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VOORWOORD
Dag leiding, leden, mama’s en papa’s
Naar (half)jaarlijkse gewoonte publiceren wij ons “Klauwke” online met daarin alle praktische
informatie betreffende het komende semester. Zo krijgen jullie een overzicht van de
belangrijke data, uitleg over nieuwigheden, de gegevens van de leiding en wordt er elke
week een tipje van de sluier gelicht over de inhoud van de volgende vergadering.
Vooraleer deze praktische zaken aan bod komen, eerst iets anders. Ook dit jaar nemen we
met spijt in het hart afscheid van een aantal mensen die de scouts mee vorm hebben
gegeven, als lid én als leiding. Simon, Ruth en Vanessa nemen afscheid als groepsleiding. Wij
willen hun bedanken voor hun enorme inzet voor onze scouts de afgelopen jaren! Simon zal
gelukkig nog een jaartje materiaalmeester blijven en Vanessa blijft nog een jaartje
giverleiding "
%. Ook van Sien, Saar en Manou moeten we helaas afscheid nemen. Sien
$
#
hangt na 6 jaar bij onze scouts haar hemd nu definitief op, ook Saar heeft besloten om geen
leiding meer te geven en Manou zal haar volledig focussen op haar studies. We zijn hen alle
zes meer dan dankbaar voor de moeite, de leute, de inzet en de pret die ze ons geschonken
hebben. We hopen hen allemaal dan ook nog vaak te mogen ontvangen op evenementen
of stams, waar wij hén zullen bedienen!
We willen van dit voorwoord ook gebruiken om onszelf voor te stellen. Eline en Hilke vormen
het nieuwe groepsleidingsteam, bijgestaan door Silke als adjunct. We kunnen maar hopen
dat we de vorige groepsleiding kunnen evenaren. Jullie kunnen altijd bij ons terecht met
vragen, opmerkingen, feedback,…
Het is uiteraard niet enkel afscheid nemen maar ook welkom heten! Welkom aan Jolein en
Jordy als nieuwe leiding. Zij besloten na van het kamp geproefd te hebben, zich in te zetten
als leiding bij onze scouts. Hopelijk voelen ze zich snel thuis. Ook welkom aan Fien en Cezar
die na hun Jinjaar veilig terug huiswaarts keren! We bedanken hen nu al voor hun
engagement!
Ook welkom aan alle nieuwe en niet-zo-nieuwe ouders! We kijken ernaar uit jullie te
ontmoeten of bij te praten en jullie te verwelkomen of herkennen in onze groeiende maar
nog steeds gezellige scoutsgroep!
Om meteen in te pikken op de groei van onze groep, het volgende: we merkten de
afgelopen jaren jammer genoeg dat er kinderen zich inschreven maar na een paar maanden
beseften dat scouts toch niets voor hen is, wat geen probleem is uiteraard. Maar door onze
groei en het aantal leiding werken ook wij met een ledenstop. Daarom vragen wij duidelijk te
communiceren indien je kind niet langer naar de scouts wenst te komen en uitgeschreven
mag worden. Dan kunnen wij plaatsmaken voor nieuwe gezichten.
We kunnen dit voorwoord helaas niet afsluiten zonder de verplichte ‘corona-mededeling’.
We hopen dat dit jaar volledig ‘live’ zal kunnen doorgaan, maar bereiden ook voor op een
mogelijkse tweede lockdown. Verder in dit klauwke vindt u alle specifieke informatie rond
onze corona-regels.
Met deze serieuzere noot sluiten wij ons voorwoord af, wensen we iedereen een fijn
scoutsjaar en zien we jullie “op zondag”!
Een stevige linker Hilke, Eline & Silke
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PRAKTISCHE INFO – DE CORONAREGELS
De maatregelen vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen bereiden voor op 3 verschillende
situaties, genaamd code geel, code oranje en code rood. De kleurcode wordt voor het hele
jeugdwerk in Vlaanderen vastgelegd door de Vlaamse overheid in overleg met experten. De
afweging kan lokaal of regionaal verschillen wegens plaatselijke besmettingscijfers. In een
stad of gemeente kunnen er dus andere regels gelden dan op Vlaams niveau.
Scouts en gidsen Vlaanderen maakt het onderscheid tussen plus-twaalfjarigen en mintwaalfjarigen. Jonggivers worden allemaal als plus-twaalfjarigen beschouwd, zelfs als is de
jonggiver in kwestie nog geen twaalf jaar.
We starten alvast met wind in de rug van code Geel, die de meeste mogelijkheden biedt
voor onze werking. Bij code geel is er geen verschil tussen de min-twaalfjarigen en plustwaalfjarigen.
Code geel:
Bubbelsysteem:
In code geel zijn bubbels van 50 toegelaten. In onze scouts zullen we werken met bubbels
per tak. Er mag tijdens de vergadering geen contact zijn tussen de bubbels.
In code geel is er geen verschil voor min-twaalfjarigen en plus-twaalfjarigen.

Om de afstand tussen de bubbels te bewaren spreken we per tak op een aparte locatie af.
Waar dit precies is, kun je zien op de tekening.
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Mondmaskers:
Leden – 12 jaar (kapoenen en welpen) moeten geen mondmasker bijhebben, en moeten
dus ook geen mondmasker dragen.
Leden +12 jaar (jonggivers en givers) moeten altijd een mondmasker bijhebben. Indien zij
buiten hun taklokaal komen (op de gang, naar het toilet gaan,…) moeten zij een
mondmasker aandoen.
De leiding van de kapoenen en welpen draagt een mondmasker als ze buiten het taklokaal
komen, de leiding van de jonggivers en givers draagt een mondmasker zolang ze binnen
rondlopen, dus ook binnen het taklokaal.
Ouders die leden komen afzetten moeten steeds een mondmasker dragen.
Handenwassen:
Tijdens het jaar zullen dezelfde handenwasregels gevolgd worden als op kamp. Dat houdt in
dat leden en leiding hun handen wassen als ze het lokaal binnen komen, voor het eten en na
het naar toilet gaan.
Code Oranje:
Voor de min-twaalfjarigen (kapoenen en welpen) verandert er niets als er over gegaan wordt
naar code oranje.
Voor de plus-twaalfjarigen (jonggivers en givers) betekent code oranje dat ze slechts met 20
mensen binnen mogen zijn. Buiten mogen ze wel nog steeds met 50 zijn. Indien het code
oranje wordt zullen wij communiceren wat dit specifiek betekent voor de jonggivers en de
givers.
Code Rood:
Vanaf code rood mogen de bubbels maximum 20 personen bedragen en moeten de
afstandsregels binnen de bubbel gerespecteerd worden.
Indien het code rood wordt zullen wij communiceren wat dit betekent voor onze scouts.

U kan de uitleg vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen uitgebreid lezen via deze link:
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/Corona
Om de uitwisseling van cash geld te beperken vragen we om aan het begin van elk semester
5 euro te betalen voor de vieruurtjes.
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INTRO JAARTHEMA: ’t Zal wel zijn
Welzijn bespreekbaar maken? ’ t Zal wel zijn!
Met dit jaarthema willen we een hechte sfeer creëren, waarin iedereen zich thuis voelt en vertrouwen
centraal staat. Zo bieden we aandacht aan gedachten of gevoelens die anders niet in de kijker staan.
Niet goed in je vel zitten? We gaan het onderwerp niet uit de weg, en zorgen voor het welzijn van elke
scouts of gids. Van kapoen tot jin, van de knuffelhoek tot het onbekende bos, elke bluts of buil is
welkom. Zelfs als praten moeilijk gaat, biedt onze zwijgende schouder steun. Leiding laten we niet in
de kou staan en wordt ondersteund om hiermee aan de slag te gaan. We leven ons met volle
overtuiging uit tijdens een spel en praten net zo goed de sterren van de hemel bij het kampvuur.

Je even niet oké voelen? ’ t Zal wel zijn!
Dat het leven niet altijd van een leien dakje loopt, is volkomen normaal. Als scouts en gidsen liggen we
wel eens in de knoop met onszelf, of ploeteren we over hobbelwegen. Samen delen we de mooie
momenten, maar bieden we ook troost wanneer het even wat minder gaat. Scouting vormt een veilige
haven, waar elke boot kan aanmeren, ook als hij wat geschaafd is. Leden en leiding timmeren samen
aanlegsteigers en gooien op tijd een reddingsboei naar elkaar. De scouts is een plaats waar we durven
vertellen dat het niet goed gaat en kunnen aangeven wat onze persoonlijke grenzen zijn. We durven
onze rugzak even afgeven wanneer hij te zwaar wordt. Want scouting, da’s durven!

Jezelf kunnen zijn? ’ t Zal wel zijn!
We maken duidelijk dat het meer dan oké is om jezelf te zijn en je voluit te tonen, voor alles wat je bent
en voelt. Iedereen heeft zijn eigen handleiding voor de bergen en dalen die we allemaal door trekken.
De welp die ‘s ochtends vrolijk door het veld huppelt en tegen de middag geen blijf weet met zijn
heimwee. Die ene jongverkenner die enthousiast meedoet met het themaspel, terwijl de anderen zich
schamen. Of de stoere leidster die twijfelt aan haar eerste groepsspel. Met respect voor elkaar gaan we
op verkenning en aarzelen we niet om ons binnenste grondplan in kaart te brengen en aan anderen te
tonen. Onze scoutsgroep wordt een tweede thuis waar iedereen erbij kan en zichzelf kan zijn.

Er zijn voor elkaar? ’ t Zal wel zijn!
Ook in het rumoer van de groep luisteren we naar elkaar en naar onszelf. We verleggen samen
grenzen en weten dat het ook uitdagend kan zijn om even halt te houden. We bouwen samen aan
scouting, een plaats waar we zorgen voor elkaar en waar we respect hebben voor elke unieke ik, met
een regenboog aan gevoelens. Zo vormt de groep een warm nest, waarin ruimte is voor zowel
schouderklopjes als high fives, voor knipogen en knuffels. We blussen brandjes en gaan
onvoorwaardelijk voor elkaar door het vuur gaan.

Neen zeggen? ’ t Zal wel zijn!
Je eigen kronkels, sluipwegen en grenzen kunnen aangeven is een troef, niet het minst omdat ze voor
iedereen anders zijn. Net daarom willen we dit jaar onze kleurrijke gevoelens in de verf zetten. Leiding
staat klaar met dat gezond duwtje in de rug maar de keuze om nee te zeggen blijft voor handen. Nee
zeggen is een tweerichtingsstraat, waarin iedereen zonder aandringen zijn bestemming bepaalt.
Leiding en leden dragen samen bij aan het bewaren en respecteren van emotionele grenzen.
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LEIDING
Maak kennis met de nieuwe leidersverdeling van dit jaar!

Jolein

Cezar

Silke

Lenie

Hilke

Fien

Lotte

Zelie

Floris

Eline

Louis

Sarah

Hannah

Vanessa

Pjotr

Jordy

Lien

Eline

(vlinderleiding)

Eline

(vlinderleiding)

Silke

(adjunct)
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BELANGRIJKE DATA
27 september: Overgang
23 oktober: Dag van de jeugdbeweging
24 oktober: Financiële actie
6 december: Sinterklaas
13 december: Kerstmarkt

OVERZICHT VERGADERINGEN vanaf volgende
pagina…
8

Een

KAPOEN is klein maar dapper een kapoen

staat steeds paraat
OVERGANG
Een nieuw scoutsjaar? ‘T zal wel zijn! Zondag vliegen we er weer in
om 14:00 (of 13u30 voor wie nog een das en/of T-shirt nodig heeft).

4 OKT

STEEN VAN NOWAN
Woopwoop! Het scoutsjaar is begonnen! We kijken ernaar uit om
jullie allemaal te leren kennen op deze eerste vergadering!

OP SAFARI
Ken je veel over dieren en planten? Dan kunnen we jouw kennis
goed gebruiken op onze tocht door de jungle!!

18
OKT

11
OKT

BRANDWEERVERGADERING
Oh nee, er is brand!! Kom de leiding redden samen met de
brandweer!

FINANCIËLE ACTIE
Vandaag is het financiële actie! Zet je beste glimlach op en kom
zeker in uniform!

8 NOV

27 SEP

24
OKT
(zat)

WEST-VLAANDEREN
Boer Jan Heeft onze hulp nodig met klusjes rondt zijn boerderij in
hartje West-Vlaanderen!
9

TALENTENJACHT
Zing, dans of koprol jij naar de finale? Haal je talenten naar boven en
verbaas de jury om de grote prijs te winnen

22
NOV

JEROEN NEUS
De onbekende broer van jeroen meus, jeroen neus, neemt ons mee
op culinaire ontdekking.

BUZZ LIGHTYEAR
Pewpew, oorlog op mars!!! Vlieg mee naar de ruimte om de aarde te
verdedigen!

6 DEC

15
NOV

29
NOV

SINTERKLAASVERGADERING
Ook dit jaar vieren we de aankomst van sinterklaas van het verre
Spanje! Zorg dat je erbij bent!

KERSTMARKT
Ho ho ho, de kerstman is weer druk bezig pakjes klaar te zetten...
kom je even in zijn oor fluisteren wat jij graag wil?

13
DEC

CONTACT:
- Jolein Vervoort (Xebo): +32 476 38 82 06
- Fien Brunain (Veva): +32 476 89 99 19
- Louis Vuijlsteke (Zazoe): +32 495 26 54 13
- Kapoenenklauwaards@hotmail.com
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Een WELP volgt de oude wolf, een welp is moedig
en houdt vol

27 SEP

OVERGANG

Yeayy, het is weer zo ver! Is iedereen klaar voor het nieuwe scoutsjaar? Wij
alvast wel!!

DIERENDAG

Op deze dag worden alle dieren in de kijker gezet.
Iedereen heeft vast wel een lievelingsdier of
huisdier? Je krijgt extra bonuspunten als je verkleed
komt als een dier!

11
OKT

PIRATENVERGADERING

Schip ahoi maatjes! Haal jullie zwaarden en
piratenkostuums maar boven, want we gaan
varen op de zee en vechten met de vijand!

Wii-VERGADERING

Maak je heupen alvast los, want deze vergadering gaan we zeker niet
stilzitten!

24
OKT
(zat)

4 OKT

18
OKT

FINANCIËLE ACTIE

Haal je beste verkooppraatjes maar naar boven want de truffels gaan
zichzelf niet verkopen!

11

HALLOWEENVERGADERING

Boo! Spoken en geesten! Weerwolven en vampiers! Pas maar
op dat je niet gepakt wordt tijdens deze griezelige
vergadering...

8
NOV

VERKIEZINGENVERGADERING

In Amerika werd niet zo lang geleden een president verkozen, maar voor
wie zouden jullie stemmen? Kom het vertellen op deze vergadering!

SEIZOENEN-VERGADERING

Van herfst naar winter naar lente naar zomer en terug! Komen jullie mee
naar de wondermooie seizoenen?

22
NOV

1 NOV

15
NOV

FASHION-VERGADERING

Doe jullie leukste outfit al maar aan, want het is
fashion day!!!!!!!!!!!!!
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CLUEDO-VERGADERING
Is er iemand vermoord? We zoeken vandaag naar de moordenaar...

6 DEC

29
NOV

SINTERKLAAS
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan...

KERSTMARKT

HO HO HO daar is hij dan eindelijk uit
de Noordpool en hij heeft de hele
kerstmarkt meegenomen!

13
DEC

CONTACT:
- Cezar De Staebel (Rikketikketavi): +32 472 71 95 33
- Pjotr Brunain (Akela): +32 468 33 23 19
- Lien Gallant (Shere-Khan): +32 471 23 81 85
- Lotte Bracke (Rakscha): +32 471 67 03 82
- Sarah Willems (Oe): +32 491 07 01 26
- Welpen.klauwaards@gmail.com
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Een

JONGGIVER is een eerlijk en blij kameraad, doet

mee en zit zich in, wil winnen maar kan verliezen, is een
opmerkzaam ontdekker, is oprecht tegenover elkaar, is fijn
in zijn optreden, draagt zorg voor wat hij gebruikt, helpt
graag waar hij kan

OVERGANG
Wie is er klaar voor de ultieme uitdaging die de overgang brengt? Wie is er
benieuwd naar het nieuwe jaarthema? Kom maar af naar de eerste
vergadering van het jaar en je zal het snel weten!

4 OKT

VIES, IEUW, RANZIG, JAKKEBAK
VERGADERING
We beginnen dit jaar met een knal! Neem je
minst geliefde kledingstukken maar mee, want
onze kleding zal deze vergadering niet
overleven!

RAINBOW
Roggbiv? Waddisda? Rosbief? Wie weet komen we het te weten
op deze kleurrijke (knipoog knipoog) vergadering.

18
OKT

27 SEP

11
OKT

ZEBRAVERGADERING (PATROUILLES)
Streepje hier, streepje daar, streepje om het evenwaar. Neen, we hebben
het niet over tijgers, ook niet over de okapi, maar over onze allomgeliefde
zebras natuurlijk!

FINANCIËLE ACTIE
Money money money, must be funny, in the rich man’s world! Meer info
volgt!

24
OKT
(zat)

14

31
OKT
(zat)

BOB DE BOUWER VERGADERING
Bob de bouwer kunnen wij het maken Bob de
bouwer nou en of!
Vandaag kan je de Bob de bouwer in jezelf naar
boven laten komen! dit is een
techniekenvergadering! Kom af om veel bij te leren
over sjorren, vuur maken en kokerellen! Dit is van
10h tem 18h met een lekkere middaglunch!

ULTIEME DAGELIJKSE KOST VERGADERING
Koken op de scouts? Om jullie klaar te stomen op een groot kamp vol met
lekkers houden we een scoutskookwedstrijd! Wie kan er de chef bekoren
met zijn lekkers? Wie wint er de ultieme masterchefprijs?? Natuurlijk is dit
niet enkel koken, een chef moet ook zijn presentatie optimaliseren en nog
allemaal uitdagingen kunnen aangaan!

15
NOV

8 NOV

THE ULTIMATE SHOWDOWN: LEIDING VS LEDEN
Strength in numbers? Denken jullie omdat jullie met meer zijn dat jullie
sowieso winnen tegen ons? Wij dachten van niet! Deze ultimate showdown
gaat ons eindelijk laten zien wie sterker is: leden of leiding.

AVATARVERGADERING
Water, aarde, vuur, lucht. Lang geleden leefden de vier naties in vrede
samen. Maar alles veranderde toen de vuurnatie aanviel. Alleen de avatar,
meester van alle vier de elementen, kon ze stoppen. Maar toen de wereld
hem het meest nodig had, verdween hij. Honderd jaar ging voorbij en
mijn broer en ik vonden de nieuwe avatar: een luchtmeester, genaamd
Aang. Zijn luchtstuurtechniek is geweldig maar hij moet nog veel leren
voordat hij andere kan helpen. Maar ik geloof dat Aang de wereld kan
redden.

22
NOV

15

27
NOV
(Vr)

CASINO ROYAL VERGADERING
Haal je chicste kostuum en kleed maar boven, want we dompelen ons
onder in de wereld van James bond en verliezen al ons geld in het casino.

AVONDDINER MET KAARSENLICHT à LA
LADY EN DE VAGEBOND
Liefde hangt in de lucht! Haal alvast jullie
meest romantische gedachten boven en
samen genieten we van deze prachtavond.

13
DEC

4 DEC
(Vr)

KERSTMARKT
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells
ring. Snowin' and blowin' up bushels of fun, now the jingle hop has begun!
Meer info volgt!

CONTACT:
- Hannah Persan: +32 479 01 59 71
- Silke Devilder: +32 478 35 11 17
- Zelie Vuijlsteke: +32 495 26 54 43
- Jordy Ghequiere: +32 487 46 99 14
- Jonggiversklauwaards@hotmail.com
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Een

GIVER respecteert de groep maar blijft zichzelf,

een giver is spontaan en soms ludiek, een giver durft

OVERGANG

27 SEP

De giverleiding: Wat leuk dat we elkaar eindelijk terug kunnen zien. Welkom
in de coolio giverbubbel!
De givers: ...
De giverleiding: *dabt*

10-BAL-OM-TE-ZIEN-VERGADERING

Dit is eigenlijk gewoon een test om te zien of Jana het
Klauwke leest, maar we gaan iets doen met tienbal en
in canon zingen. Classic givers xd xp x3

4 OKT

HOT-ON-WHEELS-VERGADERING

11
OKT

Dat we hot zijn, wisten we al langer. Dat we hot-on-wheels
zijn ook. Bereid je voor op een knotsgekke vergadering die
letterlijk aan een rotvaart zal voorbijvliegen. Hopelijk steekt
Maarten zichzelf niet tussen de wielen.

LAATSTE-KANS-VERGADERING

Deze vergadering is uw laatste kans. Nee echt, ik meen het. Nooit
meer gaat deze opportuniteit zich voordoen. Ma ja, ik ben echt
mega serieus. Allez, waar wacht je nog op??? Grijp hem!

18
OKT

17

24
OKT
(zat)

FINANCIËLE ACTIE

Wij zijn skeer en willen die millies verdienen, dus verkopen is boodschap,
want die floes komen niet vanzelf binnen, yallah! (Meer info volgt)

HALLOWEENVERGADERING

Griezelen, gruwelen, huiveren, rillen… Kriebelen, krassen, rennen, gillen...
Durf jij het aan om op Halloween het lokaal binnen te gaan? Meer
informatie volgt.

30
OKT
(Vr)

TECHNIEKENVERGADERING

8
NOV

Vandaag draait alles om het onder de knie krijgen van
sjorknopen. We laten jullie proeven van de meest basic
sjorknopen en sluiten af met een sjorconstructie voor
gevorderden. Smeer die handen maar al in ;)

GEN-Z VERGADERING

De Generatie Z is een demografische generatie, volgend op de Millennials
(Generatie Y). Er is nog geen eenduidige definitie van Generatie Z. Ze
worden ook wel Zoomer genoemd.[1] Het begin wordt aan het einde van de
jaren '90 gelegd en het einde wordt aangenomen voor 2010 te vallen.[2][3]
Generatie Z gebruikt het internet doorgaans vanaf jonge leeftijd en weet
goed met technologie en sociale media om te gaan, waardoor ze ook wel
de i-generatie wordt genoemd.

22
NOV

15
NOV

ACTIVISTENVERGADERING
Naast malle fratsen en knotsgekke bedoeningen is het eens tijd om
lichtelijk serieus te doen. Want als je de wereld wil verbeteren begin
je best bij jezelf!
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WIE-IS-JOUW-CRUSH-VERGADERING

Soms zit het tegen in de liefde en soms zit het mee, maar wanneer er
trouble in paradise is, staan the love doctors aka je geweldige leiding
paraat. Deze vergadering helpen wij jullie je ultieme crush te vinden!! Zijn
jullie klaar voor het spel der liefde ;)

`
4 DEC
(Vr)

27
NOV

GEZELLIGE-DOCH-OP-ANDERHALVE-METERVERGADERING

2020, wat een …………...jaar (vul zelf in). Afsluiten doen we
gezellig samen met een hapje en een drankje. Dit uiteraard op zijn
twintigtwintigs: anderhalve meter afstand alstublieft, dankuwel! (En
dat 2021 potverdimmelinge een stukske beter mag zijn)

KERSTMARKT
Iets met een oude, dikke, blanke man met een baard in zijn pyjama
die cadeaus geeft aan kinderen... En ook gezellig samenzijn enzo he!
Meer info volgt nog.

13
DEC

CONTACT:
- Lenie Brunain: +32 496 90 59 48
- Floris Claerhout: +32 476 61 47 24
- Vanessa Thomas: +32 493 59 08 52
- givers.klauwaards@hotmail.be
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TOTEMS
Jonggivers
Fran: Tapir

Frida: Kwikstaart

Givers
Bojan: Winterkoninkje

Zoë: Pekari

Saar: Slagvaardige Apella

Jan: Vrijmoedige Dziggetai

Bram: Gewetensvolle Golden Retriever Jana: Gemoedelijk Konijn

Olivia: Trouwhartig Zeepaardje

Leiding
Hannah: Dynamische Ekster

Floris: Olijke Parkiet
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PUZZELPAGINA

Om in te
kleuren!

Helpen jullie de
muis om tot bij de
lekkere kaas te
geraken?
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