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Beste ouders, leden, enthousiastelingen, 

Als trotse Ninovieters staat er voor ons alweer het grootste feest van het jaar voor de deur, 

CARNAVAL! De kleinsten mogen de spits afbijten op zaterdag 9 maart en gaan de harten van de jury 

proberen veroveren met hun zelfgemaakte kostuums. Zondag is het dan aan de leiding om 

bewonderd te worden in de stoet! Kom ontdekken wat ze zijn! Aanmoediging van onze eigen 

scoutsschatjes is altijd leuk!  

Het woord ‘stilzitten’ zal dit semester zeker niet in de woordenboek van de leiding staan. Kort na 

carnaval, volgt het ons eigenste Spaghettifestijn op 23 maart in het Trefpunt in Denderwindeke. 

Iedereen is welkom om de voetjes onder tafel te schuiven en te smullen van een heerlijke spaghetti à 

la de maskesskoeten!  

Op 13 april staat vervolgens de jaarlijkse fuif ‘Vive Laweit’ weer op het programma met alles erop en 

eraan! Voor een keertje mogen de jongste leden een weekendje vrijaf nemen en is het aan de ouders 

om te tonen dat ook zij nog de benen kunnen strekken en nog steeds hun dansmoves kunnen 

bovenhalen. Kaarten zullen binnenkort beschikbaar zijn bij alle leiding!  

Voor de vroege planners onder ons zetten we nog even alle kampdata op een rijtje. Van 1 tot 7 zullen 

onze allerkleinsten (kapoenen en kabouters) in Gierle hun nestjes maken. De wolven blijven nog 2 

dagen langer tot 9 juli. De jonggidsen en gidsen blijven tot 11 juli op het kampterrein en kunnen zich 

nog 2 dagen langer uitleven. DE BEZOEKDAG valt op ZONDAG 7 juli! Dit wil zeggen dat de kapoenen 

en kabouters dan kunnen opgehaald worden! Wanneer en waar we afspreken op de vertrek – en 

aankomstdagen, wat jullie moeten meenemen/geven, etc. volgt in het echte kampboekje dat 

binnenkort in jullie mailbox zal verschijnen.  

We willen hierbij ook  van de gelegenheid gebruik maken om onze allerliefste leiding te bedanken. Ze 

geven iedere zondag het beste van zichzelf en steken bovendien ook heel veel tijd in de 

voorbereidingen en al de evenementen; en dat allemaal naast hun studies. Het zijn stuk voor stuk 

schatjes en de beste leiding die we maar konden wensen! Ook bedankt aan de jinners en 

vervangleiding die ons in de blok uit de nood hebben geholpen! Een boekéken!  

Aan iedereen een zalig (scouts)semester gewenst! De programma’s zien er druk maar veelbelovend 

uit!  

Stevige linker, 

 De groepsleiding,  

Marie, Lieselot en Zea 

 

 

  

VOORWOORD VAN DE GROEPSLEIDING 
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Om aan onze buurt kenbaar te maken dat we van de scouts zijn, verwachten 

we onze leden elke zondag in perfect uniform. Hemd, groene of bruine 

broek/rok kan je kopen in de Hopper of je kan ook eens informeren bij je 

leiding i.v.m. tweedehands uniformen. We zien liever geen jeans! Kentekens en 

groepsdassen kan je verkrijgen bij de leiding.  

Om je oma/meter/mama of jezelf duidelijk te maken wat waar moet hangen 

hieronder een super model dat je alles demonstreert. 

 

 

  

UNIFORM 
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KAPOENENLIED : 

Eén twee drie vier 

Kapoenen hebben veel plezier 

Eén twee drie vier 

Kapoenenland is hier 

Want zonder glimlach bij de hand 

Gaat niemand naar kapoenenland 

Eén twee drie vier 

Kapoenenland is hier 

KABOUTERLIED :  

Al zijn wij nog kabouters 

 Al zijn wij nu nog klein  

Wij willen vlijtig leren  

Om later flink te zijn 

Zie ons gaan 

Zie ons gaan langs de baan  

Stappend hand in hand 

 Iedere dag met 

 een  lach en een vlag 

Naar kabouterland 

 

Goed zijn willen worden 

 Goed  zijn is ons plicht  

 En daarom ons hartje  

Hemelwaarts gericht 

Zie ons gaan 

Zie ons gaan langs de baan  

Stappend hand in hand 

 Iedere dag met 

 een  lach en een vlag 

Naar kabouterland 
 

Wolven, jonggidsen, gidsen, jin & leiding: 
 

Zus harop,  

de dag begint te rijzen 

 De vlag gehesen naar de  zon 

       Zie de slanke mast ten hemel wijzen 

 De dag die weer  begon 

Doe uw licht weer stralen in de harten 

Laat uw licht het grauwe duister tarten 

Zus, gedraag u fris door heel de dag  

De gaven van onze lach 

Brand de reinheid van Gods dageraad 

 In ’t adel van uw  gelaat 

Zie alom de stoere torens dagen 

 In ’t prille goud van ’t jonge licht 

Op het doel van ’t onbekende wagen  

Uw sterken tred gericht 

Om uw golven brede rijken gouwen 

Vlaandrens stille hemel hangt te blauwen 

Harop, in ’t wapp’ren van uw vlag  

Breng uw volk een stralend nieuwe dag! 
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Kabouterwet 

 
Ik zeg wat ik voel 

Gruwel van vals  gezwets 
Bereik eerlijk mijn doel 
Zonder dat ik iemand kwets  

 
Ik respecteer alles wat leeft 
En de Kracht die leven geeft 

 
Ik voel me één 

Met de wereld om heen 
Ik hou niet van nep 

en deel alles wat ik  heb 
 

Want niemand is alles 
Niemand is niets 

Iedereen is altijd iets 
 

Wolvenwet 

 
Als wolf speel ik samen 

met de anderen in de jungle 
Ik luister naar de oude wolven  

Ik ben eerlijk, vriendelijk en hou vol 
 

Graag wil ik wolf zijn van deze 
horde 

Daarom wil ik mijn best doen voor 
deze groep 

en met hen allerlei spannende 
avonturen beleven 

 

Jonggidsenwet 
 

Wij zijn jonggidsen 
Wij wagen het avontuur 

Wij zijn eerlijk en delen onze 
vreugde 

Wij zijn goede kameraden voor 
elkaar 

Wij willen winnen 
maar kunnen verliezen 

Wij leven graag in de natuur 
Wij zijn vaardig en tot luisteren 

bereid 
Onze grootste vreugde is 

pleziertjes te doen 
Jezus is onze gids 

 
 

Gidsenwet 
 

In het spoor van de heer 
Willen wij in vriendschap samen 

Een weg zoeken in de grote stad der mensen 
 

Vol aandacht en bewondering 
Willen wij stilstaan bij de ontdekking van de 
natuur En de ontmoeting van iedere mens 

 
Zo willen wij ons bekwamen en inzetten 

Om trouw, eerlijk, blij en handig 
Mee te bouwen aan een nieuwe wereld 

Waar het steeds beter wordt om samen te 
zijn 
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Dag allerliefste kapoenen! 
Het is alweer tijd voor het laatste boekje van het scoutsjaar, maar niet getreurd... we gaan eruit 

met een knal! Kijk snel verder en ontdek wat we voor jullie in petto hebben. We hopen jullie lieve 
snoetjes weer elke week in grote aantallen te zien en dan maken we er samen een reuzeleuk 

laatste boekje van! Wij zijn er alvast klaar voor, jullie ook? Hier gaan we!!! 

Zondag 24/02 Voorbereiding kindercarnaval 14 – 17 uur  @lokaal 

Vorig jaar behaalden we de eerste prijs op kindercarnaval… Doen we het dit jaar even goed?! 
Vandaag en volgende week knutselen we ons kostuum in elkaar. 

Zondag 3/03 Voorbereiding kindercarnaval 14 – 17 uur  @lokaal 

Vandaag leggen we de laatste hand aan ons kostuum voor kindercarnaval en oefenen we de 
danspasjes nog eens in. Kom dat zien! 

Zaterdag 9/03 Kindercarnaval Info volgt @lokaal 

Vandaag is de grote dag! We lopen mee in de stoet van kindercarnaval en pronken met ons mooie 
kostuum. Wie weet mogen we na de show wel een prijs mee naar het lokaal nemen?!  
Uur van afspraak volgt nog (hou alvast de ganse dag vrij). 
Op zondag 10/03 kan je de leidsters bewonderen in de grote carnavalsstoet. Kom zeker eens hallo 
zeggen als je ons langs het parcours ziet passeren! 

Zondag 17/03 Koekjesverkoop 14 – 17 uur @lokaal 

We gaan lekkere koekjes verkopen om onze kas te vullen met centjes, zodat we nóg toffere dingen 
kunnen doen op kamp dan jullie van ons al gewend zijn ;-). Haal jullie liefste glimlach maar boven! 

Zaterdag 23/03 Eetfestijn 11u30 - 14u30 
& 

17u30 - 21u30 

@Trefpunt 
Winnik 

(Bokkendries 9) 

Vandaag kan je met je familie en vriendjes je buikje komen rond eten. De leidsters serveren 
heerlijke spaghetti in de parochiezaal van Denderwindeke. Tot dan! 
Op zondag 24 maart is er geen vergadering. 

Zondag 31/03 Miss Kapoen 14 – 17 uur @lokaal 

Trek je origineelste verkleedkostuum maar aan en vergeet zeker geen ferme dosis talent mee te 
nemen, want vandaag gaan we jullie veelzijdigheid eens op de proef stellen. Welke ronde zal jou 
het best liggen… de creatieve ronde? de grappige ronde? de actieve ronde? of toch de quiz? Dit wil 
je niet missen! 

Zaterdag 6/04 Kapoenendag district Info volgt Info volgt 

Vandaag gaan we op avontuur met alle kapoenen van ons district, dus van alle omliggende 
scoutsgroepen. Benieuwd wat de districtsleiders voor ons in petto hebben!  
Info volgt (hou alvast de ganse dag vrij). 

Zondag 14/04 Geen vergadering   

KAPOENEN 
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Vandaag is er jammer genoeg geen vergadering, want jullie leidsters zijn moe van de fuif die ze 
gisteren georganiseerd hebben. Maarrrr… volgende week gaan we op weekend, dus dat maakt 
alles goed! (Er wordt dit jaar geen kinderfuif georganiseerd. Jullie ouders zijn wel welkom op onze 
grote fuif Vive Laweit.) 

Zaterdag 20/04 
tot zondag 

21/04 

Kapoenenweekend Info volgt Info volgt 

Zijn jullie klaar om een spetterend weekend te beleven samen met jullie 4 favoriete 
vervangmama’s én jullie 30 beste vriendinnen? Dan worden 20 en 21 april de beste 2 dagen van 
jullie leven, want dan gaan wij gezellig samen op weekend! Leg alvast jullie pyjama en knuffel maar 
klaar, de rest van de info krijgen jullie later nog.   

Zondag 28/04 Verrassingsvergadering 14 – 17 uur @lokaal 

Rarara, wat hebben we vandaag voor jullie in petto? Of beter nog: WIE hebben we vandaag als 
verrassing voor jullie voorzien? Er is maar één manier om daarachter te komen... afkomen is de 
boodschap! 

Zondag 5/05 Zon, zee, strand Info volgt @De Gavers 

Nieuwsflash: de kapoenen van Gidsen Ninove maken de Gavers onveilig! We gaan op uitstap en 
nemen mee: onze zwemkledij en heel veel enthousiasme! 
We spreken af aan de Gavers zelf. Info over uur en exacte plaats van afspraak volgt nog! 
MEEBRENGEN: zwemgerief 

Zaterdag 11/05 Kapoenen worden zwerfvuiljagers Info volgt @lokaal 

Samen met alle andere takken en met alle andere Ninoofse jeugdbewegingen trekken wij de straat 
op om ze proper te maken. We steken de handen uit de mouwen en dragen zo ons steentje bij aan 
een propere wereld. Een echt scouteske vergadering dus, dat wil je niet missen! 

Zaterdag 18/05 Afscheidsvergadering 18 – 20 uur @lokaal 

Boehoehoe, dit is de laatste vergadering van het scoutsjaar… We blikken samen terug op een 
supertof jaar en maken plannen voor het kamp. Natuurlijk kan een hapje en een drankje ook niet 
ontbreken... 

 
Dit was het dan: het laatste boekje van het jaar, snif snif. Nu kunnen we beginnen aftellen naar het 

kamp! Hangt jullie aftelkalender al klaar? Wij kunnen niet wachten om ons een week lang rot te 
amuseren, nieuwe dingen te ontdekken en héél veel spelletjes te spelen! 

 
Stevige linker en heel veel kusjes van de leukste leidsters van de hele wereld (hihi), 

Sien, Cato, Johanna en Matilde  
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Lieve kaboutertjes,  
Hier zijn we dan alweer met het laatste boekje van dit fantastische scoutsjaar, wat vliegt de 
tijd toch, maar zoals het spreekwoord zegt: times flies when you’re having fun. Maar geen 

getreur: ook dit wordt weer een spetterend boekje met tal van leuke activiteiten. We vliegen 
er nog een laatste keer in dus hopelijke zijn jullie weer elke week talrijk aanwezig, want hoe 

meer zielen hoe meer vreugd.  

Zondag 24/02 Werken voor carnaval Part 1.  14 -17 uur @lokaal 

Na lang wachten kunnen we eindelijk weer beginnen werken voor kindercarnaval! Hopelijk 
kunnen we het even goed doen als vorig jaar, maar daarvoor hebben we vele werkende 
handjes nodig. Probeer zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn vandaag! 

Zondag 3/03 Werken voor carnaval Part 2 14 – 17 uur  @lokaal 

Nog 1 week tot kindercarnaval dus hoog tijd dat we onze handen verder uit de mouwen steken go 

go gooo!!! 

zaterdag 09/03 KINDERCARNAVAL!!  / / 

Het moment is aangebroken! We hebben er allemaal zo lang op gewacht, het heeft bloed, zweet 
en tranen gekost, maar het is zover: kindercarnaval staat voor de deur. Zet jullie beste glimlach op 
en oefen de danspasjes alvast nog eens thuis! Verdere info in verband met de uren wordt later nog 
meegegeven.  

Zondag 17/03 Verwennamiddag  14 – 17 uur @ lokaal 

Na al dat werken en vieren verdienen jullie een momentje rust. Vandaag doen we het rustig aan en 
gaan we nagels lakken, gezichtmaskertjes uitproberen en nog zoveel meer.  

Zaterdag 
23/03 

Eetfestijn / / 

Deze zondag geen vergadering maar zaterdag ons overheerlijk spaghetti festijn! Wat eten we 
vandaag ... spaghetti spaghetti !!!  
 
 
 

Zondag 31/03 Ruiltocht  14 - 17 uur @ lokaal 

We beginnen met een appel, maar met wat gaan we eindigen? Dat is de vraag van 
vandaag. We gaan van de deur tot deur op zoek naar de leukste voorwerpen, maar dit 
doen we niet zomaar, dit keer hebben we wel een aantal regeltjes om het dubbel zo tof te 
maken.  

Zondag 7/04 Weekend / / 

Kabouters 
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Naar goede gewoonte gaan we ook dit jaar weer op weekend. Wat we precies gaan doen kunnen 

we nog niet verklappen maar het gaat heeeeeel leuk worden. Verdere info over vertrek en 

aankomst wordt nog meegedeeld via sms.  

Zaterdag 
13/04 

Vive Laweit / / 

Dit weekend is er geen vergadering want de leiding moet alles opruimen van onze fantastische fuif 
‘Vive Laweit’ en jullie zullen ongetwijfeld nog moeten bekomen van het toffe weekend dus jullie 
verdienen wel een weekje rust. We zien elkaar volgende week opnieuw.  

Zondag 21/04 Paasspel  11 -14 uur @ lokaal  

Vandaag is het Pasen en ook de paasklokken zijn op de scouts langsgeweest, vind jij de meeste 
eieren?  

 

Zondag 28/04 Lentevergadering  14 – 17 uur @ Gavers 

Met het goeie weertje verplaatsen wij ons deze zondag naar nergens dan anders de gavers!! 

Vergeet je zwemzak, €5 en goed humeur niet!  

Zaterdag 5/05 Bloemetjesverkoop  12- 15 uur @ lokaal  

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we dit jaar bloemetjes verkopen, jullie weten al hoe dit werkt: zet je 

beste glimlach op en verkoop zoveel mogelijke bloemetjes! Vergeet zeker geen mandje mee te 

brengen om de bloementjes in te zetten.  

Zaterdag 
11/05 

Zwerfvuil rapen 14 - 17 uur @ lokaal  

Vandaag halen we ons goed hart eens boven en zetten we ons in voor Ninove, we gaan namelijk 

samen met alle takken zwerfvuil rapen. En ook wij als kaboutertak nemen natuurlijk graag deel aan 

dit mooie initiatief van de Jeugdraad van Ninove.  

Zondag 19/05 Afscheidsvergadering  11- 14 uur @ lokaal 

Het is alweer tijd voor de laatste vergadering van dit jaar, hierna duiken de leidsters weer voor 

enkele weken met hun neus in de boeken. Maar niet getreurd, in juli zien jullie ons weer terug voor 

een superleuke week bomvol spelletjes en activiteiten! 

Zie zo het aller laatste boekje zit er weer al op! Tijd voor leiding om in boeken te duiken en leren 

voor de examens 😢  
Maar niet getreurd want wij zijn er 1 juli terug om samen met jullie het beste kamp aller tijden te 

beleven! Wij kijken er naar uit, jullie ook?  
 

Groetjes Ems, lolo en fifi xxxx 
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Hey lieve wolfjes,  
We zitten hier jammer genoeg weer aan ons laatste boekje. 

Niet getreurd, want er zitten heel wat leuke vergaderingen op jullie te wachten.  
Net zoveel zin in als ons? Lees snel verder! 

Zondag 24/02 💩 🐄 Koeienvlaaienspel 🐄 💩 14 -17 uur @lokaal 

Klaar voor de AANVAL en niet vies van een beetje MODDER? Het gaat vandaag om een 
ware STRIJD! Pas op voor al die KOEIENVLAAIEN! Zoek DEKKING! Laat de brug op het 
juiste moment vallen en LOOP zo snel als je kan! 

Zondag 3/03 
🐺 Wolf in schapenvacht 🐑 

14 – 17 uur  @lokaal 

Vandaag laten wij ons als echt wolvinnen gaan! Waar zijn die schaapjes? Hoe geraken we 
bij die koddige diertjes? En eten we nadien dan lekker alle lammetjes op of kunnen we niet 
weerstaan aan die vertroetelende schattige oogjes? Trek alvast je stevige schoenen aan 
want een wolf op jacht moet klaar zijn om de sprint in te zetten op elk moment! 
BELANGRIJK: Om 17u nodigen we alle ouders uit voor een info-momentje in verband 
met kamp en weekend. We gaan hier vooral in op de aankoop van materiaal zoals een 
slaapzak, matje, trekrugzak, e.d. We verwachten dat dit ongeveer een halfuurtje zal duren. 

Zaterdag 
09/03 🎉 Miss Carnaval 🎭 

14 – 17 uur @lokaal 

Doetj au skoensjte kostum mor oeën! Hoe orizjineler, hoe beter! Holtj de rasechte 
nienovieter in au nor boeven en lotj zien dajje gau het weird zetj ver “miss carnaval” te 
werren! Kendje gau het Nienofs dialect? Kendje gau een daunsken placeren en gelek as 
de beste een showken placeren? Awel tein zejje gau misschien wie dammen zieken. Lotj a 
goeën en lotj ons iet zien gelek as een echte CARNAVALQUEEN!  
Alaaf, alaaf, alaaf! 

Zondag 17/03 🔥 Expeditie Wolvinson 🔥 14 – 17 uur @ lokaal 

Voor deze vergadering gaan we op zoek naar de meeste scouteske wolvin onder ons? 
Kom jij ons bewijzen dat jij het in je hebt om te overleven op een onbewoond eiland en te 
sjorren zoals ze dat alleen kunnen bij de scouts? Wij verwachten alleen de echte 
wolvinnen die voor niets bang zijn deze zondag om ons te tonen wat wolven wel al niet 
kunnen. 

Zaterdag 
23/03 

🍝 Spaghettifestijn 🍝 
11u30-14u30 
 17u30-21u30 

@ Trefpunt 
Winnik 

 Njummie njummie njummie!!! Het is eindelijk weer de tijd van het jaar om onze maagjes te 
vullen met de BESTE SPAGHETTI van heel de wereld en nog veeeeel verder! Haal je 
oma’s, opa’s, nonkels, tantes, zussen, broers, neefjes, nichtjes en buren er maar bij! Hoe 
meer zielen, hoe meer spaghetti!! 

Zondag 31/03  🚴🏼♀️ Fietstocht ☀️ 14-17uur @lokaal 

Deze zondag is het nog eens tijd om de beentjes te strekken en ons als wolven van onze 
sportieve kant te tonen. Wie wordt de sprinter van het wolvenpeleton en wie zullen we over 
de finish moeten duwen??? Als je zin hebt in een gezellig fietstochtje door Ninove en 
omstreken kom dan met je fiets naar het lokaal. Opgepompte banden en helm is een must! 

5-6-7 april 🏕 SUPER AWESOME WOLVENWEEKEND 😴   

OH MY GOD! IS HET EINDELIJK WOLVENWEEKEND? Zijt maar zeker! Twee nachten 
lang zitten we met elkaar opgescheept en zullen we de zotste en leukste dingen doen en 
jullie grote hongerige wolvenmaagjes proberen vullen ;) Meer info over betaling, vertrek- 
en aankomsturen volgen nog. We zullen jullie een heel weekend entertainen en verrassen, 

Wolven 
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dus vragen zoals “leeeeeeeeeeeidster, wat gaan we doeeen?” mogen jullie thuis laten. 
Wat je zeker niet mag vergeten: matje, slaapzak, pyjama, toiletzak, ondergoed, warme 
kleren, bottinnen. En uiteraard vertrekken we in UNIFORM! Neem zeker niet meer mee 
dan nodig. Jullie vier favoriete leidsters hebben er al neig veel goesting in!! 

Zaterdag 
13/04 💃 Vive laweit 🕺   

OOOH jammer, dit weekend is het geen vergadering snif snif. Maar jullie leidsters 
organiseren wel de allerleukste fuif van het jaar. Spijtig genoeg zijn jullie hier nog wat te 
jong voor maar jullie ouders zijn meer dan welkom. Er is ook geen kinderfuif meer dit jaar, 
helaas…  

Zaterdag 
20/04 

🎬 Movienight 🍿 19u-21u @ lokaal 

Omdat we jullie écht geen twee weken na elkaar konden missen en omdat jullie deze 
zondag op Pasen zelf al veel familiefeesten hebben en paaseitjes moeten zoeken, hadden 
we het idee een filmavond te organiseren! Gezellig samen onder een dekentje met een 
klein hapje! Houd jullie zeker niet in om jullie favoriete films mee te nemen en in je 
warmste pyjama of coolste onesie te komen! 

Zaterdag 
27/04 🥧 Mattentaartenverkoop 💸 14u-17u @lokaal 

Vandaag is het weer zover, de tweede editie van onze o-zo succesvolle 
mattentaartenverkoop. Onze mattentaarten waren vorig jaar in een mun van tijd 
uitverkocht maar de roddel gaat dat jullie dat dit jaar nog beter gaan doen. We verwachten 
al jullie charmante smoeltjes om er dit jaar weer een spetterende editie van de te maken. 

Zondag 5/05 🏖 GAVERS 🏖 14u-17u @Gavers 
G’bergen 

Voor deze zondag dachten we er nog eens samen op uit te trekken. We gaan met z’n alle 
een dagje genieten in de Gavers. We spreken daar af om 14u om er een leuke namiddag 
in het stralend zonnetje van te maken. Vergeet geen zwemkledij, zonnecrème en 
handdoek mee te nemen om optimaal te kunnen genieten. 

Zaterdag 
11/05 🗑 Zwerfvuil jagers 🧐 14u-17u @lokaal 

Vandaag zetten we ons samen met stad Ninove en vele andere jeugdbewegingen in voor 
het milieu!  

Zaterdag 
18/05 

😱 Afscheidsvergadering 😭 19u-21u @lokaal 

Aan alle mooie liedjes komt een eind… maar niet getreurd, we maken er een spetterend 
afscheid van om niet meer te vergeten!  
 

Wat een jaartje was me dat! We gaan onze oudste wolven bijna moeten afstaan aan de 
jogitak… snif, wat worden ze toch groot... Maar eerst gaan we samen nog een geweldig 

kamp tegemoet! Wij kijken alvast uit naar kamp en volgend scoutsjaar! 
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Liefste jonggidsen, 

De tijd gaat echt snel en ook nu is het laatste boekje van het scoutsjaar aangebroken. En dat wilt 

maar één dingen zeggen: save the best for last! Van de laatste vergaderingen maken we de tofste! 

Leefweek, vlottentocht en nog een heleboel andere spannende activiteiten staan op jullie te 

wachten met als hoofdpunt: HET KAMP! Wij kunnen alleszins niet wachten en hopen dat jullie een 

even leuke tijd zullen beleven als wij. Maar daar twijfelen we niet aan! Als echte jonggidsen zetten 

we dan ook MET blote benen en een stralende glimlach het laatste boekje in. 

Zondag 24/02 INSTAGRAMVERGADERING 14 -17 uur @lokaal 

Vandaag zullen we zien wie van jullie de selfiequeen is, wie de mooiste foto’s maakt, de meeste 

likes krijgt en dus een echte instagramqueen is! #komdatzien #zondag #selfie 

Zondag 3/03 BOSSPEL 14 – 17 uur @lokaal 

Als echte scouts, kan deze vergadering niet ontbreken in een scoutsjaar! We halen de oermens in 

ons naar boven en maken het bos onveilig!  

zaterdag 09/03 CARNAVALVERGADERING 17-21 uur @lokaal 

De leiding is al van vrijdag met carnaval gestart, maar vandaag mogen jullie ook aan het 

carnavalweekend beginnen. Trek jullie meest carnavaleske pakje aan en dan maken we een stoet 

tot in ‘t stad! 

Zondag 17/03 

TOT 20/03 

LEEFWEEK 14 – 17 uur @ lokaal 

Ow yes het is weer zover! Wij willen graag het taakje van jullie mama’s overnemen voor een paar 

dagen! Haal jullie braafste snoetjes maar boven want wij zijn niet van de poes! Meer info volgt 

nog! 

Zaterdag 23/03 EETFESTIJN 11u30-14u30 

& 

17u30-21u30 

Trefpunt 

Winnik 

Jonggidsen 
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Wij weten al dat jullie grote eters zijn, maar kunnen jullie dat ook bewijzen aan de rest van 

Ninove?? Wie slurpt de meeste sliertjes en maakt ons trots? Allemaal welkom in het Trefpunt 

Winnik om er te proeven van onze overheerlijke spaghetti. Moesten er jonggidsen zijn die ons een 

handje willen meehelpen in de zaal mag dit zeker! Geen betere voorbereiding op later! 😉 

Zondag 31/03 OMANI GOES TO DEN AFRIC 14-17u @ lokaal 

Onze dierbaarste leidster gaat ons spijtig genoeg verlaten voor een paar maandjes. Daarom heeft 

ze een superdeluxe afscheidsvergadering bedacht, die jullie niet snel zullen vergeten! 

Zondag 7/04 BACK TO THE BASICS 14-17u @ lokaal 

Om er voor te zorgen dat onze shelter op kamp niet gaat instorten moeten we onze sjortechnieken 

nog wat bijschaven. Geen zorgen we maken er een superspel van, plezier gegarandeerd! 

  

Zaterdag 13/04 VIVE LAWEIT  

// 

@ lokaal 

Ook dit jaar zijn jullie welkom in onze feesttent om de dansvloer te veroveren op onze jaarlijkse 

fuif Vive Laweit. Let wel op dat de leiding druk in de weer is, en dus geen oogje in het zeil kan 

houden ;) Kom jullie dansmoves maar showen en onze alcoholvrije cocktail goedkeuren! 

Zondag 21/04 PASEN: GEEN VERGADERING // @ lokaal 

De paashaas heeft het druk met al die eitjes 

hij heeft er nog wel honderd in zijn mand 

hij werkt zich suf om alles te verstoppen 

en reist nu alweer dagen door het land 

Hij brengt ze weg naar Amsterdam en Laren 

soms ééntje - maar zo af en toe wel tien 

hij zal echt blij zijn als het feest voorbij is 

dan kan hij maandenlang geen ei meer zien 

Vandaag is het geen vergadering. Wij wensen jullie een zalige paasfeest, geniet ervan en tot 

volgende week! 

Zondag 28/04 GELDACTIVITEIT: WC PAPIER 

VERKOOP 

14-17u @ lokaal 
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YES! vandaag gaan we weer van deur tot deur met onze lieve snoetjes om onze rolletjes te 

verkopen! Hoe meer we verkocht krijgen, hoe zottere dingen we kunnen doen op kamp! Belangrijk 

om vandaag massaal te komen! Wie-oh-wie krijgt het meest verkocht??? 

zaterdag 4/05 VLOTTENTOCHT 8-16u @ lokaal 

Dobber, dobber, dobber, peddel, peddel, peddel Zo gaan wij ‘vlotter’ over de eindstreep. Dit jaar 

wordt ons jaar en finishen als eerste over de eindmeet!! Zeker niet vergeten om zo veel mogelijk 

peddels mee te nemen en jullie bokes zodat jullie er sterk op staan. Het vlot is van ons! 

Zaterdag 11/05 ZWERFVUIL JAGERS 
 

14-17u lokaal 

Vandaag is het een speciale vergadering! Georganiseerd vanuit jeugdraad voor alle 

jeugdbewegingen van groot Ninove. Ben jij ook zo benieuwd als wij? Kom dan zeker vandaag zodat 

we talrijk vertegenwoordigd zijn als meisjesscouts! 

Zondag 18/05 DISNEYMARATHON + 

AFSCHEIDSVERGADERING 

Zaterdagavond 

19u tot 

zondagochtend 

10u 

@lokaal 

Hoe kunnen we dit geweldige jaar op een betere manier afsluiten dan met een een girlsnight? Om 

ons scoutsjaar af te sluiten gaan we zelf barbecueën bij zonsondergang om nadien onze jaarlijkse 

traditie in stand te houden: de befaamde disneymarathon! Breng allemaal jullie eigen vleesje mee, 

en dan zorgt de leiding voor de bijpassende groentjes. De lievelingsfilms en slaapzakken nemen we 

deze avond ook mee! 

Dat was het dan weer! We zullen ons uniform nu jammer genoeg een maand moeten opbergen. 

Vergeet zeker niet genoeg te rusten deze maand zodat jullie met jullie maximale energie aan 

kamp kunnen beginnen! Stevige linker en tot snel! 

Dikke smakkerds van jullie warmhartige orang-oetan, passionele slaapmuis, stralende ree & 

parmantig smelleke! 
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Allerliefste drolletjes 💩💩💩 
GEEN PANIEK!  Dit mag dan wel het laatste boekje van dit scoutsjaar zijn, maar we hebben het 

bomvol zotte vergaderingen gestoken om jullie weekends elke week weer helemaal te doen 
spetteren. Op het menu vinden jullie onder andere een loco-in-de-coco carnavalsvergadering, een 

peddel-voor-je-leven vlottentocht en een beestig-feestig weekend, dus kom dat zien! 

Zondag 24/02 🆘 MARGINAALST IN NINOF 🐆 14 - 17 uur @ lokaal 

Als trotse inwoners van de marginale driehoek hebben we allemaal wel een Shanaya, Kitty of 
Laetitita in ons, en vandaag is het jullie kans om deze zonder schaamte naar boven te halen! Haal 
die panterprint, netkousen, flashy lippenstift en palmboomstaartjes maar uit jullie kasten, want 
vandaag zijn wij fout to be proud!   

Zondag 3/03 🏢 ZJIP AND THE CITY 🚂 
12u45 – 17u15 

uur 
@ Station 

Denderleeuw 

Aangezien we nu toch wel alle hoekjes en kantjes van ons geliefde Ninove al gezien hebben, trekken 
we vandaag naar meer exotische oorden en gaan we de Gentenaars eens goed lastigvallen. Om de 
bomen te redden worden jullie aangemoedigd om naar het station te carpoolen, en om de kas te 
redden worden jullie aangemoedigd om 5 euries mee te brengen. Danke schön!  

Zaterdag 09/03 🚗 DIKKE ZWOARE BOSJautos 🎠 18 – 20 uur @ lokaal 

Tradities zijn er om in stand gehouden te worden, en daarom keren we dit jaar ook terug naar de 
botsauto’s van carnaval Ninof! Dit is ook het moment om de spandoeken te tonen die jullie gemaakt 
hebben om de leiding op zondag in de stoet aan te moedigen (mopje… of niet). Meebrengen: 2 
euries 

Zondag 17/03 
👀 WAARHEID, DURVEN OF DOEN 

VERGADERING 👄 
14 – 17 uur @ lokaal 

Wie heeft er al het meest op zijn geweten en wie van jullie is een zuiver wit engeltje? Wie durft er 
de zotste streken uit te steken en wie blijft liever aan de zijlijn staan? Dag Allemaal is reeds jaloers 
op al deze sappige opdrachten!  

Zaterdag 23/03 🍝 SPAGHETTIFESTIJN 🍝 
Verdere info 

volgt 
@ Trefpunt 

Winnik 

Jammie joepie jippie jeee, tijd om weer tussen de sliertjes en tomatensaus te duiken en een handje 
bij te steken op ons spaghettifestijn! Een eetfestijn organiseer je niet zomaar, dus de leiding is meer 
dan blij om jullie hulp. Meer info en de verdeling van de shiften zal op Facebook komen.  

Zondag 31/03 👣 KRUISTOCHT 👟 14 – 17 uur @ lokaal 

De meesten van jullie hebben de botinnetjes vorig jaar meer als genoeg ingewandeld, dus daarom 
is het nu tijd om onze jonkie-gidsen eens die getrainde kuiten te tonen! Geen grote bergen of mooie 
natuurgebieden hier in onze Denderstreek, dus daarom zorgt de leiding voor een andere afleiding 
onderweg… Meedoen: botinnen, duh 

Zondag 07/04 👯♀ LEIDINGSWITCH 👵 14 – 17 uur  @ lokaal 

Ook al zien we jullie heeeeel graag, zo een jaar lang pubers entertainen kan toch ook wel vermoeiend 
zijn. Daarom geven we de leidingsfakkel vandaag voor een dagje door aan onze derdejaarsgidsen 
zodat wij al eens kunnen genieten van ons pensioen. Tijd om onze Jinners in spe eens goed uit te 
testen!  

Gidsen 
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Zaterdag 13/04 ⭐️ VIVE LAWEIT 🎉 Geen vergadering 

Dit weekend geen vergadering op het programma, maar jullie zijn allemaal welkom om eens te 
komen partyen op de leukste fuif van het jaar! Maar let maar op, want de leiding is watching you 
😉 

Vrijdag 19/04 – 
Zondag 21/04 🕵️♀️ WEEKEND 🕶 

Verdere info 
volgt 

@ lokaal 

SECRETO ರಹಸ್ಯ RASIAH 秘密 TAJOMSTVO CYFRINACHOL НУУЦ SICRETU DÌOMHAIR LIHIM TITOK 秘

密 SEKRETUA SECRETUM ZVAKAVANZIKA СЕКРЕТ ÌKỌKỌ NZUZO SALAISUUS ТАЙНА SKRIVNOST 

Zondag 28/04 🚴♀️ ALLEZ ALLEZ ROULEZ 🥖 11 – 14 uur  @ lokaal  

We hebben het op een akkoordje kunnen gooien met onze boy Frank Deboosere en voor vandaag 
een zonnetje kunnen fixen. Daarom trekken we er op uit om een groen plekje te zoeken waar we 
kunnen doen wat we het beste doen: gezellig samenzijn fretten! Meebrengen: fiets & jullie favoriete 
snack (om te delen zodat iedereen een beetje van alles kan eten).  

Zaterdag 04/05 🌊 VLOTTENTOCHT 🚣♀️ 
Verdere info 

volgt (hele dag) 
@ lokaal 

Vandaag zitten we met 30 vrouwen op een zelfgemaakt vlot van touw, tonnen en balken een hele 
dag op de Dender. Wat kan er misgaan? Hopelijk peddelen we ons dit jaar VLOT naar de overwinning 
(sorry not sorry) en kunnen we toch minstens enkele knappe brandweermannen spotten. Zeker en 
vast meebrengen: peddels!!!  

Zaterdag 11/05 ☢️ GIVE ME YOUR TRASH! ♻️ 14 – 17 uur @ lokaal 

Vandaag duiken alle Ninoofse jeugdbewegingen samen de straatjes in om onze mooie wettelstad 
eens goed op te kuisen. Tijd om wat goede karma op te doen voor de laatste maanden van het 
schooljaar en de jongensscouts/chiro/KSA/… voor de zòveelste keer te overtreffen! 

Vrijdag 17/05 😭 AFSCHEIDSVERGADERING 😥 20 – 22 uur  @ lokaal 

Snif snif snotter, wat hebben we er weer een prachtig scoutsjaar opzitten! Dit vraagt dan ook om 
een even geweldig afscheid waar we al eens vooruitdromen naar het scoutskamp. Tijd dus voor een 
echte girlsnight-zomeravond vol gegiechel en getetter!  

Ziezo, dat was het alweer! We zien jullie terug van 01/07 tot 11/07 voor elf knallende dagen te 
Gierle (Antwerpen). Zeg maar al aan jullie mammies, pappies, broeties en liefies dat ze jullie 

mogen bezoeken op zondag 7 juli. Ciakoes byekes! 
Maxima, Philina & Sofia 
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Heey jinnies!  
Het ligt vast; de tickets zijn geboekt, no way back now!  We zijn dus weg van 12 juli heel 

vroeg tot 22 juli ‘s  avonds.  Wij kijken ernaar uit! Maar eeeeeerst een fantastisch tweede 
semester en een zalig kleinkamp! Xx 

 

Zaterdag 23/02  
– Zondag  

24/02 

Klusje Prinsenaanstelling + 
Kindercarnaval helpen! 

14 -17 uur @lokaal 

 

Zaterdag 02/03 
– Zondag  

3/03 

Klusje Omloop 
Kindercarnaval helpen! 

14 – 17 uur  @lokaal 

Vergeet ook zeker niet het KLUSJE VAN DE OMLOOP op zaterdagavond! 

Vrijdag 8/03  
– Zondag 10/03 

Kindercarnaval en Carnaval! - @lokaal 

 
Intussen weten jullie het: 
vrijdagavond – Prinsj VT 
Zaterdag overdag – hotdogs maken en kindercarnaval tot 17u 
Zondag overdag – grote carnaval! 
Voor elke vraag hieromtrent, mag je ons altijd sturen!! 
 

Zondag  
17/03 

Bij de takken - - 

 

Zaterdag 23/03 Spaghettifestijn - - 

 
Ofwel ben je team vrijdagavond/namiddag ofwel team zaterdagochtend vroeg; hierover 
komt zeker nog meer info op de facebookpagina! 
ALS JE NIET KAN KOMEN (met geldig excuus), laat dit dan zo snel mogelijk weten aan ons 
Maxine! 
 

Vrijdag 29/03 – 
Zondag 31/03 

WEEKEND 
 
- 

- 

WOEHOEEEEWWWW! Verder info volgt!  

Zondag  
7/04 

Bij de takken - - 

 

Vrijdag 12/04 – 
Zondag 14/04 

 
Vive Laweit 

 
- 

 
- 

Jin 
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Vive Laweit is voor de jinners een eigen stekje maken van de vestiaire! :) Vrijdag is er al 
een deeltje opbouw maar vooral zaterdag overdag wordt er nog heel veel gedaan! We 
gaan ook pas weg zondag als alles terug is opgekuist dus even hard gaan! Hier opnieuw 
hetzelfde: als je er niet kan bijzijn, laat dat zo snel mogelijk aan Philine weten! 

Zondag  
21/04 

Bij de takken – - 

 

Zondag  
28/04 

Bij de takken – - 

 

Zaterdag 04/05 Vlottentocht! Hele dag @lokaal 

De meeste onder jullie know the drill intussen: een beetje dobberen op het water in een 
stralend zonnetje... :) Meer info volgt later! 

Zaterdag 
11/05 

Zondag  
12/05 

Dropping!! 
– Bij de takken  

Za: 20u  – ? @lokaal 

Avonddropping?! Yes it is!! Meebrengen: fluovestjes en zaklampen! 
Op zondag staan jullie dan bij de takken. 

Zaterdag 
18/05 

Zondag  
19/05 

Bij de takken  
– Afscheidsvergadering 

Zo: 11u-14u @lokaal 

Op zaterdag staan jullie bij de takken en op zondagmiddag doen we onze eigen 
afscheidsvergadering! 

Ziezo allerliefste schatten, dat is het! Een druk  schema zoals jullie zien, maar dat komt 
goed! Voor complimentjes en constructieve feedback kunnen jullie altijd terecht op het 
nummer 0493/14.29.79, voor drama, zaagmomentjes of destructieve kritiek is er een 
aparate lijn:  0495/65.10.52! 
 

Kusjes en lekjes, 
 

Maria en Laize 
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KAPOENEN: 

Matilde   0470/221132   matilde@gidsenninove.be 

Johanna   0474/233692   Johanna@gidsenninove.be 

Sien    0471/574766   Sien@gidsenninove.be 

Cato    0475/329250   cato@gidsenninove.be 

 

 

KABOUTERS:  

Emily   0494/152212   emily@gidsenninove.be  

Fien    0471/545198   fien@gidsenninove.be 

Lotte   0496/265125   lotte@gidsenninove.be 

 

WOLVEN:  

Zea   0477/078132   zea@gidsenninove.be  

 

Nele    0470/692749   nelelettens@gidsenninove.be 

Tine   0470/551586               Tine@gidsenninove.be 

Astrid   0479/315614   Astrid@gidsenninove.be 

 

JONGGIDSEN:   

Paulien   0476/268209   paulien@gidsenninove.be 

Luna    0488/809500   luna@gidsenninove.be 

Omani    0498/185318   omani@gidsenninove.be 

Elisabeth  0498/325162   elisabeth@gidsenninove.be 

 

  

GIDSEN: 

Maxine  0484/788922   maxine@gidsenninove.be  

Sofie    0470/807660   sofievb@gidsenninove.be  

Contactgegevens leiding 

mailto:matilde@gidsenninove.be
mailto:Johanna@gidsenninove.be
mailto:Johanna@gidsenninove.be
mailto:Johanna@gidsenninove.be
mailto:emily@gidsenninove.be
mailto:nelelettens@gidsenninove.be
mailto:luna@gidsenninove.be
mailto:omani@gidsenninove.be
mailto:omani@gidsenninove.be


25 
 

Philine     0478/825436   philine@gidsenninove.be 

 

JIN:  

Marie   0495/651052   marie@gidsenninove.be 

Lieselot  0493/142979    lieselot@gidsenninove.be 

 

GROEPSLEIDING: 

Marie   0495/651052   marie@gidsenninove.be 

Lieselot   0493/142979    lieselot@gidsenninove.be 

Zea   0477/078132   zea@gidsenninove.be  

 

CFO:  

Luna   0488/809500   luna@gidsenninove.be 

 

 

 

 

 

  

mailto:luna@gidsenninove.be
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spelletjes 
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Hopper winkel Aalst 

Adres: Kapellekensbaan 14 
9320 Aalst 
Telefoon: 053 71 19  79 
E-mail winkel.aalst@hopper.be 
Openingsuren: 
woensdag van 13u30 tot 18u 
zaterdag van 10u tot 12u30 en 
van 13u30 tot 17u30 
van 3 mei tot en met 25 oktober 
op donderdag van 14u tot 18u 

 

 

 

Interessante adressen  

https://www.google.com/maps/dir/Hopper+winkel+Aalst,+De+Vilanderstraat+6,+9300+Aalst/@50.934313,4.046832,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0x47c3bd5d7faba9f1:0xaaf80bfa41c34bf2!2sHopper+winkel+Aalst!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c3bd5d7faba9f1:0xaaf80bfa41c34bf2!2m2!1d4.046832!2d50.934313?hl=nl
https://www.google.com/maps/dir/Hopper+winkel+Aalst,+De+Vilanderstraat+6,+9300+Aalst/@50.934313,4.046832,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0x47c3bd5d7faba9f1:0xaaf80bfa41c34bf2!2sHopper+winkel+Aalst!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c3bd5d7faba9f1:0xaaf80bfa41c34bf2!2m2!1d4.046832!2d50.934313?hl=nl
mailto:winkel.aalst@hopper.be

