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Voorwoord
Wat is scouting?
Onze missie
‘Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 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. Daarin dromen we luidop van een betere
wereld. We zoeken naar een manier van leven waarin we die droom kunnen waarmaken.
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.
Voor kinderen en jongeren als individu
Al doende leren kinderen en jongeren in scouting plezier maken, genieten, zichzelf kennen
en aanvaarden. De eerste keer je eigen potje koken op kamp levert rauwe patatjes op,
maar een paar jaar later ben je de chef-kok tijdens de kookwedstrijd. Wie echt niet van
koken houdt, blinkt ondertussen uit in vuur maken, nieuwe tafelliederen verzinnen of
prachtige tafelversiering maken. Scouts en gidsen 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.
In groep
Hoewel elk individu belangrijk is, haalt scouting zijn grootste kracht uit het spelen en leven
in groep. Van bij de kapoenen 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. Scouts en gidsen leren om
hun zegje te doen en op te komen voor wie ze zijn en wat ze willen. Kapoenen twijfelen
tussen ‘Dikke Bertha' of ‘tikkertje' spelen en givers maken ruzie over een toneelstuk of een
tentoonstelling in elkaar boksen. Maar altijd is het een oefening in wederzijds respect en in
de rijkdom van verschillen.
Dat is meteen de kortste definitie van een groep: naast het ik staat een ander. Door samen
op pad te gaan, krijg je een spiegel voorgehouden. Wat je daarin ziet kan je ijdelheid
strelen of je zere tenen bezorgen, maar het is altijd leerrijk.
Je leert je eigen belangen al eens opzij te zetten voor het belang van de groep. Zo raken
scouts en gidsen door het spelen en leven in groep betrokken op zichzelf, op de anderen en
op de wereld.

Binnen de samenleving
In scouting luisteren, delen, aanvaarden en waarderen we of we proberen alvast heel hard
om dat te doen. Sommigen noemen dat democratie. Die manier van samenleven en werken draag je als gids of scout mee buiten de grenzen van je groep.
Thuis, op school, in je groep of in de wijdere omgeving trek je je het lot van je omgeving
aan. Kortom: 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.
Daar zit meer achter dan het lijkt. Via scouting geven we kinderen en jongeren een hoopvol
uitzicht op de toekomst, op een bestaan dat de moeite waard is. Het is onze overtuiging dat
een democratische samenleving nood heeft aan eerlijke mensen die solidair zijn met
anderen en zich daar voor inzetten. Via scouting helpen wij om ‘deze wereld een klein
beetje beter achter te laten dan we hem gevonden hebben'.
Werking binnen Scouts Hekelgem
Elke zondag van 14u tot 17u is er aan onze lokalen (alias “De Blokhut”) een vergadering,
tenzij dit anders vermeld staat in ons plandingske. Het plandingske is ons tweemaandelijks
boekje waarin je het programma van elke tak terug vindt. Het plandingske kan je
raadplegen op onze site www.pajotten.be. Ga naar de groep waar uw kind in zit om te
weten te komen wat ze die week gaan doen. Het wordt niet meer meegegeven met de
leden.
Onze groepsdassen zijn een verplicht deel van het uniform en zijn te verkrijgen bij de
leiding. Ze kosten 10 euro. Kapoenen hebben geen groepsdas nodig.
In juli gaan wij elk jaar op zomerkamp, dit is steeds een groepskamp. Alle takken gaan dus
mee (uitgezonderd de jins, die gaan op buitenlands kamp).

Inschrijven
Een nieuw scoutsjaar betekent natuurlijk ook
weer inschrijven. Het lidgeld bedraagt ook dit
jaar 65 euro. Uw kind is ingeschreven en dus
verzekerd vanaf dat wij het geld op onze
rekening hebben (rekeningnummer BE59
0016 4085 4626). De uiterste
betalingsdatum is 16 oktober 2019!!! Gelieve
bij uw overschrijving als mededeling duidelijk
“inschrijving NAAM +TAK” te vermelden.
Nieuwe leden kunnen natuurlijk eerst enkele
keren proberen alvorens definitief in te
schrijven en een uniform aan te schaffen
(vanaf welpen). Hou rekening met deze
einddatum, anders is het voor ons onmogelijk
om uw kind in te schrijven en dus te
verzekeren en wordt het voor ons een
warboel.

Bericht van de nationale
leiding aan de ouders
Beste ouders, leden en leiding,
We weten allemaal dat het niet voor iedereen even eenvoudig is om een weekend, een
kamp of een zwemvergadering te betalen. Dit mag echter geen reden zijn om aan deze
activiteiten niet deel te nemen of zelfs om te stoppen met de scouts. We weten dat slechts
weinig groepen het geld hebben om nog minder te vragen of om zelf financieel tussen te
komen. Het is dan ook onze taak om voor deze situaties mee naar een oplossing te zoeken.
Elk jaar zet SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN nationaal een vastgelegd bedrag opzij: het
fonds ‘op maat’. Met dit geld kunnen we, wanneer nodig, financiële ondersteuning bieden
aan leden of leiding.
Praktisch:
Wanneer u als ouder merkt dat een aantal activiteiten niet betaalbaar zijn, laat dit dan
weten aan de takleiding of groepsleiding (Fiebe, Margot en Nele). Zij kunnen ons
contacteren en dan kunnen we samen bekijken wat wij voor u kunnen doen.
Met vriendelijke groet,
De nationale leiding
Er is ook vermindering mogelijk voor het inschrijvingsgeld.

Het oudercomité
Beste scoutsouder,
Scouting gaat onder andere over plantrekken, maar af en toe kunnen ook de scouts wat
hulp van de ouders gebruiken. Om die reden bestaat er een ouder- en
sympathisantencomité van de Scouts Pajotten Hekelgem (OSC).
Het comité zorgt voor financiële en logistieke steun van de scoutsgroep, zonder inmenging
in de scoutswerking zelf. Daarvoor organiseren we werkvergaderingen waarop we bv.
een handje toesteken bij het onderhoud van lokalen en het speelbos. We zetten
evenementen op zoals de Pajottenfeesten (eind juni) en helpen bij de technische
ondersteuning van de jaarlijkse scouts-fuif het Bosfest.
Daarnaast werken we hard aan de vernieuwing van de gebouwen (planning, financiering
en binnenkort ook uitvoering).
Heb je zin om ons comité te vervoegen en om iets voor de scoutswerking terug te doen?
Geef een seintje via osc@pajotten.be of via 0485/94 05 41.
We nemen dan weldra contact op en geven je de nodige informatie.
Alvast bedankt en graag tot binnenkort!
Peter De Keyser (Voorzitter)

Het uniform
Te vinden in de Hopperwinkel te Aalst
Kapellekensbaan 14, 9320 Aalst

Kapoenen moeten geen uniform dragen. Zij krijgen in het begin van het jaar een
kapoenendas, die ze iedere vergadering moeten dragen.
Vanaf de welpen dragen we een uniform als teken van verbondenheid en gelijkwaardigheid:
we zijn één grote groep.
Het uniform bestaat uit:
- Hemd:
1. Takkenteken
2. Groepslintje: vraag dit aan de leiding
3. Jaarkenteken: krijg je in het begin van het jaar of bij inschrijving. Dit jaar
"Grenzeloos groeien". Die van vorige jaren mag je ergens anders op je hemd hangen.
(bijvoorbeeld vanonder of vanachter, plaats genoeg)
4. Scoutsdas van onze groep
5. Vlaamse leeuw of provincieteken Vlaams-Brabant
6. Teken scouting internationaal
7. Bandje België
8. Scoutinglabel
OP HET HEMD MAG NIET GESCHREVEN WORDEN!

- Een groene broek of rok
- Een das van onze groep om je nek: vraag dit aan de leiding (€10)

Takken
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. Kapoenen houden van
kampen bouwen en in het bos spelen. Kapoenen hun zomerkamp duurt ongeveer een
week. Tijdens dit kamp slapen zij voor het eerst in tenten.
Welpen

Welpen zijn tussen 8 en 11 jaar. Ze zitten doorgaans in het derde tot vijfde leerjaar.
Welpen hebben een niet te stuiten drang naar beweging en hun vriendjes staan centraal in
hun leefwereld. Welpen houden van kampen bouwen, zich verkleden, kattenkwaad uithalen
en zo veel meer. De basissfeer bij de welpen is steeds gebaseerd op jungleboek.
Welpen hun zomerkamp duurt ongeveer een week, tijdens dit kamp slapen zij in tenten.

Jonggivers

Jonggivers (= Jonggidsen & Jongverkenners) zijn tussen 11 en 14 jaar. Ze zitten doorgaans
in het zesde leerjaar, eerste en tweede middelbaar. Ze leren samenwerken, verkennen en
ondernemen, engagement tonen, samen overleggen en zich voor anderen in te zetten. Zo
ontdekken ze stilaan wat scouting echt inhoudt, ze zeggen hun belofte met trots en leren
dat scouting ook niet stopt wanneer de vergadering afgelopen is ...
Zij gaan meestal ongeveer 2 weken op zomerkamp, waar ze hun eigen potje leren koken,
zelf tafel en vuur sjorren en in patrouilletenten slapen.
Givers

Givers (= Gidsen & Verkenners) zijn tussen 14 en 17 jaar. Ze zitten dus doorgaans in het
derde, vierde en vijfde middelbaar.
Als zij op zomerkamp gaan (net zoals de jonggivers voor ongeveer 2 weken), gaan ze per
fiets. Op kamp koken zij zelf hun eigen potje, sjorren hun tafel en vuur en slapen in
patrouilletenten.

Jins

Jins zijn zoekers. Met open ogen en een grote gulzigheid staan ze in het leven. Keuzes zijn
er bij de vleet: pedagogie of informatica, Leuven of Gent, scouting of basket.
Jins proberen hun eigen doelen en verwachtingen te realiseren en genieten dan ook van de
vrijheid en de zelfstandigheid die ze in hun jintak krijgen. Het is een veilige plek waar
ruimte is voor fouten en waar de mafste ideeën worden gerealiseerd. Door samen aan een
project te werken of een kamp ineen te boksen, leren jins niet enkel zichzelf, maar ook
elkaar kennen. Ze genieten van uitdagingen waar ze hun zotheid en creativiteit kunnen
botvieren, maar staan ook open voor meer intense momenten.

Indien u nog vragen hebt, kan u steeds terecht bij de groepsleiding.
Groepsleiding@pajotten.be

