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Beste ouders 
 

Het scoutsjaar is weer van start gegaan. De jongsten onder ons kunnen weer aan het 
spelen gaan! Maar toch is het ook noodzakelijk dat we jullie een woordje uitleg geven over 
onze manier van aanpak. 

 
 

Enkele zaken waarmee u rekening moet houden: 
 

o Onze scoutsactiviteiten zullen iedere zaterdag aanvangen om stipt 13h30 en 
eindigen om ongeveer 16h30. We vragen daarom om tijdig aanwezig te zijn zodat 
ons programma op tijd van start kan gaan. 
Indien een scoutsactiviteit toch niet zou doorgaan laten we u dit steeds weten via 
mail. Daarom vragen we u ook uitdrukkelijk om uw e-mailadres door te geven. 
Wanneer u na enkele weken nog steeds geen mail ontvangen heeft, pols dan bij de 
leiding of uw mailadres correct is opgenomen in de mailinglist. 

o We vragen aan onze leden om ALTIJD slechte kleren aan te doen! 
Verder in deze informatiebrochure vindt u informatie over het 
basisuniform. 

 
 

De eerste 3 scoutsactiviteiten worden gezien als een proefperiode, nadien kan u uw zoon 
definitief inschrijven. Inschrijven kan door simpelweg 45 euro over te schrijven op het 
rekeningnummer: 

BE34 7333 6905 2290 
 

Met de vermelding “inschrijving scouts” + naam van zoon. 
 

Pas na ontvangst van het inschrijvingsgeld kan uw zoon ingeschreven worden bij de 
nationale koepel en verzekerd worden. 

Nieuwe leden worden gevraagd om een papier in te vullen met de contactgegevens. Later 
zijn zij verplicht de individuele steekkaart van uw zoon online in te vullen (zie later). 

Alvast Bedankt! 
 



Scouts, scouting, padvinderij, … is een internationale jeugdorganisatie die opgericht werd 
door Robert Baden-Powell en de dag van vandaag wel 39 miljoen leden telt verspreid over 
een 160 tal landen. 

 
Het belangrijkste doel van scouting bestaat erin om de leden aan te leren zelfstandig te 
worden door avontuurlijke uitdagingen in de natuur. De leden leren samen te werken, 
keuzes te maken, zelfstandig te zijn, verantwoordelijk te zijn, … En dat gebeurt allemaal op 
een speelse manier. 
De vijf basispijlers van scouting zijn: zelfwerkzaamheid, ploegwerk, medebeheer, dienst en 
engagement. 

Al doende leren kinderen en jongeren in scouting plezier maken, genieten, zichzelf kennen 
en aanvaarden. Scouts worden uitgedaagd om nieuwe dingen uit te proberen en problemen 
vindingrijk aan te pakken. Zo leren ze doorzetten en ‘hun plan te trekken' en ontdekken ze 
wat ze graag en goed doen en wat juist niet. Iedereen krijgt zo de kans om zijn 
mogelijkheden te ontplooien op het moment dat hij er klaar voor is. 

Hoewel elk individu belangrijk is, haalt scouting zijn grootste kracht uit het spelen en leven in 
groep. Van bij de welpen krijgen scouts en gidsen kleine en grote verantwoordelijkheden. 
Door samen af te wassen en hout te sprokkelen, leren ze zich in te zetten en daarin vol te 
houden, ook als het wat minder leuk is. 

Je leert je eigenbelangen al eens opzij te zetten voor het belang van de groep. Neem nu 
Pieter, hij haatte het altijd om zijn patrouille op sleeptouw te nemen op tocht, want dan kon 
hij zelf minder lol maken. Nu is hij met veel plezier groepsleider. Hij vindt het leven leuker als 
hij zich inzet voor anderen, zegt hij. Zo raken scouts en gidsen door het spelen en leven in 
groep betrokken op zichzelf, op de anderen en op de wereld. 

 
Door zich te leren inzetten voor de kwaliteit van de groep, leren scouts en gidsen ook 
hoe ze zich kunnen inzetten voor de kwaliteit van onze samenleving.



 

 

In onze kreet DAS Goesting refereert DAS uiteraard ook aan onze scoutsdas. Deze zien we als het symbool 
voor ons eigen engagement. De betekenis van het woord Goesting spreekt voor zich. In 2004 
werd Goesting verkozen tot het mooiste woord van de Nederlandse taal. 
 
Met het jaarthema DAS Goesting kiezen we ervoor om stil te staan 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 dit bespreekbaar te maken geven we een boost aan onze 
motivatie.  

.



 
 

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 iets 
gemeenschappelijk te veruiterlijken en laat toch ruimte voor een persoonlijke touch. 

Het uniform bestaat voor iedereen in alle takken uit een aantal dezelfde eenvoudige basisstukken: 
 

o Een beige hemd 
o Een bruine of groene trui 
o Een groene lange/korte broek 
o Een das + dasring 

 
Wij vragen u dit uniform na te leven in de mate van het mogelijke. 

 
Door weer en wind heen willen we wel dat onze leden altijd hun scoutshemd dragen. Ook 
raden we u sterk aan uw zoon steeds stevig schoeisel aan te doen. Daarnaast vragen we u 
om ’s winters uw zoon warm genoeg in te duffelen, want ook ’s winters vinden 
buitenactiviteiten plaats. 



 
 

Voor de aankoop van dit scoutshemd dient u zelf een bestelling te plaatsen op de Hopper website : 
http://www.hopper.be/winkel/webshop/ 

 

Na het plaatsen van een bestelling (met elektronische betaling) ontvangt u een 
bevestigingsmail met de vermelding wanneer het pakje kan opgehaald worden. De bestelling 
wordt u thuis bezorgd of kan worden afgehaald in een hopper shop (Turnhout of Lommel zijn 
dichtstbijzijnde) 

 
Voor de aankoop van de scoutsdas contacteert u best de leidingsploeg. Deze sjaaltjes 
worden namelijk enkel binnen de scouts zelf verkocht omdat deze eigen zijn aan iedere 
scoutsgroep. Bij voldoende vraag worden er jaarlijks bijgemaakt. De prijs bedraagt 10.00 
euro. 

 
Ook verkopen we binnen onze scoutsgroep eigen t-shirts met het logo van onze scouts. De 
prijs hiervoor bedraagt 15.00 euro. We hebben nog heel wat maten op voorraad! 

 
De kentekens op het hemd hoeft u niet allemaal aan te kopen. Zo krijgt uw zoon jaarlijks 
het jaarkenteken gratis. Ook andere kentekens als: belofteteken & groepslintje dienen niet 
aangekocht te worden. Alle overige tekens kan u aankopen via de hopper shop. 

 
Op de volgende pagina vindt u alvast een overzicht van alle kentekens.

http://www.hopper.be/winkel/webshop/


 
 

Taktekens: 
 
 
 
 
 
 
 
 

WELPEN JONGVERKENNERS VERKENNERS JINS LEIDING 

Jaarteken (niet aan te kopen): Vlaamse Leeuw:
 Provincieschild: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lintje België en Europa: Internationaal kenteken:



Belofteteken (niet aan te kopen): 
 

 



Mag mijn dochter ook lid worden van de scoutsgroep? 
Neen, helaas niet. Onze scoutsgroep is een jongens scouts wat betekend dat enkel 
jongens toegelaten worden als lid. Voor meisjes verwijzen we naar de talrijke 
Gidsengroepen in de omgeving. 

 
Van welke leeftijd is mijn zoon toegelaten op de scouts ? 
Uw zoon kan lid worden van de scouts indien hij geboren is in het jaar 2016 of 
vroeger. Hij is met andere woorden (bijna) 6 jaar of ouder. 

 
Wanneer gaat mijn zoon over naar een hogere groep? 
6 t.e.m. 9 jaar : welpen 10 t.e.m. 13 jaar : jongverkenners 
14 t.e.m.16 jaar: verkenners 17 jaar tot 18 jaar: jin 

 
Wanneer krijgt mijn zoon meer technieken aangeleerd? 
Afhankelijk van de leeftijd van uw zoon en tot welke tak hij behoort, krijgen ze een 
aantal technieken aangeleerd. Bij de welpen zijn deze technieken nog zeer basis en 
worden ze vaak verwerkt in een spel. Oriëntatie speelt hierbij een grote rol. Toch 
zullen ook al enkele tochttechnieken en overlevingstechnieken aangehaald worden. 
Bij de jongverkenners worden deze technieken vaak verder uitgewerkt. Zijn moeten 
reeds in staat zijn om zelf sjorringen te maken en tochten tot een goed einde te 
brengen. De leiding staat hen echter nog steeds bij. Bij de verkenners daarentegen 
is de leiding slechts een hulp in nood. 

 
Is er iedere zaterdag een activiteit gepland ? 
Elke ‘normale’ zaterdag is een activiteit gepland. Indien er geen activiteit gepland is, of als er 
een uitzonderlijke activiteit zal plaatsgrijpen wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 

 
Wat doet de scouts bij slecht weer? 
Ook bij slecht weer spelen de scouts buiten. Slechts uitzonderlijk zal een binnen 
activiteit plaatsvinden. Let dus op de kleding van uw zoon. ’s Winters verwachten wij 
warme en waterdichte kleding. 

 
Moet mijn zoon met de fiets naar de scouts komen? 
Voor welpen is een fiets niet noodzakelijk. Voor jongverkenners en verkenners kan 
al eens een activiteit gepland zijn waarvoor je je fiets zou nodig hebben. 

 
Is een uniform verplicht? 
Enkel het beige hemd en de das zijn verplicht te dragen bij elke activiteit. De trui en 
broek die deel uitmaken van het uniform zijn minder belangrijk. 
Voor de oudere takken (vanaf verkenners) maakt de groene short ook deel uit van 
het verplichte uniform. 



 
 

datum Titel Omschrijving 

10 sept Startdag We zetten het nieuwe scoutsjaar in. Iedereen is welkom! 

1 okt Inschrijvingsdag De proefperiode van 3 zaterdagen is verstreken. Gelieve ze 
inschrijving van uw zoon zo snel mogelijk in orde te brengen (45 
euro) 

7-9 okt Planningsweekend De leiding gaat een weekend weg om het jaar verder in te 
plannen. Jammer maar helaas is het dus geen scouts. 

22 okt Spaghettidag Ook zin in een lekkere spaghetti? Of toch liever een croque? Kom 
dan zeker langs op onze jaarlijkse Spaghettidag en sponsor de 
scoutskas. 

 
26-30 dec 

 
Kerstfeestjes 

 
Gedurende enkele dagen zal ons lokaal het decor vormen van 
enkele amusante kerstfeestjes. 

7-8 jan Nieuwjaarsduik Deze activiteit geldt enkel voor de verkenners. We gaan 
dan samen met onze verkenners richting Oostende om 
het ijskoude water van de Noordzee te trotseren. 

1 april Carwash Auto een beetje vuil? Onze leden staan te popelen om jullie 
auto’s een flinke wasbeurt te geven! (Meer informatie volgt via 
mail) 

7-9 April Ledenweekend Ook dit jaar organiseren we voor al onze leden een weekend vol 
spel en plezier en nemen we ze mee naar een spannende 
locatie. Dit is de geschikte manier om zich voor te bereiden op 
het kamp. 

22 April De Molse 60 Deze wandeltocht van 60 km die plaats zal vinden op domein de 
Maat zal georganiseerd worden door onze scouts! De 
scoutsactiviteit zal die dag niet doorgaan, maar niet getreurd! Er 
is voldoende randanimatie voorzien en voor de wandelaars onder 
ons zijn er ook nog tochtjes 
voorzien van kleinere afstanden. Iedereen is dus meer dan 
welkom! 

12-14 mei Ontspanningsweekend 
  Om het kamp al wat voor te bereiden trekt de leiding er en 

weekend op uit. Jammer genoeg is het dan geen scouts… 

24 juni daguitstap Ook dit jaar sluiten we het jaar feestelijk af en gaan we met z’n 
allen op daguitstap. 

21 jul- 4aug Kamp 2023 Waar zouden we dit jaar toch naartoe trekken? ;) 

� op onderlijnde data zal er geen scoutsactiviteit plaatsgrijpen



 

 

Nieuw Lid: 
 

Een nieuw lid kan zich eenvoudig inschrijven door 45,00 euro over te schrijven op BE34 
7333 6905 2290. In het lokaal zal steeds een persoon ter beschikking zijn voor al uw 
vragen. 

U dient bijkomend ook een papier in te vullen met enkele contactgegevens. 
 

Later maakt u een account aan via www.scoutsengidsenvlaanderen.be waarop u de 
individuele steekkaart van uw zoon invult. Het is belangrijk deze eveneens up-to-date te 
houden voor de leiding. Deze wordt namelijk steeds geraadpleegd in noodsituaties. 

Bestaand lid: 
 

Een lid dat het voorgaande werkjaar reeds ingeschreven was dient enkel 45,00 euro over te 
schrijven op BE34 7333 6905 2290. 

En vervolgens dient u de individuele steekkaart te updaten via uw account op 
www.scoutsengidsenvlaanderen.be.

Hoe in te schrijven ? 

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/


 

    
     Groepsleiding: 

- Dries Debie: +32 470 46 42 64   
- Dieter Geenen: +32 488 66 59 81 
- grl@scoutsmolginderbuiten.be  
 
 
Welpenleiding: 
- Rik Boden: +32 488 96 51 23 
- Robin Boeckx: +32 472 12 16 86 
- Pepijn Helsen: +32 487 18 97 02 
 
 
Jongverkennerleiding: 
- Dieter Geenen:  +32 488 66 59 81 
- Daan Debie: +32 499 24 83 44 
 
 
Verkennerleiding: 
- Dries Debie: +32 470 46 42 64 
- Kyan Swerts: +32 499 84 89 84 
 
 
Informatie naar ouders: 
Voor belangrijke zaken of evenementen zullen 
ouders altijd op de hoogte gehouden via e-mail. 
Bij vragen zijn wij ook altijd bereikbaar via e-
mail, bij een dringende vraag of opmerking kan 
u best bellen naar één van bovenstaande 
nummers. 

Omdat ouders van welpen vaak nog iets 
bezorgder zijn over hun zoon is er een 
WhatsApp-groep voorzien voor ouders van 
welpen en de welpenleiding. Hierin kunnen 
vragen gesteld worden, last-minute 
veranderingen medegedeeld worden of toffe 
foto’s gedeeld worden! 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

       
Sociale Media: 

- Facebook: Scouts Mol-Ginderbuiten 
- Instagram: Scouts Mol-Ginderbuiten 
- Website: https://scoutsmolginderbuiten.be/  

 
   

 
  

Contact 

mailto:grl@scoutsmolginderbuiten.be
https://scoutsmolginderbuiten.be/
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