
   



 

 

Beste Scout, leider, oud-leid(st)er, ouder, sympathisant, … 

Als je het nog niet zou gehoord hebben, vertellen we het je nu graag. 

Dit Scoutsjaar vieren we namelijk samen 75 jaar Scouts Hellegat! 

Onze Scoutsgroep heeft dus inderdaad een erg rijk en groot verleden 

dat begint bij de oprichting in december 1944 door Den Timmer. 

We kregen toen de officiële benaming ‘37ste Don Bosco Hellegat-

Noeveren’ wat gaandeweg korter werd gemaakt naar Scouts Hellegat. 

We vieren dit Scoutsjaar dus de 75ste verjaardag van onze groep,  

wat wilt zeggen dat er in al die jaren waarschijnlijk honderden 

jongens uit onze streek heel wat mooie jaren samen hebben 

doorgebracht op en rond onze vroegere en huidige lokalen. 

Er is uiteraard heel wat veranderd in al die tientallen jaren maar de 

essentie van wat Scouts in feite is, die is zeker nog dezelfde gebleven. 

Samen ontdekken, samen dingen doen en proberen. Soms lukt het, 

soms ook niet, als we het maar samen hebben gedaan natuurlijk. 

 

En dat doen we liefst zoveel mogelijk buiten. Op ons terrein, in het 

bos, op tocht, weekend of kamp. Op Hellegat, in de Ardennen of 

ergens in de wijde wereld. Misschien zelf op een Jamboree? 

De 75ste verjaardag willen we uiteraard niet zomaar voorbij laten 

gaan. We hebben bewust gekozen om die verjaardag een volledig 

Scoutsjaar te vieren en dit met enkele (extra) activiteiten. 

Tijdens die activiteiten willen we eigenlijk vooral telkens hetzelfde.  

Namelijk mensen (terug) samenbrengen, bij ons op de Scouts.  

Samen eten en drinken, praten, genieten, terugblikken, … 

En als je goed kijkt en hoort dan merk je dat het goed doet om even 

samen te zijn in een vertrouwde omgeving. Of je nu de papa of mama 

bent van een nieuwe Kapoen of de grootvader, maakt niet zoveel uit.  



 

 

Het gaat trouwens erg goed met onze groep, al zeggen we het zelf.  

Zo steeg ons ledenaantal de voorbije jaren gestaag en zitten we 

momenteel zelfs op het hoogste aantal ooit, zo’n 165tal namelijk. 

Gelukkig staat er een heel gemotiveerde leidingsploeg klaar! 

Voorbije jaren zijn er ook heel wat dingen veranderd aan en rond de 

gebouwen bijvoorbeeld. Zo werden onze leuzzes helemaal opnieuw 

opgebouwd, de elektriciteit in orde gebracht en werd vorig jaar zelf 

het volledige dak opnieuw gelegd. Tegelijk investeerden we samen 

om een eigen kampgrond aan te kopen in Mortehan (bij Bertrix) 

Maar misschien wordt het nu wel tijd om jullie te vertellen wat we dit 

jaar allemaal organiseren voor onze 75ste verjaardag natuurlijk. De 

Opening, Groepsdag en Kerstboomverbranding zijn inmiddels al (net) 

voorbij en waren alle drie alvast een erg groot succes te noemen... 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

’t Gat van de Hel - Fuif 75 jaar Scouts Hellegat - 28 maart - JH Jokot 

 

Welgeteld 75 jaar geleden zag Scouts Hellegat het levenslicht.  

Dat wil zeggen al 75 jaar op kamp, al 75 jaar waanzinnige zondagen  

en niet te vergeten al 75 jaar super trots 'Wij doen ons best'. 

Én dat mag niet onopgemerkt voorbij gaan, vandaar  

een grote retrofuif genaamd 'T Gat van de Hel.  

We hopen iedereen die iets of veel te maken heeft  

gehad met Scouts Hellegat te verwelkomen!  

Uiteraard zullen de dansplaten verzorgd worden  

door de beste oudere en nieuwe Hellegat-DJ's. 

Tickets koop je online op tickets.scoutshellegat.be  

 

 

Babysit-service tijdens de fuif 

 

Wil jij graag daar deze fuif komen, 

maar kan je kind nog niet alleen wonen? 

Dan hebben wij voor jou als oplossing, 

zelfs de perfecte verlossing. 

Onze Jins halen namelijk alles uit de kast, 

 om te passen op je kleine kwast. 

Voor meer info over onze babysit-service 

kijk je op www.scoutshellegat.be/fuif  

of neem contact op met Lukas.  

   

http://tickets.scoutshellegat.be/
http://www.scoutshellegat.be/fuif


 

 

Deze extra editie van ons Facteurke, ter gelegenheid van 75 jaar 

Scouts Hellegat, valt in de bus bij alle adressen die we hebben. 

Dus ook bij heel wat mensen die misschien al heel wat jaren niet meer 

op Hellegat geweest zijn of al heel lang niets meer heeft gehoord van 

wat er allemaal gebeurt op en rond onze Scoutsgroep. 

Wel, dan zijn de activiteiten die we organiseren om onze 75ste 

verjaardag te vieren misschien wel de ideale manier om de band met 

je oude Scoutsgroep terug wat aan te trekken, niet? 

We willen graag ook van de gelegenheid gebruik maken om even uit 

te leggen hoe je, ook na dit jubileumjaar, op de hoogte kunt blijven 

van alle activiteiten van zowel Scouts als Oud-Scouts Hellegat. 

Er zijn een aantal mogelijkheden: 

Digitaal  

Je kan je inschrijven voor onze mailinglijst waardoor je om de paar 

weken van ons een mailtje krijgt over activiteiten en dergelijke.  

Stuur gewoon een mail naar info@scoutshellegat.be  

Zit je op Facebook en/of Instagram? 

Dan kun je ook onze pagina like’en op beide platformen. 

 

 

  

mailto:info@scoutshellegat.be


 

(Opnieuw) lid worden van Oud-Scouts Hellegat 

Niets moet natuurlijk.  

Maar misschien is het wel de moment om als oud-leid(st)er (opnieuw) 

lid te worden van je oude Scoutsgroep en dat via de Oud-Scouts? 

Dan zijn er 3 mogelijkheden:  

➔ Steunend lid (zonder verzekering): 12 euro per persoon per jaar 

Als steunend lid van de Oud-Scouts houden we u het hele werkjaar op 

de hoogte van alle activiteiten via het Hellegatje in je brievenbus. 

➔ Actief lid (met verzekering): 20 euro per persoon 

Als actief lid bent u aangesloten bij zowel Oud-Scouts als VOSOG.  

Op deze manier bent u ook verzekerd tijdens alle activiteiten. 

Uiteraard krijgt u dan ook regelmatig het Hellegatje toegestuurd. 

➔ Gezinsaansluiting (met verzekering): 30 euro 

Op die manier is het hele gezin lid van de Oud-Scouts & VOSOG en 

tevens verzekerd tijdens alle activiteiten, ongeacht het aantal kinderen 

in het gezin. Uiteraard krijgt u  ook regelmatig het Hellegatje 

toegestuurd. 

Als je graag (terug) lid wilt worden van de Oud-Scouts volstaat het om 

het juiste bedrag over te schrijven naar ons rekeningnummer  

BE18 4040 0411 4165, met vermelding van de namen en 

geboortedatums van iedereen die je wil laten aansluiten. 

 

  



. 
Feestweekend 75 jaar Scouts Hellegat 

25 & 26 april 2020 
Hoogtepunt van het jubileumjaar wordt ongetwijfeld het 

Feestweekend dat we organiseren in het weekend na de  

Paasvakantie zijnde zaterdag 25 & zondag 26 april 2020. 

We hebben voor zowel zaterdag als zondag een mooi programma 

uitgewerkt zodat er voor ieder wat wils is, voor jong en minder jong. 

We hebben door het programma wat geprobeerd te groeperen zodat 

er op zaterdag activiteiten zijn die vooral gericht zijn op onze Oud-

Scouts en op zondag voor onze huidige leden, (groot)ouders, … 

Uiteraard mag je zelf kiezen wanneer je komt en is iedereen  

op beide dagen méér dan welkom, dat spreekt voor zich! 

Programma zaterdag 25 april 

14u tot 20u: Scoutscafé & tentoonstelling 

17u30 tot 19u30: Avondeten in de grote tent 

20u tot 02u: HelleBAR (Scoutscafé) 

21u: Avondlied aan het kampvuur 

Je bent de hele namiddag welkom op Hellegat en we verwelkomen je 

graag in ons Scoutscafé, de idéale plek om gezellig samen te zitten. 

Doorlopend is er een grote tentoonstelling in en rond de lokalen. 

We tonen honderden foto’s, filmpjes, voorwerpen, boekjes, kledij, … 

vanuit ons goedgevuld archief. Uiteraard geven we er graag uitleg bij.  

’s Avonds nodigen we jullie graag uit aan tafel, om samen te eten.  

Je kan kiezen uit stoofvlees, schep, vol-au-vent of groentestoofpotje. 

Allemaal vers, met lekkere frietjes en a volonté. Qua desserts is er 

keuze uit rijstpap, chocomousse, tiramisu of een verwenbord.  

Ook die worden allemaal superlekker en zelf gemaakt natuurlijk. 

Van zodra het wat later wordt maken we er opnieuw een gezellig  

Scoutscafé van zoals bij onze vorige edities van de HelleBAR … 



 

Programma zondag 26 april 

10u tot 12u: Brunch 

10u tot 16u: Tentoonstelling 

12u tot 16u: Scoutskermis en Scoutscafé 

Niets leuk als de dag samen starten aan tafel.  

Vandaar ook dat we je uitnodigen voor de gezamenlijke Brunch. 

We voorzien een heel ruime keuze aan lekkere dingen, koud en warm 

Je bord is vermoedelijk te klein om van alles wat te nemen wat niet 

erg is want je mag zo vaak terugkomen als je wilt natuurlijk.  

Vanaf de middag start ook de Scoutskermis, onder en rond de leuzzes. 

Je koopt een spelkaart bij de leiding en kiest wat je allemaal wilt doen. 

Van volksspelen tot bakkenklimmen of een reuze springkasteel.  

Er zullen natuurlijk ook echte Scouteske uitdagingen te doen zijn.  

Een volle spaarkaart ruil je in bij het uitgebreide prijzenkraam. 

Onze leiding zorgt voor de begeleiding van de spelletjes, 

rondgaan doe je bv met enkele kameraden samen. 

Uiteraard mogen ook de grote mensen meedoen.  

Tegelijkertijd zijn zowel het Scoutscafé als de Tentoonstelling de hele 

namiddag geopend. Zo kun je in de lokalen op pad gaan om allerlei 

leuke dingen te gaan bekijken op de tentoonstelling. Uitblazen en 

napraten kan uiteraard ook, in ons gezellig Scoutscafé. 

We voorzien een ruim assortiment aan dranken en een aantal  

lekkere dingen om een klein hongertje te stillen.  

 

Het weekend afsluiten doen we allemaal samen, zondag om 16u. 

 

  
Inschrijven voor het Avondmaal (zaterdag) of de Brunch (Zondag) 

Voor het eten vragen we om in te schrijven & op voorhand te betalen. 

Dat kan vanaf 1 maart op www.scoutshellegat.be of via 0485/92 46 11 

http://www.scoutshellegat.be/


  

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 


