jullie voor 

warmere scoutskledij voor op kamp of in de koudere wintermaanden. Je 

kan de nieuwe sweaters komen bewonderen/passen of aanschaffen vanaf 

de startdag. 

 

Wij hebben er alvast superveel zin in om er weer een TOPjaar van te 

maken! 

Tot op de startdag! 

 

Scoutse groetjes, 

 

Jungleblauw schalks grijs bokje (Pieter) 

Robijnoranje Ongedwonnen Sint-Bernard (Mari) 

 

 

http://www.scoutsengidsendonk.be/
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LEIDING 2019-2020 

 

KAPOENENLEIDING: 

Pieter Claeys  

Jungleblauw Schalks Grijs Bokje 

°02/04/1998 

Elise Paulissen 

Sinaasappelrode Temperamentvolle Lijster 

°21/08/2000 

Fienke Vangenck 

Heidezwarte Omzichtige Spitssnuitdolfijn 

°16/10/2001 

 

WELPENLEIDING: 

Hilke Symons 

Parelblauwe Onbaatzuchtige Tayra 

°12/06/2001 

Mara Heytens  

Wasabiblauwe Wilskrachtige Aboe 

°05/03/2000 

Hanne Cox 

Goudbesgele Goedlachse Vink 

°23/02/2001 

Driek Melard 

Onbevangen Berglemming 

°03/07/2002  
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JOGILEIDING: 

Mari Lenaerts  

Robijnoranje Ongedwongen Sint-Bernard 

°10/04/1998 

Aude vertessen 

Muntgeel Groothartig Winterkoninkje 

°13/10/2000 

Stef Diels 

Mercuriusgroene Ongeremde Perri 

°09/04/2001 

Jonathan Franssens  

Papayagele Stoutmoedige Corvus 

°06/09/2000 

 

GIVERLEIDING: 

Yorni Lodewijckx  

Boterbloemblauwe Spitsvondige Wasbeer 

°13/04/1999 

Jan Diels  

Mistgroene Bereidwillige Banteng 

°16/08/1999 
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NIEUWE LEIDING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hey hey, mijn naam is Driek. 

Ik ben 17 jaar oud. Ik ben nieuw 

in het leidingsteam en ik ga dit 

jaar de welpjes doen.  

Op school doe ik wetenschappen 

wiskunde en in mijn vrije tijd 

skate of teken ik.  

Stevige linker  

Onbevangen Berglemming 

 

Hey, ik ben Tommaso en ik 

ben een uitwisselingsstudent 

van Italië. Ik ben 17 jaar en 

studeer wetenschappen 

wiskunde. Mijn hobby's zijn 

scouts en muziek. 

Stevige linker  

Vos 
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EVENEMENTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

oktober 

Vandaag gaan de twee 

oudere takken aan de slag 

op de Natuurbeheersdag! 

18 

oktober 

Vandaag is het dag van de 

jeugdbeweging!!!  

’s Ochtends kan je zoals 

ieder jaar weer lekker gaan 

ontbijten op de markt in 

Herk samen met de andere 

jeugdverenigingen. 

Vandaag gaan de welpen 

naar jaarlijkse traditie op 

chrysantenverkoop! 

20 

oktober 
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11 

novemb. 

26 

oktober 

Kom jij mee griezelen op 

onze Halloween tocht? Voor 

zowel jong als oud! 

Sint-Maarten!!! Vandaag 

vieren we feest samen met 

alle jeugdverenigingen in 

Herk. 
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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   

Paarse T-shirt 

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 leidster Hanne geven, 

onze kledij-verantwoordelijke, 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 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 

 

 

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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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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KOMPAS 

Dit ledenboekje wordt om 

de 4 maanden gemaakt en 

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/of de 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,  

dan houden we hier rekening mee. 

 

mailto:leiding@scoutsengidsendonk.be
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PROGRAMMA KAPOENEN 

 

  

Takverantwoordelijke: Elise Paulissen en Fienke Vangenck 

0492052170 en 0468183495              
kapoenen@scoutsengidsendonk.be 

15 september: 

STARTDAG!! 

22 september: Ben 

jij een echte 

scouts! 

6 oktober: 

Stratego!!! 

13 oktober: 

Laddercompetitie! 

3 november: 

Knutselen! 

20 oktober: één 

tegen allen! (wie is 

het sterktst?) 

11 november:  

Sint - Maarten 

24 november:  

We maken een 

cadeautje voor de 

Sint! 

17 november:  

Leiding VS Leden 
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PROGRAMMA WELPEN 

  

Takverantwoordelijke: Hilke Symons en Hanne Cox 
0471 45 28 18 en 0478760838                 
welpen@scoutsengidsendonk.be 

15/09 

22/09 

06/10 

13/10 20/10 

03/11 

10/11 17/11 

24/11 

Startdag!!!! 

Festivalkriebels  

Griezelbos  

Waar zijn alle kleuren??? 

Sos Piet  

Chrysantenverkoop  

Pittige pretparkstrijd  

Één tegen allen 

Laddercompetitie  
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PROGRAMMA JOGI’S 
 

 

  

Takverantwoordelijke: Jonathan Franssens 

  0486684825               jogis@scoutsengidsendonk.be 
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PROGRAMMA GIVERS 

 

  

Takverantwoordelijke: Jan Diels 

   +32494983661               givers@scoutsengidsendonk.be 

15 september: 

Startdag 

22 

september: 

FETStival  

11 NOVEMBER: 

 SINT-MAARTEN 
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KALENDER 
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