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Beste ouders en leden 

In dit infoboekje vind je een algemene voorstelling van de verschillende 

takken. Hierbij een klein woordje uitleg wanneer de vergaderingen 

plaatsvinden, hoe het kamp eruit ziet, en andere praktische regelingen. 

De leiding wordt ook per tak voorgesteld. Ten slotte bevindt de 

feestkalender van ons 75-jarig bestaan zich achteraan dit infoboekje. 

Met vele groeten en een stevige linker 

De leidingsploeg  
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Contactgegevens 

Adres  

Scouts en Gidsen Michiel de Ruyter 

Vliet 20A 

9961 Boekhoute 

Vzw (verantwoordelijk voor het terrein) 

vzw@scoutsboekhoute.be 

Peter Vande Moortele  

0484 92 63 79 

Groepsleiding (verantwoordelijk voor het functioneren van de 

groep) 

Groepsleiding@scoutsboekhoute.be 

 

Sander Dereu  

0479 68 60 41 

 

 

 

 

Rody De Vriendt 

0498 82 93 41 
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Jaarkenteken 

“Grenzeloos groeien” 

Scouting is de plek waar we samen, met vallen en opstaan, kunnen groeien. 

Je leert er al doende en op je eigen tempo, als op een veilige 

ontdekkingsreis. We trekken weg van bekende paden en kiezen samen 

welke grenzen we dit jaar willen verleggen. De kracht zit dit jaar in het 

woordje nog: “Ik kan dat niet” wordt “Ik kan dat nog niet”. Ontdek, doe, 

leer en vooral: groei! 
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Het uniform 

Met het dragen van het uniform toon je dat je scout of gids bent en verwijs 

je naar de waarden van de beweging. Het uniform geeft leden en leiding de 

mogelijkheid om hun verbondenheid te tonen, maar laat toch ruimte voor 

een persoonlijke touch. 

Het uniform bestaat voor iedereen in alle takken uit een aantal zelfde 

eenvoudige basisstukken, goed van snit om in te ravotten: een beige hemd 

en een groene (korte of lange) broek of rok. De broeken en rokken hoeven 

niet van de scoutsshop te komen. 

Kapoenen hebben geen voorgeschreven uniform, maar alle stukken zijn ook 

in kapoenenmaten beschikbaar. De kapoenen komen naar de scouts met 

kleren die vuil mogen worden en stevige schoenen. 
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Kapoenen 

  



  p. 8 

Leeftijd  

6 tot 8 jaar  

Wanneer 

De activiteiten van de kapoenen gaan meestal door op zondagnamiddag 

van 14 uur tot 17 uur. Uitzonderlijk kunnen de vergaderingen verplaatst 

worden naar vrijdagavond of zaterdagnamiddag. Elke maand wordt er een 

uitnodiging verstuurd met de geplande vergaderingen.  

OPGELET! Tijdens het winteruur lopen de vergaderingen tot 16u30. 

Weekend/kamp 

Om de kapoenen al eens een voorsmaakje te geven van wat een kamp 

inhoudt, wordt er tijdens het jaar één weekend georganiseerd. Dit weekend 

valt tijdens een vakantie en duurt 2 dagen (1 nacht). Het weekend gaat 

door op het scoutsterrein.  

Het kapoenenkamp duurt 5 dagen en gaat dit jaar door van 6 tot 10 juli. 

De kapoenen slapen in gebouwen en in bedden. Verdere informatie volgt.  

  

Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie, creativiteit en 

expressie. Daar spelen we volop op in. Het hoogtepunt in een 

kapoenenleven? Voor de eerste keer op kamp! 
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Kapoenenlied 

Het kapoenenlied wordt bij de start van de vergadering gezongen. 

Kapoenen, kapoenen 

Je kent ons toch wel 

Van zingen en springen worden we fel 

Al is het soms moeilijk om vrienden te zijn 

Toch doen wij ons best en dat vinden wij fijn. 

KAPOENEN...KLAAR! 

KAPOENEN...STERK! 

KAPOENEN...JUIUIUIJJJ! 

Kapoenengebed 

Het kapoenengebed komt aan het begin van de vergadering aan bod. 

Lieve Jezus, die ons kent 

Samen met ons kapoentje bent 

Dapper en blij zoals we zijn 

Wordt het voor ons allen fijn. 

De steen van Nowan 

Dit jaar is het de eerste keer dat we rond het verhaal “De steen van Nowan” 

werken. Het is een verhaal dat speciaal geschreven is voor de kapoenentak. 
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Leidingsploeg

 

Ruben Haeck (takleider) 

24 jaar 

 

Robbe Hautekeete 

20 jaar

 

Rody De Vriendt 

22 jaar 

 

Seppe Coene 

20 jaar

 

Indien u vragen heeft kunt u steeds mailen of bellen. 

e-mailadres: kapoenen@scoutsboekhoute.be  

Ruben:   0472 83 40 75 

Rody:   0498 82 93 41 

Robbe:  0474 27 83 52 

Seppe:  0485 19 65 16  
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Welpen 
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Is het leven een jungle of een speeltuin? Welpen en Kabouters leren zelf 

spannende dingen doen. In bomen klimmen, kampen bouwen onder de 

blote hemel, … 

Leeftijd  

8 tot 11 jaar  

Wanneer 

De activiteiten van de welpen gaan meestal door op zondagnamiddag van 

14 uur tot 17 uur. Uitzonderlijk kunnen de vergaderingen verplaatst worden 

naar vrijdagavond of zaterdagnamiddag. Elke maand wordt er een 

uitnodiging verstuurd met de geplande vergaderingen op. 

OPGELET! Tijdens het winteruur lopen de vergaderingen tot 16u30. 

Weekend/kamp 

Voor de welpen wordt er één weekend georganiseerd dat doorgaat in een 

vakantie. Dit is een weekend van 3 dagen (2 overnachtingen).  

Het welpenkamp duurt 7 dagen en gaat dit jaar door van 4 tot 10 juli.  

De welpen slapen in gebouwen en in bedden. Verdere informatie volgt. 

Jungleboek  

Baden-Powell introduceerde een aantal "welpengebruiken", waarvan een 

deel nog steeds internationaal nog gebruikt worden. Eén daarvan is het 

geven van welpennamen aan de leiding. De leiding van de welpen 

vernoemen zichzelf naar de dieren uit het Jungleboek. De hoofdleider 

draagt meestal de naam Akela. Hij is de leider van de horde der 

Sionieheuvels. In het begin van het scoutsjaar wordt dit verhaal verteld en 

worden de rituelen rond dit verhaal voorgesteld. 
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Welpengebed 

Dit gebed wordt opgezegd bij het openen van de vergadering. 

Goede God, 

Leer ons flinke welpen worden 

leer ons luisteren, helpen 

en blij zijn. 

Dit vragen wij U 

in de heer Jezus 

en samen zullen wij ons best doen 

Sint-Franciscus Welpenpatroon 

Bid voor ons. 

Welpenwet  

De welpen die hun belofte hebben afgelegd op kamp moeten hun wet 

opzeggen bij het openen van de vergadering. Bij de belofte op kamp 

verdienen ze ook hun gloednieuwe das. 

Een welp volgt de oude wolf, 

een welp is moedig en houdt vol. 
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Leidingsploeg

 

Claus Van De Velde (takleider) 

21 jaar 

 

Nathan Ingels 

18 jaar

 

Justine Waegenaar 

22 jaar 

 

Maarten Van de Walle 

19 jaar

 

Indien u vragen heeft kunt u steeds mailen of bellen. 

e-mailadres:  welpen@scoutsboekhoute.be  

Claus:   0477 38 03 89 

Justine:   0473 43 95 48 

Nathan:  0494 05 89 49 

Maarten:  0470 05 17 15  



  p. 15 

Jonggivers 
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Op woudlopersavontuur met de rugzak of op fietstocht met de patrouille. Een 

vlot sjorren of vuurtjes stoken en je eigen potje koken. Zo leren we de kneepjes 

van het vak. Stevig spelen en sporten of een toneelstuk in mekaar steken en je 

creativiteit laten botvieren: jonggivers zijn aan zet! 

Leeftijd  

11 tot 14 jaar  

Wanneer 

De activiteiten van de jonggivers gaan meestal door op zondagnamiddag 

van 14 uur tot 17 uur. Uitzonderlijk kunnen de vergaderingen verplaatst 

worden naar vrijdagavond of zaterdagnamiddag. Elke maand wordt er een 

uitnodiging verstuurd met de geplande vergaderingen op. 

Weekend/kamp 

Voor de jonggivers zijn er 1 tot 2 weekends gepland tijdens het jaar. Deze 

gaan door in de vakanties. Een jonggiverkamp duurt 10 dagen en gaat dit 

jaar door van 1 tot 10 juli.  

De jonggivers slapen buiten in tenten. Verdere informatie volgt. 
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Jonggivergebed 

Dit gebed wordt opgezegd bij de opening van de vergadering  

Heer jezus, 

wij zijn blij hier samen te zijn, 

wij danken u omdat we stilaan mogen ontdekken: 

de schoonheid van de natuur, 

de spanning van de tocht, 

de fijne momenten rond het kampvuur. 

Wij durven u vragen: 

help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel, 

meer vriendschap te ervaren in het samenzijn. 

Zo zal hier in ons midden iets groeien van uw droom: 

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Sint-Joris scoutspatroon 

Bid voor ons. 

Jonggiverwet  

Deze wet wordt opgezegd bij het openen van de vergadering door de 

jonggivers die hun belofte hebben gedaan.  

Wij zijn jonggivers, 

Wij wagen het avontuur, 

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 

Wij willen samenwerken en beslissen 

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen. 

Zelf zet ik al eens de eerste stap, 

Ik help graag waar ik kan, 

Ik wil winnen en kan verliezen, 

Ik respecteer wat waardevol is: 

De mens, de natuur en het materiaal, 

Jezus' voorbeeld zal ons hierbij helpen. 
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Leidingsploeg

 

Sander Van de Walle (takleider) 

21 jaar 

 

Arno Rosier 

20 jaar

 

Lisa Dijserinck 

20 jaar

 

Indien u vragen heeft kunt u steeds mailen of bellen. 

e-mailadres:  jonggivers@scoutsboekhoute.be  

Sander:  0472 72 64 47 

Lisa:   0478 12 66 29 

Arno:   0470 52 64 70 
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Givers 
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Gidsen en verkenners worden alle kansen aangeboden om te bewijzen 

wat ze in hun mars hebben. Er is ruimte om te experimenteren en mee 

te beslissen. Grootse projecten kleuren hun scoutsdag, maar gewoon 

gezellig samen zijn hoort er ook bij. 

Leeftijd  

14 tot 17 jaar  

Wanneer 

De activiteiten van de givers gaan meestal door op zondagnamiddag van 

14 uur tot 17 uur. Uitzonderlijk kunnen de vergaderingen verplaatst worden 

naar vrijdagavond of zaterdagnamiddag. Elke maand wordt er een 

uitnodiging verstuurd met de geplande vergaderingen op. 

Weekend/kamp 

Voor de givers zijn er 1 tot 2 weekends gepland tijdens het jaar. Deze gaan 

door in de vakanties.  

De givers gaan tijdens hun giverperiode naar 3 verschillende landen op 

kamp. Ze blijven een jaar in België, gaan een jaar naar een buurland en 

een jaar op ver buitenlands kamp. Omdat de kostprijs van deze kampen 

hoger ligt dan bij een binnenlands kamp worden er tijdens het jaar door 

kampacties gehouden. Met de opbrengst van deze acties kunnen we de 

kosten voor het kamp wat drukken. 

Een giverkamp duurt 10 dagen en gaat dit jaar door van 1 tot 10 juli. Dit 

jaar blijven de givers in België. Verdere informatie volgt. 
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Alcohol- en drugsbeleid  

Ik, regels? Alles kan toch? Nee dus! Deze richtlijnen hanteren we als scouts- 

en gidsengroepen van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

Legale middelen (alcohol, tabak, medicatie, …) 

Op het scoutsterrein en tijdens activiteiten is het verboden om alcohol te 

drinken of te roken.  

Illegale middelen (cannabis, XTC, cocaïne, …) 

• Geen gebruik of bezit. 

• Niet onder invloed tijdens activiteiten. 

• Niet in of rond de infrastructuur van de groep. 

• Uitgesloten als men herkenbaar is als scout of gids. 

Gsm-gebruik 

Bij de start van de vergadering worden de gsm’s op een veilige plaats 

opgeborgen. Tijdens de activiteiten worden er dus geen gsm’s toegelaten.  

Uitzonderingen 

• Er is een spel voorzien waarvoor de gsm nodig is 

• De givers moeten alleen op pad 

Op kamp blijft de gsm in de tent. Tijdens de siësta kan er contact worden 

opgenomen met het thuisfront.  
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Leidingsploeg

 

Gertjan Buysse (takleider) 

22 jaar 

 

Toon Van den Fonteyne 

19 jaar

 

Sander Dereu 

24 jaar

 

Indien u vragen heeft kunt u steeds mailen of bellen. 

e-mailadres:  givers@scoutsboekhoute.be  

Gertjan:   0487 67 75 55 

Sander:   0479 68 60 41 

Toon:   0471 22 52 77 
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Jin 

  



  p. 24 

Wat betekent Jin zijn? Dat bepalen ze zelf. De leiding is hier geen leiding 

meer, maar een begeleider. Wie weet slaan ze dit jaar hun tenten in het 

buitenland op, krijgt het jinlokaal een Keith Haring-look of is muziek de 

factor die hen bindt. Inspraak, ploeggeest en zelfstandigheid staan 

voorop. Jinners zijn zwervers, blijvend onderweg. 

Leeftijd  

17 tot 18 jaar  

Vergaderingen  

De activiteiten van de jin gaan meestal door op zondagnamiddag. In 

samenspraak met de leiding kan dit ook op andere dagen.  

De jinners worden tijdens het jaar voorbereid op hun carrière als leiding. 

Ze krijgen de kans om voor elke tak (samen met de leiding) een 

zondagnamiddagactiviteit in elkaar te steken en deze dan ook uit te voeren.  

De jinners mogen deelnemen aan leidersactiviteiten en zijn elke 

vrijdagavond welkom op de trust. Op deze manier wordt het een kleine stap 

om van jin over te gaan naar leiding.   

Weekend/kamp 

De jinners beslissen zelf of ze op weekend willen gaan (of niet), waar ze 

naartoe gaan, voor hoelang ze ernaartoe gaan en wat ze daar doen. Dit is 

natuurlijk in samenspraak met de leiding.  

De jinners kiezen ook samen met de leiding de bestemming van de 

kampplaats en wat voor kamp het wordt: een trekkamp, een roadtrip met 

een busje, … 
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Alcohol- en drugsbeleid  

Illegale middelen (cannabis, XTC, cocaïne, …) 

• Geen gebruik of bezit. 

• Niet onder invloed tijdens activiteiten. 

• Niet in of rond de infrastructuur van de groep. 

• Uitgesloten als men herkenbaar is als scout of gids. 

Legale middelen (alcohol, tabak, medicatie, …) 

• Geen sterkedranken onder 18 jaar. 

• Geen alcoholgebruik tijdens activiteiten. 

• Geen gebruik van tabak tijdens activiteiten. 

• Samen met de leiding worden hier regels rond opgesteld. 

Leidingsploeg

 

Sigurd Vanderhaeghen 

23 jaar

 

Adelbert Roegis 

23 jaar

 

Indien u vragen heeft kunt u steeds mailen of bellen. 

e-mailadres: jin@scoutsboekhoute.be  

Sigurd:  0496 13 72 04 

Adelbert:   0496 79 39 33
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Evenementenkalender 


