GROEPSLEIDING – groepsleiding@scoutsaalter.be
Emma Van den
Kerchove

Janne Van
Parijs

0471/43.11.78

0479/43.57.50

Renzo Vanbelleghem
(assistent)

Nore
Goegebeur
(assistente)

0491/33.18.41
0475/66.32.33

SCOUTING OP MAAT – scoutingopmaat@scoutsaalter.be

De kosten van scouting zijn niet voor elk gezin even makkelijk te dragen. Daarom bestaat
scouting op maat: een fonds dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting. Zo zorgt
Scouts en Gidsen Vlaanderen dat iedereen erbij hoort, ook als je financieel minder
ademruimte hebt. Meer info vind je op
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders/praktisch/lidgeld/scouting-op-maat.

Janne Van Parijs

Gaëlle Troch

0479/43.57.50

0477/80.34.83

Irma Goethals

Mien Van De Walle

0472/29.79.34

0472/07.93.65

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.

KAPOENENLEIDING – kapoenen@scoutsaalter.be
Irma Goethals
(Takleiding)

Mien Van De Walle
(Takleiding)

0472/29.79.34

0472/07.93.65

Andis Bilali

Stef Depré

0466/32.95.10

0472/48.25.62

Teis Delrue

Arne Castelein

0497/10.26.29

Emlyn Poelmans
0477/73.58.79

0468/27.86.41

Wie tussen 8 en 11 jaar is, kan meespelen bij de kabouters of welpen. Het is
typisch voor welpen en kabouters dat ze zelf dingen leren doen. Ze krijgen
ruimte en kansen om dingen uit te proberen en van elkaar te leren. De
werking wordt ingekleed met verhalen en fantasie. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het Jungleboek (vandaar de welpen) en Kalisandra (het
kabouterverhaal). Zo komt het dat vaste kleine groepen "nesten" of "volkjes"
genoemd worden. "Raadsrots" of "Hunkerbunker" is het moment waarop
welpen en kabouters gaan samenzitten om over vanalles te kletsen en mee
te beslissen.

WELPENLEIDING – welpen@scoutsaalter.be
Emma Van den
Kerchove
(Takleiding)

Manoe
Vanbelleghem
(Takleiding)

0471/43.11.78

0478/20.28.24

Eve Uyttendaele

Jochen Depré

0492/17.30.53

0486/47.27.89

Cedric
Vandenginste

Jarno Van De
Walle

0472/71.29.20

0497/92.68.51

Jonggidsen en jongverkenners (11 - 14 jaar) trekken er graag op uit in de
natuur of verkennen hun buurt. Op tentenkamp koken ze hun eigen potje. In
vaste leefgroepjes of patrouilles werken ze samen en nemen ze initiatieven:
van kattekwaad tot leuker. Jonggivers krijgen een waaier van mogelijkheden
om mee te beslissen, zelf de handen uit de mouwen te steken en allerlei
vaardigheden onder de knie te krijgen. Stilaan leren ze dat scouting niet stopt
als de vergadering is afgelopen.

JONGGIVERLEIDING – jonggivers@scoutsaalter.be
Gaëlle Troch
(Takleiding)

Maarten
Willaert
(Takleiding)

0477/80.34.83
0484/41.75.54

Hanne Nys
0478/25.93.12

Tom Van Der
Eecken
0475/71.38.37

Sam Cauwels
0472/25.48.90

Bij de gidsen en verkenners (14 - 17 jaar) is er ruimte voor grotere projecten.
Met de groep een snuifje avontuur realiseren, of uitgedaagd worden door
elkaar. Vanuit eigen interesses op zoek gaan naar zichzelf tussen
soortgenoten. Dit door typische activiteiten of door een experiment waaraan
gidsen/verkenners in kleine groepjes mee voorbereiden. In hun 'parlement'
maken ze regelmatig afspraken en evalueren ze hun werking.

GIVERLEIDING – givers@scoutsaalter.be
Jan De Weirdt
(Takleiding)

Brecht Lorré
(Takleiding)

0471/61.07.29

0474/17.69.30

Nore Goegebeur

Janne Van Parys

0475/66.32.33

0479/43.57.50

Stan De Graeve
0479/34.97.53

Jin, Jij en Ik een Noodzaak. Jins (17-18 jaar) leven één jaar intens samen in hun
jintak. In hun eigen 'jonge' stijl werken ze gekke activiteiten, projecten en zelfs
hun kamp uit. Al doende leren ze samenwerken en verantwoordelijkheid
opnemen. Hieruit groeit engagement voor de groep en voor de
samenleving.

JINLEIDING – jin@scoutsaalter.be
Renzo
Vanbelleghem
(Takleiding)

Thibault
Martens
(takleiding)

0491/33.18.41

0494/17.54.79

Rune Boone

Maarten Van
De Putte

0499/37.58.51

0491/31.49.84

