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Beste scouties, ouders en sympathisanten
We kunnen terugblikken op een geslaagd scoutsjaar. Het terug opstarten van de
vergaderingen, zalige kampen en als afsluiter een schitterende editie van de fancy
fair. Wij willen jullie dan ook hartelijk bedanken voor de massale en enthousiaste
opkomst! De inkomsten hiervan zullen we inzetten voor het onderhoud van onze
lokalen, de jaarwerking, huur van de kampterreinen, kampmateriaal ...
Ook dit jaar staat er heel wat op de agenda. Op 19 december nodigt jin ‘04 jullie uit in
hun Leffekot. Op zondag 3 april organiseren we Café De Ronde. Op zaterdag 25 juni
verwelkomt de jin jullie voor hun jinbarbecue en het eerste weekend van september
staat onze befaamde Fancy Fair gepland!
Via deze weg willen wij ook graag de leiding bedanken die dit jaar hun scoutscarrière
hebben beëindigd. Aan Lize Verschelde, Manou Gobert, Detlev Demeurie, Mathieu
De Paepe, Gervaas Desloovere, Margot Papijn, Pauline Vanneste, Guillaume
Desmet, Andries Vandenhende, bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren, we
zullen jullie missen!
Niet getreurd, ook dit jaar staat er een sterke leidingsploeg voor jullie klaar die zich volledig
zal inzetten voor elke lid van onze jeugdbeweging. Wij zijn bereid om er opnieuw een
spetterend jaar van te maken!
Aan de ouders die hun reis deze zomer willen plannen, hier zijn de data van de kampen:
-Kapoenen: 01/07/’22 tot en met 06/07/’22
-Kabouters: 01/07/’22 tot en met 07/07/’22
-Welpen: 01/07/’22 tot en met 07/07/’22
-Jonggidsen: 10/07/’22 tot en met 20/07/’22
-Jongverkenners: 10/07/’22 tot en met 20/07/’22
-Gidsen: 20/07/’22 tot en met 30/07/’22
-Verkenners: 20/07/’22 tot en met 30/07/’22
-Jin ‘04: 16/07/’22 tot en met 31/07/’22
Indien er vragen of opmerkingen zouden
zijn, dan kunnen jullie steeds terecht bij
de takleiding en uiteraard ook bij de
groepsleiding, Elise Biesbrouck
(elise.biesbrouck@icloud.com of
0470/32.60.42) en Floortje Van Colen
(floortje@vancolen.be of 0497/19.01.18)

Een stevige linker,
De groepsleiding
Elise & Floortje

Financiële toelichting van een werkjaar in
onze scouts
Beste leden, ouders

Omdat we graag open zijn over waar jullie geld naar toe gaat hebben we hierover een kleine toelichting
geschreven.

Wat doen we met jullie geld?
Concreet betalen jullie 3 vaste bedragen: inschrijvingsgeld, geld voor scoutskamp en ook een bedrag
voor het weekend. Van jullie 37 euro aan inschrijvingsgeld ontvangen wij 3 euro om tijdens de
jaarwerkingen eens chocomelk, cola voor filmvergadering of een zak snoep mee te kopen. Het geld
dat voor een weekend wordt betaald gebruiken we om de huur van het lokaal mee te betalen alsook
het eten en drinken van de leden. Het bedrag dat jullie betalen voor een scoutskamp wordt louter
gebruikt om het eten en drinken van de leden en de eventuele daguitstap op kamp te betalen. De
huur van het lokaal/veld wordt volledig gefinancierd door onze scouts, eveneens al het materiaal dat
er gebruikt wordt (denk aan potten, pannen, spelmateriaal, sjorpalen, tenten) betalen we zelf met de
scouts.

Overzicht van uitgaven
• Energiekosten lokalen (verwarming, verlichting)
• Aankoop materiaal (sjorpalen, potten, pannen, spades, bijlen, jeroms, sjortouw, hamers, tenten,
shelters) • Jaartekentjes leden
• Verzekering wagens kamp en weekends
• Snoepgoed + kostuum voor Sinterklaasvergadering
• Drukken van onze petoetjes
• Transportkosten van de camion voor tentenkampen
• EHBO koffers
• Onderhoud lokalen (vzw)

Van waar komt ons geld?
Dit alles financieren is enkel mogelijk door de opbrengsten van de vorige Fancy Fairs. Tijdens dit
weekend werken we met alle leiding enorm hard om dit waar te krijgen. Hiernaast organiseren we
ook nog Cafe De Ronde die een duitje in het zakje doet.
In de toekomst willen we ons blijven inzetten om kwaliteitsvolle goederen lokaal te kopen. Ook
proberen we sterk de financiële last voor de leiding zo laag mogelijk te houden, tenslotte doen ze dit
nog steeds vrijwillig.
De VZW die instaat voor de structurele onderhoud van onze lokalen verkrijgt hun financiële middelen
via onze Brico Bistro die dit jaar hoogstwaarschijnlijk zal veranderen naar een nieuw concept.
Momenteel wordt dit alles geregeld door Pauline Calcoen, bijgestaan door de groepsleiding Elise
Biesbrouck en Floortje van Colen en in samenspraak met onz VZW. Indien jullie vragen of
opmerkingen hebben mogen jullie gerust contact opnemen met pauline.o.calcoen@gmail.com

Sponsors Fancy Fair 2021
Graag bedanken we nog eens onze sponsors, zonder hen konden we deze
editie van de Fancy Fair niet waarmaken!

WIE EN WAT IS DE VZW BRIC-COLLAGE
De VZW BRIC-COLLAGE ontstond op vraag van de toenmalige leiding (97-98) en onder impuls van
enkele oud scouts die een degelijke en wettelijke basis wilden voor het bouwen van een nieuw
lokaal. Een feitelijke vereniging zoals de scouts kan namelijk geen eigenaar zijn van een gebouw.
De VZW werd opgericht op 24 mei 1998 om het lokaal te beheren en te onderhouden.
De statuten verschenen in het staatsblad in op 19 november 1998, een deel van de doelstellingen
klinkt zo:
De vereniging heeft tot doel in de ruimste zin begeleiding en ontwikkeling alsmede morele en
financiële steun te bieden bij de realisatie en het beheer van een lokaal voor de Scouts en Gidsen
Deerlijk, Ridders van O.L.V. ter Ruste en Jeanne D’Arc, met uitsluiting van enig winstoogmerk......
Het nieuwe lokaal werd officieel geopend op 8 september 2001. Ondertussen werden al heel wat
verbeteringswerken gerealiseerd zoals de zolder en de berging voor het sjorhout, ledverlichting, een
nieuwe en onderhoudsvriendelijke keuken enz.
Tot op de dag van vandaag zorgt de VZW voor het structureel onderhoud van onze prachtige lokalen
en terreinen. De financiering gebeurt met behulp van activiteiten van de scouts en door gemeentelijk
subsidies.
De huidige ploeg bestaat uit 3 bestuursleden (bestuursorgaan) en een 15-tal leden van de algemene
vergadering. Iedereen die zin heeft om de vergadering bij te wonen of om lid te worden van de
algemene vergadering is altijd welkom (geef gerust een seintje via onderstaand mailadres). Wij
komen om de twee maanden samen De huidige leiding, die een belangrijke taak opnemen, vullen
deze enthousiaste bende aan. Denk hierbij aan verhuur, webmaster, net houden lokaal en materiaal
enz.
Door corona en beperkte inkomsten (FAFA) zijn er dit jaar niet veel werken uitgevoerd, maar echt
nodig was dat ook niet, het lokaal is zo goed als af en voorzien van alle nodige faciliteiten. Los van het
algemeen onderhoud willen we dit jaar extra aandacht besteden aan ecologie en afvalbeheersing.
We zijn we heel blij dat we de VZW kunnen versterken met enkel nieuwe jongere oud-leiding. We
verwelkomen Tine Degloire, Mattias Furniere, Jurgen Beke, Koen Viaene en
Christophe Haemers, zij vormen de basis, samen met de leiding, voor een verjongde VZW.
Wist je dat: Elke Declercq, secretaris van het eerste uur (1998) alle verslagen zorgvuldig maakt: 22
jaar verslagen, een dik pak papier en vooral een pak werk – waarvoor dank
Benoit Thijs Voorzitter
Namens VZW Bric-collage
Email: vzwbriccollage@gmail.com

Zaterdag 19 februari : schaatsvergadering
Vandaag gaan we gaan schaatsen.
Hierover volgt verdere info :)

Ruth Sonneville : 0495 12 83 07
Renee Lecluyse : 0483 65 53 57
Vic Deprez : 0491 07 41 01
Emiel Viaene : 0492 78 53 04
Matisse Heytens : 0498 75 87 87
Seppe Landré : 0488 93 37 25
Siebe Camelbeke : 0468 27 71 07

WELPEN
Liefste superleden,
Wij zijn er helemaal klaar voor om een jaar vol superkrachten en magische momenten in te zetten.
We verwachten jullie graag weer elke zaterdag stipt om 14u tot 16u30 aan het Gaverdomein in
deerlijk, daar zullen we proberen al het slechte uit de wereld te verhelpen. Indien jullie nog vragen
hebben, kunnen jullie ons altijd bereiken via ons mailadres ( welpen21-22@outlook.be ).
overgang 3/10 (14u - 17u)
Zoals elk jaar zetten we het scoutsjaar weer in met een
legendarische overgang. Zet je schrap voor leuke
groepsspelen en leuke overgangen voor elke tak. Het wordt
een leuke middag om alle vrienden van de oude tak te zien en
alle kameraden van de nieuwe te ontdekken!
Superhelden leren elkaar kennen 9/10
Superhelden reizen van over de hele wereld af naar de scouts
om elkaar de leren kennen. We bundelen vandaag voor het
eerst onze krachten tijdens leuke kennismakingsspelletjes. Wie
is zo sterk als een beer? Of zo snel als de wind? Of moet zijn
speciale kracht nog vinden? We komen er snel achter…
Harde superheldspelen 16/10
Deze vergadering toveren we jullie om tot de stoerste en
sterkste helden die er bestaan. Er is zeker geen plaats meer
voor zwakkelingen tijdens deze harde pleinspelen. Go hard or
go home!
Superhelden hebben hulp nodig, pak je vriendje mee 23/10
Soms kunnen superhelden het niet alleen en zijn de schurken te sterk.
Vandaag hebben de helden hulp nodig om de wereld te verbeteren. Pak
allemaal een vriendje mee om het kwade te trotseren…
Halloweenvergadering 30/10
De helden moeten zich vandaag eens niet verstoppen voor de
wereld. Ze mogen vandaag als hun ware zelf naar de
vergaderingen komen. Iedereen mag verkleed naar de
vergadering komen!
De helden zijn het bos in 6/11
De helden trekken er vandaag op uit om de wereld te redden vanuit het
bos. We vliegen tussen de bomen en kruipen tussen rotsen. Trek jullie
stevige stappers maar aan, want het wordt een vergadering vol plezier.
Superheldenweekend 12-14/11
De superhelden gaan van vrijdag 12 november tot zondag 14
november op superheldenweekend! Voor de helden is dit de
ultieme kans om samen met de andere helden hun skills bij te
schaven. MEER INFO VOLGT

Superhelden vs superleden 20/11
We hebben nu al een aantal vergaderingen achter de rug en
jullie mogen eens tonen wat jullie in huis hebben. In deze
vergadering mogen jullie het opnemen in een spannende
battle tegen ons, de superhelden. Wie wint er, de
superhelden of de superleden.
Superhelden op missie 27/11
De dag is aangebroken, dat jullie mee gaan op missie met ons. We
moeten verschillende schurken verslaan. Bereid jullie maar voor
want er kan zeer veel gebeuren op deze zeer gevaarlijke missie.
Sinterklaas Vergadering 4/12
Sinterklaas is eindelijk in het land en ook bij de superhelden komt
de sint langs om nieuwe gadgets te brengen. Wat gaat Sinterklaas
dit jaar meebrengen? Deze vergadering gaat door van 13u tot
16u.
Superwoman is jarig 11/12
Superwoman is vandaag jarig en heeft een feestje om het te vieren. We
zorgen allemaal dat het een ongelooflijke en onvergetelijke verjaardag
wordt.
Kerstfeestje 17/12 VRIJDAG
Het is bijna kerst en ook in superheldenwereld wordt er
kerst gevierd. We komen allemaal samen om cadeautjes
uit te wissen. Neem dus een cadeautje van maximaal 5
euro mee naar de scouts. Deze vergadering gaat door van
19u tot 21u30.
Superhelden moeten leren 25/12 – 29/01
Als superheld weet je nooit genoeg, daarom nemen we een
korte pauze om nieuwe dingen te leren en is er dus GEEN
VERGADERING. We hopen dat we na deze pauze, jullie nieuwe
truckjes kunnen aanleren.
Op stap met aquamanvergadering 05/02
De onderwaterwereld dreigt ten onder te gaan aan allemaal
gevaren, dus we zijn opgeroepen om te helpen! Neem jullie
zwemgerief en duikbril maar mee, want we duiken erin!
Het beloofd een spetterende vergadering te worden…

De superhelden zijn verliefd 12/02Het is bijna Valentijn en ook bij de
superhelden hangt er liefde in de lucht. We denken namelijk dat er iets bloeit
tussen Sportacus en Mega Mindy of is het toch tussen Superman en Wonder
Woman. We zullen dit allemaal onderzoeken tijdens de vergadering.

Superhelden in de sneeuw 19/02
De winter is bijna gedaan, maar we hopen dat er toch nog sneeuw ligt. Als
superheld moet je namelijk in elk weer, de schurk kunnen verslaan. Tijdens
deze vergadering trainen we hierop. Als er geen sneeuw ligt zullen we wel iets
anders voorzien. ;)

Charles-Henri
+32 491 39 76 00

Delfien
+32 479 56 22 77

Pauline
+32 460 96 17 87

Arthur
+32 473 95 61 56

Alice
+32 470 83 01 33

Mathis
+32 474 74 32 69

Alix
+32 474 98 82 95

Wouter
+32 498 53 99 26

JONGGIDSEN 2021-2022

Dag lieve jonggidsen, nog niet zo lang geleden bevonden we ons in de befaamde VISPUT van de fancy
fair. We willen jullie dit jaar meenemen in de wondere wereld van de visput. We verwachten jullie
elke zondag van 14u-17u (tenzij anders vermeld in het petoetje) in uniform en best altijd met de
fiets.

3 oktober: Overgang
Enkele eendjes moeten zich laten overgaan om tot de superieure eendjes te mogen behoren. Wij
verwachten jullie om 14u.
10 oktober: Eendje maakt vriendjes vergadering
In deze vergadering maken we kennis met alle eendjes en de leiding.

17 oktober: Eendje gaat stappen
In deze vergadering gaan we op verkenning! En ontdekken we de visput van
Deerlijk City. Het is dus zeer belangrijk dat de eendjes met de fiets komen!

24 oktober: Eendje is de weg kwijt
In deze vergadering moeten de eendjes afkicken van gevaarlijke snoepjes die
ze soms krijgen van de vissers! Ze leren omgaan hoe ze de snoepjes moeten
weerstaan en op welke manier ze dat best doen.
31 oktober: Eendje is een beetje bang vergadering
Het is weer zover de engste tijd van het jaar voor de eendjes.
ps: wees geen bang eendje!
6 november: Daguitstap
In deze vergadering gaan de eendjes erop uit! We verlaten samen de visput en gaan
op ontdekking.

14 november: Eendje is jarig vergadering
HIEP HIEP HIEP HOERAA… In deze vergadering vieren we de verjaardag van
eendje. We zullen gieren, brullen, dansen en feesten.

21 november: Marmereend vs rosse fluiteend vergadering
In deze vergadering strijdt de marmereend tegen de rosse fluiteend. Maar zal
de rosse fluiteend wel de marmereend kunnen verslaan? Neem jullie strijdlust
alvast mee want de marmeereend is er volledig klaar voor!
28 november: Eendje gaat sporten vergadering
Oeps, eendje is een beetje verdikt en in deze vergadering zullen we daar
iets aan doen! Trek jullie beste sportoutfit aan en maak jullie klaar voor
een zweterige vergadering.
4 december : Sinterklaas vergadering
In deze vergadering krijgen we hoogbezoek in de visput. De eendjes worden
verwacht zoals altijd van 14u -17u.
ps: de sint houdt niet van stoute eendjes!
11 december: kerstfeestje
Het is super koud buiten en de eendjes beslissen om samen gezellig kerst te
vieren. Eend word verwacht van 19u30 tot 22u00 aan de scouts. Alle eendjes
nemen een pakje mee van maximum 5 euro.
19 december – 30 januari: geen vergaderingen
De opper eenden moeten studeren en hebben examens.
6 februari: International Frozen Yoghurt Day
De eendjes zijn terug van de partij! Zoals de meeste eendjes weten zijn de
eenden verzot op frozen yoghurt daarom vieren we in deze vergadering de
internationale feestdag.
13 februari: Eendje heeft vlinders vergadering
In deze vergadering ontmoeten de vrouwelijke eendjes de mannelijke eendjes
van de visput. En ontstaan er koppeltjes tussen de eendjes.
#loveisintheair
20 februari: Eendje gaat mollen vergadering
In deze vergadering zitten we met een mol tussen de eendjes. We moeten de mol
zo snel mogelijk ontmaskeren en verbannen van de visput!

Jonggidsenleiding 2021-2022

Lena Vandenbogaerde
0468 05 74 39

Camille Vandebuerie
0483 37 57 36

Floortje Van Colen
0479 19 01 18

Casper Dumon
0470 27 35 10

Emilia Deleersnyder
0468 13 77 90

Tiest Ryckoort
0491 41 92 44

Jongverkenners
Beste jongverkenners aka hroenteboern
A hudder ke wil chiln ipt gaverdomein, kom herust ollemoale mo kir af want wudder en pret
en roapn!
Dit semester duiken we samen de wondere wereld van de HROENSELS in! Elke week
verwachten we jullie op zondag van 14u tot 17u, tenzij anders vermeld hieronder. Zorg dat
jullie altijd in perfecte boerenoutfit (das + hemd) aanwezig zijn! Zondag is rustdag voor de
tractors dus kom maar met de fiets!
We hoan patatn utkappn en pret utplant, he meuh komn elpn vo mee te snoein!
Skrr skrrr
3/10 auberginevergadering
Eet maar allemaal een aubergine vanmiddag zodat jullie sterk
staan voor overgang!
10/10 selderijvergadering
Deze groente bevat enorm veel vitaminen die gezond zijn bij het
ontmoeten van nieuwe mensen. Minne selder stoat in bloei!

17/10 bloemkoolvergadering
De bloemkool is in seizoen. De kool behoort tot de kruisbloemfamilie en
is ideaal voorin de herfst. Wie weet wat dat betekent?

24/10 paprikavergadering
Rood, geel of groen; alle paprika’s zijn lekker. Het zijn ook de kleuren
van herfst in het bos. Kom allemaal zeker met de fiets deze
vergadering!
31/10 pompoenvergadering
Boe.

7/11 erwtenvergadering
De erwt (pisum sativum) is een éénjarige plant die behoort tot de
vlinderbloemenfamilie (leguminosae).

Zaterdagavond 13/11 maïsvergadering
Popcorn wordt gemaakt van maïs.
Deze vergadering gaat door op zaterdagavond van 19u30 tot
22u30.

21/11 komkommervergadering
Snijd 2 komkommers, 2 uien en 2 aardappelen in stukjes. Smijt de uien in
de pan en voeg de komkommer- en aardappelblokjes toe. Laat even
meestoven. Voeg daarna 1 liter bouillon toe en laat 20 minuten koken.
Mix de soep en voeg peper en zout toe naar smaak. Garneren kan met
enkele plakjes komkommer of takjes bieslook.
26-27-28/11 avocadoweekend
Avocado’s zijn helemaal hip, net zoals wij! Daarom gaan we op
weekend! Verdere info volgt.

Zaterdag 4/12 wortelvergadering
De sint is in het land! Neem allemaal een wortel mee voor
slechtweervandaag. De vergadering gaat door op zaterdag
van 15u tot 17u30. De karootn zin ol geskootn!
Zaterdag 11/12 witloofvergadering
Met witloof is een witte kerst dit jaar verzekerd! De vergadering gaat
door zaterdagavond van 20u tot 22u30.

6/02 broccolivergadering
Broccoli is de lievelingsgroente van Fran! Om te vieren dat Fran terug thuis is, is
de broccoli in korting bij Atilla. Allen daarheen!

13/02 tomaatvergadering
Wie wordt vandaag zo rood als een tomaat?

20/02 boontjesvergadering
Honger maakt rauwe bonen zoet. SPANNEND!!!

Jullie leiding…

Lorucola (Lore)
0495 23 89 49

Tomaatgo (Margot)
0491 74 75 76

Emmaïs (Emma)
0468 16 20 26

Basperges (Basile)

Gwui (Gwij)

Slan (Fran)

0476 05 89 11

0472 68 01 81

0471 66 45 34

Liefste elfjes,
Het nieuwe jaar in onze elfenschool Alfea is gestart!
De magielessen gaan iedere zondag door van 14-17u
en we verwachten dat iedere elf in correct uniform
aanwezig is.
Tot snel! Winx
03/10: Een nieuw begin
10/10: Een onverwachte gebeurtenis
17/10: Strijd op planeet Eraklyon
24/10: Race tegen de klok
31/10: De invasie van de zombies
7/11: Het elfendorp
12-14/11: Missie naar Domino
21/11: De spion en de schaduw
28/11: Test van moed
4/12: De troon van de keizer
12/12: Het prinsessenbal
6/02: De terugkeer naar Alfea
12/02: Monsterlijk verliefd
20/02: Diamanten op ijs

Musa (Elise): 0470/326042
(elise.biesbrouck@icloud.com)
Bloom (Hermine): 0496/248125
(hermine.benoit@ugent.be)
Stella (Marie): 0487/732330
(marieryssaert@yahoo.com)
Flora (Fran): 0471/254575
(vansteenkiste.fran@gmail.com)

Verkenners

YOOO gasten doorheen dit jaar gaan we de bedrijven/winkels van Deerlijk en omstreken
ne keer leren kennen. Dit gaat elke zondag door van 14u tot 17u en we starten elke keer in
het Gaverdomein. We laten zien dat we Scouts Deerlijk zijn door ons hemd en das aan te
doen. Om ons vlot te kunnen verplaatsen is het aangeraden om met de fiets te komen.

03/10: overgang aan de Jeugddienst.

10/10: elkaar leren kennen in de Hanssens

17/10: 1 ster meer verzamelen dan Blue woods
hotel

24/10: Onze tuin klaarmaken voor harde
Pleinspelen in Aveve

31/10: De gepaste outfit zoeken om mensen
bang te maken bij Willaert Verkleedkledij &
Studentenlinten

07/11: Aan het gemeentehuis info vragen over uit in Deerlijk
en ook Deerlijk leren kennen.

14/11: Jonas viert zijn verjaardag in de bowling.

20/11: DVD huren in bib Harelbeke. (20u-22u)

game

28/11: Een ladder gaan halen in Lefebre voor onze

04/12: De sint komt onze schoorsteen vegen met
de mannen van A.D. Cleaning. (18u-20u30)

11/12: Kerstcadeau kopen voor elkaar in het kruidvat
(20u-22u) max €5

06/02: Ons klaarstomen in de
Easy fit om volgende week er goed uit te zien!

13/02: Onze date en onszelf eens verwennen in Solmuna

20/02: Tussen de bomen van Boomkwekerij Van Colen
een spel spelen.

Jonas Olievier 0497 28 72 02 jonasolievier@hotmail.be
Marie Ghekiere 0479 01 44 87 marighek@student.arteveldehs.be
Anton Dumon 0470 27 32 81 anton.dumon8@gmail.com
Hannes Dumon 0470 27 29 53 hannes.dumon5@gmail.com
Imen Mestdagh 0494 18 63 05 imen.mestdagh@icloud.com

