WELKOM BIJ
SCOUTS SINT-JORIS AALST!
JAARTHEMA 2021 – 2022
Dit jaar varen we mee op een fantastisch inlevingsschip, op zoek naar ons eigen dromenland.
Zorgeloos op verkenning naar het magische gouden randje van scouting.
Scouts en gidsen. Speelse durvers en dappere dromers. Samen brengen we onze fantasie tot leve n en
worden grootse dromen plots onvergetelijke verhalen. Voor iedereen anders, maar nooit ver weg.
Zo roepen we samen of alleen: dromenland in zicht!
Geen droom is te gek, te groot, te vergezocht.
Bedenk wat je als leidingsploeg, tak, groep, scout of gids wil bereiken. Alles kan. Kleur eens buiten de
lijntjes en laat tradities geen obstakels zijn voor nieuwe ideeën. Zo kan je beginnen dromen als
individu, maar ook als groep. Luister naar elkaar want elke droom telt.
Laat dromen niet gewoon dromen blijven.
Werk ernaartoe! Test ideeën uit! Wat is de meest zotte en fantasierijke manier om jullie droom te
laten uitkomen? Probeer het eens! De scouts is een ideale oefenruimte om te experimenteren.
Fantasie? Meer is meer.
... het brengt je van wolkenkastelen naar wolvenlegers. Het is de choco op onze kampboterham die
alles dat tikkeltje onvergetelijker maakt. Op zoek naar de magie. Met alledaags materiaal en een
beetje inventiviteit gaan de poorten naar elke fantasiewereld open. Zo wordt elke klassieker een
unieke ervaring, zelfs voor de doorwinterde scout of gids.
Ongeremd knoeien en groeien.
Lerend en fantaserend onze talenten ontdekken. Maar ook grandioos verliezen en nieuwe
vriendschappen verkennen. Zo wordt spel meer dan spelen alleen. Stap uit je comfortzone en tuimel
de fantasiewereld in. Daar wachten onverwacht wonderlijke avonturen. Al spelend verliezen
kinderen en jongeren zichzelf in een zorgeloze droomwereld.
Verhalen brengen onze eigen ideeën tot leven.
Ze rollen de rode loper uit naar een onbegrensde droom- of fantasiewereld. We vergroten de
inleving nog meer als we samen met de leden nieuwe verhalen bedenken. En verder dan dat! We
vertellen niet enkel verhalen, we creëren ze! Scouts en gidsen, blikken vooruit: er is Dromenland in
zicht!

Groepsleiding:
Kasper Ottoy 0478 83 66 19
Dorothy Van Rossum 0468 57 62 54

Het scoutsuniform bij scouts Sint-Joris
Met het dragen van het scoutsuniform toon je dat je scout of gids bent en verwijs je naar de
waarden van de beweging. Het scoutsuniform geeft leden en leiding de mogelijkheid om hun
verbondenheid te tonen en laat toch ruimte voor een persoonlijke touch.
Kapoenen en Welpen:
De Kapoenen en Welpen zijn niet verplicht een volledig scoutsuniform te kopen, aangezien
zij hier vrij snel uitgroeien.
Wat we wél van hen verwachten is dat zij het volgende dragen:
•
•
•

Een korte broek / een rok (liefst groene kleur) >> tijdens de koude dagen is het
zeker en vast toegestaan hieronder broekkousen te dragen
Scoutsdas van de scoutsgroep >> aan te kopen bij de leiding (€8,00/st.)
Sommigen dragen ook nog een Welpenpet (voor de kindjes tussen de 8 en 11 jaar),
maar ook dit is niet verplicht.

Jonngivers, Givers én leiding
Van hen verwachten wij dat zij in perfect uniform aanwezig zijn op de vergaderingen, met
uitzondering op de recent nieuwe leden of zij die graag eerst twee keer komen proberen.
Hoe ziet een perfect scoutsuniform eruit?
•
•
•

Scoutshemd *
Scoutsdas van de scoutsgoep >> aan te kopen bij de leiding (€8/st.)
Een korte broek of een rok (groene kleur)

* Op het scoutshemd horen ook nog tekens te hangen die elk hun eigen plekje krijgen (zie
afbeelding op de ommezijde).

Groepslintje: krijg je van de leiding
Takkenkenteken: krijg je van de leiding
Jaarteken: krijg je van de leiding
België Europa: krijg je van de leiding
Belofteteken: niet van toepassing
Patrouillelint: niet van toepassing
Vlaamse leeuw: zelf aan te kopen
Provincieschild: zelf aan te kopen
Internationaal kenteken: zelf aan te kopen

Waar kan je de benodigdheden voor een uniform kopen?
Dit kan zowel online via de Hopper-webwinkel of in de Hopper winkel zelf
(Kapellekensbaan 14, 9320 Aalst).
TIP: voor een groene rok of groene korte broek kan je ook eens in de H&M, C&A, ... gaan
kijken.

Zingen op kamp / weekend
Het avondlied
O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, Heer, verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.

Bikke bikke bik (voor het eten)
Hallelu hallelu hallelu hallelujah loof nu de heer
Hallelu hallelu hallelu hallelujah loof nu de heer
POM POM POM
Loof nu de heer, hallelujah
Loof nu de heer, hallelujah
Loof nu de heer, hallelujah
LOOF NU DE HEER!
Bikke Bikke Bik, HOP HOP HOP
Bikke Bikke Bik, HOP HOP HOP
Biiiiiiiiik HOOOOOOOOP!

Kapoenen & Welpen
De Kapoenen zijn kinderen van 6 – 8 jaar, de Welpen zijn kinderen van 8 tot en met 10 jaar. In onze
scoutsgroep zitten deze twee leeftijdsgroepen samen. Samen gaan we elke zondag op een kleine
ontdekkingsreis en worden zo een hechte vriendengroep. Onze vergaderingen gaan meestal door op
zondag van 14u – 17u, tenzij anders vermeld in dit boekje (de paalsteek). Het aanbod aan activiteiten
is ruim: van knutselen tot bosspelen, schaatsen, zwemmen en sporten. Naast de vergaderingen op
zondag gaan we ook af en toe wat langer weg. Zo gaan we nog op paasweekend en op zomerkamp.
Het zomerkamp gaat door in de zomervakantie en duurt gemiddeld 7 dagen.

Zondag 16 januari 2022 – Nieuwjaarsfeestje
Vandaag gaan we feesten want er is weer een nieuw
kalenderjaar begonnen. Wat er op de planning staat voor
vandaag is nog een verrassing! Wat we wel kunnen
verklappen is dat je best jouw nieuwjaarsbrief mee neemt
.
Wat neem je mee:
o
o

1 euro
Nieuwjaarsbrief

Zondag 23 januari 2022- De Ballalympische spelen
Ooit al willen meedoen aan de olympische spelen? Vandaag heb je de kans om jezelf te bewijzen als
een echte kampioen zoals jullie leiding. Wie wint goud, zilver of brons? Daar komen we vandaag
achter. Trek je sportiefste sportschoenen aan! We zien elkaar om 14u00 aan het lokaal.
Wat neem je mee:
o
o
o

1 euro
Badmuts
Een sportieve ingesteldheid

Zondag 30 januari 2022 – Be prepared vergadering
Van bomen klimmen tot planten benoemen… een scout kan het allemaal.
Daarom willen wij jullie vandaag eens testen en kijken of jij een echt scout
bent. Trek je camouflagepak aan en kom om 14u00 naar de ingang van
het stadspark (Erembodegemstraat - 9300 Aalst). Tot straks!
Wat neem je mee:
o
o
o
o

1 euro
Bomen en struiken encyclopedie
Verrekijker
Aangepaste kledij naar het weer (buitenactiviteit)

Zaterdag 5 februari 2022 – Geldactie met de groep
Ben jij een geboren verkoper/ verkoopster? Dan mag je dat vandaag laten zien!
Vandaag gaan we met de volledige groep een geldactie houden tijdens de wekelijkse markt in Aalst.
De centjes die we hier verdienen zullen gebruikt worden om
jullie zomerkamp NOG leuker te maken! We spreken om
09u00 af aan de Werf in Aalst. Deze activiteit duurt tot
12u00.
Wat neem je mee:
o
o

o

1 euro
Perfect uniform!
o Scoutshemd
o Scoutsdas
o Een korte groene broek of een groene rok
Verkoopstruken

Zondag 13 februari 2022 – Valentijn
“Eikessss … de leiding heeft een liefje”, maar wie is jouw
hartendiefje, snoesje of troetelbeertje?
Morgen is het de dag van de liefde. Wij helpen jullie graag iets in
elkaar te steken voor jouw hartendief. We spreken om 14u00
af aan het lokaal. Tot straks!
Wat neem je mee:
o 1 euro

Zondag 20 februari 2022 – Carnavalsvergadering
♪ “Oilsjt, goi stad van men droeimen….” ♪
Jammer genoeg opnieuw geen Aalst carnaval dit jaar, maar wel carnaval
op de scouts!!!!! Naar jaarlijkse gewoonte kiezen we ook dit jaar op de
scouts een prins/ prinses carnaval 2022. Wie o wie wordt het dit jaar?
Haal je beste Oilsjters, zangtalent en zotte moves maar al boven want
die zal je vandaag nodig hebben.
Wat neem je mee:
o
o
o
o

1 euro
Kom verkleed!
Zangtalent
Oilsjtersen diksjoneir

Vrijdag 25 februari t.e.m. zondag 6 maart – Geen Scouts
Krokusvakantie!

Zondag 13 maart 2022 – Zwemmen (’s morgens)
Meer info volgt.

Zondag 20 maart 2022 – Highland Games
De Highland Games zijn traditionele clanspelen uit de hooglanden van
Schotland.
Vandaag worden jullie ook in clans (groepen) verdeeld en nemen jullie het
tegen elkaar op. Warm je spieren alvast op, want de winnaar wint de
beker van de Sint-Joris Highland Games 2022!
Wat neem je mee?
o
o
o
o

1 euro
Doedelzak
Kilt
Opgewarmde spieren

Zondag 27 maart 2022 – Schattenzoektocht
OLALAAAAAAA! Tijdens de krokusvakantie
gingen leider Freddy en Fideel op schattenjacht
naar het eiland Antigua. Daar vonden ze de
meest beroemde en meest gezochte schatkist
van Davy Jones die al meer dan 250 jaar zoek
was. Met hun boot, The Flying Dutchman,
brachten ze deze schatkist naar Aalst en
verstopte ze op een geheime plaats.
Gisteren kwamen Freddy en Fideel tot de ontdekking dat iemand de schatkist van hen gestolen had!
MAAAAAAAR… er liggen sporen. Nu hebben zij jullie hulp nodig! Kom om 14u00 naar het lokaal en
ga mee opzoek naar de schatkist van Davy Jones.
Wat neem je mee?
o
o
o
o

Vergrootglas
Aangepaste kledij
Warme schoenen
1 euro

Vrijdag 01 april t.e.m. zondag 3 april – Paasweekend
Meer info volgt.

Zondag 10 april t.e.m. zondag 17 april – Geen Scouts
De leiding is gaan zonnen op vakantie in Hawaii! Niet getreurd, vanaf
24 april staan wij terug paraat voor jullie

.

KLEUR MIJ IN!

Bij vragen op opmerkingen:
Aarzel niet om ons aan te spreken voor of na de scoutsvergadering OF
ons telefonisch te contacteren.
Fideel (0468 32 05 69)
Freddy (0471 44 59 21)

JONGGIVERS
De Jonggivers zijn jongens en meisjes van 11 t.e.m. 13 jaar oud die van avontuur en uitdaging houden.
In deze tak leren de leden samen werken aan opdrachten, zich inzetten voor anderen, sjorren, enz.
Stil zitten is dus geen optie. De leidingsploeg die jullie onvergetelijke momenten bezorgd, zijn Audrey
Bryan! De scoutsvergaderingen zullen elke zondag doorgaan van 14u00 – 17u00, tenzij anders
vermeld.

Zondag 16 januari 2022 – Geen scouts
Vandaag is er nog geen scouts aangezien de leiding het
te druk heeft met studeren. Tot volgende week!

Zondag 23 januari 2022 – Dropping
Jullie lieten al weten dat dropping 1 van jullie favoriete
activiteiten blijkt te zijn. Vandaag droppen we jullie opnieuw,
maar deze keer maken we het moeilijker!
Wat neem je mee?
o
o
o

1 euro
Wandelschoenen!
Dikke kleren

Zondag 30 januari 2022 – Werelds grootste tasting wedstrijd
Bereid jullie smaakpapillen maar alvast voor. Vandaag krijgen jullie heel
wat lekkers voorgeschoteld maar kunnen jullie ook raden wat het
allemaal is?

Wat neem je mee?
o 1 euro
o Goede smaakpapillen
o Water om de mond te spoelen

Zaterdag 5 februari 2022 – Geldactie met de groep
Hebben jullie nu al zin in het kamp? Willen jullie een super
leuk kamp? Kom ons dan helpen om extra centjes te
verdienen met de groep!
Wat neem je mee?
o
o
o
o

PERFECT uniform
1euro
Je beste verkoop ’s praatjes
Je goed humeur

Zondag 13 februari 2022 – koken
Morgen is het 14 februari de dag van de liefde. De leiding
heeft zin in een dinertje met de groep. Hoe jullie aan de
ingrediënten moeten geraken blijft nog een geheim.
Wat neem je mee?
o
o
o
o

1 euro
Iedereen neemt 3 verschillende ingrediënten mee
Kookschort
Koksmuts

Zondag 20 februari 2022 – Casino
Balckjack, poker, roulette, bingo, punto banco, … Dit zijn allerlei verschillende casinospelletjes.
Vandaag houden we een casinovergadering! Wie gaat er naar huis als miljonair of wie wordt opeens
straatarm? Heb je geluk in het spel of eerder geluk in de liefde?
Een pokerface zal zeker nodig zijn vandaag.
Wat neem je mee?
o
o
o

1 euro
Pokerface
Monopolygeld

Vrijdag 25 februari t.e.m. zondag 6 maart – Geen Scouts
Krokusvakantie! Geniet van de vakantie we zien jullie snel.

Zondag 13 maart 2022 – Zwemmen (’s morgens)
Meer info volgt nog.

Zondag 20 maart 2022 – Escape room
Wie van jullie lukt het de deur naar de
magische kamer te openen? Neem jullie
vergrootglas alvast maar klaar, want jullie
zullen het nodig hebben…
Wat neem je mee:
o
o
o

Zondag 27 maart 2022 – Scouting games
Als scouts moet je alles kunnen: vuur maken, sjorren, je
goed kunnen navigeren, … Vandaag gaan we een
hiermee aan de slag. Wanneer jullie genoeg hebben
kunnen oefenen, nemen jullie het tegen elkaar op in
verschillende duels.
Wat neem je mee:
o
o
o

1 euro
Goed humeur
2 rechter handen

1 euro
Escape room voor dummies boek
Samenwerkingsvaardigheden

Vrijdag 01 april t.e.m. zondag 3 april – DUODAGEN
Meer info volgt.

Zondag 10 april t.e.m. zondag 17 april – Geen Scouts
Alle leiding is gevlucht naar Hawaii om even te rusten. Maar we komen terug!

ALGEMENE JAARPLANNING
Zaterdag 23/04/2022 → Scoutsbal (ALIBABABAL)
Vrijdag 20/05/2022 & zaterdag 21/05/2022 → Belotting en brochette avond
Vrijdag 01/07/2022 – zondag 10/07/2022 → Zomerkamp Jonggivers
Maandag 04/07/2022 – zondag 10/07/2022 → Zomerkamp Kapoenen en
Welpen

