
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scouts Asper 
Waar je zoveel kan ontdekken! 



 

VOORWOORD 
 

 
 

Lieve scoutertjes,             

 Beste ouders,  

Dit is alweer het derde boekje! We hebben weer een heleboel leuke activiteiten gepland,                

dus lees zeker verder als je te weten wil komen wat we voor jullie in petto hebben… 

Helaas zijn we nog steeds niet verlost van het stomme virus. Voorlopig moeten we al onze                    

vergaderingen buiten organiseren. Kom dus zeker altijd warm genoeg gekleed. We proberen te zorgen            

voor overdekking, maar kunnen dit niet altijd garanderen, dus een regenjas is ook zeker geen                     

overbodige luxe in ons prachtige Belgische weer… 

Naar jaarlijkse traditie gaan we binnenkort schaatsen met de hele groep en onze overheerlijke                      

mattentaartenverkoop komt eraan! 

We hopen dat alles weer zo snel mogelijk een beetje “normaal” wordt, maar samen maken we er                  

sowieso een onvergetelijke tijd van! 

 

Wij kijken er alvast heel erg naar uit! 

 

Een stevige scoutsielinker, 

De leiding van Scouts & Gidsen ‘Nele’ Asper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BELANGRIJKE 

DATA 
 

 

 

 

Schaatsen 

zaterdag 5 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 maat prijs 

KIDS T-shirt 7-8j (122-129 cm) 

9-11j (134-146 cm) 

12-14j (152-164 cm) 

€15 

KIDS trui 7-8j (122-129 cm) 

9-11j (134-146 cm) 

12-14j (152-164 cm) 

€25 

VOLWASSEN T-shirt S, M, L €18 

VOLWASSEN trui S, M, L €32 

Scoutsdas  €5 

Jaarkenteken  €1 



 
 
 
 

    

     
 
 

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

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


 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

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

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


KAPOENEN 
 
 

Dag lieve kapoenen!  

Dit is alweer het derde boekje… wat vliegt de tijd!  

Lees snel verder, want er komen enkele speciale dingen aan         

 

Zaterdag 22 januari  

18u30 – 20u30 @scoutslokaal 

We kunnen nog niet veel verklappen over het spel van vandaag…  

Maarrrrr als je iets lichtgevend of fluorescerend aantrekt, krijg je misschien wel een voordeel in het spel. 

Oh ja… trek ook warme kleren aan als je niet wilt bevriezen ;) 
 

 

Zaterdag 29 januari 

18u30 – 20u30 @scoutslokaal 

Moppentrommel        

1) De Pizzeria 

Jantje bestelt een pizza bij de pizzeria. 'Wil je hem in 4 of 12 stukken?, vraagt de pizzabakker.                                       

'Graag in 4, antwoordt Jantje, 'want 12 kan ik er echt niet alleen op.' 

 

2) Twee slakken zijn aan het wandelen. 'Doei, ik ga hier oversteken', zegt de een. Zegt de andere:                               
'Nee, niet doen! Morgen komt de bus!' 
 

Zaterdag 5 februari 

15u30 – 17u30 @Kristallijn (Warmoezeniersweg 20, Gent) 

Woehoew! We gaan schaatsen!! Heb jij dat al ooit eens gedaan?  

Voor alles een eerste keer ;)          

Geen paniek, de leiding is er om jullie recht te houden.  

We spreken af om 15u30 aan de Kristallijn (Warmoezeniersweg 20, Gent). 

Carpoolen is een must! Gelieve €6 cash mee te nemen. Vergeet ook zeker geen 
handschoenen en dikke kousen aan te doen, en een das of trui van onze scouts, 
zodat er niemand verloren loopt ;)  

Jullie mogen hier dan terug worden opgehaald om 17u30.  

 



Zaterdag 12 februari 

10u – 12u @scoutslokaal 

Hebben jullie al een vriendje of vriendinnetje? Vandaag spelen we het grote liefdesspel, want het is bijna  

Valentijn natuurlijk! We gaan er een gezellige, liefdevolle vergadering van maken, dus kom allemaal goed gehumeurd  

en voooool liefde toe <3 

 

Zaterdag 19 februari  

Mattentaartenverkoop (geen vergadering)  

Heb jij onze overheerlijke mega super lekkere en zeeeeer beroemde  
mattentaarten al eens geproefd? Neeeee??  

Wel dan is dit het ideale moment, want het is weer zover! Vandaag gaan we 
weer rond van deur tot deur,  

zodat iedereen er van kan genieten…   

Woon jij niet in de buurt, weet je niet zeker of er iemand zal thuis zijn op 
het moment dat we komen aanbellen of  

wil je gewoonweg voor de hele familie en vriendengroep een voorraad 

inslaan?  

Wel dan kan je al op voorhand bestellen, zodat je ze zeker niet misloopt! Meer info vind je op www.scoutsasper.be 

Helaas is de leiding wel druk in de weer vandaag, waardoor er geen vergadering is… Maarrrr niet getreurd,  

want volgende week zijn we er al weer terug om heel veel plezier te maken ;)  

 

Zaterdag 26 februari  

14u15 – 17u @voetbalveld 

Toffe dierenweetjes: 

-Eekhoorns planten elk jaar duizenden bomen doordat ze vergeten waar ze hun eikels hebben verstopt. 
 

-Zeeotters houden elkaars handje vast terwijl ze slapen om niet weg te drijven. 
 

- Koeien hebben beste vriendjes. 
 

- Koeien produceren meer melk wanneer ze naar kalmerende muziek luisteren.  
 

Wat is jullie favoriete dier?                            

 

Zaterdag 5 maart  

14u30 – 17u @scoutslokaal 

Sheeesh dabdab, esketitttt, yolo, wafa, swag. Vandaag komen al deze coole woorden van pas. Zijn jullie tandjes wel goed 
gepoetst?? Hebben jullie er zin in? De leiding kijkt uit naar de vergadering en heeft een fantastisch leuk spel voorbereid.                 
Kom verkleed als jullie favoriete tekenfilmfiguur naar de scouts en wie weet zal de grote boze wolf braaf zijn!!                                         
Een mogelijke tip voor het spel: hoeveel is 15 maal 23?? En wat is het lievelingseten van Kabouter Plop? 

 



Zaterdag 12 maart  
14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

De mensen, de feestjes, de vrijheid, het Coronavirus… 12 maart 2020… Het was de laatste dag zonder die vervelende   
Corona-regels… Maar alles veranderde toen het Coronavirus aanviel. Alleen de Kapoenen van Scouts Asper                                            
konden het virus verslaan, maar die moesten toen 2 jaren in hun kot blijven. De jaren gingen voorbij en de Kapoenen werden 
groter en sterker. Dus vandaag is het moment aangebroken dat zij het lelijke virus zullen verslaan!  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vrijdag 18 - zondag 20 maart  
Vr 19u – Zo 11u @Scouts Were di Melsen (Kerkwegel 24, Merelbeke) 

Joepieeee! We gaan op weekend!! Wij hebben er alvast heel veel zin in!  
Meer info volgt via Gimme… 
!Opgelet! Op het moment dat dit boekje gepubliceerd wordt, mogen weekends met overnachting nog steeds niet doorgaan 
volgens de huidige Coronamaatregelen. Wij hopen natuurlijk dat het tegen dan wel weer mag.  
Maar voorlopig is dit dus nog onder voorbehoud… 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dit was het dan voor het derde boekje! Het 4e en laatste boekje komt er al bijna aan…                                                                          

Maar niet getreurd, want er staan nog heel veel leuke dingen op jullie te wachten         

 

ANOA – CAPITANO – FODI – GNOE – KONGONI – KONIJN – PONY – RELMUIS



 

WOUTERS 

 
 
Zaterdag 22 januari  

18u30 – 20u30 @scoutslokaal 

Zien jullie daar ook iemand achter die bomen verstopt? Wie zou dat zijn? 

Ohnee een wilde Bergduivel kwam tevoorschijn en zorgde ervoor dat de boel in brand  
staat… HELPPPPP !!!!! 
Ash: De enige manier om hem te kunnen vangen en de boel te blussen is met WATER! 

 

Zaterdag 29 januari 

18u30 – 20u30 @scoutslokaal 

 
Leiding Gaai heeft tijdens de grote winterschoonmaak een schatkaart op de zolder van het  
scoutslokaal gevonden. Leiding Spreeuw werd snel op de hoogte gebracht hiervan en samen  
met de voltallige wouterleiding werd er besloten dat we deze schat samen met de Wouters 
 zouden gaan zoeken... 

 
Hebben jullie ook zin in de spannend zoektocht naar de schat? Kom deze avond dan zeker 
naar ons lokaal. Raap al je moed samen, want hand in hand met je beste vrienden en vriendinnen  
gaan we het avontuur tegemoet. 

 
PS: Vergeet zeker je stapschoenen, zaklamp en dikke jas niet, want je weet nooit waar 
zo’n schatkaart ons overal kan brengen. 

 
 

Zaterdag 5 februari 

15u30 – 17u30 @Kristallijn (Warmoezeniersweg 20, Gent) 

Prijs: €6 

Niet te vergeten: handschoenen, sjaal en muts.  

Geen handschoenen/geld = niet schaatsen! 

Geluk zit in kleine dingen, in ijsbloemen op het raam 

Samen schaatsen gaan 

Geluk zit in warme choco of in een fijn boek  

Geluk zit in het gewone, het wacht om de hoek. 

 

 

 



 

 

Zaterdag 12 februari 

9u45 – 11u45 @voetbalveld 

Jajaaa jullie raden waarschijnlijk al wat we vandaag zullen vieren.  
Vandaag staat alles in teken van de liefde en vriendschap!!. 
Kom dus verkleed in thema Valentijn en wij vragen Cupido om je te verbinden met jullie ware partner!  

Wie weet vind je die wel op de scouts ;) 

 

Zaterdag 19 februari  

Mattentaartenverkoop 9u30 – 17u @scoutslokaal 

Vandaag moeten we vroeg uit de veren  

         en onze beste verkooptrucjes bovenhalen. 
We gaan helemaal naar Geraardsbergen en terug  
voor de lekkerste mattentaarten van het hele kabouterbos!!  
Hopelijk zijn jullie er ook bij om ons een handje (of twee) te helpen  
bij het rondbrengen van deze lekkernijen! Vergeet niet dat we  
buiten zullen rondlopen, dus kleed je lekker warm  
en in perfect uniform! 

 

Zaterdag 26 februari  

14u30 – 17u15 @kerk 

Eskeeeeetiiiiit, neeeeneee het is niet eskeeeetitttt maar Eskiiiiiimmoooooooooo.  
Een beetje zoals Leeeeeeooooooo, iedereen komt als je Leo roept! Maar bij ons is            
het Eskiiiiimooooooooo, iedereen komt als je Eskiiiiimooooo roept! Dus geef gehoor  
aan deze lokroep: 

ESKIIIIIMOOOOOOOO, 
ESKIIIIMOOOOOOO....  

 
Zaterdag 5 maart  

14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

Vandaag is een dag vol verrassing, een dag van onwetendheid en spanning.  

Een dag waarop niets zeker is en alles kan.  

Een dag vol plezier en drang naar spel, samen met de leiding weet je wel?  

Voor mij nog zo’n dag graag, telkens opnieuw!  

Vol spel en spanning, een dag als nieuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zaterdag 12 maart  
14u15 – 17u15 @brug Zingem – kerk Asper 

Trek je wandelschoenen maar aan en hou je waterflesje maar 
alvast klaar, want wij gaan op stap.  
De verwilderde natuur van Zingem gaan verkennen! Door 
woeste rivieren, slingeren aan lianen en het  
opnemen tegen de wildste dieren! Misschien spotten we wel 
een Saiga of een Mustang!! 

!Opgelet! Jullie worden verwacht aan de brug van Zingem, 

maar mogen terug worden opgehaald aan de kerk van Asper.  
 
 

 

Zaterdag 19 maart  
14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

Dames en heren, appels en peren! 
Maak jullie klaar voor de wedstrijd van het jaar: Wouters got Talent! 
Presenteer aan ons je grootste talent en misschien val je wel in de prijzen! 

Niks is te gek, alles mag, breng alle attributen mee die je nodig hebt (je paard, viool, vleugelpiano,…)  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Dit was het al weer…  

Maar wat zie ik daar? Oh! Het is het vierde boekje dat in aantocht is! 
 
Toedelssss! 

 
SPREEUW – STELTKLUUT – GAAI – MERLO – VOS – MUSTANG – SAIGA – KIANG – BERGDUIVEL – EKSTER 
 
 

  



 

 
 

 
 
 

 
  



 JONGGIVERS 
 

 

JONGGIVEEEEEEERS!!!! 

We zitten al in het derde boekje van dit jaar?!?! 

Het aftellen kan beginnen!! Nog 26 zaterdagen te gaan en  

dan vertrekken we op het mega fantastische super kei  

leuke tentenkamp!!! JOEPIEEEEEE 

Xxx 

 

22 januari 2022 

-> 14u15 tot 17u @voetbalveld 

Jantje mag bij zijn oma en opa gaan slapen. Als hij naar bed gaat,      

vraagt hij aan opa: “Opa, ben jij van karton?” Opa antwoordt dat                  

hij niet van karton is. “Oma, ben jij dan van karton?” “Nee Jantje,                           

waarom vraag je dat?” “Mijn papa zei dat ik bij twee oude dozen                                

ging slapen vanavond …” 

29 januari 2022 

-> 18u30 tot 20u30 @lokaal 

Er waren eens twee gekken in de woestijn. De ene gek had een                  

autodeur bij zich. De andere vroeg waarom hij die deur                                          

meesleurde. Antwoordt de ene gek “Als het straks te warm wordt,                            

dan kan ik een raampje open zetten!” 

 

 

 

 



5 februari 2022 

-> 15u30 tot 17u30 @Kristalijn (Warmoezeniersweg 20, Gent) 

Een duizendpoot wilde ook eens gaan schaatsen. Helaas, toen hij al zijn 

schaatsen aan had was het al zomer! 

Vandaag gaan we schaatsen, JOEPIE! Meer info volgt op Gimme! 

 

12 februari 2022 

-> 7u00 tot 9u00 @locatie wordt nog meegedeeld via Gimme! 

Een parkwachter gaf instructies aan een groep wandelaars. Hij 

waarschuwde: “Het is niet uitgesloten dat u een grizzlybeer tegen           

komt. Maar grizzly’s gaan mensen meestal uit de weg, en daarom                 

is het goed als u een aantal belletjes aan uw rugzak bevestigt.                          

Dan horen ze u aankomen en krijgen ze de kans om te vluchten. In                          

de kampwinkel kunt u belletjes kopen voor twee Euro per stuk. Als                         

u uitwerpselen van een grizzlybeer op uw pad vindt, kunt u maar                        

beter maken dat u wegkomt!” “Maar hoe weten we of het de poep                           

van een grizzly is?” vroeg een van de wandelaars. “Oh, geen                      

probleem. Dat ziet u meteen. Uitwerpselen van de grizzly’s zitten                     

namelijk vol met belletjes” 

 

19 februari 2022 

Mattentaartenverkoop -> 9u30 tot 17u @lokaal 

Jantje heeft voor het eerst zelf appeltaart gebakken. 

Mama proeft en zegt: 'Je appeltaart is heel lekker, maar er zitten                         

geen stukjes appel in.' 

Waarop Jantje antwoordt: 'Maar mama in hondenkoekjes zitten                             

toch ook geen honden!' 

!! PS: voor iedereen die geen zin heeft in appeltaart of                           

hondenkoekjes, vandaag verkoopt Scouts Asper (jullie dus xp)                            

terug de overheerlijke mattentaartjes waar Asper en omstreken al                           

een jaar op wacht!! Allen paraat dus! (Meer info volgt op Gimme) 

 

 



26 februari 2022 

-> 14u30 tot 17u15 @lokaal 

Er komt een vrouw een kledingwinkel binnen. 

Ze loopt naar de verkoopster, een blondje, toe en zegt: 

"Ik wil graag die jurk in de etalage passen", waarop de                              

verkoopster zegt: "Mevrouw, we hebben ook pashokjes, hoor!" 

 

5 maart 2022 

-> 14u30 tot 17u15 @lokaal 

1) Hoe noem je een koninklijke drol? 

2) Waarom mag een boom niet voetballen?                                        

3) Wat is de voornaam van E.T.?  

 

12 maart 2022 

-> 11u30 tot 13u30 @lokaal 

Er lopen twee aardappels over straat. De ene is aan het huilen, en                    

de andere vraagt waarom hij weent. “Mijn papa zit in de puree!”                          

!!! vergeet vandaag zeker niet €2 en een lege maag mee te                                

brengen naar de scouts!!  

19 maart 2022 

-> 14u30 tot 17u15 @lokaal 

Twee apen zit in het bad. Zegt de ene aap “oe oe oe oe”.                           

Antwoordt de andere: “doe er dan wat koud water bij!” 

 

 

 

We zitten al aan het einde van het derde boekje?!?! De tijd                                                

gaat echt veel te snelllllll wejoooowwww!! Nog 17 zaterdagen                                                                  

tot we op kamp vertrekken!! Spannend!!!! 

 

Antwoorden:  

Een majeschijt. 

Omdat hij geschorst is! 

Jodela 



MAAAAR niet getreurd, voor het scoutsjaar eindigt staat ons keileuk 

jonggiverweekend op de planning!! AAAAAH ZIN IN!!! 

-> zet het weekend van 8 april 2022 tot 10 april 2022 alvast                                           

in jullie agenda want dan zijn wij weg!!  

Naar waar? Een verrassing!  

Hihihi doeeeeeeeei jonggivertjes, we <3 you!! 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
   
 

 
  



GIVERS 

 
 

GIVEEEEEEERS!!!! 
 

We zitten al in het derde boekje van dit jaar?!?! 

Het aftellen kan beginnen!! Nog 26 zaterdagen te gaan en 

dan vertrekken we op het mega fantastische super kei 

leuke tentenkamp!!! JOEPIEEEEEE 
 

xxx 

 

Zaterdag 22 januari  

14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

Vinokourov in het centrum. 

Valverde zet zich recht. 

Tom Boonen komt eruit. 

Tom Boonen pakt nu over. 

Tom Boonen óver Valverde! 

Tommeke Tommeke Tommeke wat doe je nu? 

Tom Boonen gaat wereldkampioen worden 

Tom Boonen gaat wereldkampioen worden 

Tom Boonen op 1 

Tom Boonen op 1 

Tom Boonen is wereldkampioen! 

 
 

Zaterdag 29 januari 

14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

Typ deze link eens in en je komt misschien te weten wat er te doen is vandaag xoxo 

https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ  
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ


 

 

Zaterdag 5 februari 

15u30 – 17u30 @Kristallijn (Warmoezeniersweg 20, Gent) 

Seg, das schaatsen vandaag. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel enkele 
dingen meehebben: 

€6 

Handschoenen, zonder mag je niet op de piste xp 

het adres is: Warmoezeniersweg 20 - 9000 Gent. 

Omdat dit natuurlijk niet meteen naast de deur is, wordt carpoolen 
aangeraden (das ook leuker omdat 

je dan je vriendjes wat langer ziet xp). Als je met je vriendjes het ijs nog 
niet durft te betreden dan zijn 

ouders zeker toegelaten om mee op het ijs te gaan om je handje vast te 
houden, maar ook zij moeten 

natuurlijk betalen! Je ouders in de bar dumpen is ook altijd een optie. 

 

Zaterdag 12 februari 

9u – 11u @scoutslokaal 

Vandaag tellen der 10 geboden 

Gij komt om 9u 

Zijt weg om 11u 

Brengt .. euro mee 

Ge eet nog niet 

Brengt uw schoonsten keuken schort mee 

Zijt in het bezit van een mondmasker 

Gij draagt nog steeds warme kleren 

Komt gij? Schrijft gij dan in 

Voor gij iets aanraakt, wast gij u handen 

Der is geen 10 prenk 

De link voor de inschrijvingen komt later nog online op Gimme en in de Whatsappgroep. 

 

Zaterdag 19 februari  

Mattentaartenverkoop 9u30 – 17u @scoutslokaal 

God schiep de aarde 

God schiep het woud 

God schiep de leraren 

Ach iedereen maakt wel eens een fout. 

 

Na deze mooie boodschap, vandaag verkopen we mattentaarten dus iedereen op post! 

Er wordt ’s middags eten voorzien en dat is zelf gratis dus dan zou ik zeker afkomen! 

 



 

 

Zaterdag 26 februari  

14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

 
Smaken verschillen 

Twisten bestaan 

Ik ben wie ik ben 

En gij kunt op uwen kop gaan staan 
 

~ Alain Vandam 
  

Zaterdag 5 maart  

14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

5 maart das dus niet zomaar nen dag eh, das dus den dag da 

er een raket langs jupiter vloog en den eerste revolver werd gemaakt 

en Michael van Gerwin eeft nen 9-darter gegooid, 

weetwel me zo van die pijlkes naar een bord gooien tot ge 501 hebt 

ma da dus in 9 worpen. Ma dus zoal ik al gezegd heb nen vree specialen dag eigenlijk. 

 

Vrijdag 11 – Zondag 13 maart  
Vr 19u30 – Zo 11u @Chiro Ludiek Landegem 

Wajoow, een gans weekend weg van huis ofwat? 
Jawel, dit weekend gaan we er eens op uit naar het prachtige Landegem. 
Alle info rond het weekend komt later online, wat we wel al kunnen zeggen is dat er op vrijdagavond 
11 maart afgesproken wordt aan het lokaal van Chiro Ludiek Landegem, Stationstraat 9A, 9850 

Landegem.(waarschijnlijk rond 19u30) Het weekend loopt weer op zijn einde op zondag 13 maart 
(waarschijnlijk rond 11u00). Houd deze dagen zeker vrij, want het wordt een weekend van ongeziene 

tofheid! 
Dit alles natuurlijk onder voorbehoud, want op het moment dat we dit schrijven mogen weekends nog 
niet doorgaan . We keep u posted! 
 

 
 



 
 

Zaterdag 19 maart  
14u15 – 17u @De Barst Gavere 

Ewa drerries!! Wij gaan die margies uit da prutsdorpke Gaverkantje eens tonen hoe dat echt moe eh! 
Maakt maar daje in ouwen marginaalste training aan den Barst komt opdagen en zegt niets door aan 

den Gaton en den Eddy eh anders zijn we misschien ook nog geschareld lijk den Pol. 

 

 

 

Xoxo 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 0472/69 97 84 

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 0494/32 64 37 

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 0476/07 32 97 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scouts Asper 
Waar je zoveel kan ontdekken! 

 
Steenweg 47, 9890 Asper 

www.scoutsasper.be 

http://www.scoutsasper.be/

