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We beginnen samen weer aan een nieuw scoutsjaar. Een jaar vol 
nieuwe ambities, nieuwe doelen en nieuwe ideeën. Het begin van een 
scoutsjaar is natuurlijk voor iedereen speciaal. Startende leden komen 

in een heel nieuwe wereld terecht, de rest leert nieuwe vriendjes, 
waarden en regels kennen, eerstejaars leiding kunnen niet op van de 
spanning en enthousiasme voor de eerste activiteit, maar ook de al 

meer ervaren leiding komt misschien bij een nieuwe tak terecht.

Daarom willen wij jullie met deze Wie-is-Wie al een beetje wegwijs 
maken in ons komende jaar. Hier leert u onze werking, onze tradities, 
onze evenementen en ook onze leidingsploeg kennen. Een ploeg waar 

we ook dit jaar trots op mogen zijn, één met veel nieuwe gezichten.

Dit jaar start ook weer met een nieuw jaarthema: Das Goesting!
We staan dit jaar stil bij de drijvende kracht achter scouting en achter 

ons eigen engagement. Wat motiveert ons? Waarom ga ik naar de 
scouts? Waarom blijf ik naar de scouts gaan? Door hierover na te 
denken en te bespreken, geven we een boost aan onze motivatie.

Stevige linker
De groepsleiding

Jeffrey, Niels, Jos, Jeroen

Welkom
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Zin in Scouting
Elke scout of gids heeft wel een eigen reden om aan scouting te doen. 
Misschien werd jij wel lid om ook in het weekend plezier te maken met 
je klasgenoten. Of wil je graag nieuwe vaardigheden ontwikkelen of 
jezelf beter leren kennen? Alles kan en mag bij de scouts!

Kiezen voor Scouting
"Scout of gids zijn" brengt verwachtingen met zich mee. Met grote en 
kleine daden zetten ze zich in voor zichzelf, elkaar en de wereld. 
Samen helpen we bij de afwas op kamp, troosten we bij heimwee of 
zetten we een financiële actie op voor mensen die extra steun nodig 
hebben.

Talenten in de verf
We ontdekken elkaars talenten. We geven elkaar erkenning voor wat 
we kunnen. We vieren elkaars unieke kwaliteiten bij onze belofte, 
totemisatie en andere rituelen. Appreciatie geeft een boost aan onze 
motivatie. Bij de scouts is het elke dag complimentjesdag.

Scouting doe je samen
Samen staan we sterker dan alleen. We halen motivatie uit elkaars 
gezelschap en vrolijken elkaar op wanneer het eens minder gaat. Onze 
gezamenlijke successen leiden tot een hechte band. We maken samen 
werk van een goede groepssfeer, waarin iedereen welkom is.

Scouts als identiteit
Je bent lid van een grote groep mensen met gezamenlijke waarden en 
normen. Met ons uniform laten we zien wie we zijn en waar we voor 
staan. Tijdens onze wekelijkse activiteit, op Dag van de Jeugdbeweging 
of tijdens een uitwisseling met een buitenlandse scoutsgroep.

Scouting is niet zomaar een hobby, het is een levensstijl. We weten 
van aanpakken, blijven niet bij de pakken zitten, zoeken naar 
oplossingen en gaan samen de grootste uitdagingen aan. Hiervan 
plukken we in ons dagelijks leven de vruchten. Scouting is niet voor 
even, maar voor het leven. DAS Goesting!

DAS goesting!
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Over scouting
“Wij zijn Scouts en Gidsen, jongens en meisjes, elk met een eigen 

verhaal. Iedereen kan erbij. We gaan samen op verkenning en durven  
tuimelen in het leven. De natuur is onze troef. We geloven in onszelf, 
in elkaar en in iets meer. We spelen een spel dat niet luchtledig is, in 
vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met groot plezier en kleine daden 
komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen. 
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige 
wereld.”

Dit is de missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Via scouting geven 
we jongeren een hoopvol uitzicht op de toekomst, op een bestaan dat 
de moeite waard is. Via scouting helpen wij om de wereld een beetje 
beter achter te laten dan we hem gevonden hebben.

Scouting is buitenspelen en samenleven. Het laat kinderen en jongeren 
de kans om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen 
inzetten voor elkaar en voor de samenleving.

Scouting steunt op vijf basispijlers: engagement, zelfwerkzaamheid, 
medebeheer, ploegwerk en dienst. De verschillende takken vormen 
hierrond een groeikader, waar ze telkens anders ingevuld worden.

Dit vormt de rode draad doorheen onze methode.

Dit alles wordt jaarlijks uitbundig gevierd, dit jaar op vrijdag
21 oktober. Op deze dag draagt ieder lid, leiding en oud-lid
trots hun uniform naar school of het werk en tonen we dat
scouts toch dat tikkeltje beter is. Dit gaat in veel steden en
scholen gepaard met een gemeenschappelijk ontbijt/lunch.
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De Scouts is een grote internationale jeugdbeweging met 55 miljoen 
leden verspreid over 223 landen, opgericht in 1907 door Robert 
Baden-Powell. Onze groep (Scouts en Gidsen Maaseik) vormt hier al 
sinds 1930 een klein deel van, maar innig verbonden met iedereen.

Wij vormen samen met 9 andere groepen het district Grevenbroek. 
Een district wordt gecoördineerd door districtscommissarissen, die 
met de anderen districten en de gouw communiceren. De gouw is de 
bundelingen van de verschillende districten. Scouts Maaseik is 
aangesloten bij gouw Limburg, dat de overkoepeling is van 5 districten.

In totaal bestaan er 12 gouwen over heel Vlaanderen die samen ‘het 
verbond’ vormen. Aan het hoofd van het verbond staat een 
verbondscommissaris en -voorzitter en met hen een heel team dat de 
eindverantwoordelijkheid draagt voor heel Scouts en Gidsen 
Vlaanderen en hun financiële en pedagogisch beleid uitstippelen. 

Een groep bestaat doorgaans uit verschillende takken van kinderen die 
2 of 3 jaar in leeftijd van elkaar verschillen. Bij ons zijn dit de 
kapoenen, de kawelpen, de jonggivers en de givers. Hierna worden de 
meeste voor verschillende jaren leiding. Enkele onder hun nemen dan 
de belangrijke taak op zich als groepsleiding.

Scouts en Gidsen 
Vlaanderen - Maaseik
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Deze jongens en meisjes van 6 tot 8 jaar, oftewel het
1e en 2e leerjaar, zijn nog erg jong en onschuldig.

Spelenderwijs ontdekken we samen met hen de wereld,
een wereld vol spel, fantasie, creativiteit en expressie.
We spelen in op hun impulsiviteit, het reageren zonder nadenken op
wat ze zien en horen. Zo ontdekken ze wat het is om scout of gids te zijn. 

De leiding stapt elke zaterdag mee in hun wonderlijke leefwereld en 
samen genieten we van ieders fantasie. Leren samenspelen en naar 
elkaar luisteren zijn dan ook de basisregels die we hen willen meegeven.
Hun namen zijn gebaseerd op het boek
“De Steen van Nowan” van Marc De Bel,
speciaal geschreven voor de kapoenentak.

Hét hoogtepunt in een kapoenenleven?
Voor de eerste keer op kamp! 
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Jeroen Schouteden (“Toto”)
Expressief Winterkoninkje
04-01-1998

0498 52 26 68
Werk: Infrabel

Ervaring
Kap  4      Kaw 0
Jong  0     Giv 3

Leukste scoutsmoment:
Buitenlandskamp Kroatië 2013

Luka Hendrikx (“Nala”)
Zachtmoedige Nandoe
09-04-2001

0494 31 11 02
Studie: Pedagogische 
Wetenschappen

Ervaring
Kap  2   Kaw 1
Jong  1  Giv 0

Leukste scoutsmoment:
Buitenlandskamp Schotland 2016
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Wouter Swennen (“Vevo”)
Behulpzame Seriema
07-09-2004

0485 86 67 01
Studie: Handels-
wetenschappen

Ervaring
Kap  1   Kaw 0
Jong 0   Giv 0

Leukste scoutsmoment:
Buitenlandskamp Montenegro 
2019

Maartje Slangen (“Gigi”)
Welwillige Springbok
04-10-2005

0476 40 62 24
Studie: Humane 
wetenschappen

Ervaring
Kp 0       Kw 0
Jg 0       Gv  0

Leukste scoutsmoment:
Douchen in de stortregen na de 
2-daagse, Recht 2021

Sitha Schrijvers (“Kora”)
Zorgzame Wasbeer
03-02-2005

0476 07 28 65
Studie: Bio-esthetiek

Ervaring
Kap   0    Kaw 0
Jong  0    Giv 0

Leukste scoutsmoment:
Al zingend met poolnoodles door 
stortregen rennen, Wirtzfeld 2019

Brent Surleraux (“Xebo”)
Bedaarde Lampongaap
06-07-2005

0499 74 30 71
Studie: Bouw en 
hout wetenschappen

Ervaring
Kap  0   Kaw 0
Jong 0   Giv 0

Leukste scoutsmoment:
Buitenlandskamp Noorwegen 
2022



‘Kawelpen’ komt van kabouters en welpen, de meisjes- en
jongenstak van 8 tot 11 jaar, oftewel het 3e tot 5e leerjaar.

Ze zitten vol fantasie, willen graag de wereld door andere
ogen leren ontdekken en krijgen reeds volop eigen ideeën.
Hun vrienden worden belangrijker en ze leren voor elkaar te zorgen.

De leiding zorgt iedere week voor een spannende en uitdagende 
activiteit waarbij samenwerking vrijwel altijd centraal staat. 
De leiding heeft allemaal namen uit “Jungle Book” van Kipling.
Net als Mowgli met zijn dierenvrienden, beleven ze talloze avonturen.

Hét hoogtepunt in een kawelpenleven?
Hun kawelpentotem krijgen! 
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Lars Berx (“Tabaqui”)
Eerlijke Kookaburra
07-10-1995

0494 32 70 97
Werk: Wegenbouw

Kap   0      Kaw 1
Jong  1      Giv 1

Leukste scoutsmoment:
Buitenlandskamp Noorwegen 2022

Robin Simons (“Hathi”)
Onstuimige Tarpan
19-08-2003

0476 28 47 54
Werk: Tuinonderhoud

Kap   1      Kaw 1
Jong  0      Giv 0

Leukste scoutsmoment:
Alle kampen en weekendjes

Bram “Jos” Slootmaekers
(“Shere Khan”)
Pientere Stokstaart      08-01-1999

0479 45 54 16
Studie: Dierenzorg

Kap   0      Kaw 2
Jong  3      Giv 1

Leukste scoutsmoment:
Jonggiverkamp Wirtzfeld 2014
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Jarne Vanderveken (“Rama”)
Zachtaardige Panda
23-12-2005

0468 43 87 99
Studie: Industriële 
wetenschappen

Kap   0      Kaw 0
Jong  0      Giv 0

Leukste scoutsmoment:
Groene rijst eten, Wirtzfeld 2019

Wout Truijen (“Raksha”)
Fiere Caracara
14-12-2005

0468 34 33 29
Studie: Wetenschappen-
Wiskunde

Kap   0      Kaw 0
Jong  0      Giv 0

Leukste scoutsmoment:
Buitenlandskamp Noorwegen 2022

Siem Kaes (“Elymos”)
Zelfzekere Vos
01-03-2005

0468 22 59 88
Studie: Sociaal technische 
wetenschappen

Kap   0      Kaw 0
Jong  0      Giv 0

Leukste scoutsmoment:
Buitenlandskamp Noorwegen 2022

Miek Praet (“Baloe”)
Onstuimige Kapucijnaap
30-04-2005

0476 70 04 92
Studie: Wetenschappen-
Wiskunde

Kap   0      Kaw 0
Jong  0      Giv 0

Leukste scoutsmoment:
Afwassen na gehaktballen, Gouvy 2018

Fien Paesmans (“Leela”)
Vlijtige Impala
20-04-2005

0470 44 69 50
Studie: Latijn-
Wetenschappen

Kap   0      Kaw 0
Jong  0      Giv 0

Leukste scoutsmoment:
Geëscaleerde waterspelletjes



De jonggivers zijn jongens en meisjes tussen 11 en 14 jaar,
oftewel 6e leerjaar tot 2e middelbaar. Dit is de spannendste tak.

Ze leren hun eerste tafel sjorren, vuur maken en op een
houtvuur koken. Ze leren samenwerken, verkennen, ondernemen, 
engagement tonen, overleggen en zich voor anderen inzetten. Kortom, 
alle scouteske vaardigheden worden hen tijdens deze jaren 
aangeleerd, ze ontdekken stilaan wat scouting echt inhoudt.

De leiding is al wat meer ervaren en werkt avontuurlijke
spellen uit, ze focussen op je eigen talenten en kunnen.
Ze tonen dat iedereen deel uitmaakt van een geheel en
iedereen nuttig is. De jonggivers leren zichzelf beter
ontdekken en zien hun vrienden hetzelfde doen.

Hét hoogtepunt in een jonggiverleven?
Hun officiële totem krijgen! 
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Gunnar Gijsels
Toegewijde Golden Retriever
19-02-2001

0478 01 47 90
Studie: Energie 
technologie

Ervaring
Kp 0       Kw 3
Jg 1       Gv  0

Leukste scoutsmoment:
Buitenlandskamp Noorwegen 
2022

Thibo Brouns
Geëngageerde Zebra
26-11-2002

0495 90 70 83
Studie: Burgerlijk 
ingenieur-architect

Ervaring
Kp 0       Kw 3
Jg 0       Gv  0

Leukste scoutsmoment:
Buitenlandskamp Montenegro 
2019
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Tom “Pino” de Haas
Hulpvaardige Bergbever
08-10-1999

0476 35 02 16
Werk: Horeca 
medewerker

Ervaring
Kp  1       Kw 3
Jg 1       Gv  0

Leukste scoutsmoment:
Eerste kamp als leiding en 
Buitenlandskamp Schotland 2016

Mathieu Deluyker
Zorgeloze Spitsvogel
11-05-2002

0476 45 46 47
Studie: Groen 
Management

Ervaring
Kp 0       Kw 3
Jg 0       Gv  0

Leukste scoutsmoment:
Buitenlandskamp Montenegro 
2019

Marlies Claessens
Teruggetrokken Strandloper
04-01-1993

0495 38 12 89
Werk: Vrolijke 
mens

Ervaring
Kp 0       Kw 3
Jg 4       Gv 2

Leukste scoutsmoment:
Eerste kapoenenkamp toen we 
maar met 3 meisjes waren

Sibe “Deez” Eerdekens
Genegen Wasbeer
17-04-2004

0474 11 34 06
Studie: Fysica

Ervaring
Kp 0       Kw 1
Jg 0       Gv  0

Leukste scoutsmoment:
Buitenlandskamp Montenegro 
2019



‘Givers’ is ontstaan door het samenvoegen van de gidsen en 
verkenners, de meisjes- en jongenstak van 14 tot 17 jaar,
oftewel het 3e tot 5e middelbaar, en is de meest mature tak.

Givers bieden we alle kansen om te bewijzen wat ze in hun mars 
hebben. Ze vormen een hechte groep en leren met vallen en opstaan 
hoe ze onvergetelijke herinneringen creëren. Grootse projecten, maar 
ook gezellig samen zijn en uit de bol gaan kleuren hun scoutsdag. 

Hun leiding is de meest ervaren en probeert hen dan ook uit te dagen. 
Op deze manier bouwt iedere generatie voort
op de vorige. De givers zijn van alle markten
thuis en leren welke doelen ze zich kunnen
stellen voor de rest van hun leven.

Hét hoogtepunt in een giverleven?
Op buitenlandskamp!
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Jeffrey Segers
Bescheiden Mus
25-04-2000

0489 98 08 68
Studie: Bio-ingenieur

Ervaring
Kp 3       Kw 0
Jg 1       Gv 1

Leukste scoutsmoment:
Buitenlandskamp Noorwegen 
2022

Niels Eerdekens
Sereen Sikahert
29-04-2000

0470 58 73 74
Studie: Bio-ingenieur

Ervaring
Kp 2       Kw 1
Jg   2       Gv  0

Leukste scoutsmoment:
Kampvuur als laatstejaars 
jonggiver

Marnik Albrechts
Zelfzekere Zilvermeeuw
11-03-2000

0471 35 75 88
Studie: Geneeskunde

Ervaring
Kp 0       Kw 2
Jg   2       Gv 1

Leukste scoutsmoment:
Trolltunga, Buitenlandskamp 
Noorwegen 2022

Sule Smits
Bedrijvige Slangenhalsvogel
22-01-2001

0479 13 75 68
Werk: zelfstandig 
kapster

Ervaring
Kp 3       Kw 0
Jg 0       Gv 1

Leukste scoutsmoment:
Buitenlandskamp Noorwegen 
2022



De leidingsploeg bestaat uit een 20-tal geëngageerde
meisjes en jongens, die op vrijwillige basis wekelijks
activiteiten organiseren. Daarnaast zijn ze allemaal actief
in werkgroepen voor de organisatie van evenementen.
Ook gaan ze regelmatig naar vormingen, bijeenkomsten
met andere scoutsleiders en zelf op leidingsweekend.

Sommige onder hun nemen de zware, maar dankbare taak op zich als 
groepsleiding om alles in goede banen te leiden.

Hier wordt de scouts meer dan een hobby, namelijk een 
vriendengroep waarmee je alles kunt doen. Je gaat samen op vakantie, 
feesten, naar de film, studeren, shoppen en veel meer!

“Eens scout, altijd scout” en veel oud-leiding blijft dan ook actief als SIS 
(scout in steun). Ze zijn altijd bereikbaar voor tips en advies, springen 
bij als er een leidingstekort is en helpen bij de grotere evenementen. 
Want geef toe, niemand kan de scouts 1, 2, 3 loslaten.
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Afgelopen zomer hebben onze givers een prachtige reis gemaakt. 
Omdat het weer 3 jaar is voordat dit opnieuw plaats vindt, wouden we 
van deze plaats gebruik maken om te tonen wat deze reis inhield.

De eerste 4 dagen spendeerden we in de Tijgerstad, Oslo. We 
zwommen in de fjord, bezochten talloze musea, genoten van het 
uitzicht op ons dakterras en huiverden van de supermarkt prijzen.

Buitenlandskamp
Noorwegen 2022
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Hierna begon onze reis naar het Westen, met de Oslo-Bergen trein. 
Een treinrit dwars door de bergen, over plateaus en langs schilderijen 
van landschappen. Sommigen moesten zelfs een traantje wegpinken. 
Onze eerste stop was Fläm en daarna Voss, waar we geraft hebben.

Dan was het met de bus weg en begon onze wandelreis langs de 
Hardangerfjord. Van Kinsarvik, langs Lofthus naar Odda en terug. De 
Husedalen in Kinsarvik bleek een goede opwarming, de 
Munketreppene vanuit Lofthus een ware uitdaging en de Trolltunga
vanuit Odda was de kers op de taart!
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Activiteiten
Activiteiten vinden doorgaans plaats op zaterdagmiddag van 14:00 tot 
16:30 aan de lokalen op Sportlaan 26, 3680 Maaseik. Mocht dit 
doorgaan op een andere dag, uur of locatie, dan laten we dit op tijd 
weten. Check dus zeker iedere week de facebookpagina en probeer op 
tijd te komen zodat we tijdig kunnen starten met de spellen!

We gaan ook regelmatig naar het bos van Siemkensheuvel en het 
centrum van Maaseik. Maar andere steden, andere velden, 
speeltuinen en de Maasplassen zijn zeker geen onbekend terrein.

Voorzie steeds kleren die vuil mogen worden en vergeet zeker niet 
iedere week je uniform aan te doen.

Belofte
“Scouting, vrije tijd die niet vrijblijvend is”.

Het is waarschijnlijk de moeilijkste zin uit onze missie. Het is de zin die 
verwijst naar ‘schouders eronder’. Engagement, je inzetten voor 
anderen en de groep, is één van de basispijlers van scouting. 

En de belofte is hét moment om zeer expliciet jouw doelen en 
prioriteiten vast te leggen en te delen met de groep.

Beloftes worden gedaan bij de kapoenen, kawelpen en jonggivers.
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Totemisatie
De totemisatie is een belangrijk moment binnen een scoutsleven. 
Hierbij krijgt een Scout of Gids een totem, een naam die volgens de 
leiding zijn of haar karakter beschrijft.

Deze totem bestaat uit een dierennaam, voorafgegaan door een 
‘voortotem’, een bijvoeglijk naamwoord dat een extra eigenschap 
toevoegt of benadrukt. Het dier waarmee de totem gevormd wordt, 
heeft volgens het totemboek dezelfde karaktertrekken en 
eigenschappen als de drager van deze totem. Het bijvoeglijke 
naamwoord benadrukt een bepaalde karaktertrek die niet of 
onvoldoende vermeld wordt bij het totemdier, maar wel aanwezig is in 
het karakter van de persoon die de totem krijgt. 

De totemisatie gebeurt volgens een vast ritueel met groot kampvuur, 
doorgaans tijdens het laatste jaar van de jonggivers. Aan het krijgen 
van een totem gaat een totodag vooraf. Op deze dag moet de ‘toto’ 
bewijzen dat hij of zij waardig is om een totem te krijgen. De ‘toto’ 
moet respect tonen, zware opdrachten voltooien en vooral zichzelf 
blijven. De leiding probeert juist die eigenschappen uit de ‘toto’ te 
krijgen die belangrijk zijn in de gekozen totem.
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Evenementen
Overgang

11 september

Familiedag
15 oktober

Dit is de naam van onze startactiviteit, deze gaat altijd door op de 2e

zondag van september. Reeds bestaande leden zijn in de voormiddag 
al welkom voor een laatste activiteit met de oude groep. Hierna is er 
een klein middagmaal en is iedereen welkom, ook familie en vrienden. 
Dan volgt een grote formatie, het gezamenlijk ‘overgooien’ en 
‘onderkletsen’. Gevolgd door de eerste activiteit in de nieuwe groep.

Dit is het ideale moment om in
te schrijven, vragen te stellen,
uniformen te bestellen en
kennis te maken met ouders,
leden en leiding. Er zullen
genoeg leiding rondlopen
en standjes zijn voor al jullie vragen!

Mocht u zich ondertussen afvragen wat uw kind nu eigenlijk doet 
iedere week, wie de vriendjes zijn, wie de leiding is en waar al de vuile 
vlekken, stenen en takken iedere week vandaan komen. Dan bent u 
van harte welkom op onze jaarlijkse gezinsactiviteit. Hier doen wij een 
tocht of aangepaste activiteit waar u ook deel van uitmaakt, samen 
met uw kind. Het format is ieder jaar anders, de opzet niet: leer elkaar 
en de vereniging een beetje beter kennen!
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Scoutsrestaurant
19 & 20 november

Om iets voor onze sympathisanten te doen en direct wat geld in het 
laatje te krijgen, organiseren we elk jaar een scoutsrestaurant. Alle 
gerechten worden zelf ter plekke vers gemaakt. De laatste jaren 
bestond het menu uit friet videe, spaghetti, soep en een dessert. Wees 
benieuwd naar met welk menu en welk concept we dit jaar afkomen!

Sinterklaas
3 december

Dat alle leiding ieder jaar braaf is, is vanzelfsprekend. Om te weten of 
de leden ook braaf zijn geweest komt de Sint met zijn pieten ieder jaar 
langs om ons een bezoekje te brengen!

Misschien heeft hij wel
iets lekkers bij voor ons
allemaal!



Evenementen

Kennedymars
8 april

Wie aan scouts denkt, denkt ook aan wandeltochten.
De bekendste uit onze regio is de Kennedymars, een
jaarlijkse wandeling van 80 km vanuit Sittard (NL).
Ieder jaar wandelen er leden en leiding mee.
De wandelaars van deze tocht komen ook
door Maaseik en zij die niet meewandelen
staan dan iedereen aan te moedigen
en water te geven voor het stadhuis.
Hier is ook altijd wat randanimatie en
iedereen is welkom om langs te komen! 
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Verkoopactie
februari/maart

Onze organisatie draait het hele jaar door
op volle toeren dus hiervoor organiseren
wij doorheen het jaar een verkoopactie.
Dit is af en toe een nieuw concept en we
hopen hiermee onze kas te spijzen.



Groepsactiviteit
29 april

BBQ/slotactiviteit
13 mei

Een dag om ieder jaar opnieuw naar uit te kijken. We doen dan een 
speciale activiteit op verplaatsing. In het verleden zijn we naar de 
dierentuin geweest, een gigantische speeltuin, een pretpark, Bokrijk, 
zelfs Brussel. Wat het dit jaar zal worden, blijft voorlopig een 
verrassing.

Een geslaagd scoutsjaar mag natuurlijk uitgebreid gevierd worden, dit 
doen we vanaf nu met een BBQ aan onze lokalen met voor elk wat 
wils. Alle leden zijn welkom, maar ook alle ouders, vrienden en andere 
familie. We hopen hiermee de periode tot kamp te overbruggen en de 
kampen nog toffer te maken.
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Kampen

Klein kamp
Kapoenen & kawelpen

5 - 9 juli & 3 - 9 juli

De kampen zijn het hoogtepunt van het jaar en worden voor de rest 
van hun leven gekoesterd, vraag maar aan de (oud)leiding!

De data liggen ieder jaar ongeveer hetzelfde en de plaatsen zijn nooit 
te ver. Eens in de 3 jaar gaan de givers op Buitenlandskamp, kijk zeker 
eens naar de foto’s van afgelopen jaar in Noorwegen! Ieder kamp 
heeft ook een thema en iedereen wordt aangemoedigd om 
verkleedkleren of attributen rond dit thema mee te nemen.

Na de paasvakantie mogen jullie een infoavond en kampboekje 
verwachten, een bezoekje van de leiding thuis is ook altijd mogelijk.

Het eerste kamp is van de kapoenen en de kawelpen. Zij gaan samen 
op kamp, maar de kapoenen komen doorgaans 2 dagen later. Zij 
slapen hier nog in gebouwen met bedden en met normaal sanitair en 
keuken. Deze locatie ligt bijna altijd in Limburg, de kinderen worden 
daarom ook persoonlijk afgezet en we zien vaak meer moeite bij de 
ouders dan bij de kinderen bij het afscheid.
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Groot kamp
Jonggivers & givers

21 - 31 juli

Het tweede kamp is van de jonggivers en givers, zij gaan samen op 
tentenkamp. Zij slapen dus in tenten op een wei. Hier leven, spelen en 
koken ze samen. Ze leren sjorren, tenten opzetten, vuur maken en 
komen in contact met de natuur. Ze gaan ook op 2 daagse wandeltocht 
door de regio. Het kamp is voor vele leden een waar avontuur en 
hebben eerder heimwee naar kamp als ze terug thuis zijn.

Dit is meestal in Wallonië op max. 2u rijden.
Dus laat ze maar oefenen op hun Frans!
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Buitenlandskamp
Givers
2025



Inschrijven
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Nieuwe leden mogen drie keer proberen alvorens in te schrijven, we 
vragen dan wel om eerst een paar contactgegevens achter te laten.

Stap 1: Gegevens doorgeven
U gaat naar onze site en klikt op ‘inschrijven’, dit wijst u door naar de 
inschrijfpagina. Hier vindt u alles wat u nodig heeft.

Gelieve ons op de hoogte brengen bij wijzigingen in deze gegevens.

Stap 2: Lidgeld betalen
Dit kan u doen door het juiste bedrag over te schrijven op

IBAN: BE65 7350 0521 0096 BIC: KRED BE BB
Mededeling: Naam van lid + tak (leeftijdsgroep)

We vragen dit lidgeld te betalen tegen 15 oktober.

Stap 3: Medische fiches/individuele steekkaarten
Belangrijk voor weekendjes en kampen is het invullen van de medische 
gegevens, deze kunt u online terugvinden op de ‘Groepsadministratie’. 
Hier kunt u registeren/inloggen met de nodige gegevens, lidnummer 
kunt u aan ons vragen en staat ook op de lidkaart.

Voor 2022-2023 bedraagt het lidgeld €50 per lid. Dit bestaat uit €34,4 
voor verzekeringen tijdens elke scouts- & gidsenactiviteit en kunnen we 
beroep doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
Als groep vragen wij €15,6, dit wordt direct apart gezet en gaat volledig 
terug naar de leden in de vorm van activiteiten, traktaties of het kamp.

Als een lid aansluit na 1 maart wordt het lidgeld gehalveerd tot €25.

Het lidgeld
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Scouting op maat

Mutualiteiten en
fiscale attesten

De gemakkelijkste oplossing is kijken naar wat uw mutualiteit u kan 
aanbieden qua terugbetalingen. Dit is anders voor CM, Solidaris, OZ, 
LM …, met ieder hun eigen papieren. Tegenwoordig neem iedere 
mutualiteit ook een los attest aan en is het dus niet nodig om met het 
exacte papier naar ons te komen. Deze attesten kunnen wij u perfect 
via mail bezorgen, voor ieder weekendje, kamp en voor het lidgeld.

Nog een extra oplossing is een fiscaal attest, wij mogen dit uitgeven 
voor alle kinderen onder de 14j. Dit zorgt ervoor dat activiteiten met 
overnachting (weekendjes/kampen) gelden als kinderopvang en dit 
aangegeven kan worden bij uw belastingen. Dit is wel een officieel 
formulier dus vraag dit tijdig aan om door ons in te laten vullen.

Dit initiatief bestaat voor gezinnen die het financieel niet makkelijk 
hebben. Gezinnen in schuldbemiddeling of verbonden aan het OCMW, 
personen met recht op verhoogde tegemoetkoming, alleenstaande 
ouders, alleenwonende leden, leden verbonden aan een instelling…

Lidgeld op maat (automatisch na aanvinken)
Je betaalt maar €10 lidgeld, na 1 maart wordt dit €5.

Uniform op maat (automatisch na aanvinken)
Je krijgt korting in Hopper Winkels met je lidnummer (te vinden op je 
lidkaart), 60% voor een hemd en 50% voor een broek, rok of trui.

Fonds op maat (aan te vragen bij leiding)
Je krijgt 2/3 korting op weekendjes, kampen en andere activiteiten. 
Scouts en Gidsen Vlaanderen betaalt 1/3 en de scoutsgroep ook 1/3.

Verblijf op maat (aan te vragen bij leiding)
Je krijgt extra korting wanneer wij in een Hopper Jeugdverblijf verblijven.



Het uniform
Net als alle andere scouts en gidsen dragen ook wij trots een uniform. 
Hiermee toon je dat je lid bent en verwijs je naar de waarden van de 
beweging. Een uniform geeft leden en leiding de mogelijkheid om 
verbonden te zijn, met de vrijheid om iets persoonlijks toe te voegen.

Elke groep heeft een groepsdas met hun eigen kleurencombinatie, zo 
kan je zien bij welke groep een scout of gids hoort. Die van ons zijn 
groen en rood, naar de originele kleuren van stad Maaseik.

Bij de jongste 2 takken (kapoenen en kawelpen) is enkel het dragen 
van een sjaaltje verplicht. Bij de oudste 2 takken (jonggivers en givers) 
dragen de leden verplicht een sjaaltje en het welbekende scoutshemd.

Dit wordt vaak aangevuld met een groen T-shirt en trui, met ons 
klassiek gele logo op de achterkant. De leiding heeft dan weer hun 
modernere leidingstruien, gepersonaliseerd met hun eigen totem.

In de Hopper winkels en site (“hopper.be”) van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen vind je nog meer accessoires terug zoals: groene korte en 
lange broeken, groene welpen petjes, hoeden …

Hoe bestellen?
De kledingverkoop verloopt via onze website, daar is alles uitgebreid 
op terug te vinden. De eerste paar zaterdagen zullen wij voor en na de 
activiteit met paskledij buiten staan. Later mag u hier altijd iemand van 
de leiding over aanspreken, dan helpen wij u met plezier verder.
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1. Oude jaarkentekens (kunnen ook op de rugzijde geplaats worden)
2. Jaarkenteken in verband met het jaarthema
3. Takkentekens
4. Groepslintje “Scouting van Eyck Maeseyck”
5. Vlaamse en Limburgse leeuw
6. Internationaal scouts- of gidsenkenteken
7. Lintje België en Europa
8. Belofteteken (enkel nadat het lid zijn belofte heeft gedaan)
9. Scouting label
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Plaats op het hemd



Scouts digitaal
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Natuurlijk moeten wij alle informatie ook met jullie kunnen delen. Dit 
doen wij via onze site, Facebook, Instagram, Flickr en soms via mail.

Site: www.scoutsmaaseik.be
Hier posten we wekelijks onze activiteiten, onze evenementen 
en vindt u alle informatie terug over onze werking.

Facebook: Scouts en Gidsen Maaseik
Hier posten we wekelijks onze activiteiten en maken we vaak 
reclame voor onze evenementen en andere acties.

Instagram: scoutsmaaseik
Hier posten we voornamelijk foto’s van onze kampen en kunt u 
ook ieder kamp volgen via onze verhalen.

Flickr: Scouts en Gidsen Maaseik
Hier posten wij al onze foto’s en kunt u ook alle foto’s van 
vorige jaren terugvinden, duik maar in ons archief!

Mail: scoutsmsk@gmail.com
Hierop kunt u ons altijd bereiken, maar sturen ook wij af en toe 
infomailtjes en vragen.



Slotwoord
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Hopelijk heeft u veel bijgeleerd en bent u volledig klaar voor het 
nieuwe jaar! We zien elkaar vast en zeker nog eens terug op 1 van 

onze talloze activiteiten!

U mag ons altijd contacteren voor meer persoonlijke vragen of 
problemen op groepsleidingmsk@gmail.com.

Stevige linker
De groepsleiding

Jeffrey, Niels, Jos, Jeroen

Bedankjes
Chris Alberts voor de illustraties en achtergronden
Jeffrey Segers voor de nieuwe inhoud en design

Stoppende leiding 
Simon Stef Luca Lou

Bedankt voor alles, jullie zijn
altijd van harte welkom!
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