
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Voorwoord 
 
Heb je je altijd al afgevraagd wat die gekke scouts toch altijd doen op zondag. Hoe zijn die 
verschillende groepen toch ingedeeld, en dat vreemde uniform, waarom al dat sjorren? 
En waarom sluiten ze brieven niet gewoon af met ‘vriendelijke groeten’ zoals iedereen, 
maar wel met dat vreemd klinkende ‘Stevige Linker’? 1 
Dit zijn misschien enkele van de zo vele vragen die je je stelt. We proberen aan de hand 
van dit boekje kort even uit te leggen hoe onze scoutswerking draait. Natuurlijk is er nog 
zoveel meer binnen scouting, dus mocht je nog vragen hebben, dan mag/moet je die 
zeker en vast stellen. We verwijzen ook graag naar onze website: www.janbreydel.be. 
Hier vind je alvast veel info over onze  activiteiten. Op onze facebookpagina verschijnen 
ook vaak updates, nieuwtjes en belangrijke berichten. 
Alvast veel leesplezier en hopelijk tot zondag! 
Stevige Linker 
De Leidingsploeg.  
 

Wat is scouts? 
Elke zondag komt een deel van de Katelijnse jeugd samen aan de scoutslokalen in de 
Vossevelden. Ze amuseren zich er drie uur lang (van 14u tot 17u)  onder toeziend oog van 
hun leiding, die de gekste en coolste spelletjes en activiteiten voorzien.  

Er zijn enkele verschillen tussen scouts en de doorsnee jeugdbeweging. Het meest 
opvallende verschil is natuurlijk ons uniform, dat wij al jaar en dag met trots dragen. Dat 
uniform dient niet alleen voor de herkenbaarheid van onze groep, maar ook voor het 
creëren van een samenhorigheidsgevoel. Want we zijn en blijven, ook al zitten we 
verspreid over meerdere takken (zo noemen wij onze leeftijdsgroepen), één groep. 

De scouts onderscheiden zich ook van andere groepen door hun zin voor avontuur. We 
spelen in het bos, bouwen metershoge constructies met slechts touw en balk, leren kaart 
en kompas-lezen en voor onszelf te zorgen. Dit alles, met respect voor natuur, mens en 
dier.  Jongeren leren ook in groep om te gaan met elkaar. Bij de scouts leert men dus vele 
dingen die handig kunnen zijn, ook buiten de wekelijkse vergadering. Naast de zin voor 
avontuur nemen sport en spel een minstens even grote plaats in bij onze activiteiten.  

Scouts is dus: ravotten, spelen, sporten, ontdekken, leren, lachen, uitleven, 
samenwerken, .... en nog zoveel meer.  
 
Kom het allemaal ontdekken op zondag in de Vossevelden! 

 
1 Echte scouts begroeten elkaar met de scoutsgroet gecombineerd met een stevige linkerhanddruk. 

http://www.janbreydel.be/


Lidgeld 

 
Het lidgeld voor het scoutsjaar 2020-2021 bedraagt €50 en daar krijg je best wel veel 
voor terug. In dat bedrag zit namelijk €32 die meteen naar Scouts & Gidsen Vlaanderen 
wordt doorgestort. Daarmee zijn al onze leden verzekerd op alle activiteiten in het kader 
van scouts (dus ook op bv werkvergaderingen). Daarnaast kunnen we op die manier ook 
rekenen op de ondersteuning van de overkoepelende organisatie. Met de overige 18 
euro bekostigt elke tak zijn activiteiten door het jaar. Op die manier moeten de leden 
eigenlijk nooit geld meenemen naar de vergadering. Tot slot wordt een groot deel van 
onze werking bekostigd door allerlei activiteiten die de leiding door het jaar organiseert.  

 

Verminderd Lidgeld 

 
Indien u het financieel wat moeilijker heeft of om de ene of de andere reden niet in staat 
bent het lidgeld (volledig) te betalen, maar uw zoon wil dolgraag meegenieten van alle 
pret die scouting met zich meebrengt, dan is het mogelijk om minder lidgeld te betalen. 
U betaalt dan 10 euro in plaats van 50 euro, het verbond Scouts en Gidsen Vlaanderen 
past het verschil bij. Ook in de betaling van weekends (die doorgaans 20 euro kosten) of 
het kamp (voor kapoenen €70, voor andere takken €110) kan Scouts en Gidsen 
Vlaanderen financieel tussenkomen. In hoeverre het verbond tussenkomt, hangt af van 
de situatie (maximum 1/3 van de totale kostprijs). Deze twee tegemoetkomingen moeten 
door de leiding worden aangevraagd bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Voor deze 
financiële tussenkomsten, is de leidingsploeg dus het aanspreekpunt bij uitstek. Kan u 
aanspraak maken op één van deze tegemoetkomingen? Contacteer dan zeker de 
takleiding van uw zoon. U kan ook mailen naar info@scoutsjanbreydel.be.  
Al de bovenstaande informatie kan u ook terugvinden op deze website:  
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/lidgeld/kan-het-voor-
minder-geld 
 

Terugbetaling Lidgeld 
 
Vele ziekenfondsen hebben ook specifieke procedures om bijvoorbeeld het lidgeld van de 
jeugdbeweging (gedeeltelijk) terug te betalen. Ook het kampgeld komt vaak in 
aanmerking voor zo een tegemoetkoming. De beste manier om deze tegemoetkomingen 
optimaal aan te wenden is uw eigen ziekenfonds hierover contacteren. 

mailto:info@scoutsjanbreydel.be
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/lidgeld/kan-het-voor-minder-geld
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/lidgeld/kan-het-voor-minder-geld


Aankoop Uniform 

 
We proberen het aan te kopen materiaal door leden zelf zo veel mogelijk te beperken.  
Er zijn echter aankopen waar niemand omheen kan. Eén van die dingen is een uniform.  
U kan voor bepaalde uniformstukken terecht bij ons, maar het merendeel van het 
uniform koopt u best in Hopper (Antwerpen/Leuven). Bepaalde uniformstukken zijn wel 
tweedehands bij ons te verkrijgen. En als uw kleine spruit volledig uit zijn (eerstehands) 
uniform gegroeid is en dat uniform is nog in goede staat, nemen wij het ook graag van u 
over. Zo komen wij aan onze tweedehands stock.   
De prijslijst van tweedehands uniformstukken vindt u hieronder. De manier waarop wij 
ons uniform dragen en waar u wat kan kopen kan u vinden in het katern ‘Uniform’.  
 
 Das Kapoenen

/welpen 
pet 

T-shirt Trui Hemd  Broek Tekentjes  Dasring  

Nieuw €8 €7 €10 €20 / / €1 €2 
Tweede- 
hands 

€2 €5 €5 €10 €10 €10 / / 

 
 

Kamp 

 
Voor een echte scout betekent de grote vakantie één ding: kamp. Traditiegetrouw gaat 
scouts Jan Breydel elk jaar de twee laatste weken van juli op kamp in de Ardennen. 
Praktisch gezien betekent dit voor de oudere takken 10 dagen kamp en voor de jongste 
tak (de kapoenen) 6 dagen kamp. Wat houdt zo’n kamp nu in? In de eerste plaats heel 
veel plezier. De leiding heeft maanden op voorhand het kamp voorbereid en trakteert de 
leden gedurende twee weken op een hele hoop spetterende activiteiten, die de leden 
telkens weer met verstomming zullen slaan. Maar dit is niet alles. Het kamp is voor velen 
ook een unieke ervaring omdat ze zoveel dingen voor de eerste keer doen, voor de 
jongere leden is het soms de eerste keer dat ze voor een langere periode weg zijn van de 
ouders  terwijl de oudere leden hun eigen potje leren koken. Het kamp sluit elk jaar het 
scoutsjaar af. Data 2021: 20 juli – 30 juli en 25 juli – 30 juli.                                   
 

 



Bij welke Tak hoor je? 

 

KAPOENEN – Geboortejaar: 2013-2014 

 

De kapoenen zijn de jongste leden binnen onze scoutswerking en 
zijn tussen 6 en 8 jaar oud. Dit betekent dat voor de meeste 
kapoenen de scouts een hele nieuwe wereld is die voor hen open 
gaat.  
 
Bij de scouts vinden de kapoenen een hele resem nieuwe 
mogelijkheden om zich uit te leven. Elke zondagnamiddag wordt 3 uur puur plezier, vol 
met spelen, ravotten, knutselen en onnozel doen. Kortom alles wat een kapoenenhartje 
maar kan wensen. 
 
Naar de scouts gaan betekent voor de kapoenen, en sommige ouders, echter ook een stap 
in het onbekende. De leiders zijn in het begin van het jaar nog volstrekt onbekenden, 
nieuwe leeftijdsgenootjes ontmoeten en voor de eerste keer ergens een weekendje 
doorbrengen zonder ouders. Voor de meeste kapoenen is dit een erg grote stap. 
Deze combinatie van plezier en ontdekking zorgt ervoor dat een kapoenenjaar voor zowel 
de ouders, de leiding als de kapoenen zelf een fijne uitdaging is.  
 
Voor meer info of inschrijving: 
kapoenenleiding@scoutsjanbreydel.be  
 
 
 

WELPEN – Geboortejaar: 2010-2012 

 

Ben je geboren tussen 2010 en 2012 en moet je elke zondag met je ouders 
gaan wandelen. Dan wil je misschien eens iets avontuurlijker proberen. 
Dan ben je bij de welpen aan het juiste adres. Elke zondag kan je daar 
terecht voor het spelen van allerlei leuke plein- en bosspelletjes, een 
moddergevecht, een grootse waterveldslag, en nog veel meer van 
dat … 
 
Voor meer info of inschrijving:  
welpenleiding@scoutsjanbreydel.be  
 
  

mailto:kapoenenleiding@scoutsjanbreydel.be
mailto:welpenleiding@scoutsjanbreydel.be


 

JONG-VERKENNERS – Geboortejaar: 2007-2009 

 

Ben je op zoek naar nieuwe, uitdagende ervaringen die je leven meer op zijn 
kop zetten dan de Typhoon in Bobbejaanland. Dan zijn de jong-verkenners 
misschien wel net wat je zoekt. In deze tak, die zonder twijfel de coolste is 
(van Scouts Jan Breydel en waarschijnlijk van het hele noordelijk halfrond) 
speel je spelletjes met je leeftijdsgenoten, leer je allerhande handige 
technieken (voor als je bijvoorbeeld de enige overlevende van een 
vliegtuigcrash hoog in de Andes bent en je alleen een stuk touw en twee 
stenen hebt), en op kamp mag je zelfs je eigen potje koken. Kortom, is het 
bos je natuurlijke habitat, heb je altijd al eens een gigantische katapult willen bouwen en 
zit je liever tussen je vrienden dan thuis voor de Wii, dan zijn de jongverkenners echt wel 
iets voor jou. 
 
Voor meer info of inschrijving: 
jvleiding@scoutsjanbreydel.be  
 
 
 
 
 

VERKENNERS – Geboortejaar: 2004-2006 

 

Ben je tussen 14 en 17 jaar? Hou je van een beetje avontuur? Technieken zijn helemaal 
jouw ding en je deinst niet terug voor een 3-daagse wandeltocht? Dan 
zijn de verkenners echt iets voor jou. Elke zondag staat er een 
gemotiveerde leidingsploeg klaar om de verkenners weer een zondag te 
laten beleven die ze niet snel zullen vergeten. 
 
Ben je geïnteresseerd om eens een zondag mee te doen met deze 
enthousiaste bende jongeren, dan kan je altijd eens een kijkje nemen 
op onze site waar je ons driemaandelijks programma kan terugvinden 
met de data van onze activiteiten: www.janbreydel.be, doorklikken naar 
verkenners. Hier vind je ook enkele foto’s van enkele activiteiten van het 
afgelopen jaar terug. 
 
Voor meer info of inschrijving:  
vkleiding@scoutsjanbreydel.be  
 

mailto:jvleiding@scoutsjanbreydel.be
http://www.janbreydel.be/
mailto:vkleiding@scoutsjanbreydel.be


Het Uniform  
 

 

1. Groene korte broek 
2. Beige scoutshemd 
3. Jaarkenteken 
4. Takkenteken 
5. Groepslintje 
6. Das + dasring 
7. Vlaamse Leeuw 
8. Internationaal scoutskenteken 
9. België-Europa lintje 
10. Stevige botinnen + grijze kousen 

Kapoenen Jong-Verkenners 

• Das + Kapoenenpet (economaat*) 
 

• Das + dasring (economaat*) 

• Beige scoutshemd (hopper) 

• Groene korte scoutsbroek (hopper) 

• Bordeaux JB T-shirt (economaat*) 

• Scouts Jan Breydel Trui (economaat*) 

Welpen Verkenners 

• Das + dasring (economaat*) 

• Welpenpet (economaat*) 

• Beige scoutshemd (hopper) 

• Groene korte scoutsbroek (hopper) 

• Bordeaux JB T-shirt (economaat*) 

• Scouts Jan Breydel Trui (economaat*) 

• Das + dasring (economaat*) 

• Beige scoutshemd (hopper) 

• Groene korte scoutsbroek (hopper) 

• Bordeaux JB T-shirt (economaat*) 

• Scouts Jan Breydel Trui (economaat*) 

 
*economaat: deze kledingstukken zijn bij de groep zelf te verkrijgen. 

 
 
De manier waarop ons uniform wordt gedragen: hemd in de broek en stevige botinnen 
als schoeisel. We houden ons hemd sober. 
 
 
 
 
 
 
 



Nog Vragen? 

 
Aarzel dan niet om ons aan te spreken. Je kan de takleiding bereiken via de eerder 
vermelde e-mailadressen. Gsm nummers van de leiding zijn te vinden in de Kadodder, 
ons driemaandelijks magazine, waarin ook verslagen van vergaderingen, foto’s en vooral 
driemaandelijkse programma’s (data en uren van vergaderingen, weekends…) staan.  
 
Je kan de groepsleiding als volgt contacteren: 

• Flegmatische Koekoek (Tom Op de Beeck): 0497 63 37 43 

• Geestdriftige Scholekster (Brecht Vandekerkhove): 0476 54 75 86  

• info@scoutsjanbreydel.be  
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