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Woordje van de groepsen 
 
Be prepared! Dat is het nieuwe thema voor dit jaar. En een beter 
keuze kon het niet zijn want ‘be prepared’, dit jaar zijn er heel wat 
veranderingen op til. Zowel op vlak van infrastructuur, als leiding, 
als vergaderingen zal het niet meer zijn zoals vanouds. 
 
Infrastructuur: ons 2e terrein ligt er nu al even boomloos en helaas 
onbruikbaar (wegens gevaar voor het breken van je enkels na 3 
stappen en volgens ons ook hier en daar een verdwaalde krokodil) 
bij. Daar hopen we dit jaar nog komaf mee te maken. Eerst de 
bouwvergunning goedgekeurd krijgen, dan het terrein afgraven, 
dan terug ophogen, mooi gras zaaien en niet te vergeten onze 
superdeluxe speeltuin erop installeren! Zo hebben we er een extra 
terrein bij om ons volledig op uit te leven. 
 
Leiding: Zoals elk jaar krijgt elke tak andere leiding dan het jaar 
ervoor. Met onze ex-jins en wat ex-scouts hebben we er dit jaar 
nieuwe leiding bij. Maar niet getreurd, een groot deel van de oude 
bekenden zullen weer paraat staan om je kleine bengel de tijd van zijn/haar leven te 
bezorgen! 
 
Vergaderingen: Hier zal de grootste, meest schokerende verandering plaatsvinden! We 
draaien de klok enkele jaren terug naar ‘de goeien ouwen tijd’. De laatste zondag van de 
maand zal er GEEN vergadering zijn. Dit omwile van geen overvloed aan leiding en het feit 
dat we allemaal hogere studies doen of werken. Zo kunnen we onze extra concentreren om 
voor de overige zondagen een knalvergadering voor te bereiden. Hiermee heb je ook ineens 
elke maand een datum voor familie-/verjaardagsfeest, een dagje Planckendael, wandelen 
met de hond of gewoon eens lekker niets doen. 
 
Hopelijk zijn jullie nu helemaal ‘prepared’ voor het nieuwe jaar. Wij en de rest van de 
leidingsploeg allszins wel! 
 
Vele scoutskusjes, 
Afwachtende Coscoroba & Kritisch Smelleken 
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Kapoenen  

Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie, creativiteit en 
expressie. Spelenderwijs en ongedwongen ontdekken ze in een groep 
en als jong individu de wereld. De leiding zal hen sturen wanneer dat 
nodig is en gaat hierbij uit van het kind zelf, van wat hen boeit en 
aanspreekt om hen een optimale leer- en speelomgeving aan te 
bieden. Tijdens de kapoenenjaren wordt gestreefd naar een sterk 
groepsgevoel. 
 
Naam:   Esther Noëth  
Totem:     
Geboortedatum:    
Studies/Werk:    
Hobby's:     
Aantal jaren scouts:  
Vorige takken leiding gegeven:   
Waarom deze tak:   
Best passende totem eigenschap:  
Leukste scouts spel:    
Leukste kamp herinnering:   
Favoriete kampvoer:    
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen?  

 
Naam:   Goele Rutten 
Totem:   Zorgzame springbok 
Geboortedatum:  26/07/1996 
Studies/Werk:  revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 
Hobby's:   dansen en SCOUTS!  
Aantal jaren scouts: Dit is mijn 14de al :D 
Vorige takken leiding gegeven: Kapoenen 
Waarom deze tak: Het zijn gewoon geweldige mannekes! 
Best passende totem eigenschap: zorgzaam 
Leukste scouts spel:  Alle waterspelletjes & vurenspel 
Leukste kamp herinnering: Slaapplaats met zwembad tijdens 3-daagse! 
Favoriete kampvoer:  Fishsticks 
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Veel feestjes bouwen! 
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Naam:   Astrid Fremau 
Totem:   / 
Geboortedatum:  10/12/1994 
Studies/Werk:  Bio-ingenieur in leuven 
Hobby's:  Zwemmen, lopen, piano en veel lachen! En 

hoppaa, weer in de scouts, terug van 
weggeweest!  

Aantal jaren scouts: 5 (ondertussen wel 8 jaar geleden ;-) ) 
Vorige takken leiding gegeven: Kapoenen zijn de eerste! 
Waarom deze tak:  Kapoenen zijn de beste! 
Best passende totem eigenschap: / 
Leukste scouts spel:  Potteke stamp, of misschien dikke Bertha of nee, pak maar Kiekeboe! 
Leukste kamp herinnering: Das eentje van lang geleden hoor, maar sowieso is me dat 

gigantische kampvuur op de laatste avond het meest bijgebleven! Oh 
en op dagtocht in de nek van de leiding mogen zitten ook wel .  

Favoriete kampvoer:  Choco, chocolade, chocomousse, chocoladetaart, chocoladecake, 
chocoladepudding, … 

Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Dat van die 100 kilo chocolade klinkt mmm 
verleidelijk… 

 

 
Naam:   Wout Van Damme 
Totem:   Afwachtende Saterhoen 
Geboortedatum:  5/08/1997 
Studies/Werk:  Handelsingenieur  
Hobby's:   Zwemmen 
Aantal jaren scouts: 5 jaar 
Vorige takken leiding gegeven: /  
Waarom deze tak:  Omdat de kapoenen de tofste en leukste tak is! 
Best passende totem eigenschap: Trouw 
Leukste scouts spel:  Tsjoekbal 
Leukste kamp herinnering: Buitenlands kamp (; 
Favoriete kampvoer:  Kriekjes met ballekes 
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? zie film ‘The wolf of wall street’ 
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Naam:   Esther Noëth 
Totem:   Volhardend Grijs Bokje 
Geboortedatum:  28/09/1996 
Studies/Werk:  Productontwikkeling 
Hobby's:   Muziek, volksdans en scouts! 
Aantal jaren scouts: 12 jaar 
Vorige takken leiding gegeven: /  
Waarom deze tak: Ik vind het een leuke leeftijd en ik wil voor de 

kapoenen de eerste kennismaking met de 
scouts onvergetelijk maken 

Best passende totem eigenschap: Betrouwbaar 
Leukste scouts spel:  Vurenspel (met waterballonnen het vuur van de tegenstander gaan 

uitdoven) 
Leukste kamp herinnering:  De eerste keer het groot kampvuur zien als klein manneke, ik 

was er toen echt van overtuigd dat dat vuur minstens zo hoog ging als 
de Sint-Romboutstoren 

Favoriete kampvoer:  Kriekjes met ballekes 
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen?  Een waterpretpark aan de scouts bouwen met 

heel veel glijbanen en andere leuke dingen 

  



www.scoutsbonheiden.be 

Welpen  

Een welp kan onbezorgd genieten van actieve en speelse 
vergaderingen. Het is typisch voor welpen dat ze zelf dingen leren 
doen. Ze krijgen ruimte en kansen om dingen uit te proberen en van 
elkaar te leren. De werking wordt ingekleed met verhalen, fantasie 
en een vleugje actie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 
Jungleboek. Zo komt het dat vaste kleine groepen “nesten” worden 
genoemd, dit zijn de voorlopers van de latere patrouilles. 
 
Naam:   Zeno Stevens  
Welpennaam:  Baloe 
Totem:   Beheerste Poedel  
Geboortedatum:  13/01/1997  
Studies/Werk:  Digital Development and Design  
Hobby's:   Scoutteeee  
Aantal jaren scouts: 12de jaar  
Vorige takken leiding gegeven: /  
Waarom deze tak: Iemand moet nu eenmaal deze aapjes  

opvoeden he  
Best passende totem eigenschap: Goedaardig  
Leukste scouts spel:  3-vuren-spel (officiele naam vanaf nu)  
Leukste kamp herinnering: Totemisatie  
Favoriete kampvoer:  Ballekes met krieken  
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Verstandig door Wout laten investeren en daarna 
een feestje bouwen en al dat geld op doen natuurlijk. 
 
Naam:    Lucas Lemaître 
Welpennaam:   Phao 
Totem:    Evenwichtige Adelaar 
Geboortedatum:   14/10/1997 
Studies/Werk:   Verpleegkunde 
Hobby's:    tennis en scouts 
Aantal jaren scouts:  Sinds eerste jaar kapoen 
Vorige takken leiding gegeven: / 
Waarom deze tak:  Zodat ik die is wat manieren kan aanleren 
Best passende totem eigenschap: evenwichtig 
Leukste scouts spel:   kleiduif schieten 
Leukste kamp herinnering: een douche nemen op 3-daagse! 
Favoriete kampvoer: kip met rijs en curry saus 
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Aan Wout geven en er nog meer geld uitpersen! 
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Naam:    Anthea Van Parys 
Welpennaam:   Hathi 
Totem:    Kritisch Smelleken 
Geboortedatum:   06/05/1993 
Studies/Werk:   Biomedische wetenschappen 
Hobby's:    SCOUTS! 
Aantal jaren scouts:  16 
Vorige takken leiding gegeven: 2x welpen, VK’s, jins 
Waarom deze tak: Deze leeftijd past beter bij mijn mentale leeftijd. Zelfkennis is het 

begin van alle wijsheid #Theoquotes 
Best passende totem eigenschap: Goedlachs! Flexibel niet in de letterlijke betekenis, kan 

mijn eigen tenen niet vastpakken als ik rechtsta. Lekker niet lenig zijn. 
Leukste scouts spel:  Dikke Berta heeft afgedaan wegens persoonlijike redenen 

#vingerbreken4life 
Leukste kamp herinnering:  wedstrijd fishsticks eten, de rijke tata uithangen in Hongarije 

#ballers4life 
Favoriete kampvoer:  Ballekes met kriekskes!! En Fishsticks met puree (spinazie is 

gooooooor!) 
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen?  Het uitdelen aan de arme kindjes in Afrika... 

NOT, mooi huis, oude Ford Mustang voor de deur en verre reizen 
maken met mijn 20-jaar jongere toyboy (geldt vanaf het moment dat ik 
38 ben, anders is het illegaal) 

 
Naam:    Kaat Van der Goten 
Welpennaam:   Kaa 
Totem:    Afwachtende Coscoroba 
Geboortedatum:   25/10/1990 
Studies/Werk:   Sociaal Cultureel werk, iemand werk voor mij? 
Hobby's:    SCOUTS!! 
Aantal jaren scouts:  19 
Vorige takken leiding gegeven: 2 jaar welpen, 2 jaar JVK’s, 2 jaar VK’s  

en nu eindigen we bij het begin, terug naar de welpen 
Waarom deze tak: Om het kind in mezelf weer naar boven te laten 
Best passende totem eigenschap: Aanpassend 
Leukste scouts spel:  Tsjoekbal 
Leukste kamp herinnering:  Sowieso het buitenlands kamp naar Valencia en Zaragoza! 
Favoriete kampvoer:  Bloemkool met worst en uiteraard de witte saus niet vergeten 
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen?  Een wereldreis maken, een groot feest geven en 

deel aan een verschilllende fantastisch goeie doelen geven 
 
 
 
 
 



www.scoutsbonheiden.be 

 
Naam:   Jowan Pittevils 
Welpennaam:  Rikki-tikki-tavi 
Totem:   Wilskrachtige Argali 
Geboortedatum:  05/01/1997 
Studies/Werk:  bachelor Ingenieurswetenschappen  
Hobby's:   Scouts, judo 
Aantal jaren scouts:  12 
Vorige takken leiding gegeven: Dit is mijn eerste jaar 
Waarom deze tak:  De welpen zitten vol energie, net zoals ik. 
Best passende totem eigenschap: Nieuwsgierig 
Leukste scouts spel:  Elk team maakt een kampvuur en dan de kampvuren van de andere 

teams proberen uit te gooien met waterballonen.  
Leukste kamp herinnering: Toen een vriend in een wespennest had gekapt en  

schreeuwend het bos uit liep. En het buitenlands kamp natuurlijk. 
Favoriete kampvoer: fishsticks met spinaziepuree 
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Aan de Wout geven zodat die dat geld kan  

beleggen voor mij. Dan had ik meteen 20 miljoen. 
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Jongverkenners 
Jongverkenners zijn jonge volwassenen die er graag op  uit trekken in 
de natuur of hun buurt verkennen. Tijdens  het kamp worden ze een 
stuk zelfstandiger dan de  welpen, het beste voorbeeld hiervan is dat 
ze hun eigen  maaltijden leren klaarmaken. Ze werken samen in 
kleine  groepen en nemen initiatieven. Jongverkenners krijgen  een 
waaier van mogelijkheden om mee te beslissen, zelf de  handen uit 
de mouwen te steken en allerlei vaardigheden  onder de knie te 
krijgen. Stilaan leren ze dat scouting  niet stopt als de activiteit is 
afgelopen.    
 
Naam:   Joren Defieuw  
Totem:   Gevatte Perdix 
Geboortedatum:  14/01/1993 
Studies/Werk:  Industrieel ingenieur Chemie 
Hobby's:   Zaalvoetbal, scouts 
Aantal jaren scouts:  15 
Vorige takken leiding gegeven: kapoenen, welpen, jvk’s 
Waarom deze tak:  Omdat ze de tofste groep zijn 
Best passende totem eigenschap: tevreden 
Leukste scouts spel:  Billekoek 
Leukste kamp herinnering: Joep die mosterd at tijdens de boefquiz met de welpen 
Favoriete kampvoer: Fishsticks 
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Nieuwe scoutslokalen zetten 
 
Naam:   Daan Buttiens 
Totem:   Aanhankelijke Carancho 
Geboortedatum:  30 december 1994 
Studies/Werk:  Economische Wetenschappen 
Hobby's:   Basket, zaalvoetbal 
Aantal jaren scouts:  14 
Vorige takken leiding gegeven: Welpen 
Waarom deze tak:  Een keer verandering is welkom na 2  
jaar de welpjes 
Best passende totem eigenschap: Bank 
Leukste scouts spel:  Spons trefbal 
Leukste kamp herinnering: Paard 
Favoriete kampvoer:  Kaas 
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Beleggen 
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Naam:   Sander Van den Broeck 
Totem:   Genietende Panda 
Geboortedatum:  24/02/1993 
Studies/Werk:  Eventmanagement 
Hobby's:   Voetbal, scouts 
Aantal jaren scouts: 15 
Vorige takken leiding gegeven: Jins, jins, welpen en JVK’s 
Waarom deze tak:  Omdat de JVK’s gewoon een zalige groep is! 
Best passende totem eigenschap: goedlachs 
Leukste scouts spel:  Shotgun 
Leukste kamp herinnering: Buitenlands kamp met de jins van 2015 
Favoriete kampvoer: bloemkool met worst 
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Een feestje bouwen en mijn geld op doen. Even 
The Wolf of Koningin Astridlaan uithangen. 
 
Naam:   Kevin Desmet 
Totem:  Ondeugende Pauw 
Geboortedatum:  Op een zonnige dag in juni niet zo lang 

geleden.. Maar volgens sakke (de man 
achter de kiekeboe) was dit niet 
informatief genoeg, dus concreet: 
16/06/1992 

Studies/Werk:  Makelaar voor de vastgoed 
Hobby's:  tschent dak dees jaar ga leiding geven. 

Moest ik geen leiding zijn zou ik men dagen vullen met het vangen van 
vissen. 

Aantal jaren scouts: Dit zal mijn 17de jaar worden. 
Vorige takken leiding gegeven: In een ver verleden aan de welpen, jong verkenners en jins. 
Waarom deze tak: In bomen klimmen en kampen bouwen… echte activiteiten dat alleen  

een jong verkenner aan kan!! 
Best passende totem eigenschap: Kzen kik nen heeeeeeeel schone jongen. 
Leukste scouts spel:  cubbe me de viking 
Leukste kamp herinnering: men eige jinjaar 
Favoriete kampvoer: ballekes in tomatesaus 
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Een grote jacht kopen en de eerst playBOOT  

mansion maken :p 
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 Verkenners 
 

Bij de verkenners is er ruimte voor grotere projecten en  een grotere vrijheid. 
Met de groep het avontuur opzoeken  of uitgedaagd worden door elkaar. 
Verkenners werken  meestal met de gehele groep samen, maar doorheen het  
kamp zullen ze net zoals bij de JVK'S ingedeeld worden  in patrouilles. Vanuit 
eigen interesses gaan ze op zoek  naar zichzelf tussen soortgenoten. Dit door 
typische  activiteiten of door te experimenteren.    
 
Naam:   Wies Vandoorne 
Totem:   Bijzondere Steltral 
Geboortedatum:  10/04/1993 
Studies/Werk:  orthopedagogie 
Hobby's:   scouts natuurlijk 
Aantal jaren scouts:  16?! ja 16 
Vorige takken leiding gegeven: kapoenen en welpen 
Waarom deze tak:  't is de schoonsten tak van heel de boom 
Best passende totem eigenschap: vrijheidslievend 
Leukste scouts spel:  alle stratego bosspel varianten 
Leukste kamp herinnering: de totemisatie 
Favoriete kampvoer:  De fantastische kaassaus op kamp dit jaar 
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Deuren in de wc's op de scouts steken. 
 
Naam:   Nathan Van Hof  
Totem:   Amusante Steppe Lemming 
Geboortedatum:  11/03/1996 
Studies/Werk:  Toegepaste Informatica  
Hobby's:   Skiën en scouts natuurlijk! 
Aantal jaren scouts:  13 
Vorige takken leiding gegeven: Welpen 
Waarom deze tak:  Ik wou na de welpen eens een oudere tak 
geven. 
Best passende totem eigenschap: Amusante 
Leukste scouts spel:  Sluipspel in den bos 
Leukste kamp herinnering: Buitenlandskamp toen ik jin was. 
Favoriete kampvoer:  Fishsticks!!!! 
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Een heel goe feest geven! 
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Jins 
Jins leven een jaar intens samen in hun jintak. In hun  eigen 'jonge' en 'onbevreesde' stijl 
werken ze gekke  activiteiten, projecten (zoals de jinfuif) en zelfs hun  buitenlands kamp uit. 
Al doende leren ze samenwerken  en verantwoordelijkheid opnemen. Hieruit groeit  
engagement voor de groep en voor de samenleving. De rol  van de leiding valt in deze 
oudste tak meer en meer weg:  er wordt eerder gesproken van begeleiding. Zij  participeren, 
evalueren en grijpen in als het uit de hand  lijkt te lopen.   
 
Naam:   Stijn “Corneel” Rutten 
Totem:  Beheerste Sifaka 
Geboortedatum:  31/05/1994 
Studies/Werk:  Industrieel ingenieur elektronica-ict 
Hobby's:   Scouts 
Aantal jaren scouts:  Dit is mijn 16de jaar 
Vorige takken: Kapoenen en Verkenners 
Waarom deze tak:  Ik heb jins gekozen voor hun leeftijd, de maturiteit van de groep 

spreekt me aan. De projecten spreken me ook aan en het afsluitende 
buitenlandse kamp als kers op de taart is een heel mooi vooruitzicht. 

Best passende totem eigenschap: Nuchter 
Leukste scouts spel:  A-spel en flag football  
Leukste kamp herinnering: Buitenlandse kampen 
Favoriete kampvoer:  kip aan het spit 
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? 

Me eerst is goed laten gaan => audi R8, gaming pc, feestje plannen , … 
en de rest via een eigen bedrijf beleggen in de economie en 
maatschappij.  

 
Naam:   Ella Vanderweyen 
Totem:   Standvastige Slechtvalk 
Geboortedatum:  13/09/1995 
Studies/Werk:  biomedische wetenschappen 
Hobby's:   harp, wa lopen, scouts natuurlijk 
Aantal jaren scouts:  14 jaar 
Vorige takken leiding gegeven: kapoenen en verkenners 
Waarom deze tak:  Omdat dit jaar awesome wordt met deze groep ;) 
Best passende totem eigenschap: volhardend  
Leukste scouts spel:  Ne klassieker: voetbal op zeil met bruin zeep. 
Leukste kamp herinnering:  Ik kan niet 1 moment opnoemen maar de avonden rond een 

gezellig kampvuur zullen me altijd bijblijven net zoals douche in de 
regen als klein welpke en zoveel meer. 

Favoriete kampvoer: fishsticks  
Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Feestje bouwen en men geld opdoen 
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 Annick’s Tweedehandsboetiek 
 
 

Geen hemd, broek, T-shirt of das? 
Annick haalt ze voor jou uit de kas (t) 

En dit voor een prijs om achterover te slaan 
Bij Annick weeral een koopje gedaan! 

 
Annick is ook steeds op zoek naar oude/te kleine uniformen 
om haar collectie uit te breiden. 
Wanneer je nog uniformen in de kast hebt liggen die je niet 
meer gebruikt, aarzel dan niet om haar te contacteren. 
 
 
Annicks Tweedehandsboetiek 
Mechelsesteenweg 258, 
Bonheiden 
015/550748 
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 Spelletjes 
 
WAAR IS WALLY? 

 

 


