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In deze mastworp vind je: 
• Allerlei 
• De groepsleiders 
• Jaarkalender 
• Takgedeelte 
• De leiding 
• Scoutsnieuws 
• De materiaalmeesters  
 aan het woord 
• Het uniform 
• Jaarthema 
• Inschrijven 

• Scouts online 
 
 
 
 
 
 



 
 

Contacten: 
 

Kapoenen  

Jannes Dekeyzer 0473/842681 

  kapoenen@scoutsgits.be  

Welpen   

Joos Demunster  0491/485456 

  welpen@scoutsgits.be  

Jonggivers  

Rinus Anraed  0485/437303 

  jongverkenners@scoutsgits.be  

Givers  

Elias Vandermeulen 0483/452931 

  verkenners@scoutsgits.be  

Jins  

Bavo Dewaele  0487/867424 

  jins@scoutsgits.be  

Groepsleider  

Rinus Anraed    0485/437303 

Joos Demunster 0491/485456 
  contact@scoutsgits.be  

  60jaar@scoutsgits.be  
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Leiding actief: 

 17/09 ➢ Startdag 

 28-30/10 ➢ Leidingsweekend 

 18-19/11 ➢ Streekbierenkaarting  

 28/12 ➢ Winterstaminee 

 11/02 ➢ Interstella 

 21-23/04 ➢ Leidingsweekend 

 6/06  ➢ spaghettiavond  

   

  

Streekbierkaarting 

Zoals elk jaar gaat onze streekbierkaarting terug door. Heb je niets 

te doen op 18 en 19 november? Kom dan gerust een streekbiertje 

drinken en gezellig een klapje slaan of een kaartje leggen met de 

vrienden. We zullen terug zorgen voor een uitgebreide kaart gevuld 

met een ruim assortiment aan streekbieren, frisdrank en hapjes 

voor de kleine honger te stillen. Dit gaat net als altijd door op ’t 

chringhene in de scoutslokalen. 

 

 

 



 

Jins actief 

Koekenverkoop 

In december beginnen de jins terug aan hun jaarlijkse 

koekenverkoop. Dit jaar krijgen ze de hulp van de 2de jaars 

verkenners. Ze gaan namelijk niet dit jaar op buitenlands maar 

wachten een jaartje tot ze met een mooie groep zijn. Toch wilden 

ze zich nu al volledig inzetten voor het bijeenzamelen van wat geld 

om op hun buitenlands kamp verscheidene activiteiten te kunnen 

financieren. Daarom gaan we terug op baan in december met onze 

koeken en verkopen we deze over heel gits. 

Jinzetbaar  

De jins en verkenners kunnen dit jaar terug ingezet worden voor 

verscheidene activiteiten. Heeft u dus nog wat hulp nodig voor 

zowel te helpen opdienen, te bestellen of een ander taakje waar je 

wat extra man kan voor gebruiken. Neem dan zeker contact op met 

scouts gits en wij zorgen ervoor dat alles geregeld word met de jins. 

 

 

 

 



Tentenverhuur  

De tenten zijn dit jaar terug beschikbaar voor verhuur. Het gaat 

namelijk over onze seniors diewe verhuren voor recepties of andere 

festiviteiten. Hierbij komt de leiding deze installeren en terug 

afbreken op een afgesproken tijdstip die zowel past voor de leiding 

als voor de huurder. 

We hebben twee seniors die 

zowel aan elkaar als apart 

opgezet kunnen worden. Bij 

een enkele senior kan er nog 

gekozen worden of er aan 

beide kanten een deur moet 

(zoals op de foto). De prijs 

voor een enkele senior is 75 

euro voor een gans weekend 

waarbij dus de leiding zowel komt opzetten als afbreken. Voor een 

dubbele senior is dit 125 euro onder dezelfde voorwaarden. De 

enkele seniors hebben een oppervlak van 25m² (5m op 5m), voor 

een dubbele is dit 50m² (10m op 5m). 

Voor meer info of 

reservatie kan je mailen 

naar 

verhuur@scoutsgits.be.  
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Beste leden en ouders, 

We gaan weer van start en vliegen erin met de eerste mastworp van 
het jaar! 

We nemen dit jaar opnieuw afscheid van enkele vaste waarden uit 
onze leidingsploeg. Bij deze willen we hen graag bedanken voor hun 
jarenlange inzet en enthousiasme als lid & als leiding. Merci! We zien 
jullie nog wel eens terug 

Maar niet te lang getreurd, want we verwelkomen ook een groot 
aantal nieuwe leiding in onze leidingsploeg. Na hun onvergetelijk 
buitenlands avontuur deze zomer, staan er maar liefst 10 van de  Jins 
van vorig werkjaar te popelen om erin te vliegen. Wat zorgt dat we 
met een totaal van 24 gedreven leiding klaarstaan om u 
zoon/dochter elke vrijdag of zondag het beste van zichzelf te geven. 

Ook hebben we de kampen achter de rug, weer wat mooie 
momenten om op terug te blikken. De kapoenen en welpen gingen 
naar Vilvoorde op klein kamp en beleefden daar de tijd van hun leven 
met een bezoekje aan de mini-golf of aan mini-Europa. 

Daartegenover gingen de jongverkenners en verkenners op groot 
kamp naar Ravels. Zij wandelden hun voeten kapot en sjorden hun 
handen vol blaren met het grootste plezier. 

 

 

 

 



 

Met de bedankingen, de verwelkomingen en de kampen achter de 
rug kijken we weer vooruit naar het komende jaar. We hebben al 
heel wat in petto voor jullie, beginnend met de startdag op zaterdag 
17 september. Allen welkom, want er is een doorlopend bar vanaf 
14u en vanaf 17u zorgt ‘Huts in Gits’ voor een streepje muziek. 

Het eerstvolgende evenement is onze streekbierenkaarting op vrijdag 
18 en zaterdag 19 november waar je weer kan komen proeven en 
genieten van talloze biertjes terwijl je een kaartje legt om zo de 
winnaar van de avond te worden! 

Ook keren we terug met de winterstaminee die doorgaat op 
Woensdag 28 December. Gezellig samen zijn voor een praatje en een 
drankje, leer de leiding kennen. 

OPROEP NAAR IEDEREEN! Voor degene die het nog niet wisten, 
volgend jaar bestaat Scouts ‘Jan Van Haelewijn’ Gits 60 jaar! Naar 
aanleiding hiervan zijn we iets groots van plan? In de volgende 
mastworpen krijg je zeker en vast hierover meer te horen. Maar we 
kunnen u nu al vragen naar foto’s, video’s, herinneringen of 
anekdotes die verband hebben met Scouts Gits. Graag verzoeken we 
u om deze door te sturen naar 60jaar@scoutsgits.be.  

 
We zullen hiermee afsluiten en jullie nog een plezant jaar toe te 
wensen! 

Stevige scoutslinker, 
Fantasierijke Fennek 
Volhardend Sikahert 
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17 september Startdag 

25 september 
2 en 9 oktober 

 

Pasmoment  
(Na activiteit) 

 
28-30 oktober Leidingsweekend 

18 en 19 november Streekbierenkaarting 

28 december Winterstaminee 

11 februari Interstella 

21-23 april Leidingsweekend 

6 mei Spaghettiavond 

 



 

 

Zaterdag          17/09                  14.00 tot 17.00   Startdag 

Zondag  25/09  09.30 tot 11.30  Atletiek 

Zondag  02/10  09.30 tot 11.30  Voetbal 

Zondag  09/10                  09.30 tot 11.30               Biathlon 

Zondag  16/10  09.30 tot 11.30  Volleybal 

Zondag   23/10  09.30 tot 11.30  Badminton 

Zondag  30/10  Geen vergadering   Leidingsweekend 

Maandag 31/10  18.00 tot 20.30  Halloweenspel 

Zondag  06/11    09.30 tot 11.30   Gymnastiek 

Zondag               13/11  09.30 tot 11.30   Annelies 

Zondag  20/11  Geen vergadering          Streekbierenkaarting 18 en 19 nov 

Zondag  27/11  09.30 tot 11.30           Judo 



Dag lieve Kapoentjes  

We zijn er weer aan begonnen! Hopelijk hebben jullie er 
evenveel zin in als wij!  Wij gaan er alles aan doen om er een 
fantastisch tof scoutsjaar van te maken!  

Reeds deze mastworp staat er al een topactiviteit op de 
planning, namelijk ons heus Halloweenspel! Voor de rest mogen 
jullie deze mastworp bewijzen dat jullie de beste atleten zijn van 
de Olympische Scoutsspelen!  

Smoet mo junder kietjes, want we vliegen er dit jaar dus meteen met volle vaart in! Hopelijk komen 
jullie elke zondagmorgen massaal opdagen om er geweldige voormiddagen van te maken samen met 
ons!  

 
Een stevige scoutslinker 
Bieke Vansteenkiste AKA Sympathieke Steppelemming  
Achilles Roels AKA Gewiekste Golden Retriever  
Pieter Dekeyzer AKA Vrijmoedige Vuursalamander  
Maxim Monteny AKA Scherpzinnige Stekelvarken  
Hasse Geldhof AKA Warmhartige Wasbeer  
Jannes Dekeyzer AKA Fanatieke Forel  



 

 

 

Zaterdag          17/09                 14.00 tot 17.00   Startdag 

Zondag  26/09  09.30 tot 11.30  Op ontdekking in de jungle 

Zondag  03/10  09.30 tot 11.30  De queeste van King Louie 

Zondag  10/10                  09.30 tot 11.30               De moord op Mowgli 

Zondag  17/10  09.30 tot 11.30  Expeditie in het mensendorp 

Zondag   24/10  09.30 tot 11.30  De kwestie kaaaa… 

Zondag  30/10  17.30 tot 20.30   Leidingsweekend 

Maandag  31/10  18.00 tot 20.30  Griezelen met Sher Khan 

Zondag  06/11    09.30 tot 11.30   Omhoog met Bagheera 

Zondag               13/11  09.30 tot 11.30   Spierbalgerol met kolonel Hathi 

Zondag  20/11  Geen vergadering           Streekbierenkaarting 18 en 19 nov 

Zondag  27/11  09.30 tot 11.30           Balou daagt Akela uit 



Dag welpen 

Het nieuwe scoutsjaar is terug gestart. Het beloofd opnieuw een topjaar te worden vol leuke 
activiteiten. Dit jaar starten we diep in de jungle waar we als mensenkinderen zotte 
avonturen beleven samen met de dieren. Net zoals Mowgli maken we kennis met onze 
vrienden Balou, Bagheera en Akela. Maar let op van Kaa en Shere Khan, want zij hebben het 
minder goed met jou voor. Ook komen we kolonel Hathi en King Louie tegen met hun zotte 
fratsen. Kortom: avontuur ten top. 

Hopelijk zien jullie het met veel 
enthousiasme zitten om er weer een 
fantastisch jaar van te maken samen 
met ons. Wij hebben er alvast veel zin 
in. 

Stevige scoutslinker 
Wout aka Bekwame Bever 
Senne aka Wilde Walrus 

Matisse aka onbegrensde Mustang 

Ilan aka gedreven Arassari 
Victer aka Actieve Tuimelaar  
Kobe aka Eigenzinnige Thar 
Joos aka Volhardend Sikahert 
 



Zaterdag          17/09                  14.00 tot 17.00   Startdag 

Zondag  25/09  09.00 tot 11.30  Lucky Luke 

Zondag  02/10  09.00 tot 11.30  Jolly jumper 

Zaterdag  08/10  09.00 tot 12.00   Rataplan 

Zondag  16/10      09.00 tot 11.30  De schat an de Daltons 

Zondag  23/11  09.00 tot 11.30  Daltoncity 

Zondag  30/10  Geen vergadering De Daltons (Leidingsweekend) 

Zondag  06/11  09.00 tot 11.30  Geneeraal Custer 

Zondag  13/11  09.00 tot 11.30  The escape room 

Zondag  20/11  Geen vergadering Streekbierkaarting 18 en 19 nov 

Zondag  27/11  19.00 tot 11.30  The saloon 

 
 

 



Yiiiiihaaaaaa cowboys, 

We schieten het jaar weer van start met veel lawijt! De Daltons zijn weer ontsnapt en we hebben 
jullie hulp nodig om ze terug in hun cel te steken! Dus nodigen we jullie allemaal uit in Dalton City om 
alles terug op de rails te krijgen. 

Help Lucky Luke elke zondag paraat staan om ze tegen te houden! DAS GOESTING! 
Dus leg jullie favoriete cowboyhoed maar klaar voor een nieuw scoutsjaar! 

Stevige scoutslinker van jullie Cowboys & Cowgirls, 

Milà aka Charmante Caracara 
Amber aka Gegronde Gereserveerde Schroefhoorngeit 
Emma aka Gezellige Ekster 
Achiel Van Thourhout aka Behendige Antilope 
Maxime aka Bedreven Brulaap 
Rinus aka Fantasierijke Fennek

 



 

 

Vrijdag  17/09  14.00 tot 17.00  Startdag 

Vrijdag            23/09                  19.30 tot 22.00  Wie is vic? 

Vrijdag  30/09  19.30 tot 22.00  Grote delftspel 

Vrijdag   07/10  19.30 tot 22.00  Grote teslaspel 

Vrijdag  14/10  19.30 tot 22.00   Grote beursspel 

Vrijdag  21/10        19.30 tot 22.00  Grote rebbekesspel 

Vrijdag   28-30/10 Geen vergadering  Leidingsweekend 

Vrijdag   04/11  19.30 tot 22.00  Grote gitsspel 

Vrijdag   11/11  19.30 tot 22.00  Grote COD spel 

Vrijdag   18/11  Geen vergadering  Streekbierkaarting 18 en 19 nov 

Vrijdag  25/11  19.30 tot 22.00  Grote platjesspel 

 



Yipse Yipse Verkenners 
 
Allehow we gan der were an startn an een massa’s geestig 
jaar. Sommigen kenn lars en Elias al een bitje ma wiene is 
diene Vic die daar eigelijk biestaat. Awel junder gan em 
vandejare mastworp lern kenn. Ge kriegt al een schoon 
voorsmaksje want ier staatie in vol scoutsornaat ip den foto. 
 
We gan da combinern me enkele activiteitn vo elke vriedag 
der terug een topbegun vant weekend van te makn. Vergeet 
zekerst nie te komn naar de evenementn en nodigt ma heel 
junder moatebende ut zodaze wetn wa da Scouts gits eigelijk 
is. 
 
 
Stevige scoutslinker 
Lars aka stoutmoedige steenbok 
Vic aka gezellige ghorkhar 
Elias aka spontane streepmuis 



 

 

      

 

Zaterdag 17/09  14.00 tot 17.00  Startdag 

Vrijdag  23/09  19.30 tot 22.30  Mijn vlakke land 

Vrijdag  30/09  19.30 tot 22.30  Heist aan zee 

Vrijdag   07/10  19.30 tot 22.30  Steentje 

Vrijdag  14/10  19.30 tot 22.30  Brussel 

Vrijdag  21/10        19.30 tot 22.30  De bom 

Vrijdag   28/10  Geen vergadering Leidingsweekend 

Vrijdag   04/11  19.30 tot 22.30  Ik wil deze nacht in de straten verdwalen 

Vrijdag   11/11  19.30 tot 22.30  Ergens onderweg 

Vrijdag   18/11  Geen vergadering Streekbierenkaarting 18 en 19 nov 

Vrijdag  25/11  19.30 tot 22.30  Ploesteert 

JINS 



Geachte Jins en ouders 

We hopen dat u met vreugde vooruitkijkt naar het 
aanstaande scoutsjaar. Wij delen u met trots in ons 
hart mee dat wij dit jaar uw leiding mogen vormen.  

Daarbovenop willen we blijk geven van onze 

plichtsbewustzijn tegenover u, onze ouders 
en leden, om dit hoogstens chaotisch jaar in 
ons tijdsgewricht toch te vullen met geluk, 
voorspoed en avontuur.  

Hoogachtend  
Bavo & Bent  van Saksen-Coburg en Gotha 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_I_van_Belgi%C3%AB


Kapoenen 

✓ Pieter Dekeyzer    Jannes Dekeyzer 

  
✓ Maxim Monteny  Achilles Roels  

  
✓ Bieke vansteenkiste  Hasse Geldhof 

    
Welpen 

 
✓ Joos Demunster   Victer Allemeersch 

   
 



✓ Kobe Vandycke   Ilan Dedeyne 

  
✓ Matisse Serpieters  Senne Deseyne 

    
Jonggivers 
 

✓ Rinus Anraed    Amber Van Reybrouck 

   
✓ Mila Geldhof   Maxime Serpieters 

    
✓ Emma Demaeght  Achiel Van Thourhout 

    



 
 
Givers 
 

✓ Elias Vandermeulen  Lars Dewaele 

    
✓ Vic Vansteelant 

 
Jins 
 

✓ Bavo Dewaele   Bent Delbeke 

    



 

Bedankingscomité aan het woord 

Ook dit jaar hebben zich weer heel wat mensen ingezet voor de scouts van Gits. Deze mensen 
wilden we dit jaar nog eens extra in de bloemetjes zetten. Het duo Bavo en Matisse 
organiseerden daarom een bedankingsstaminee in de scoutslokalen. Iedereen kon genieten 
van een uitgebreid aperitief. Waarna we de voetjes onder tafel schoven voor stoofvlees met 
friet. We willen echter nog enkele mensen extra in de kijker zetten.  

Eerst en vooral willen we onze chauffeurs Lambert en Johan bedanken. Zij rijden al jaren vol 
plezier met onze oplegger naar de kampplaats. Deze oplegger mogen we trouwens al jaren 
gebruiken van Vervoer Willaert. Els en Phillip bedankt!  

We willen ook onze kokjes bedanken! Febe, Dries, Viktor, Emma, Sarah, Jan, Viktor en Mees 
bedankt om ons weer een heel kamp te voorzien van lekker eten. En spijtig genoeg zijn er ook 
dit jaar weer vier leiders gestopt met leiding geven. Bedankt voor alles Lennard, Lowie, Sam 
en Jutta. We zullen jullie missen! 

Het bedankingsduo 

Bavo en Matisse  

 

Camping municipal 

In het begin van de zomervakantie 
organiseerde de Vlaamse kultuurvereniging 
opnieuw camping municipal in samenwerking 
met scouts Gits. Ondanks het wat mindere 
weer, kunnen we toch terugblikken op een 
geslaagde editie. Helemaal mee in het thema 
‘la douce france’ besloten we met de leiding 
om eens zot te doen en een heuse eifeltoren 
te sjorren. Een hele uitdaging waar heel wat 
tijd en werk in gekropen heeft, maar achteraf 
gezien een heel leuke groepsvormende 
ervaring. Bedankt aan alle helpende handen, 
benieuwd wat de volgende constructie wordt. 

 

 

 



Kampen  

Klein kamp 

Beste ouders en leden,  

Een nieuw scoutsjaar betekent 
ook terugkijken op het vorige, en 
vooral het kamp dat daar bij 
hoorde. Een beetje droevig dat 
het voorbij is, ja dat misschien 
wel. Maar we kijken ook vooruit 
vol blijdschap op het volgende 
jaar, vol nieuwe kansen en 
avonturen. Het kamp in Vilvoorde 
was er één om nooit te vergeten, 
dat is zeker.  

Ons kampterrein was centraal gelegen, maar  ook rustig. De Welpen en Kapoenen hebben 
kampen gebouwd, eindeloos geravot en spelletjes gespeeld in het aanliggende park. Van 
Stratego in’t groot tot Baseball en zo veel meer! Op ons de weide bij ons terrein hebben 
kunnen genieten van waterspelletjes en sluiptochten, etc. En zelfs de befaamde Welpenquiz 
deed zijn terugkeer, onder vakkundige leiding van leider Vic. En ja, de kapoenen konden iedere 
avond genieten van een opbouwend verhaal van leider Bavo en Jannes, over de planeet Zork!  

Op de laatste avond aanschouwden we een échte originele scoutsshow met acts van zowel 
leiding, foeriers als leden. Daarna sloten we het kamp pas echt af, met een rustig maar gezellig 
kampvuur rond de vuurschaal naast ons lokaal! En ook belangrijk: ondanks onze soms wat 
gekke stoten bleven alle leden en leiding ongehavend, en moesten niet één keer naar een 
dokter! 

Dan nog het eten: ondanks de gebrekkige dampkamp  kon onze kookploeg koken als de 
besten. Zij hebben ons gevoed met “Worst, Appelmoes, en patatten”, pannenkoeken, “koude 
pla” en zo veel meer. Zonder hen zou ons kamp niet hetzelfde geweest zijn. We zongen dan 
ook iedere middag na het eten, met veel plezier: “voor spijs en drank, en dagelijks brood, 
bedankt, foeriers”! 

We hopen dat volgend jaar ons klein 
kamp even tof zal zijn! Met andere 
leiding, maar met evenveel goesting en 
plezier! Nogmaals bedank ik graag alle 
leden, foeriers en leiding voor het leuke 
kamp! 

Een stevige scoutslinker  
Ex-Welpenleider  
Bent Delbeke 
 

 

 



Groot kamp 

Op groot kamp zijn we zelf verantwoordelijk voor onze kook, eet en slaapplaats te bouwen. 
Hier moeten we dan ook 10 dagen in slapen, koken en in leven. Daarnaast mogen we als 
verkenners een zithoek bouwen waar we soms ’s avonds onze avondspelletjes spelen maar 
ook na het eten graag even uitrusten. Dit zorgt ervoor dat elk kamp zijn eigen unieke sfeertje 
heeft en het elk jaar iets anders is. Tijdens kamp doen we allerhande leuke activiteiten zoals 
een dagtocht, 24uren spel en op de laatste dag een gezellig kampvuurtje. Daarnaast spelen 
we ook enkele spelletjes zoals honkbal, stratego, manhunt en nog zo veel meer.  

 

Wat mijn ervaringen zijn met scouts kamp? 

Ik mag elke dag samen met men vrienden allerhande leuke momenten beleven die we nog 
voor jaren gaan kunnen navertellen. Als we ’s avonds in de zithoek chillen en even denken aan 
wat we die dag hebben beleefd is er altijd enorm veel leute. Mijn lievelingsactiviteit is de hike. 
Als verkenners mogen we alleen op pad zonder leiders mee wat zorgt voor hilarische 
taferelen. Terwijl we wandelen kijkt de leiding achter een slaapplek ergens bij mensen. Het is 
altijd een verassing waar we uiteindelijk bellanden maar zoals dit jaar zaten we bij enorm 
vriendelijke mensen die het niet erg vonden dat we bleven slapen bij hun thuis. Ik heb nog 
een laatste tip voor de mensen die voor het eerst meegaan op groot kamp. Neem een 
veldbedje mee, eronder is het een ideale opbergplek en als het regent op hike kan je altijd jen 
gerief erop leggen zodat het niet nat wordt. 

Stevige Scoutslinker 

Stan aka zachtaardige steenarend 



Buitenlands kamp 

Vroeg in de ochtend vertrokken we op 20 

augustus vanuit het station van Brugge op 

ons groot buitenlands kamp waar we allen 

al die jaren hadden naar toe geleefd. 

De bedoeling was om in 1 grote trot naar 
Slovenië te reizen, maar dit mislukte omdat 
er een trein afgeschaft werd in Munchen. 
Onze leiding besliste toen al zeer snel om 
de reis wat aan te passen en ons naar de 
dichtstbijzijnde camping in hartje Munchen 
te leiden. Daar rusten we wat uit van de 
lange rit en beleefden we misschien wel 1 
van de leukste avonden van heel het kamp. 

Vroeg in de ochtend namen we de tram richting station en misten we deze keer onze trein 

niet . Na de tweede helft van de rit kwamen we aan in het wondermooie Bled. Met het 
wereldberoemde meer op de achtergrond beleefden we een leuke avond en sliepen we in 
onze krappe maar gezellige tentjes. Op de volgende middag verlieten we Bled om dit dan weer 
in te ruilen voor de hoofdstad Ljubljana. Dit deden we niet zonder tussenstop in de derde 
grootste stad van Slovenië, namelijk Kranj. Daar snoven we wat cultuur op en bezochten we 
tunnels uit WO2. In de avond kwamen we aan in de hoofdstad en sliepen we 2 dagen in mooie 
huisjes met ... jawel bedden. In de kleine leuke hoofdstad met mooie binnenstad hingen we 
de toerist uit om ons helemaal voor te bereiden op onze 5 daagse wandeling doorheen 
Slovenië. Deze wandeling van wel 100 km stopte helaas na 2 dagen doordat het noodweer toe 
sloeg. Voor de tweede keer dit kamp anticipeerde de leiding perfect. We schuilden en huurden 
een busje die ons welliswaar versneld naar het tweede land van de reis, Kroatie, bracht. 

We hadden eerst het plan om van de kust naar binnenland te gaan met de trein voor de 
tweede hoofdstad te bezoeken. We vroegen info aan de inwoners en deze zeiden ons om aan 
de kust in Rijeka en Opatija te blijven. We verbleven op een gezellige camping met goeie 
accommodatie. Daar beleefden we de perfecte laatste week van ons kamp. Met het 
ingezamelde geld beleefden we het hoogtepunt van het kamp en huurden we een moderne 
boot om een hele dag op te genieten. Na een paar dagen leuke activiteiten te hebben gedaan 
zoals escape rooms en een shoppingdag met massages kwam er een eind aan ons 
kampverhaal. 

We namen in de laatste avond al de trein terug om zo met een nachttrein op tijd aan te komen 
in het welbekende station van Lichtervelde. 

Zelf als 17 jarige doet het toch nog steeds deugd om na 14 dagen het thuisfront terug te zien. 
We beleefden een fantastische reis en kunnen aan de jongere leden alleen maar zeggen dat 
het zeker en vast iets is om naar uit te kijken en volop van te genieten. 

 

Groetjes jins 2021-2022  

 



 

Beste leden,  

Een nieuw werkjaar betekent ook nieuwe knopen en sjorringen voor de geïnteresseerden. Net zoals 

vorig jaar opnieuw elke mastworp 3 verschillende moeilijkheidsgraden. Voor zij die al vele jaren in de 

scouts zitten en heel wat van de knopen en sjorringen uit de mastworpen van vorig werkjaar konden 

gebruiken op het tentenkamp, voor zij die dit jaar voor het eerst kennis maken met het sjorren, voor 

zeer leergierige welpen die al niet kunnen wachten tot ze bij de jonggivers zitten, maar ook voor leiding 

en sympathisanten die hun kennis nog wat willen bijschaven wat de mogelijkheden voor de bouw van 

allerhande constructies alleen maar uitbreidt. 

 

De achtknoop (beginners) 

 

De achtknoop of achtvormige knoop, de naam zegt het zelf, is een knoop in de 

vorm van een acht. Het is vooral een stoppersknoop om te zorgen dat je touw niet 

door een oog of blok glipt. Het dient dus als verdikking in je touw zodat het niet 

verder gaat. Gezien de achtknoop groter en dikker is dan een gewone of enkele 

knoop, is deze meer geschikt. Bijkomend pluspunt is dat de achtknoop ook 

eenvoudiger terug los te maken is dan een gewone knoop. 

Het vormen van de knoop is duidelijk af te leiden uit volgende afbeelding mits 

enige oefening. 

 

De vissersknoop (basis) 

 

De vissersknoop is net 

zoals de platte knoop en 

de weversknoop een 

verbindingsknoop die 

gebruikt wordt om twee 

natte of zeer gladde 

lijnen van gelijke dikte 

aan elkaar te zetten. De 

knoop wordt gevormd 



door in elke uiteinde een gewone knoop te leggen, maar wel zodanig dat deze het andere touw 

omsluit. Let wel op dat de korte uiteinden van elk touw voldoende lang gelaten worden. 

Deze knoop is in vergelijking tot de platte knoop en de weversknoop zeer moeilijk terug los te maken, 

zeker na belasting of nat worden. Een voordeel van deze knoop is wel dat de lange uiteinden van elk 

touw mooi in elkaars verlengde liggen wat zorgt dat hij meer belasting kan verdragen. Ook een ideale 

knoop om een halssnoer verstelbaar te maken. 

 

De magnussteek (voor de gevorderden) 

 

De magnussteek, ook wel mastworp met voorslag genoemd, 

wordt net op dezelfde manier  gevormd als de mastworp, 

maar voor men de eerste maal over de vorige slag gaat, gaat 

men nogmaal om de paal heen in dezelfde richting. Let op dat 

je de voorslag legt in de richting dat je wil belasten. Dus als je 

trek wil uitoefenen naar beneden, leg je je tweede winding 

onder je eerste en je afsluitende halve steek dan weer boven 

de 2 windingen. Bij belasting naar boven is het net 

omgekeerd. In volgend filmpje wordt alles nog eens mooi en 

duidelijk uitgelegd hoe je een magnussteek legt: 

https://www.youtube.com/watch?v=rGK-86wpbvE 

Op deze steek kan je veel meer trek uitoefenen dan op een klassieke mastworp en zelfs belasten in de 

lengte van de paal. 

De magnussteek kan ook gelegd worden op een touw in plaats van op een paal, wat zorgt voor heel 

wat nieuwe mogelijkheden zoals te zien in volgend filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=LaZ__O-rCHs  

Dit waren opnieuw de eerste drie knopen voor dit werkjaar. Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze 

gerust aan je leiding of aan de materiaalmeesters. Ook de knopen van vorig jaar kun je bij ons 

verkrijgen. We wensen jullie met de materiaalmeesters alvast veel sjorplezier toe voor het komende 

scoutsjaar met creatieve constructies. 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Knopen; Bart Van Den Broeck 

techniekendatabank; Scouts en Gidsen Vlaanderen 

Album knopen, steken, lengen, stroppen; ir H.Clerckx 

https://www.youtube.com/watch?v=rGK-86wpbvE
https://www.youtube.com/watch?v=LaZ__O-rCHs


 
 
 
 
Tweedehandskledij 

Vanaf dit jaar starten wij ook (opnieuw) met het aanbieden 
van tweedehands hemden en sjaaltjes. Daarvoor hebben we 
natuurlijk eerst tweedehandskledij nodig. Heb je dus een 
scoutshemd of een sjaaltje dat je niet meer gebruikt, dan 
kopen wij dit graag over aan 1/3 van de nieuwprijs indien het 
nog in degelijke staat is! Wij nemen dus enkel scoutshemden 
en sjaaltjes aan. 

Verplichte kledij en tekentjes 

Ieder lid moet verplicht een scoutssjaaltje dragen. Dit onder 
meer om herkend te worden wanneer we op stap gaan. Vanaf 
de welpen (3de leerjaar) is ook een scoutshemd verplicht. De 
kentekens op het scoutshemd moeten volledig in orde zijn, 
dit betekent: 

• Correct jaarteken (dit wordt gratis gegeven op de 
eerste vergadering) 

• Zwart groepslintje (dit is gratis te verkrijgen bij de 
leiding) 

• Takteken (dit wordt gratis gegeven op de eerste 
vergadering) 

 
Beloftetekens en regionale kentekens zijn niet verplicht, maar 
zijn een mooie aanvulling op het scoutshemd. Deze tekentjes 
kunnen gekocht worden bij de kledijverkoop. Vergeet niet het 
uniform te naamtekenen. 

 



Pasmomenten 

Tijdens de pasmomenten kunnen de scoutshemden, truien en 
T-shirts gepast en besteld worden. Ook de niet-verplichte 
tekentjes en sjaaltjes kunnen gekocht worden. Men kan ter 
plaatse cash betalen of later overschrijven.  
De pasmomenten gaan door 

• 25 september na de eerste activiteit 

• 2 oktober na de tweede activiteit 

• 9 oktober na de derde activiteit 
 

Na deze pasmomenten kan geen kledij meer besteld worden, 
enkel sjaaltjes, tekentjes en tweedehandskledij kunnen 
eventueel nog doorheen het jaar gekocht worden. 

Lidgeld: 

Het lidgeld bedraagt 38 € per scoutslid. Nog niet direct beslist? De 
gratis proefperiode loopt tot 2 weken na de startdag (zondag  2 
oktober) (enkel te betalen op rekening nummer: BE18 7386 0409 
1265), vermeld zeker naam en tak. 

 
 
 

 

 

 

 

Het groepslintje 

komt onder de 

schoudernaad van 

de rechtermouw 

Het takteken komt 

op de 

rechtermouw, iets 

onder het 

groepslintje 

Het jaarteken, 

elk jaar een 

nieuw, draag je 

rechts vooraan 

net boven de 

borstzak 

Het lintje België/Europa 

komt links bovenaan op   

de borstzak 

Boven het internationale 

kenteken draag je ofwel de 

Vlaamse Leeuw, ofwel een 

provincieschildje 

 

 

 

 

 Het beloftekenteken 

komt midden op de 

linkerborst 

Het internationaal 

kenteken komt in 

het midden van de 

bovenarm op de 

linkermouw 



 
 
 
 
 
 
 

DAS goesting 

Ook zo'n goesting in het nieuwe scoutsjaar? 
Ontdek hier het nieuwe jaarthema. 
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.  

Zin in Scouting 

Elke scout of gids heeft wel een eigen reden om aan 

scouting te doen. Misschien werd jij wel lid van de scouts 

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 

Kiezen om lid te zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen, is 

een bewuste keuze. “scouts of gids zijn” brengt 

verwachtingen met zich mee. Met grote en kleine daden 

zetten scouts en gidsen zich in voor zichzelf, elkaar en de 



wereld. Samen helpen we bij de afwas op kamp, troosten 

we de leden met heimwee of zetten we een financiële 

actie op voor mensen die extra steun nodig hebben. 

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 en vormen de motor voor meer. We 

maken samen werk van een goede groepssfeer, waarin 

iedereen welkom is. 

Scouts als identiteit 

Lid zijn van de scouts is een deel van je 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 de dag van de jeugdbeweging of tijdens 

een kamp. 

Scouting is niet zomaar een hobby. Het is een levensstijl. 

We staan steeds paraat en zetten ons beste beentje voor. 

Scouts en gidsen weten van aanpakken en blijven niet bij 

de pakken neerzitten. Bij de scouts zoeken we naar 

oplossingen en gaan we samen met ons nest, onze 

patrouille of onze leidingsploeg de grootste uitdagingen 

aan. Hiervan blijven we in ons dagelijks leven de 

vruchten plukken. Scouting is niet voor even, maar voor 

het leven. DAS Goesting! 



DAS
Goest ing



 
 
 
 
Om lid te worden van Scouts Gits moet je ingeschreven zijn. 

Leden van Scouts Gits zijn verzekerd tijdens alle 

scoutsactiviteiten en krijgen een uniek lidnummer. 

Voor nieuwe leden is er altijd een proefperiode die geldt voor 

2 activiteiten. Na deze proefperiode is een inschrijving 

noodzakelijk om verzekerd te zijn. 

Inschrijven gebeurt dit jaar via online weg. Er wordt een mail 

gestuurd met de nodige link. Alle info kan je vinden op onze 

facebookpagina of op de site van Scouts Gits: 

www.scoutsgits.be. 

Info is ook te verkrijgen via de leiding zelf of 

via contact@scoutsgits.com 

Lidgeld 

Het lidgeld bedraagt 38 euro en dient overgeschreven te 

worden naar het rekeningnummer van Scouts Gits: 

BE18738604091265 met in de mededeling ‘Voornaam + 

Naam + tak’. 

 

Medische fiche 

Dankzij de informatie uit de medische fiche kunnen wij als 

leidingsploeg op een veilige en juiste manier reageren in een 

noodsituatie. In het online inschrijvingsformulier vind je meer 

info hoe dit ingevuld moet worden. 

 

http://www.scoutsgits.be/
mailto:contact@scoutsgits.com


 

 

 

 

Scoutsmail! 

Dit werkjaar krijgt u de mastworp ook via mail 

toegestuurd. 

De mastworp niet ontvangen? Geef gerust uw e-

mailadres door aan één van de leiders. 

contact@scoutsgits.be  

 

Facebook 

Scouts Gits zal dit jaar weer actief zijn op Facebook 

Zo blijf je op de hoogte van de evenementen en de 

kampfoto’s.  

www.facebook.com/ScoutsGits 

 

Instagram  

Scouts Gits zal net als voorbije jaren actief zijn op 

instagram. Hier kan je vanop de eerste rij alle foto’s 

volgen van wat uw zoon/dochter meemaakt. 

www.intagram.com/ScoutsGits 

 

Scoutssite 

De scouts heeft al sinds jaar en dag een prachtige 

site, waar foto’s, verhuurinfo en dergelijke te 

vinden zijn. Dit jaar zal deze ook vernieuwd worden. 

www.scoutsgits.be  

mailto:contact@scoutsgits.be
http://www.facebook.com/ScoutsGits
http://www.intagram.com/ScoutsGits
http://www.scoutsgits.be/


 

 

Hopper winkel Harelbeke 

Adres 
Zandbergstraat 80 
8530 Harelbeke 

Telefoon 056/29.38.01 

E-mail winkel.harelbeke@hopper.be 

Website www.hopper.be 

Openingsuren Woe: 14u00 tot 18u00 
Don: 14u00 tot 18u00 
Vrij: 14u00 tot 18u00 
Zat: 10u00 tot 12u00 
            12u30 tot 18u00 

 

  

 
 

mailto:winkel.harelbeke@hopper.be

