


Beste ouders en Pioniers,

Een nieuw scoutsjaar betekent nieuwe gezichten, een nieuw 
jaarthema, en voor sommige kinderen en ouders is dat zo goed als 
allemaal nieuw en onbekend. We stelden dit infoboekje op om jullie, 
nieuwe ouders en pioniers, wat meer wegwijs te maken. Voor de 
anderen kan het dienen als kennismaking met de (deels) nieuwe 
leiding en als opfrissing van hoe het er bij ons aan toe gaat.

Heel veel groetjes en tot zaterdag! Je allerliefste leiding,

Thomas, Coppi, Robin, Arno en Pauline
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Wie zijn de pioniers?

De pioniers bestaan nu voor het zesde jaar, jullie hebben 
waarschijnlijk wel meer dan eens gemerkt dat de vergaderingen een 
beetje overbevolkt waren vroeger. Omdat dit niet altijd ten goede 
kwam van de werking hebben we de Pioniers in het leven geroepen.

De pionier-tak is een tussentak die tijdelijk wordt ingelast om te 
voorkomen dat er te veel kinderen in één keer zouden overgaan naar 
de jonggivers. Bij de welpen is zo een grote bende nog wel leuk en 
handelbaar, maar bij de jonggivers niet meer.

We verzekeren jullie ervan dat jullie alle stoere dingen die jullie 
normaal bij de jonggivers doen ook bij de Pioniers zullen doen, 
sjorren, vuur maken en op tentenkamp gaan zijn daar maar enkele 
voorbeelden van.

Voor diegenen die dit allemaal een beetje angstaanjagend vinden 
kunnen we zeggen dat het er af en toe ook eens wat rustiger en wat 
‘welpser’ zal verlopen.

De leiding zal zijn uiterste best doen om een goede balans te vinden 
tus- sen enerzijds het speelse van de welpen en anderzijds het 
avontuurlijke van de jonggivers.

Wij hebben er alvast zin in, hopelijk jullie ook!
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De Vergadering

Tenzij anders vermeld op de maandbrief starten de vergaderingen 
elke zaterdag om 14u en eindigen om 18u op het lokaal. Tijdens 
de examens van de leiding worden deze uren verschoven naar de 
avond, van 17u30 tot 19u30. In de loop van het jaar gaan we er ook 
eens met de fiets op uit trekken. Om jullie veilighed zo goed mogelijk 
te garanderen gaan we op enkele regels zeer streng zijn:

- Het dragen van een helm is verplicht, je kan er zelf een meenemen 
of je mag er een lenen vanop het lokaal
- Een fluovestje is eveneens verplicht, opnieuw kan je er een lenen 
van ons
- De fiets moet volledig in orde zijn: de remmen en lichten moeten 
werken, de banden opgepompt en de ketting gesmeerd

Tenslotte nog dit: volgende zaken laten jullie liever thuis: snoep, 
drank, messen, gsm’s en andere waardevolle voorwerpen.

Als je niet naar de vergadering kan komen, kan je dit laten weten aan 
de leiding door een mailtje te sturen naar pioniers@sint-pol.be

De Wet

De pionierswet dient gekend te zijn doorheen het hele jaar.

P ittig zijn we wel.
I mmer streven we naar ons doel.
O ns uit het veld laten slaan doen we niet.
N iemand laten we aan zijn lot over.
I ntensief spelen en ontdekken is ons motto.
E fficiënt trekken we erop uit.
R espectvol en eerbiedig springen we om met de mens en het 
materiaal.
S amen varen we dezelfde koers.
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Het uniform

We zijn trots dat we scouts zijn en tonen dat graag. Ons uniform 
bestaat uit:

HET HEMD

Het groepslintje, bovenaan de rechtermouw, ongeveer een vinger 
onder de naad.

Drie vingers onder het groepslintje komt het groepsschildje. Het is de 
bedoeling dat je het zo opnaait dat er geen wit meer te zien is.

Het jaarkenteken, boven je rechterborstzakje. 

De patrouillelinten, aan de linkerschouder.

Het takkenteken, bovenaan op de linkermouw, ongeveer een vinger 
onder de naad.

Als je het groene of blauwe boekje hebt behaald: het groene of 
blauwe puzzelstukje op je linkermouw, onder het pionierteken.

Het beloftekenteken, op je linkerborstzakje, zodra je je belofte hebt 
gedaan.

De PL- of HPL-linten, uiteraard enkel voor PL’s en HPL’s, aan beide 
zijden of enkel rechts van het beloftekenteken op je linkerborstzak.

OPGELET: 

Tekens die niet horen op het hemd zullen door de leiding verwijderd 
worden.

Belofte

Nieuw sinds dit jaar: de Pioniers-belofte! Vanaf dit jaar moeten de 
tweedejaarspioniers (geboortejaar 2008) hun belofte doen door alle 
proefjes uit het vernieuwde oranje boek af te leggen. We vestigen hierdoor 
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iets meer aandacht op technieken, maar als leiding gaan we de pioniers 
goed begeleiden zodat iedereen succesvol zijn/haar belofte kan doen! 
Meer info hierover volgt nog en indien er nog vragen zijn kan je altijd bij de 
leiding terecht!

Scouting op maat

Indien de kostprijs van het lidgeld, kamphuis,... een probleem vormen 
kan u altijd met ons of met de groepsleiding contact opnemen. 
Contact groepsleiding:
 Mona De Graeve: 0493739683
 Thomas Vansteenkiste: 0497759071
 
UiTPAS
 
Ook willen we u op de hoogte brengen van een initiatief van Stad 
Gent. 
“UiTPAS is jouw spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten.

Telkens je aan een UiTPAS-activiteit deelneemt, kan je punten sparen.
Deze punten kan je inruilen voor extra voordelen.
Wie een UiTPAS koopt, krijgt al meteen een aantal 
welkomstvoordelen.
Mensen met een kansenstatuut hebben recht op sterk verminderde 
tarieven bij aankoop én deelname aan UiTPAS-activiteiten.”
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De Leiding

Thomas Audenaert
10/09/1999
0474094410
Bedachtzame Newfoundlander

Na een jaartje jonggivers en een jaartje welpen, zal deze joviale leiding 
een jaar voor de pioniers klaarstaan. Deze tak heeft hij nog nooit 
gedaan, maar dat weerhoudt hem er niet van, om zo nu een dan een 
woordmopje te maken. Hij studeert digitale en grafische media aan de 
Arteveldehogeschool. Dus als ergens een mooie poster hangt op het 
lokaal is het waarschijnlijk van hem. Sint-Pol stroomt door het bloed van 
deze bedachtzame newfoundlander, want hij is al lid sinds eerste jaar 
kapoen. Dus hou jullie maar klaar, want hier is Thomas Audenaert.

Tomas Coppiters
17/03/1998

0472307801
Zeldzame Krekel

Onder het motto één is geen komt er nog een Tomas bij de pioniers. 
De tweedejaars kennen hem ondertussen al als Coppi. Deze jongeman 

begint dit jaar ook aan een nieuw avontuur aan de universiteit van Leuven 
waar hij voor industrieel ingenieur gaat studeren! Daarnaast kan je bij hem 
terecht voor al je vragen over Harry Potter (waar hij zo veel van houdt), de 

gekste knopen of over gitaren. Dolle pret verzekerd!

Pauline Van de Walle
11/02/2000
0468176210
Welwillend Franjeaapje
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Deze goedlachse jongedame is door weer en wind niet te stoppen. Tenzij 
ze bergop moet starten met een automatique, dan is het met brokken. 
Al heeft ze rost bloed in de genen, zal je je niet snel aan haar frustreren. 
Boordevol enthousiasme staat ze na een jaartje jonggivers voor de pio’s 
klaar. Zeg maar hallo tegen onze venetiaans blonde, roste dame (haha 
das een pleonasme) Pauline Van de Walle!

Robin Claeys
30/08/1999

0468321400
Zorgeloze Spitsvogel

Robin Claeys, een scout in hart en nieren. Al van bij de kapoenen draagt 
hij Sint-Pol met zich mee. Elke zaterdag vol goesting en met zijn typerende 
vrolijkheid zal hij dit jaar klaar staan voor de pio’s. Als industriële ingenieur 
in wording kunnen de sjorconstructies dit jaar wel eens heel zot worden! 
Buiten zijn studies en de scouts trapt onze Zorgeloze Spitsvogel al eens 

graag tegen een balleke. Hij is zowat de Lionel Messi van onze scouts en 
met hem hebben de pio’s er zeker een top leiding bij!!

Arno Bruneel
26/05/2000
0487614305
Edelmoedige Olifant

Hallo, hij is weer hier voor een jaar vol speelplezier! Daar zal hij wel 
voor zorgen, deze knuffelbeer met zijn droge humor en aanstekelijk 
enthousiasme keer op keer. En dit jaar gaan we voor gek, zot en 
avontuurlijk want over pijntjes maken wij ons geen zorgen natuurlijk. 
Immers met deze topdokter (in wording) zitten we safe, Ook al hebben 
we soms de beef. Deze edelmoedige olifant kan naast, in het zwembad, 
intensief baantjes trekken zich ook rustig op zijn yogamat uitrekken. Rustig 
cruisend op zijn moto naar weet ik veel, hier is Arno Bruneel!
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