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Scouts? Das goesting! 
 
 
 

Scouts en gidsen ‘Nele’ Asper is een stoere jeugdbeweging die 
reeds meer dan 50 jaar actief is en 200 leden telt. Elke zaterdag 
staat er een fantastische, enorm gemotiveerde leidingsploeg klaar 
om uw kind een denderende namiddag te bezorgen.  
Kinderen en jongeren kunnen bij ons terecht vanaf 6 jaar (of 6 jaar 
worden voor 1 januari van het lopende scoutsjaar) tem 18 jaar. 
Waarom nu in de scouts komen? Omdat wij méér zijn dan een 
kinderopvang. Wij vormen een hechte groep, waar uw kind 
waarden meekrijgt die zo oud zijn als stichter Baden Powell zelf, 
vriendschappen kan sluiten voor het leven en daarbovenop nog 
eens spelenderwijs scoutsie technieken aangeleerd krijgt. Naast 
de wekelijkse daverende activiteiten is er nog veel meer te beleven: 
elke tak organiseert een tweetal weekends per scoutsjaar. 
Daarbovenop komt nog de kers op de taart waar iedere scouter het 
hele jaar naar uitkijkt: het le-gen-da-rische SCOUTSKAMP! 

 

 
Onze leden worden onderverdeeld in de volgende groepen: 
 

● Elfen & kapoenen:      6-8 jaar (1e en 2e leerjaar) 
● Kabouters en welpen: 8-11 jaar (3e tem 5e leerjaar) 

● Jonggivers:               11-14 jaar (6e  leerjaar tem 2e middelbaar) 

● Givers :                    14-17 jaar (3e middelbaar tem 5e middelbaar) 
● Jin:                          17 tot 18 jaar ( 6e middelbaar ) 

 

  



 

 
Uniform:  
 
Als uiterlijk teken van innerlijke verbondenheid dragen wij een uniform dat bestaat uit:  

● Scoutshemd  

● T-shirt of sweater van scouts Asper 

● Scoutsdas 

● Groene of bruine broek/rok 
 
Een scoutshemd is te koop in de Hopper (scoutswinkel) : Antwerpsesteenweg 242, 9040 

Gent , of in de hopper webwinkel. 

Een t-shirt of sweater van onze groep +  scoutsdas kan u na elke vergadering verkrijgen bij 

de leiding.  

 

● Scoutshemd: Elk scoutsjaar gaat gepaard met een scoutsthema, waarvoor 

elk lid een jaarkenteken ontvangt. Deze dient vooraan op het scoutshemd 

genaaid te worden (8) 

Daarnaast kan er op het scoutshemd nog andere kentekens op het hemd 

genaaid worden (ook te koop in de hopper). Onderstaande afbeelding 

geeft richtlijnen over hoe een hemd er precies moet uitzien die vanuit 

Scouts en Gidsen Vlaanderen toegewezen zijn. 

Meer info? Surf naar https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-

naar-de-scouts/het-scoutsuniform 
 
 
 

1. Kenteken van je tak waarin je zit 

2. Groepslintje 

3. Scoutsdas 

4. Vlaams kenteken 

5. Internationaal scoutsteken 

6. Teken België 

7. Belofteteken 

8. Jaarkenteken 
 
 
 
 

 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/het-scoutsuniform
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Inschrijvingen 
 
Inschrijven gebeurt van eind augustus tem begin september via onze website 
www.scoutsasper.be/nl/praktisch/inschrijving. 
Indien u later op het jaar wenst in te schrijven, kan u mailen naar groepsleiding.asper@gmail.com 

 

Lidgeld: 
 
Het lidgeld bedraagt € 45  

Voor deze bijdrage ben je verzekerd, ontvang je een jaarkenteken, kan je gebruik maken 

van knutsel- en spelmateriaal, krijg je ons (online) tijdschriftje en krijg je het volledige 

scoutsjaar vieruurtjes. 
 
 

Online boekje en gimme 

 
4 keer per jaar verschijnt het online scoutsboekje. Hierin staan de uren en locaties van de 
vergaderingen + korte info bij elke wekelijkse vergadering.  
Sinds 2019 is het scoutsboekje volledig online om papierverspilling tegen te gaan. Het boekje 
wordt met de ouders en leden gedeeld via de website. 

 
 
 
 

Locatie 

 
Ons lokaal is gelegen op de steenweg 47 in Asper, vlak bij de kerk, achter de slager. 
 
Scouts Asper kan ook gebruik maken van een veld dat gelegen is achter het voetbalveld van kfc 
Gavere-Asper. Scoutsactiviteiten kunnen daar ook regelmatig doorgaan.  

Om het vervoer van en naar deze locatie vlot te laten verlopen, vragen we om steeds te 

verzamelen op de parking van kfc Gavere-Asper (gestippelde zone), die te bereiken is via 

de Vlienderweg. Vanaf daar zal dan samen met de leiding richting speelveld getrokken 

worden. 

We willen er graag de nadruk op leggen om enkel met de fiets via de wallebosstraat te 

komen, omdat daar geen parkeermogelijkheden zijn. 



 
 

 
 
 
 

Contact 
 
Wij pogen steeds u een zo snel mogelijk antwoord te bieden. 
U kan steeds mailen naar: groepsleiding.asper@gmail.com 
 
Wilt u de takverantwoordelijke een vraag stellen ?  

🡺 Surf naar www.scoutsasper.be 

🡺 Ga naar ‘ takken’ en duidt de tak naar keuze aan 
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