
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scouts Asper 
Waar je zoveel kan ontdekken! 



 

VOORWOORD 
 

 
 

Lieve scoutertjes,             

 Beste ouders, 

Het is zo ver… Dit is alweer het laatste boekje van het scoutsjaar. Wat is de tijd voorbij gevlogen! 

Het was een speciaal jaar waarin ons veel beperkingen werden opgelegd.  

Maar voorlopig zijn we weer vrij om alles zoals vanouds te laten doorgaan! 

Er staan dan ook nog een heleboel leuke activiteiten en evenementen gepland.  

En natuurlijk niet te vergeten: het scoutskamp!! 

 

Noteer alvast de belangrijke data in je agenda zodat je niets hoeft te missen! 

 

 

Een stevige scoutsielinker, 

De leiding van Scouts & Gidsen ‘Nele’ Asper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

BELANGRIJKE  DATA 

 
 

districtsdag 

zaterdag 16 april 2022 

Quiz  

vrijdag 22 april 2022 
 

Scoutsfuif aspèr totale  

zaterdag 23 april 2022 
 

slotactiviteit + BBQ 

zaterdag 14 mei 2022 

kampinfoavond 

zaterdag 21 mei 2022 (19u: huisjeskamp / 20u: tentenkamp) 
 

Huisjeskamp (kapoenen & wouters) 

zondag 3 – zaterdag 9 juli 2022 
 

Tentenkamp (jonggivers & givers) 

maandag 18 – vrijdag 29 juli 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 

 
 

  OMG! Het laatste boekje van dit scoutsjaar… Gelukkig zeker niet het minste!  

Lees snel verder want er staan nog super veel leuke dingen gepland! 

En niet te vergeten… Ons huisjeskamp komt er ook al bijna aan, JOEPIE!! 

 

Zaterdag 26 maart 

14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

Waar komen jullie toch vandaan? 

Waar de smurfenhuisjes staan 

Hebben jullie ook een eigen taal? 

Ja die spreken wij allemaal 

Doen jullie iets dat wij niet durven? 

Ja want wij zijn echte smurfen 

Dit is een lied met een leuk refrein. 

Jullie zijn groot en wij zijn klein. 

De fluitsmurf begint 

Ja, zing maar na! 

La la la 

En nu de tweede stem... 

La la la 

En nou allemaal! 

La la la 

 

Zaterdag 2 april 

14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

Vandaag wordt het een fantastisch geweldig ongezien spel!! Misschien zijn er wel enkele verrassingen te krijgen :))  

Is dat nu de Paus die daar rondloopt aan de Kerk? Of was dat toch Gnoe die in zijn onderbroek passeert op de fiets? 

Kom zeker af als je wilt weten wat we gaan doen ;) 
 

 



 

 

Zaterdag 9 april 

8u15 – 17u15 @station Gavere-Asper 

Met de trein naar Oostende, tjoeketjoeketuut!  

Maar neeeeen, we gaan niet naar Oostende… We gaan naar de Zoo!! De Zoo van Antwerpen! 

Jullie kunnen (verplicht) inschrijven via de link die nog volgt op Gimme. 

We spreken af aan het station van Gavere-Asper om 8u15. Hier mogen jullie terug worden opgehaald om 17u15.  

Wat neem je mee? 

- Lunchpakket  

- Kids-ID 

- Scoutssjaaltje en/of -trui en/of -hemd 

- Kledij, aangepast aan het weer 

- €14 cash/PayConiq (betalen voor vertrek) 

- Een goed humeur! 

 

Zaterdag 16 april 

Districtsdag 

Vandaag is de dag waar we allemaal naar uitgekeken hebben… Districtsdag!  

De battle der battles! We zullen ze daar ne keer gaan bewijzen da Asper toch wel DE ALLERBESTE SCOUTS  

van de Vlaamse Ardennen is!  

Kom ons versterken!! 

Meer info volgt nog via Gimme       

 

Zaterdag 23 april  

14u – 16u @Zaal De Racing, Gavere (Aspèr Totale)  

Omg party partyyy! Aspèr Totale presentssss DE KINDERFUIF!! 

Tickets ADK: €3 (excl. hapjes & drankjes) 

Doors: 14u-16u 

Kom gezellig met ons feesten!!  

 

Zaterdag 30 april  

14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

Wij zijn piraten van de zee 

En al wie zin heeft vaart maar mee 

Wij zijn piraten, piraten 

Piraten van de zee 

 

Kom vandaag verkleed als piraat en krijg een voordeel in het spel… AAARGH! 



 

 

Zaterdag 7 mei  

14u15 – 17u @voetbalveld 

Klaar om je vuil te maken? Laat de echte scout in je naar boven komen!  

Trek je allervuilste kleren maar aan en zeg aan mama en papa dat ze een plastiekje over de  

zetel leggen als ze jullie terug komen ophalen           

 

Zaterdag 14 mei  

9u15 – 17u30 @station Gavere-Asper / scoutslokaal (Slotactiviteit + BBQ) 

Oohn… vandaag is het al de laatste activiteit van het scoutsjaar      

DE SUPER-MEGA-COOLE-FANCY-TOFFE-LEUKE SLOTACTIVITEIT!! We trekken met z’n allen naarrrrr… 

BAAAAH, dat zeggen we nog lekker niet        

 
Wat we wel al kunnen zeggen: 

- Kom om 9u15 in perfect uniform naar het station van Gavere-Asper 

- Breng €2 cash mee 
- Neem een lunchpakket, zonnecrème, petje, zwemkledij en kledij aangepast aan het weer mee in je rugzak 

- Jullie mogen om 17u30 terug worden opgehaald aan het scoutslokaal 

- Trek ‘s avonds met z’n allen naar de overheerlijke BBQ op het lokaal (meer info volgt via Gimme) 
 
 

Zo… Dit was het dan, het scoutsjaar zit er op…  

Of toch nietttt! Binnen een dikke anderhalve maand zitten we al lekker met z’n allen samen op 
huisjeskamp! SUPERMEGALEUKKKK!! 

Hou Gimme goed in de gaten, zodat je zeker geen info mist. 

 
En voor nu… peace out xxx 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

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



 

WOUTERS 

 
 

Het is alweer zover, het laatste boekje van het jaar… maar niet getreurd,  

we maken er samen nog een avontuurlijke en spannende beleving van!! 

 

Zaterdag 26 maart 

14u15 – 17u @De Barst 

Hoge golven, windkracht 10.  

Storm op zee, storm op zee! 

Nergens is de zon te zien. 

Storm op zee, storm op zee! 

 

Vandaag spelen we het grote piratenspel, kom verkleed  

en haal je innerlijke piraat in jezelf naar boven! 
 

 

Zaterdag 2 april 

14u30 – 17u15  @scoutslokaal 

Dit wordt een dag vol verrassingen, alles kan en alles mag, niets moet!!!   
Zijn jullie al minstens even benieuwd als ons? Kom dan zeker naar het lokaal om te ontdekken wat  

die grote verrassing wel niet zou kunnen zijn! 

 

Zaterdag 9 april 

8u15 – 17u15 @station Gavere-Asper 

Met de trein naar Oostende, tjoeketjoeketuut!  

Maar neeeeen, we gaan niet naar Oostende… We gaan naar de Zoo!! De Zoo van Antwerpen! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Om mee te gaan moet je je verplicht inschrijven via de link die nog volgt op Gimme! 

We spreken af aan het station van Gavere-Asper om 8u15. Hier mogen jullie terug worden opgehaald om 17u15.  

 

Wat neem je mee? 

• Lunchpakket  

• Kids-ID 

• Scoutssjaaltje en/of trui en/of hemd 

• Kledij, aangepast aan het weer 

• €14 cash/PayConiq (betalen voor vertrek) 

• Een goed humeur! 

 

Vrijdag 15 – zondag 17 april 

Vr 19u30 – Zo 11u @Kermisstraatje 40, Evergem (Wouterweekend) 

WIEHOEW, we gaan op scoutsweekend!! We kunnen wel al verklappen waar we dit jaar naartoe zullen gaan…  

jajaaa, je raadt het nooit….  

We gaan naar EVERGEMCITYYY!!!  

Dit weekend brengen wij een bezoek aan het mooie Evergem en gaan wij daar samen vertoeven in hun prachtige lokaal.  

We spreken om 19.30u af in Evergem en de leden mogen zondag terug worden opgehaald om 11.00u. 

Meer info rond de inschrijvingen en het weekend zelf volgt nog via Gimme! 

 

Zaterdag 23 april  

14u – 16u @Zaal De Racing, Gavere (Aspèr Totale) 

Dit weekend vieren wij feest met iedereen uit Gavere en omstreken, ook jullie zijn  

welkom op onze geweldige  
kindernamiddag!!  

Wat moet je weten? 

INKOMSTPRIJS: €3 (excl. hapjes & drankjes) 

Deuren gaan open van 14u tot 16u, kom dus zeker op tijd voor dit spetterende 
feestje!!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 30 april  

14u15 – 17u @voetbalveld 

GEEF ACHT!!! 

Vandaag staat er een dag vol discipline, uitdaging en kracht op ons te wachten.  

Trek je beste legerkostuum aan en verzamel in formatie aan het voetbalveld!! 

 

Zaterdag 7 mei  

14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

WAAAUUUWW het is zó mooi weer buiten, ik krijg het er direct helemaal warm van!!  

Had ik maar een manier om mij nu eventjes te verfrissen… Misschien een duik in het zwembad?  

Maar dat heb ik helemaal niet…  

Kom gewoon naar de scouts met een extra tshirt en een handdoekje en we vinden er wel iets op!! 

 

Zaterdag 14 mei  

9u15 – 17u30 @station Gavere-Asper / scoutslokaal (Slotactiviteit + BBQ) 

Het is alweer zover, de ALLERLAATSTE activiteit van het scoutsjaar… Wat zullen we jullie toch missen, MAAR niet getreurd,  

want dat betekent dat ons huisjeskamp voor de door staat!! Laten we er daarom nog een spetterende dag samen van  

maken en in schoonheid afsluiten aan het scoutslokaal met een lekkere BBQ (meer info volgt nog via Gimme)!! 

Wat je zeker niet mag vergeten: 

• We verzamelen om 9u15 stipt in perfect uniform aan het station van 

Gavere-Asper 

• Je moet €2 cash meebrengen 

• Neem een lunchpakket, zonnecrème, petje, zwemkledij + handdoek en 
kledij (aangepast aan het weer) mee in je rugzak 

• Om 17u30 spreken we terug af aan het scoutslokaal en kunnen jullie 
worden opgehaald. 

 
 
 
 
Wij zien jullie met volle goesting terug op kamp in juli!  

We kijken er alvast enorm naar uit, tot dan!! 
 

XXX 
Dé wouterleiding 

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



 
 
 

 
 

 
 
  



 JONGGIVERS 
 

 

Na dit boekje (en de saaie examens) vertrekken we op tentenkamp!!  

JOEPIEEEEEE, WIJ HEBBEN ER ECHT ZOOOVEEL ZIN IN! 
!Tip van dit boekje!: leer alle weetjes over de leiding maar uit jullie hoofd, dit kan jullie  

een groooot voordeel geven op kamp!! 

 

Zaterdag 26 maart 

14u15 – 17u @voetbalveld 

Daag joggies, 
Voor mij mag je aaaltijd een goeie lasagne maken want dat vind ik enooorm lekker.  
Vergeet ook zeker als nagerecht geen lekkere tiramisu want dat is het eerste wat ik controleer op de menukaart :D  
als je daarbij een bord in het appelblauwzeegroen of muntgroen gebruikt kan mijn humeur al niet meer kapot! 
 

 

Zaterdag 2 april 

14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

Mijn lievelingseten is iets heel simpel maar o zo lekker. Daarom kan je me altijd blij maken met een goeie 

ovenschotel heten Duvel. In dit gerecht kan je ook mijn lievelingskleur terugvinden.  

Het zit namelijk in de appelmoes en de puree (Kleur geel duss).  

Ik was vroeger sterspeler bij Gavere Asper, maar heb dan toch voor sterleiding gekozen in scouts Asper.  

In mijn vrije tijd ga ik graag gaan fietsen en badmintonnen. 
 

Vrijdag 8  - zondag 10 april 

Vr 19u – Zo 10u30 @Chiro Trefpunt Merelbeke (Jonggiverweekend) 

Hallokes, hier ben ik weer! Omdat dit het laatste boekje is, wordt het tijd dat jullie mij leren kennen hihi         

Ik luister heel graag naar muziek en het liefst muziek waar je met mee kan zingen! Lezen doe ik ook heel graag,  

ook al vinden de meeste dit maar saai      Mijn lievelingskleur is pastel paars en mijn lievelingseten is witloof uit de oven       

Naast de scouts, spreek ik ook heel graag af met mijn vrienden om veel te babbelen!  

Ziezo nu kennen jullie mij al een beetje beter en zullen jullie mij niet vergeten        

 

 



EXTRA INFO OMTRENT WEEKEND: op Gimme zal er binnenkort een inschrijvingsformulier voor jonggiverweekend verschijnen. 

Nadat uw kind is ingeschreven, zullen jullie een bericht krijgen met de details.  

Belangrijke info die we jullie nu al meegeven: de jonggivers mogen komen om 19u met een volle buik. 

Zondag mogen ze terug worden opgehaald om 10u30! Het weekend gaat door in de lokalen van Chiro Trefpunt in Merelbeke. 

 

Zaterdag 16 april 

Districtsdag 

Joww ik ben iemand met bruin haar, ben nog niet de oudste van de leiding, maar zit wel al bij de oude garde.  

Ik studeer nog altijd: mijn master science of *. Ik ga niet zeggen wat, want anders gaan jullie het direct weten. ;).  

Ik eet graag spaghetti en noodles. Dans heb ik gedaan, maar moet meer van mijn lui gat komen de laatste tijd hahaha  

ik kan dus geen comebacks maken, maar ik probeer mijn best hihi oke doei! 

 

Zaterdag 23 april  

Geen vergadering: vandaag zijn jullie allemaal welkom op de kinderfuif  

(of ’s avonds op Aspèr Totale) in de Racing!! 

Zaterdag is voor mij de beste dag van de week, wantja het is dan scouts natuurlijk!!  

Ik hou er ook van om samen met vrienden te zijn en mijn trouwe viervoeter lucie is mijn beste vriend      .  

Mijn favo kleur is blauw en ik hou van jouw ;)) 

 

Zaterdag 30 april  

14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

Van pasta en knuffels word ik heeeeeel gelukkig. Ik studeer criminologie  en kijk graag naar Netflix in mijn vrije tijd.  

Mijn tekstje staat bij 30 april omdat deze dag het dichtste bij mijn verjaardag ligt, 2 mei! 

 

Zaterdag 7 mei  

14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

Olaaa! Mijn hobbies zijn scouts en karate. Mijn lievelingseten is frikandon met kriekjes.  

Mijn lievelingskleur is #0FFFD0 ook wel gekend als R:5.88% G:100% B:81.57%. 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 14 mei  

9u15 – 17u30 @station Gavere-Asper / scoutslokaal (Slotactiviteit + BBQ) 

Als ik honger heb eet ik graag pizza. Gezellig met vrienden. Mijn lievelingskleur is bordeaux.  

In mijn vrije tijd ga ik wel eens graag naar het buitenland. Af en toe kan ik ook genieten van een goed boek.  

Rarara wie ben ik? 

 

Voor meer info over de activiteit van vandaag: kijk bij de kapoenen 😊  

 

 

Hihihi doeeeeeeeei jonggivertjes, we <3 you!! 

 

 
 

 

 

                                           



GIVERS 

 
 

Zaterdag 26 maart 

14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

 
 

 

Zaterdag 2 april 

14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

Vandaag is het dan eindelijk zo ver, de dag dat de vrouwen van de meisjes, de mannen van de jongens,  

de schapen van de bokken en de mietjes van de durvers onderscheiden worden.  

Vandaag zetten jullie de eerste echte stap naar het leidingsleven. Want oja vandaag gaan jullie zowaar leiding geven!  

VANDAAG IS DE DAG! 

TODAY IS THE DAY! 

C'EST AUJOURD'HUI LE JOUR! 

HEUTE IST DER TAG! 

DANAS JE DAN! 

 
En dit is een foto om u zin te doen krijgen in kamp. 

 



 

 

 

Zaterdag 9 april 

14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

1. Honing kan niet bederven. 

2. De bijbel is het meest gestolen boek der boeken. 

3. Het woord stewardess is het langste woord dat je met je linkerhand op de linkerkant van je toetsenbord kunt typen. 

4. In 2015 stierven er meer mensen door het maken van een selfie dan door aanvallen van haaien. 

5. Muggen veroorzaken van alle dieren de meeste doden. 

6. Je kunt niet én snurken én dromen tegelijkertijd. 

7. In je slaap kun je niet niezen of aandrang krijgen om te poepen. 

8. Het vogeltje van Twitter heet Larry. 

9. Over vogels gesproken? Vogels plassen niet. 

10. Een mannelijke ballerina heet een ballerino. 

 

Zaterdag 16 april 

Districtsdag 

Naam Waarde 

Uw vraag 
aan 

7 

Naam ???? MEGA BONUS ➡️ https://www.evernote.com/shard/s680/sh/bc65b417-55fe-4227-e958-

f0341ab3e6a8/a6e460ed8916a1320fac4c0a47608bc2? 

E-Mail diamortsora@mail.ru 

Bericht ???? MEGA BONUS ➡️ https://www.evernote.com/shard/s680/sh/bc65b417-55fe-4227-e958-

f0341ab3e6a8/a6e460ed8916a1320fac4c0a47608bc2? 

Privacy 1 

IP - 

Datum 15.03.2022 (14:27) 

Ziezo, na dit tof berichtje kunnen wij u niet veel meer meedelen dan dat het vandaag Districtsdag is,  

aangezien wij nog niet weten waar en wanneer, dus de rest van de info nog volgt! 

 

 

 

 



 

Zaterdag 23 april  

21u30 – 03u @Zaal De Racing, Gavere (Aspèr Totale) 

🎶 Elke dag is er reden voor een feestje 

Elke dag dus ook vandaag 

Als jij wil weten met wie we waar gaan stappen 

Dan is het antwoord op die vraag 

ALS WE GAAN DAN GAAN WE MET Z’N ALLEN 

DE KROEGEN OVERVALLEN 

WIE GAAT ER MET ONS MEE? 🎶 
 

Zaterdag 30 april  

Meer info volgt 

Vandaag gaan we op uitstap. Voorzie dus de volledige dag vrij!  

We geven op tijd alle info door, maar het wordt een unieke en onvergetelijke dag            

Zaterdag 7 mei  

14u30 – 17u15 @scoutslokaal 

1. tleevn es vo de rappe zeitn boer en jie stook zinn trektur in 2de ! 

2. De liefde van de man gaat door de maag zeitn boer en ie at zin vrouwe ip 

3. asse kan veugeln kanse vliegn zeitn boer en n smeet zn wuf deur d’rutte 

4. Lachen is gezond zeitn boer, en ie ging pret gaan plantn! 

5. stront es geld zeitn boer en ie skeet zinne portemonnee vul!! 

6. skerven bringn geluk zeitn boer en ie smeet zijn wuf deur de veranda 

7. Zoad is zoad zeitn boer en n stok e maiskolve in zn wuf 

8. glas es glas zeitn boer, en ie dronk ut zin serre 

9. een OL is een OL zeitn boer en ie kroop ip z’n gjete 

10. Kit get zeitn boer, en ie gavet were 

11. Miljaar gij ku zagen, zei den boer… en je gaf ze wuf e planke 

12. heb je ze verleid? vroeg zinne moat, banink zeitn boer, ze lag drec goed!! 

13. frut is gezond, zeitn boer en ie gaf zn wuf e pirre 

14. “Liefde is blind,” zei de boer en hij vree met z’n varken 

15. Eetn is eetn zeitn boer en je reedt zen tracteur in fritn 

16. Zand derover zei den boer, en ie begroef zin wuf 

17. kwil u kussn , zeitn boer en ie pakte zijn wuf aar kussn af! 

18. kwil n jeete poezze zeitn boer en ie smeet zin kat int vier 

19. ti vwor ol de koein gelik zeitn boer, en je stak zin wuf butn 

20. Stront doe groeien zei de boer en ie smeerde et tussen zijn benen 

21. Ip mie kundje bouwen zeitn boer, en kapte cement in zin mulle! 

22. den tid vliegt zeitn boer tegn zin wuf, en ie smeet de wekker noar eure kop 

23. “Pesten is de liefde bemesten”zeitn boer en ie kakte ip zen wuf! 

24. Me wuf is lekker zeitn boer eje beet e stuk ut eur neuze 

25. Tis al ‘n oede doze ant wordn zeitn boer en ie smeet ze wuf by’t oed papier 



 

 

Zaterdag 14 mei  

9u15 – 17u30 @station Gavere-Asper / scoutslokaal (Slotactiviteit + BBQ) 

Vandaag gaan we ergens naartoe, met iedereen samen. Daarna gaan we ziek veel vlees eten op de BBQ.  

Meer weten we eigenlijk ook niet, dus zoals altijd laten we dat dan wel weten vanaf wij ook iets weten.  

Groetjes en houdoe! 

 

 

 

 
 

Ziezo, dit was ons laatste boekje 😭. Maar elk einde is een nieuw begin,  

en dus is het nu massaal uitkijken naar het SCOUTSKAMPPPPP.  

We C U there, of allez eerder op de camioninlading! Doedelzzzz  

 

 

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/

