Scouts Don Bosco Vosselaar
Infobrochure

Scoutsjaar 2018-2019

Hoi!
Misschien ken je het reilen en zeilen binnen de scouts al, of misschien is alles helemaal nieuw. Om je op
weg te helpen binnen onze scoutsgroep, vind je in deze brochure een hele hoop informatie die van pas
kan komen dit en de volgende jaren.
Een stevige linker
De onwaarschijnlijk enthousiaste leiding
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Scouts Don Bosco Vosselaar
Onze scoutsgroep werd opgericht in het gezegende jaar 1956, gezegend want onze Scouts werd
opgericht!
Enkele hoogtepunten uit onze intussen 62-jarige bestaansgeschiedenis:
- 11 november 1956: eerste keer scouts in het idyllische Vosselaar
- 7 mei 1967: Eerste vreetfestijn genaamd Smoutebollenbak
- September 1983: Meisjes zijn vanaf nu ook welkom bij Scouts Vosselaar!
- 1997: Akabetak opgericht
- September 2006: officiële opening van de nieuwe lokalen
- 2006: 50 jaar Scouts Vosselaar => Feest!
- 13 mei 2006: VVKSM (Vlaams Verbond voor Scouts en Meisjesgidsen) wordt Scouts en Gidsen
Vlaanderen
(Bron: Het Gulden Voske)

Het Heem
Onze lokalen (= Het Heem) zijn gelegen aan Konijnenbergpad 4, achter de parochiezaal in het centrum
van Vosselaar. Wij hebben een groot zandplein waar we naar hartenlust kunnen ravotten en de
Konijnenberg is echt niet ver af!
In onze mooie, houten lokalen kunnen we ook steeds terecht als het weer wat minder is, maar zelfs dan
opteren we ervoor om zo veel mogelijk buiten te spelen! De lokalen zijn voorzien van alle
nutsvoorzieningen (keuken, sanitair, …) en worden verhuurd aan socioculturele verenigingen. Heb je dus
neefjes of nichtjes die op zoek zijn naar de ideale kamp- of weekendplaats, verwijs hen door naar
www.jeugdlokalenvosselaar.be! De lokalen worden door de vzw beheerd en verhuurd, dat wil zeggen dat
zij instaan voor de verhuur en de structurele werken aan de gebouwen.
De takken
Vanaf het 1ste leerjaar is iedereen welkom bij ons!
Bij welke tak je zit, hangt af van je leeftijd.

Kapoenen:
6- & 7-jarigen/1e & 2de leerjaar
Scouts van 14u00 tot 16u30

Verkenners:
14- & 15-jarigen/3de & 4de middelbaar
Scouts van 14u00 tot 17u00

Welpen:
8- & 9-jarigen/3de & 4de leerjaar
Scouts van 14u00 tot 16u30

Jins:
16- & 17-jarigen/5de & 6de middelbaar
Scouts van 14u00 tot 17u00

Wolven:
10- & 11-jarigen/5de & 6de leerjaar
Scouts van 14u00 tot 17u00

Akabe:
Mindervaliden
Scouts van 14u00 tot 16u30 (om de 14 dagen)

Jong-Verkenners:
12- & 13-jarigen/1ste & 2de middelbaar
Scouts van 14u00 tot 17u00

3

Activiteiten
Op zondag heeft elke tak zijn eigen werking, maar daarbuiten organiseren we ook andere activiteiten.
Overgang
Bij de start van het scoutsjaar houden we de overgang. Dit duurt een hele dag en is met alle takken
samen. ’s Middags koken we samen op houtvuurtjes en in de namiddag worden de scouten die overgaan
naar een nieuwe tak dan traditiegetrouw gedoopt.
Smoutebollenbak
Het eerste weekend van november is het onze jaarlijkse Smoutebollenbak in de gemeentehal. Samen met
de Vrienden van de Scouts organiseren we deze activiteit. Het is onze grootste bron van inkomsten. Het
geld dat we hiermee verdienen wordt gebruikt om nieuwe tenten aan te kopen, kampen te sponsoren of
de jaarwerking te ondersteunen.
Leidingsswitch
Een keer per jaar wordt de leiding helemaal overhoop gehaald en krijgt elke tak een andere leidingsploeg.
Wanneer dit juist is, krijgt men pas te zien op die zondag.
Familieactiviteit
Vandaag mogen onze ouders, broers, zussen, neven, nichtjes, oudleiding, … mee met ons komen spelen!
Groepsweekend
Om het jaar trekken we er met alle takken een weekend op uit. Alle activiteiten die we dan doen, worden
met z’n allen gedaan.
Individuele daguitstap
Het jaar dat we niet op groepsweekend gaan, gaat elke tak op een zelfgekozen daguitstap.
Leefweek
Het jaar dat er geen groepsweekend is, wordt er voor de leden van de Verkenners en Jins een leefweek
georganiseerd. Zij wonen dan een hele week in de lokalen samen met leiding en gaan van daaruit naar
school, hobby’s, muziekschool, …
Fietstocht & BBQ
Het laatste weekend van juni houden we onze fietstocht en BBQ. Iedereen die onze scouts genegen is,
wordt uitgenodigd om een fietstocht naar keuze te maken en achteraf een hapje te komen eten.
Kampen
In juli gaat elke tak apart op kamp. De jongsten en Akabe slapen in lokalen niet zo ver van Vosselaar
terwijl men vanaf de Jong-Verkenners de Ardennen verkent in tenten. De jins gaan om het jaar op
buitenlands kamp.
Oostenrijkkamp
Om de vijf jaar trekken we met de drie oudste takken (Jong-Verkenners, Verkenners en Jins) naar
Oostenrijk.
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Belangrijke data
2018:
Zondag 30 september: Geen scouts wegens leidingsweekend
De leiding bereidt het ganse jaar voor.
Zaterdag 6 oktober: Paskoffer
Vandaag kan u een nieuw uniform komen passen met uw scout. U kan dit dan direct bestellen, de
rekening zal later via mail worden doorgestuurd. Enkele weken later wordt uw bestelling dan geleverd.
Vrijdag 19 oktober: Dag en nacht van de Jeugdbeweging
Alle scouten gaan in uniform naar school of werk.

2019:
Zaterdag 3 en zondag 4 november: Smoutebollenbak
In de gemeentehal kan iedereen overheerlijke smoutebollen of appelbeignets komen verorberen.
Zondag 3 maart: Geen scouts
Vandaag viert Vosselaar Carnaval! Kom zeker kijken, misschien herken je wel iemand van je leiding in de
stoet!
Zondag 17 maart: Familieactiviteit
Vandaag mogen onze familie en alle oud-scouten ook mee komen spelen!
Goepsweekend: 5 tot 7 april
Dit weekend trekken we er met de hele scouts op uit!
Zondag 23 juni: Fietstocht & BBQ
Iedereen die wil, mag komen fietsen in de namiddag en ’s avonds aanschuiven voor de BBQ!
Juli 2018: Kampen
25 augustus: Laatste keer scouts
Een laatste keer scouts bij de eigen tak.
1 september: Overgang
Op deze activiteit kom je te weten wie je nieuwe leiding wordt. Wie overgaat naar een volgende tak
wordt spelenderwijs onderworpen aan enkele proeven op maat van de nieuwe tak.
8 september: Eerste keer scouts
Al wie voor een eerste keer de scouts wil uitproberen, is van harte welkom vanaf vandaag!
(voor al deze activiteiten krijgt u in principe een briefje of mailtje. U kan ook altijd onze website
www.scoutsvosselaar.be raadplegen of onze facebookpagina!)
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De Leiding van Scouts Don Bosco Vosselaar:
Kapoenenleiding
Bertus Quatacker

Dries Ennekens

Silke Van den Heuvel

Marie Kennis

Fien Huybrechts

Jan Huysmans

Lauren Gys (50/50

Amber Quatacker
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Welpenleiding
Jonas Van den Heuvel

Maxime Van den Heuvel

Emma Ennekens

Maya De Buyser

Ward Vervoort

Cis Woestenborghs

Thijs Adriaensen

Gijs Oris

Lies Woestenborghs

Wolvenleiding
Kim Huysmans

Joren Gys

Tuur Van Ballaer

Kaat Schoenmaekers
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Jong-Verkennerleiding
Kaat Cornelissen

Sam De Buyser

Daan Daniëls

Jens Ennekens

Warre Huybrechts

Jasper beckers

Verkennerleiding
Jannes Van Dyck

Neel Quatacker

Joren Mostmans

Hendrik Majoor
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Jinleiding
Bram Schoenmaekers

Seppe Van Beek

Akabeleiding
Lies Hens

Sien Wouters

Maya De Buyser

Lauren Gys

Eva Hens

Ward Vervoort
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Hoe de leiding bereiken?
Voor informatie over de tak en de activiteiten per tak, kan u altijd terecht bij de takleiding.
Elke tak heeft zijn eigen e-mailadres waarop u hen bij voorkeur kan bereiken. Indien het toch nodig
is, kan u hen bereiken op hun gsm of zelfs aan hun deur gaan bellen!

Kapoenenleiding:

kapoenen.vosselaar@gmail.com

Bertus Quatacker
Vredelaan 4
0479/43.82.83

Fien Huybrechts
Kruisstraat 34
0470/10.99.72

Lauren Gys
Welstraat 4
0473/56.22.50

Dries Ennekens
Renier Sniederspad 26
0478/44.96.09

Silke Van den Heuvel
Kapelstraat 5b
0471/38.40.82

Marie Kennis
Pastoor Frans hermansplein 12
0492/55.37.76

Jan Huysmans
Biesven 17
0487/11.88.38

Amber Quatacker
Bergeneindspad 8
0479/09.64.72

_______________________________________________________________________________________________
Welpenleiding:
welpenleiding.vosselaar@gmail.com
Jonas Van den Heuvel
Kapelstraat 5b
0477/08.15.38

Lies Woestenborghs
Adriaan Ghijsstraat 13
0493/12.13.74

Emma Ennekens
Jan De Wittestraat 9
0472/74.28.51

Maxime Van den Heuvel
Kapelstraat 5b
0471/38.40.57

Maya De Buyser
Stoksebaan 107
0470/25.87.62

Cis Woestenborghs
Adriaan Ghijsstraat 13
0484/87.92.39

Ward Vervoort
Beersebaan 98
0479/04.62.70

__________________________________________________________________________________________________________________
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Wolvenleiding:

wolven.vosselaar@gmail.com

Kim Huysmans
Biesven 17
0487/45.93.67

Thijs Adriaensen
Stoksebaan 117
0497/99.60.58

Tuur Van Ballaer
Gammerstraat 1
0471/05.60.84

Joren Gys
Welstraat 4
0479/95.84.42

Kaat Schoenmaekers
Gijs Oris
Eigenaarstraat 9
Hofeinde 62
0475/68.04.08
0471/44.52.65
__________________________________________________________________________________________________________________

Jong-Verkennerleiding:

jv-vosselaar@hotmail.be

Kaat Cornelissen
Renier Sniederspad 8
0486/67.97.55

Daan Daniëls
Klaproosstraat 10, 2340 Beerse
0476/48.01.89

Jens Ennekens
Renier Sniederspad 26
0494/73.52.18

Sam De Buyser
Stoksebaan 107
0498/92.55.72

Warre Huybrechts
Kruisstraat 34
0472/67.23.46

Jasper Beckers
Koolwitjesstraat 19, 2340 Beerse
0491/36.36.80

Verkennerleiding:

verkennersvosselaar@gmail.com

Jannes Van Dyck
Secr. Van De Venlaan 38
0476/37.20.27

Joren Mostmans
Beekakkerstraat 86, 2340 beerse
0496/79.07.05

Neel Quatacker
Bollenbaan 19
0494/36.78.13

Hendrik Majoor
Turnhoutseweg 14, 2340 Beerse
0497/99.79.17

Jinleiding:
Seppe Van Beek
Bergakker 22
0493/06.08.18

jins.vosselaar@gmail.com
Bram Schoenmaekers
Eigenaarstraat 9
0478/60.47.52
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Akabeleiding:

akabevosselaar@hotmail.com

Sien Wouters
M. Pottersstraat 14
0498/01.59.09

Lies Hens
Wolfjagersstraat 3, 2300 Turnhout
0488/91.48.37

Eva Hens
Wolfjagersstraat 3, 2300 Turnhout
0474/82.54.85

Ward Vervoort
Beersebaan 98
0479/04.62.70

Maya De Buyser
Stoksebaan 107
0470/25.87.62

Lauren Gys
Welstraat 4
0473/56.22.50
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Waar kan u terecht voor meer informatie?
De Groepsleiding
Bram Schoenmaekers
Eigenaarsstraat 9
0478/60.47.52
Gijs Oris
Hofeinde 62
0471/44.52.65

Jonas Van den Heuvel
Kapelstraat 5b
0477/08.15.38

Thijs Adriaensen
Stoksebaan 117
0497/99.60.58

Joren Mostmans
Beekakkerstraat 220, 2340 Beerse
0496/79.07.05

Zij zorgen voor de algemene coördinatie van onze scouts. Met lastige en minder lastige vragen kan je
altijd bij hen terecht.
Je kan hen via mail bereiken op scoutsvosselaar@gmail.com.

De Penningmeester
Sien Wouters
M. Pottersstraat 14
0498/01.59.09
sien_wouters@hotmail.com

Zij beheert onze financiën. Zij betaalt de rekeningen en kijkt na of iedereen het lidgeld wel betaald
heeft.

De Materiaalmeester
Te bereiken via scoutsvosselaar@gmail.com
Zij zorgen voor al het materiaal dat de scouts heeft. Bij hen moet je ook zijn als je materiaal van de
scouts wil lenen of huren.

De PR
Seppe Van Beek
Bergakker 22
0493/06.08.18
seppetje1995@hotmail.com
Hij zorgt voor de contacten met de buitenwereld (Voske, www.scoutsvosselaar.be, Facebook,…).

Het secretariaat
Joren Mostmans
Beekakkerstraat 220, 2340 Beerse
0496/79.07.05
joren-mostmans@hotmail.com
Deze zorgt ervoor dat onze ledenlijsten up-to-date blijven en dat de verzekeringen in orde zijn.
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Op zoek naar meer informatie?
Website
www.scoutsvosselaar.be
Hier vindt u heel wat algemene informatie over onze scouts. Naast een kalender vindt u hier ook alle
info terug over hoe inschrijven, het uniform, onze lokalen en nog veel meer.
Op de voorpagina posten we regelmatig nieuws over onze scouts. Kan uw scout dus een keer niet
aanwezig zijn op zondag, dan kan u ook steeds op de website kijken of er iets gemeld werd die
zondag.

Facebook
Don Bosco
Onze eigenste Don Bosco heeft zijn eigen facebook-account. Van tijd tot tijd post hij wel eens
interessante zaken op zijn wall. Ook als je iets kwijt wil over onze scouts, kan je iets posten op de
pagina van Don.
Dus, allen vriendjes worden met onze Don Bosco én zijn account in de gaten houden!

’t Voske
Elk jaar proberen we en doen we ons uiterste best om een Voske ineen te steken. ’t Voske is ons
eigenste groepsblaadje waar we heel veel tijd en werk in steken met leuke verhalen, kampverslagen,
foto’s, wist-je-datjes en nog veel meer.
We kunnen niet beloven dat er elk jaar een komt, maar als je er een te pakken krijgt, is het zeker de
moeite om het van voor naar achter en van achter naar voor te lezen!

Mail
Elke tak heeft zijn eigen mailadres zoals u hierboven al kon lezen. Natuurlijk kan u ons ook altijd
bereiken op het algemene mailadres scoutsvosselaar@gmail.com.
Heeft u een vraag of wil u ons iets meedelen, dan kan u hier altijd naar mailen!
Algemene mailinglijst
Als u wil opgenomen worden in de algemene mailinglijst, stuur dan een mailtje naar
scoutsvosselaar@gmail.com met als onderwerp mailinglist + namen van uw scouten.
U krijgt dan elke keer de groepsleiding een brief uitdeelt, een mailtje ipv een brief.
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Uniform
Uniform
Zoals iedere jeugdbeweging heeft de scouts ook een uniform. Omdat wij spelen belangrijker vinden
dan de kleding die we dragen zijn wij vrij soepel in het dragen van het uniform. Enkel het bovenste
deel van het uniform moet in orde zijn.
Dit betekent dat Kapoenen, Welpen en Wolven onze eigen scouts T-shirt moeten dragen samen met
onze das, eventueel aangevuld met de uniformtrui.
Vanaf de Jong-Verkenners wordt het beige hemd en de bruine trui verplicht.
Het uniform (hemd en trui) is te verkrijgen bij een Hopperwinkel (zie www.hopper.be voor de
adressen) of bij de Trapper in Herentals. Hopper heeft ook een webshop waar je de uniformen kan
bestellen.
Lijkt je dit allemaal te ver weg of pas je liever eerst vooraleer te bestellen? Geen nood, tijdens de
eerste maanden van het scoutsjaar laten wij een paskoffer komen. Dit jaar zal de paskoffer in
Vosselaar zijn op zaterdag 6 oktober.
Voor de bordeaux T-shirts van onze scouts en onze das kan u elke zondag voor het begin van de
scouts, maar liefst erna, terecht bij de leiding.
De uniformen die wij dragen zijn van sterk en degelijk materiaal gemaakt dat tegen een stootje kan.
Ze worden ook gemaakt in kind- en milieuvriendelijke omstandigheden, daarom valt het prijskaartje
soms iets hoger uit dan bij een gewone winkel.
Mogen wij vragen om uw scout geen goede kleren aan te trekken?
Scouts = ravotten = buiten spelen = vuil worden!
Ook willen wij u vragen dat u uw scout op het weer kleedt. Ga er alsjeblieft niet vanuit dat we bij
sneeuw binnen gaan zitten. Wij zijn scouts en de natuur is ons speelterrein! (ook bij sneeuw, regen,
…)

Jaarteken
Aan het begin van het jaar krijgt uw scout een jaarteken. Dit naait u op het hemd. Bij de jongsten mag
u dit op het T-shirt of de trui naaien of u houdt het bij tot uw scout een hemd heeft!
Dit jaarteken wordt in principe uitgedeeld tijdens de huisbezoeken of infovergaderingen. Heeft u dit
gemist of had de leiding er geen meer op voorraad? Vraag het dan na de scouts nog eens! Soms duurt
het even maar na (lang) aandringen komt het meestal terecht!

Verloren voorwerpen
Elk jaar na de kampen krijgen we een hele hoop verloren voorwerpen te verwerken. Daarom willen
we met aandrang vragen in ALLE kleding van uw scout zijn/haar naam te zetten!
Wij hebben een uitgebreide verloren voorwerpenkoffer die we proberen leeg te krijgen door ze
enkele malen per jaar goed in het zicht te zetten.
Bent u iets kwijt: geef een seintje en we gaan met u op zoek naar het vermiste voorwerp!
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Wat te doen bij een ongeval
Wanneer er een ongeval plaats heeft gevonden, gaat iemand van de leiding met uw zoon/dochter
naar het ziekenhuis of een dokter. Er zal zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen.
Er wordt een verzekeringsfiche ingevuld en ondertekend door de geneesheer. Deze wordt
opgestuurd naar Ethias waar er een verzekeringsdossier wordt geopend. De rekeningen die u
achteraf krijgt, betaalt u gewoon.
U brengt alles binnen bij uw mutualiteit zoals u anders ook zou doen en u krijgt van hen reeds een
deel van de kosten terugbetaald.
Het bewijs dat u achteraf krijgt en waar het remgeld op staat, apothekerskosten, … houdt u
zorgvuldig bij.
Ethias zal na het openen van het verzekeringsdossier contact met u opnemen om dit allemaal verder
te regelen.
Indien uw zoon/dochter van de scouts thuiskomt en u merkt dat er iets niet in orde is en dat de
oorzaak bij de scouts ligt, neem dan zo snel mogelijk contact op met iemand van de leiding of met het
Secretariaat (Joren: 0496/79.907.05). Zij zullen u verzekeringspapieren bezorgen en u verder
helpen waar nodig.

Wanneer is mijn zoon/dochter verzekerd?
Op de heen- en terugrit naar en van de scouts (binnen de perken natuurlijk)
Tijdens de activiteiten op zondag
Tijdens de weekends en de kampen
Bij de voorbereidingen van de overgang, Smoutebollenbak, Ledenfeest, BBQ, …
Tijdens andere activiteiten dan de zondagse activiteiten (filmavond, zwemmen, …)
…
Wanneer de scoutsleiding iets organiseert dat direct verband houdt met de scouts kan u ervan uit
gaan dat dit gedekt is.

Wat is er allemaal verzekerd?
De burgerlijke aansprakelijkheid van uw zoon/dochter
Bv. Uw zoon rijdt tegen een geparkeerde wagen tijdens een fietstocht. Hij zelf heeft geen enkele
schade opgelopen maar de spiegel en de deur van de auto zijn beschadigd. De schade aan de auto zal
vergoed worden.
De lichamelijke ongevallen
Bv. Tijdens het spelen op de Konijnenberg kruipt uw dochter hoog in een boom en valt hier uit. Zij
breekt hierbij haar been. Kosten die hieraan verbonden zijn, worden in principe vergoed.
(Ambulance, gips, behandeling in het ziekenhuis, …)
Voor meer informatie over de verzekeringen kan u altijd de website
www.scoutsengidsenvlaanderen.be raadplegen.
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Hoe inschrijven?
Inschrijven kan door op onderstaande website het formulier in te vullen en door het bedrag van 35
euro op rekeningnummer BE55 3630 5784 1544 voor 12 oktober met de vermelding naam kind
- tak en geboortedatum van het kind te storten.
Voor Akabe vragen wij 15 euro.
https://www.scoutsvosselaar.be/informatie/

UiTPAS
Jongeren die beschikken over een UiTpas en recht hebben op verminderd tarief kunnen korting
krijgen op het lidgeld, kamp- en weekendgeld, …
Hiervoor moet je het nummer van de UiTPAS doorgeven aan de groepsleiding.
Het lidgeld bedraagt dan 15 euro ipv 35 euro.
Voor de andere kortingen dient u contact op te nemen met de takleiding.

Waarvoor wordt het lidgeld gebruikt?
Wij betalen aan Scouts&Gidsen Vlaanderen per lid (ook leiding) 32,90 euro of 10 euro (leden met
UiTPAS of Akabeertjes). Hierin zit de aansluiting bij de verzekeraar Ethias, het drukken van het
boekje Krak!Boem voor de leden en het boekje Over&Weer voor de leiding. Hiernaast dient dit geld
ook voor de werking van Scouts&Gidsen Vlaanderen die de groepen ondersteund.
Het overige geld gebruiken wij om jaartekens, spelmateriaal, knutselmateriaal, … aan te kopen.
Dit geld dekt dus niet onze werking. Gelukkig vindt onze gemeente jeugdbewegingen belangrijk en
kunnen wij beroep doen op subsidies. Deze zijn ook niet dekkend maar helpen ons al een heel eind
op weg.
Hoe kunnen wij dan toch blijven bestaan?
Dankzij de genialiteit van enkele ouders van oudscouten die de Smoutebollenbak hebben opgericht
en dankzij de niet-aflatende inzet van vele oudscouten, ouders en sympathisanten die elk jaar weer
zorgen dat onze Smoutebollenbak een groot succes is!

Belastingen en mutualiteiten
Tot de leeftijd van 12 jaar kan u de extra kosten voor de scouts (kamp, weekend, daguitstap, …)
terug trekken van de belastingen.
Bij de meeste mutualiteiten kan u ook een deel van het lidgeld en het kampgeld recupereren.
Hiervoor bezorgt u het document van uw mutualiteit aan de groepsleiding, waarna zij dit invullen en
terugbezorgen.
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Gilles Dierckx

‘Eens een scout, altijd een scout’
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