Scouts Asper
Waar je zoveel kan ontdekken!

VOORWOORD

Lieve scoutertjes,
Beste ouders,
We gaan ondertussen door met ons tweede boekje! Wat gaat de tijd snel zeg!
Helaas is corona terug meer aanwezig in ons leven en willen wij nogmaals aan iedereen
vragen om de regels zo veel mogelijk te respecteren. Zo kunnen we jullie (hopelijk) blijven
ontvangen in “normale” omstandigheden.
Wij kijken er alvast naar uit om jullie binnenkort weer terug te zien!
Een stevige scoutsielinker,
De leiding van Scouts & Gidsen ‘Nele’ Asper

BELANGRIJKE
DATA
Sinterklaas
zaterdag 4 december 2021

Kersthappening
zaterdag 18 december 2021

Schaatsen
zaterdag 12 februari 2022

Mattentaartenverkoop
zaterdag 19 februari 2022

Quiz
vrijdag 22 april 2022

Scoutsfuif aspèr totale
zaterdag 23 april 2022

slotactiviteit + BBQ
zaterdag 14 mei 2022

KLEDIJ
Beste leden en ouders/voogden,
Ook dit jaar verkopen wij kledij van onze scouts.
We verkopen T-shirts, truien en dassen van onze eigen scouts. Daarnaast zijn er ook jaarkentekens
te verkrijgen. Scoutshemden en andere kentekens verkopen wij NIET. Deze zijn verkrijgbaar in
de Hopper-winkels (www.hopper.be).
Onze scoutswinkel opent wekelijks aan het einde van de vergadering en is te vinden
ter hoogte van het laatste venster van het lokaal. U kan ook online bestellen via onze website.
Na overschrijving geven wij de bestelde kledij mee aan uw kind.
In onze ogen is een scoutsdas een must. Truien en T-shirts zijn niet verplicht, maar natuurlijk
wel erg leuk en aangeraden.
Sinds vorig scoutsjaar zijn er nieuwe truien en T-shirts. De oude collectie is nog steeds te koop
aan halve prijs, zolang de voorraad strekt.
Betalen op het lokaal kan cash of via Payconiq.
kledij
KIDS T-shirt

KIDS trui

VOLWASSEN T-shirt
VOLWASSEN trui
Scoutsdas
Jaarkenteken

maat
7-8j (122-129 cm)
9-11j (134-146 cm)
12-14j (152-164 cm)
7-8j (122-129 cm)
9-11j (134-146 cm)
12-14j (152-164 cm)
S, M, L
S, M, L

prijs
€15

€25

€18
€32
€5
€1

Surf naar: https://info.leuksteuntje.be/verenigingen/scouts-en-gidsen-nele-asper

Surf naar: https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scoutsasper

KAPOENEN
Zaterdag 4 december
18u30-20u30 @scoutslokaal
Zie ginds komt de Scoutsboot uit Asper weer aan
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan
Hoe huppellen zijn kapoentjes het dek op en neer
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer
De leiding staat te lachen, zij roepen ons reeds toe .
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is 'kiekeboe'!
Oh lieve Sint Nicolaas kom ook eens bij mij
En rijd dan niet stilletjes ons Scoutslokaaltje voorbij

Zaterdag 11 december
14u30-17u15 @scoutslokaal
Vandaag spelen we dikke Bertha! Huh wie is Bertha? Neeee, dat is een mega tof scoutsspelletje,
en daarna spelen we platte Jules. Maar wie is Jules dan? Dat is ook een scoutsspelletje!
Kom maar allemaal naar de scouts want we gaan echte scoutsspelletjes spelen!!
Vergeet zeker geen kleren aan te doen die een beetje vuil mogen worden!
Zaterdag 18 december
19u-20u @scoutslokaal
Vandaag vieren wij kerst al een weekje vroeger!
Breng een cadeautje t.w.v. ongeveer €5 mee.
Zorg dat het iets is waar je zelf blij mee zou zijn en dat zowel voor jongens als meisjes kan.
Na de vergadering zijn jullie samen met jullie ouders, vrienden en familie welkom op onze jaarlijkse kersthappening!

Zaterdag 25 december
Geen vergadering (Kerstmis)
Vandaag is het Kerstmis! Vorige week konden jullie al een beetje
vervroegd met ons vieren, maar nu is het tijd om dit samen met
jullie familie en vrienden te doen… Wij zien jullie terug over 2
weken!

Zaterdag 1 januari
Geen vergadering (Nieuwjaar)
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… Gelukkig Nieuwjaar!! Onze beste wensen voor 2022!
Wij kijken er enorm naar uit om vanaf volgende week, samen met jullie,
weer heel veel plezier te kunnen maken…
Zaterdag 8 januari
18u30-20u30 @scoutslokaal
Koekoe! Willen jullie ook zo graag gezellig een avondje film kijken? De leiding alvast wel :)
Kom ‘s avonds naar het scoutslokaal voor de beste film van het moment.
Hopelijk laat Gnoe niet te veel stiekeme scheetjes onder zijn dekentje...
Zaterdag 15 januari
14u30-17u15 @scoutslokaal
Knor knor, woef woef, snuffel snuffel, wat is jouw favoriete dier?
Kom allemaal verkleed als boer(in) of een boerderijdier!
Hop hop hop paardje in galop, let maar op!
Zie de tractor al in de verte?
Zwaai zwaai mama en papa, hallo boerderij!

Dit was het al weer voor het tweede boekje…
Geen paniek! Het derde boekje is al onderweg ;)
Kusjesssss,
ANOA – CAPITANO – FODI – GNOE – KONGONI – KONIJN – PONY – RELMUIS

WOUTERS
Zaterdag 4 december
18u30-20u30 @scoutslokaal
Hoor wie klopt daar kind'ren,
Hoor wie klopt daar kind'ren.
Hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't raam.
Misschien hebben jullie het al gehoord maar de sint komt dit jaar terug naar ons lokaal!
Kom maar allemaal af in perfect uniform en dan zullen we snel weten of er dit jaar veel stoute wouters bij zijn.
Zaterdag 11 december
14u-16u30 @Lozerbos
Trek u botten maar aan en KOM VERKLEED ALS BOSKABOUTER!!
want vandaag gaan we naar
het Lozerbos voor het GIGA grote bosspel! Hoe beter verkleed hoe kleiner de kans dat je wordt gevonden
door de grote boze wolf
We spreken af op de parking van de Zandvlooi!
See you there
Zaterdag 18 december
19u-20u @scoutslokaal
Joepie!! Het is bijna kerstmis ! En dat gaan we samen vieren!
Neem voor dit grote feest allemaal een cadeautje van 5 euro mee (GEEN STRIPS).
Na de vergadering kunnen jullie en de ouders nagenieten van een warme chocomelk op onze supercoolemegaleuke
kersthappening.
PS: Denk er aan dat je zelf ook graag het cadeautje zou willen krijgen, en dat onze groep
zowel uit jongens als meisjes bestaat…

Zaterdag 25 december
Geen vergadering (Kerstmis)
Wij wensen jou een fijne, gezellige kerst!

Zaterdag 1 januari
Geen vergadering (Nieuwjaar)
Hopelijk kunnen jullie dit vieren met vrienden een familie om je heen (en heel veel leuke en mooie cadeautjes).

Zaterdag 8 januari
18u30 – 20u30 @scoutslokaal
Roulette, poker, blackjack en nog veel meer. Deze zaterdag is het casino avond!!!! Heb jij het in je om iedereen van tafel
spelen en al die doekoe binnen te halen, laat dan je goktalenten zien.
Om in de sfeer te komen doe je jouw chicste kledij aan en als je zelf een leuk spelletje in casino sfeer hebt dan mag je dat
zeker meebrengen.
Zaterdag 15 januari
14u30 – 17u15 @scoutslokaal
Say hello to my little friend? Vandaag gaan we naar de wereld van gangsters.
We nodigen jullie uit om bij onze bende van wapenhandel en criminaliteit te komen.
De enige echte Pablo Escobar staat klaar om jullie opdrachten te geven. Kom dus allemaal in maffia verkleed naar de
scouts en hou je vrienden dichtbij, maar je vijanden dichterbij.
Wij zien jullie graag terug binnen een weekje!
Scoutsielinker van jullie favoriete leiding,
SPREEUW – STELTKLUUT – GAAI – MERLO – VOS – MUSTANG – SAIGA – KIANG – BERGDUIVEL – EKSTER

JONGGIVERS
JONGGIVEEEEEEERS!!!!
We zitten al in het tweede boekje van dit jaar?!?!
De tijd vlieeeeeegt als je je amuseert!! En tekstjes zijn
o zoooo saai dus geniet in dit meme-boekje van de
favoriete memes van jullie leiding!
Toedels xxx

Geen verdere uitleg bij deze meme. Het was
Schroefhoorngeit aan de andere kant van de wereld aka
Duitsland die ons wou laten weten dat alles tiptop in
orde is met hem en hij ernaar uitkijkt om zo snel
mogelijk jullie mega toffe leiding te joinen!!

GIVERS
Liefste liefste liefsteeee givertjes,
Ge kent het wel, zo een tof boekske met allemaal leuke activiteiten.
Maar we hebben eens nen opdracht voor under. Als iedereen elke activiteit verkleed is in het
bijhorende thema, dan gaan wij op het einde van het jaar jullie de verrassing van jullie leven
geven! Echt iets mega gek dussss haal jullie verkleedskills al maar boven !!!!
Zaterdag 4 december
19u30-20u30 @scoutslokaal
Jajaaa tis van da! De sint komt naar ons lokaal!! HOE GEKKKKK
De sint is dit jaar wel een beetje speciaal. Hij kijkt super hard uit naar zijn reisje naar Hawaii dus om hem te
verwelkomen, zou het echt tof zijn moesten jullie allemaal in thema verkleed zijn ‘Sint & Piet in Hawaii’.
ahja en als gij dan braaf zijt geweest vande jaar moogde keer op zijnen schoot zitten en krijgt ge misschien iets lekkers.
Zaterdag 11 december
19u30-21u30 @scoutslokaal
We weten het, examens sucken megahard. Gelukkig zijn wij er nog om al die rotzooi efkens te vergeten.
Duzz vanavond chillsessie deluxe op ons lokaal.
Verkleedthema: Zo chill mogelijk. jogginsbroeken, oversized pulls, warme muts, gewoon alles
waar ge u goed in voelt. Achteraf moogt ge altijd wat blijven plakken, tis te zien wat ge wilt. C yah!
Zaterdag 18 december
19u30-20u30 @scoutslokaal
Weet ge wa nu echt kei leuk is en echt ook mega gezellig?! Een kersthappening op uw eigen scoutslokaal!
Das nu is echt iets dat ge nie kunt missen. Ne goeie warme chocomelk, wa sfeerlichtjes,
lekker aan het vuurke staan, babbelen met al uw vriendjes en vriendinnetjes,..
We kunnen zo wel nog 20 pagina’s verder gaan
MAAR
Het allerleukste is natuurlijk …. CA-FOCKING-DEAUTJESSSSSS YAYYYYYYY
Voorzie dus een cadeautje dat voor iedereen leuk zou zijn. Da cadeautje mag 5 euro kosten of meer, te zien hoe rijk ge zijt hé
xp Dan doen we da zo me een tof spelletje en dan mag je een cadeautje uitkiezen ohhhhhhh hoe gezellig en leuk!
Ge kunt uw cadeautje wel maar op 1 manier in ontvangst nemen, en das door verkleed te komen als de paashaas :))
Wie strips koopt, krijgt van mij echt een heel speciaal cadeautje ;)
Na onze vergadering is er ook nog onze supergezellige kersthappening. Zeker blijven plakken dus!

Zaterdag 25 december
Geen vergadering (Kerstmis)
Na zo een leuke kersthappening met al uw vriendjes is het natuurlijk ook
eens tijd om samen met de familie samen kerst te vieren. Dussss
vandaag geen vergadering…
Verkleedthema: mega ziek overdreven geschminkt (foto’s in de
giverchatttt plssss dankje)
Extra opdracht: de spotify playlist verder aanvullen met uw favo
muziekdeuntjes.

Zaterdag 1 januari
Geen vergadering (Nieuwjaar)
Gelukkig nieuwjaar van je favoriete leiding!!!!
Hopelijk was het een leuke avond gisteren maaaaaar geen scouts vandaag
Volgende week zijn we er terug met een super duper leuk spel!!!!
Voor een voordeel in het volgende super duper spel, mag je altijd jullie familie foto’s van op kerst en nieuw
doorsturen in de chat xxxxx

Zaterdag 8 januari
19u - 22u @scoutslokaal
- Lid: “Ma leiding das zo koud buiten”
Leiding: “Ahnja, ge ad u maar goe moeten aankleden eh”
Lid: “Maar jullie hadden nie gezegd dat buiten was vandaag”
Leiding: “Das waar”
Bij deze zijn jullie gewaarschuwd!!!!
Ps. Als jullie echt warm willen hebben, verkleed jullie dan als
de kleuren van de regenboog xxx

Zaterdag 15 januari
19u30 - 21u30 @scoutslokaal
De eerste (geschiedkundig) 4 metallurgische ingrepen ?
smelten
legeren
gieten
afkoelen en stollen
Na dit nuttig weetje, nog een feitje: verkleed je als je favoriete eten om een voordeel in het spel te verdienen xxx

Van jullie kapoenen
K.O.Diak, Lady Z.Waan, Mr Eekhoorn, CaraCaraCarancho, MC Bosbok & Ol.ifant

Aalmoezenier:
E.H. Van Vooren Marc

Steenweg 147, Asper

09/384 14 22
0495/25 38 26

Groepsleiding:
Baert Jeroen aka Lori

Tempelstraat 64, Asper

0491/03 49 20

Geeroms Marthe aka Springbok

Weistraat 10, Zingem

0477/53 19 95

Elfen- & kapoenenleiding:
Van Leirberghe Luna (TV) aka Anoa

Prosper Heysestraat 26, Asper

0496/25 05 69

Vande Kerckhove Guus aka Fodi

Asper

De Potter Guillaume aka Gnoe

Asper

Viaene Paulien aka Konijn

Gavere

Deraedt Fiebe aka Kongoni

Asper

Van Mullem Laure aka Capitano

Asper

Deweer Marie aka Relmuis

Asper

Claeys Julie aka Pony

Asper

Kabouter- & welpenleiding:
Vanderghote Laura (TV) aka Spreeuw

Veldstraat 161, Asper

De Potter Gauthier aka Steltkluut

Asper

Deweer Tuur aka Gaai

Asper

De Bosscher Quinten aka Mustang

Asper

Claeys Charlot aka Saiga

Asper

Vanquickenborne Stijn aka Ekster

Asper

Van Caelenberg Louis aka Vos

Semmerzake

Doom Senne aka Merlo

Asper

Degrande Nic aka Bergduivel

Asper

Toubast Gust aka Kiang

Asper

Jonggidsen- & jongverkennersleiding:
Carron Jente (TV) aka Winterkoninkje
Palmstraat 41, Semmerzake
Baert Liselot aka Secretarisvogel

Asper

Baert Jonas aka Arasari

Asper

De Waele Aurora aka Bever

Zegelsem

Geeroms Marthe aka Springbok

Zingem

Coryn Jarko aka Schroefhoorngeit

Asper

Van Leirberghe Manu aka Berner Sennenhond

Asper

Van Lancker Marie aka Nyala

Asper

Gidsen- & verkennersleiding:
Bryon Thijs (TV) aka Kodiak

Sint-Janslaan 82, Asper

Thienpont Jana aka Zwaan

Ouwegem

Claeys Jarno aka Eekhoorn

Asper

Cnockaert Xandro aka Olifant

Asper

Wandels Tijl aka Bosbok

Nederename

De Rycke Benoît aka Carancho

Zingem

0472/69 97 84

0494/32 64 37

0476/07 32 97

Scouts Asper
Waar je zoveel kan ontdekken!
Steenweg 47, 9890 Asper
www.scoutsasper.be

