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Alle praktische info over de werking van
Scouts Geleeg vind je terug in dit boekje.
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Groepsleiding
"Groepsleiding is de eindverantwoordelijke voor het spel van
scouting in de groep en in de takken, en in het bijzonder
voor het pedagogisch beleid van de groep en de begeleiding
van de leiding." Dit doet groepsleiding volgens het
Organisatorisch Handboek van Scouts en Gidsen
Vlaanderen.
Een groepsleidingsploeg wordt verkozen voor 3 jaar en kan
bestaan uit 1 of meerdere groepsleid(st)ers.
Onze groepsleidingsploeg bestaat momenteel uit 2
groepsleiders en 1 adjunct-groepsleiding:
Bram Rynders
Dries Schroyen
Rens Hellinx
Voor meer info kan je hen steeds aanspreken of mailen naar
grl@scoutsgeleeg.be
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Leidingsploeg
Kapoenen:
Mari-Carmen Cobos Copado
Kasper Nogales
Seff Colaers
Ine Stockmans
Welpen:
Amber Lievens
Wouter Schroyen
Jinte Joris
Kaat Nogales
Stephanie De Coensel
Wannes Vrijs
Dennis Van De Sompel
Marijn Schroyen
JongJong-Givers:
Givers
Zita Colaers
Ella Mangelschots
Jonas Balis
Karel Schroyen
Joris Schroyen
Bram Donckers
Wouter Laenen
Givers:
Jeroen Schelkens
Lotte Schroyen
Jin:
Arnaud Gielen
Sander Denorme
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JONAS

WANNES
ARNAUD

JEROEN

LOTTE

SANDER

MARIJN

WOUTER

KAREL

BALIS

VRIJS
GIELEN

SCHELKENS

SCHROYEN

DENORME

SCHROYEN

SCHROYEN

SCHROYEN

0470/58 41 74 jgv@scoutsgeleeg,be

0484/52 68 28 welpen@scoutsgeleeg,be

0488/60 25 09 welpen@scoutsgeleeg,be

0470/52 18 64 jin@scoutsgeleeg.be

0470/51 58 82 givers@scoutsgeleeg,be

0494/61 55 90 givers@scoutsgeleeg,be

0471/46 78 13 welpen@scoutsgeleeg,be
0471/65 36 78 jin@scoutsgeleeg.be

0478/45 90 39 welpen@scoutsgeleeg,be

0473/45 28 12 grl@scoutsgeleeg,be

DRIES

SCHROYEN

0498/65 24 21 grl@scoutsgeleeg,be
0477/91 00 06 Kapoenen@scoutsgeleeg,be

BRAM

RYNDERS

0476/37 91 39 grl@scoutsgeleeg,be

VAN DE SOMPEL DENNIS

RENS

HELLINX
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BRAM

STEPHANIE

SEFF

DONCKERS

DE COENSEL

COLAERS

0475/69 94 47 kapoenen@scoutsgeleeg,be

0495/33 80 84 jgv@scoutsgeleeg,be

0476/43 97 68 jgv@scoutsgeleeg,be

0474/13 29 04 welpen@scoutsgeleeg,be

0472/01 41 30 jgv@scoutsgeleeg.be

INE

ZITA

AMBER

JORIS

STOCKMANS

COLAERS

LIEVENS

JINTE

0472/05 16 73 Kapoenen@scoutsgeleeg,be

0479/83 84 37 Kapoenen@scoutsgeleeg,be

0476/83 47 50 welpen@scoutsgeleeg.be

0478/26 05 84 Kapoenen@scoutsgeleeg,be

0489/48 29 45 jgv@scoutsgeleeg.be

JORIS

SHROYEN

0474/20 09 65 kapoenen@scoutsgeleeg.be
0471/32 12 14 jgv@scoutsgeleeg.be

NOGALES

MANGELSCHOTS ELLA

WOUTER

KASPER

LAENEN

COBOS COPADO MARI CARMEN 0470/30 01 45 kapoenen@scoutsgeleeg,be

KAAT

NOGALES
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Takwerking
Omdat het onmogelijk is om elke activiteit met alle leeftijden samen te doen, splitsen we binnen scouting de groep op
in 5 verschillende takken naargelang de leeftijd:
•
Kapoenen (6-8 jaar)
•
Welpen (8-11 jaar)
•
Jonggivers (11-14 jaar)
•
Givers (14-16 jaar)
•
Jin (16-18 jaar)
Jongens en meisjes worden bij ons niet opgedeeld in verschillende groepen. Hierdoor kunnen sommige taknamen
een beetje vreemd lijken (“givers” is bijvoorbeeld een samentreksel van “gidsen” en “verkenners”).
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Scoutsjaar 2018-2019
Kapoenen
Het leven van een kapoen (6-8 jaar) is er één vol spel, fantasie, creativiteit en expressie. Spelenderwijs en ongedwongen ontdekken we samen met hen de wereld. De leiding
gaat hierbij uit van het kind zelf, van wat hen boeit en aanspreekt. De kapoenenleiding voor dit scoutsjaar is:
MariMari-Carmen Cobos Copado
Kasper Nogales
Seff Colaers
Ine Stockmans
Amber Lievens
Jinte Joris

Voor meer info kan je hen steeds
aanspreken of mailen naar
kapoenen@scoutsgeleeg.be
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Welpen
Wie tussen 8 en 11 jaar is, kan meespelen bij de welpen. Het
is typisch voor welpen dat ze zelf dingen leren doen. Ze
krijgen ruimte en kansen om dingen uit te proberen en van
elkaar te leren. De werking wordt ingekleed met verhalen en
fantasie. De welpenleiding voor dit scoutsjaar is:
Wouter Schroyen
Kaat Nogales
Stephanie De Coensel Wannes Vrijs
Dennis Van De Sompel
Marijn Schroyen
Zita Colaers
Jonas Balis

Voor meer info kan je hen steeds
aanspreken of mailen naar
welpen@scoutsgeleeg.be
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Jonggivers
De jonggivertak is een dynamisch groepje dat er graag op uit
trekt in de natuur of de buurt verkent. Jonggivers krijgen
een waaier van mogelijkheden om mee te beslissen, zelf de
handen uit de mouwen te steken en allerlei vaardigheden
onder de knie te krijgen. Op tentenkamp werken ze samen
in vaste leefgroepjes of patrouilles en nemen ze initiatieven:
van kattenkwaad tot leuker. De jongiverleiding voor dit
scoutsjaar is:
Ella Mangelschots
Karel Schroyen
Joris Schroyen
Bram Donckers
Wouter Laenen
Voor meer info kan je hen steeds
aanspreken of mailen naar
jgv@scoutsgeleeg.be
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Givers
Ben je tussen 14 en 16 jaar dan is je plaats bij de givers. Bij de
givers is er ruimte voor grotere projecten. En met de groep
een snuifje avontuur realiseren, of uitgedaagd worden door
elkaar is een leidraad door de activiteiten. We blijven ook
niet steeds voor de deur van ons eigen lokaal rondhangen,
de fiets is niet voor niets het logo van de givertak. Inspraak
is geen loos woord. In een giverparlement evalueren we
regelmatig en iedereen kan er zijn zegje doen.
De giverleiding voor dit scoutsjaar is:
Jeroen Schelkens
Lotte Schroyen

Voor meer info kan je hen steeds
aanspreken of mailen naar
givers@scoutsgeleeg.be
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Jin
Jin, Jij en Ik een Noodzaak. JIns (16-18) leven twee jaar
intens samen in hun jintak. In hun eigen ’jonge’ stijl werken
ze gekken activiteiten, projecten en zelfs hun (buitenlands)
kamp uit. Al doende leren ze samenwerken en
verantwoordelijkheid opnemen. Hieruit groeit engagement
voor de groep en voor de samenleving. De jintak is een
veilige plek waar ruimte is voor fouten en waar de mafste
ideeën worden gerealiseerd. De jinleiding voor dit scoutsjaar
is:

Arnaud Gielen
Sander Denorme

Voor meer info kan je hen steeds
aanspreken of mailen naar
jin@scoutsgeleeg.be
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Rit ue le n
Elke tak heeft zijn eigen “rituelen” die eigen zijn aan scouting. Deze vinden bij de meeste takken plaats bij de oudste
leden van een tak, met andere woorden als ze klaar zijn om
over te gaan naar de volgende tak.
Kapoenen: Kapoenenbelofte
Welpen: Welpenbelofte
Jonggivers: Jongiverbelofte
Givers: Leefweek
Jin: Totemisatie (1stejaars) & kleurentotemisatie (2dejaars)
Leiding: Voortotem
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Jaart he ma
Elk jaar binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft z'n eigen
thema. Dit jaarthema wil één jaar lang een bepaald aspect
van scouting in de kijker stellen. Hiervoor kiest Scouts en
Gidsen Vlaanderen een leuze, een jaarkenteken, een lied en
een specifiek spelaanbod. Dit jaar is het thema:
Minder is meer
Als scouten zijn we natuurlijk zeer begaan
met de natuur. En dus maken wij ons grote
zorgen om haar gezondheid.
Met het thema “minder is meer” gaan we
de uitdaging aan om minder afval te produceren, “afval” te recupereren en zo meer
uit alles te halen.
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Wie is onze scoutsgroep?
St ..-- Fr an ciscu s L e opo ldsbur g
De scoutsgroep heeft de officiële naam:
St.-Franciscus Leopoldsburg
Groepsnummer: L1411G
Oprichtingsdatum: 1 oktober 1966
De scoutslokalen zijn gevestigd aan de Geleegstraat
(sporthal) te Leopoldsburg.

Ko rt e ge schie de n is
Toen het Geleeg werd verkaveld in 1962 zijn de gedachten
opgeworpen bij de scouts van het centrum om een tweede
scoutsgroep op te richten. In 1966 werd dan eerst de welpentak ondergebracht aan de lokalen op het Geleeg. Kort nadien volgde een splitsing van de scouts van het centrum en
werd op het Geleeg een tweede scoutsgroep opgericht met
naam St.-Franciscus genoemd naar de parochie.
In de beginjaren werd er dan een grens getrokken tussen
scouts Centrum en scouts Geleeg. Leden die achter de
spoorweg woonden moesten naar het Centrum gaan en
voor de spoorweg was het gebied van het Geleeg.
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Wie is onze scoutsgroep?
Ve rt ro u wen sper so on
Wist je dat Scouts Geleeg een vertrouwenspersoon heeft?
· Heb je vragen over het lidgeld?
· Kan je om één of andere reden niet mee op weekend of
kamp?
· Ben je opzoek naar 2de hands scoutskleding?
· Word je gepest of wil je iets kwijt over iemand die gepest
wordt?
· Zijn er ruzies die niet opgelost geraken via de leiding en
wil je er eens over praten?
· Zijn er dingen die je alleen onder 4 ogen wil bespreken?
Dat kan! Stuur een mailtje naar vertrouwenspersoon@scoutsgeleeg.be
Dit kan je doen in de Bib, ons centrum, op de jeugddienst
of bij je thuis.
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Wie is onze scoutsgroep?
G r oep saalmo e ze n ier
Hoewel Scouts en Gidsen Vlaanderen enkele jaren gelden
besloten heeft om het katholieke aspect van scouting achterwege te laten, beschikken wij als scoutsgroep nog steeds
over een groepsaalmoezenier, namelijk :
Jean Martens
011/ 347191
Voor ons als scoutsgroep betekent dit onder andere dat we
naar de jaarlijkse Sint-Franciscusviering in de kerk van het
Geleeg gaan. Verder verzorgt Jean ook jaarlijks een bezinningsmoment op kamp en heeft hij zijn eigen maandelijkse
rubriek in de Scoedidoe.
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Wie is onze scoutsgroep?
Be sche rmco mite
Deze vergadering vindt typisch plaats op de derde maandag
van de maand. Het BC ondersteunt de scoutsgroep op materieel en financieel vlak en ondersteunt de groepsraad.
Concreet nemen zij de volgende taken voor hun rekening:
•
De uitbating van ons kamphuis Kampidoe
•
Het organiseren van de jaarlijkse BBQ
•
Onderhoudswerken aan het lokaal
•
Een activiteit organiseren tijdens de examens
•
En nog veel meer...
In het beschermcomité zitten oud-leiding, ouders van leden en leiding. De voorzitters van het BC worden 3-jaarlijks
verkozen. De huidige voorzitters zijn:
Jeroen Geukens
Bart Budenaers
Interesse om bij het bc te komen of meer info nodig? Aarzel
dan niet om de voorzitters te contacteren of mail naar
bc@scoutsgeleeg.be
Ook zij hebben een rubriek in de scoedidoe.
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Wie is onze scoutsgroep?
Kamp idoe
Sinds 2002 baat onze scoutsgroep zijn eigen kamphuis uit:
Kampidoe.
Dit zelfgebouwd bivakhuis wordt het hele jaar door verhuurd aan jeugdverenigingen, scholen,… De dagelijkse uitbating en onderhoud gebeurd door het beschermcomité. De
opbrengsten gaan naar de scoutsgroep.
Wie interesse heeft om Kampidoe te huren of gewoon wat
meer info wenst, kan steeds de site bezoeken: http://
www.kampidoe.be/
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Wie is onze scoutsgroep?
Sco ut s en G idse n Vlaan der en
Scouts en Gidsen Vlaanderen is onze overkoepelende organisatie. Zij telt ongeveer 75.000 leden en 650 scoutsgroepen.
Als groep maken we deel uit van:
1. District Mastentop-Toxandria, geleid door de districtscommissaris.
2. Gouw Limburg, geleid door de gouwcommissaris.
3. Scouts en Gidsen Vlaanderen, geleid door de verbondscommissaris.
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Praktisch
N ieu we le de n
Nieuwe leden zijn altijd welkom! Bij de eerste activiteit worden al de gegevens genoteerd en een scoedidoe meegegeven. De eerste 3 activiteiten kunnen ze gratis proberen. Vervolgens moeten ze zich inschrijven en komt de leiding eens
langs op huisbezoek.
Wegens verzekeringsredenen moet je minstens 6 worden
voor 1 januari van het scoutsjaar waarin je wil beginnen. Of
in het eerste leerjaar zitten.
-geboren
geboren voor 31 december 2012
-en/of in het eerste leerjaar zitten
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L idge ld
Het lidgeld bedraagt 35 euro. Van deze 35 euro storten we
32 euro rechtstreeks naar het verbond voor de verzekering.
De resterende 3 euro houden we voor eigen administratieve
kosten. Wie na 1 maart lid wordt, betaald slechts het halve
lidgeld.
Gezinnen met financiële moeilijkheden kunnen verminderd
lidgeld krijgen (50% vermindering). Bij vragen hierover kan
je naast de groepsleiding ook bij de vertrouwenspersoon
terecht.
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Praktisch
Hu isbe zoe ke n
In het begin van het scoutsjaar komt de takleiding bij elk lid
van hun tak op huisbezoek om zich eens voor te stellen.
Daarnaast brengen zij dan ook het inschrijvingsformulier en
eventuele praktische info mee.
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Praktisch
Ve r ze ker ing
Alle ingeschreven leden zijn verzekerd door Scouts en Gidsen Vlaanderen. Indien er een ongeval gebeurt en er langs de
dokter of het ziekenhuis moet worden gegaan, nemen we
onze verzekeringspapieren van Ethias mee.
Al de kosten die wij maken, worden vervolgens teruggevorderd van de ouders. Zij kunnen later deze kosten indienen
bij de verzekering en krijgen alles terugbetaald.
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Me dische fiche
Al enkele jaren maken we gebruik van de Groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen:
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be
om de medische fiches te beheren.
Elk lid heeft een persoonlijke login. Hier kunnen de ouders
dan de noodzakelijke info invullen op de individuele steekkaart die door de leiding kan worden geraadpleegd.
Om privacy redenen is het niet mogelijk dat de leiding dit
invult, elk lid (of ouder van) zal dit dus zelf moeten doen.
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Sco e didoe
Dit is ons maandelijks programmaboekje. Elke tak voorziet
hierin een tekstje voor elke activiteit van de komende
maand. Naast de uren van de activiteiten staat hier ook vaak
praktische informatie in zoals het mee brengen van een
fiets, geld…
De groepsleiding, ons Bescherm Comité en de groepsaalmoezenier (Jean) hebben hun eigen rubriek. Tenslotte vind
je achteraan ook al de verjaardagen van de betreffende
maand.
Op de site (http://www.scoutsgeleeg.be) kan je de
Scoedidoe steeds online raadplegen. Ingeschreven leden krijgen maandelijks een mailtje met de link naar de nieuwe
Scoedidoe.

27

Hand

Leiding
Gids

Praktisch
Sco ut swinke l (Ho pp er )
Scoutskledij, kentekens, tocht– en kampeermateriaal, boeken,… zijn allemaal te koop in 1 van de vele winkels van
Scouts en Gidsen Vlaanderen (Hopper). De dichtstbijzijnde
is die in Hasselt:
Hopperwinkel Hasselt
Vredestraat 6,
3500 Hasselt
011/ 22 42 42
Winkel.hasselt@hopper.be
Meer info en de andere Hopper-winkels vind je ook op
http://www.hopper.be/winkel
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Praktisch
Un ifor m
Het uniform bestaat uit het hemd, das en t-shirt. Trui en
broek zijn niet verplicht. Bij de Kapoenen is het hemd nog
niet nodig maar wel toegelaten natuurlijk.
Uniformen kunnen gekocht worden in de scoutsshop
(Hopper), het t-shirt en das zijn enkel bij ons te koop.
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Praktisch
W e eke n ds
Elke tak gaat 2 keer per jaar op weekend. Het eerste weekend vindt meestal ergens in oktober of november plaats.
Het tweede in het voorjaar.
De meeste takken gaan in een gebouw op weekend. Bij de
oudere takken wordt er soms geopteerd om in een tent te
gaan.
Praktische info wordt door de leiding verspreid door middel
van een weekenduitnodiging. Normaal mag je deze een paar
weken op voorhand verwachten.
Om de 2 jaar gaan we op groepsweekend. Dit betekent dat
we met alle takken samen in een gebouw op weekend gaan.
Het volgende groepsweekend is volgend scoutsjaar gepland.
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Kamp - in fo avon d
In juni wordt er voor alle takken een kampinfo avond georganiseerd. Er wordt dan voor elke tak een presentatie voorzien met praktische info over het kamp. Onder andere data,
wat mee te nemen, hoe inschrijven,… komen ter sprake.
Deze info wordt nadien ook nog aan alle leden verspreid via
een kampuitnodiging.
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Kamp
Jaarlijks gaan we met de hele groep op kamp.
Traditioneel zitten de kapoenen en welpen in een gebouw.
Voor de kapoenen duurt een kamp 7 dagen , voor de welpen 8.
Jong-givers en givers zitten op een wei ergens in de omgeving van het kampgebouw. Voor jong-givers duurt zo een
tentenkamp 10 dagen, givers maken er 12 dagen van.
De jin zoeken het iets verder: zij trekken jaarlijks naar het
buitenland naar een zelfgekozen bestemming.
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G e ldver dien activ it e it
Tijdens het scoutsjaar doen verschillende takken een geldverdienactiviteit om hun takkas te spijzen.
Kapoenen: Pannenkoekendag
Welpen: Welpenkookatelier
Jonggivers: Paaseierenverkoop
Givers: Spaghettidag
Jin: Kerstdrink, trappistenkwis & ijssalon
Iedereen is natuurlijk steeds welkom, ook als je kinderen
niet bij de organiserende tak zitten. Meer info wordt via de
Scoedidoe en de website verspreid.
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F aceb oo k pagin a
We hebben sinds kort een facebook pagina “scouts geleeg
leopoldsburg”.
We raden aan deze te volgen, hierop verschijnt naast allerlei
foto’s van activiteiten, ook informatie over evenementen
die we organiseren.
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W eb site
Onze scoutsgroep heeft een eigen site: http://
www.scoutsgeleeg.be. Naast een omschrijving van elke tak
kun je hierop ook de Scoedidoe, foto’s, nieuwtjes, ... terugvinden.
Verder wordt er via de site de mogelijkheid gegeven om in
te schrijven voor eetdagen en dergelijke.
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Nog informatie?
Bespreek het met de leiding!
Of stuur een mailtje naar:
grl@scoutsgeleeg.be

