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Woordje van de groepsen 
 
Het nieuwe scoutsjaar komt eraan! 
Dit jaar verwelkomen we weer flink wat nieuwe 
leden en een nieuwe lading leiding. Allemaal 
zijn we klaar om ons volledig te geven om 
gedurende het hele jaar de scouts op en top te 
maken.  
En dat zal het worden!  
Met een zeer dubbelzinnig jaarthema,  
‘een tent vol talent’, willen we alle talenten in 
onze scouts zeker naar boven halen en 
voldoende erkenning geven. Een 
organisatietalent, iemand die goed kan sjorren, 
een fantastische leider, een leuke 
speelkameraad en alle andere talenten hebben 
we zeker in onze groep. Al deze talenten zorgen er juist voor dat we een goed draaiende 
scoutsgroep zijn. 
Met deze verschillende talenten willen we dit jaar aan de slag gaan om er een groot feestjaar 
van te maken. Waaaaaaant...dit jaar bestaat onze scouts 70 jaar!!!! Met een groot 
feestweekend op 19,20 en 21 september trappen we het feestjaar af! Nadien zullen er zeker 
en vast nog enkele andere activiteiten volgen. Want vieren kan je nooit genoeg   
Hopelijk  beleven jullie allemaal een superdeluxe scoutsjaar met  vele toffe en feestelijke 
momenten! 
 
Wij als groepsleiding hebben er alvast heel veel zin in! Jullie ook? 
 
Heel veel scoutsgroetjes, 
Afwachtende Coscoroba en 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: Daan Van Rossen (Erick) 
Totem: Zelfredzame Steenloper  
Geboortedatum: 03 februari 1996  
Studies/Werk: Handelsingenieur in de 
beleidsinformatica  
Hobby's: Scouts!  
Aantal jaren scouts: 12 
Vorige takken leiding gegeven: \  
Waarom deze tak: Waarom niet? Wie kan er weerstaan 
aan zo’n bende schattige kapoenen?  
Best passende totem eigenschap: praktisch  
Leukste scouts spel: Een goed nacht- of sluipspel  
Leukste kamp herinnering: Buitenlands kamp als Jin  
Favoriete kampvoer: Ballekes met krieken, wat anders?  
Wie is je favoriete stripheld en waarom? Guust Flater, omdat hij ons leert dat voor iedere 
probleem er wel een oplossing is! 
 
Naam: Judith Wellens 
Totem: Gezellige Markhoor 
Geboortedatum: 13 juli 1994 
Studies/Werk: Geneeskunde 
Hobby's: Scouts! En lachen  
Aantal jaren scouts: 11 
Vorige takken leiding gegeven: Welpen 
Waarom deze tak: Kapoentjes zijn het allerkleinst, dat 
betekent dat je ze nog alles kan leren en dat hun 
fantasie eindeloos is! 
Best passende totem eigenschap: Leergierig 
Leukste scouts spel: Levend kwartet in het bos! 
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Leukste kamp herinnering: De avond waarop we besloten een ei op een schup te bakken en 
er een echte SOS-Piet –aflevering van gemaakt gemaakt hadden. Waar is dat filmpje 
trouwens? 
Favoriete kampvoer: Fishticks natuurlijk! 
Wie is je favoriete stripheld en waarom? 
Bobby, omdat hij schattig is. 
 
Naam: Goele Rutten 
Totem: Zorgzame springbok  
Geboortedatum: 26/07/1996  
Studies/Werk: Kinesitherapie  
Hobby’s: Scouts (duuuhh) & dansen 
Aantal jaren scouts: 12 ( begin men 13e)   
Waarom deze tak: Ik begin bij de jongste en dan zien we wel & ik 
hou van de fantasie die ze nog hebben  
Best passende totem eigenschap: Behulpzaam  
Leukste scouts spel: Vurenspel  
Leukste scouts herinnering: Zwemmen bij mensen thuis op 3-daagse  
Favoriete kampvoer: Fishsticks met puree  
Wie is je favoriete stripheld en waarom? Geen striplezer 
 
Naam:  Lola Vanderweyen  
Totem:  Ondernemende Mustang 
Geboortedatum:  14 juli 1994 
Studies/Werk:  3e  Bachelor Psychologie  
Hobby's:  Studeren, lezen, politiek, muziek luisteren, 
lekker eten, … 
Aantal jaren scouts: 13 jaar 
Vorige takken leiding gegeven: Jong-verkenners 
Waarom deze tak: Omdat ze zo klein en fijn zijn.  
Best passende totem eigenschap:  Volhardend 
Leukste scouts spel: 4-vakken spel 
Leukste kamp herinnering: 3 daagse bij de verkenners 
Favoriete kampvoer: Spaghetttiiiiiiii 
Wie is je favoriete stripheld en waarom? Idefix, klein maar dapper! 
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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: Daan Buttiens  
Welpennaam: Akela 
Totem: Aanhankelijke Carancho 
Geboortedatum: 30 december 1994 
Studies/Werk: Economische Wetenschappen aan 
de KUL 
Hobby's:  Basket, voetbal, scoete, … 
Aantal jaren scouts: 13 jaar 
Vorige takken leiding gegeven: Welpen 
Waarom deze tak: Beviel me vorig jaar enorm 
Best passende totem eigenschap: Aanhankelijk 
Leukste scouts spel: trefspons 
Leukste kamp herinnering: Een paard 
Favoriete kampvoer: spinaziestoemp me worst 
Wie is je favoriete stripheld en waarom? Fanny uit de kiekeboe strip. Waarom lijkt me wel 
duidelijk ;) 
 
Naam: Kevin Desmet  
Totem: Ondeugende pauw 
Geboortedatum: op een zonnige dag in juni niet zo 
lang geleden (16/06/1992) 
Studies/Werk: makelaar voor de vastgoed 
Hobby's: tschent dak dees jaar ga leiding geve 
Aantal jaren scouts: wat is een jaar in een 
mensenleven? 
Vorige takken leiding gegeven: in een ver verleden 
aan de welpen, jong verkenners en jins 
Waarom deze tak: ik miste men rakkers van vorig 
jaar tog zooo hard 
Best passende totem eigenschap: kzen kik nen heeeeeeeel schone jonge  
Leukste scouts spel: cubbe me de viking 
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Leukste kamp herinnering: men eigen jinjaar 
Favoriete kampvoer: ballekes in tomatesaus 
Wie is je favoriete stripheld en waarom? Kiekeboe… op een dag zal ik ook kaal worden en 
dan zal ik er even fier op zijn als hem 
 
Naam: Nathan Van Hof   
Welpennaam: ? 
Totem: Amusante Steppelemming  
Geboortedatum: 11/03/1996  
Studies/Werk: Handelsingenieur in de beleidsinformatica 
Hobby's: Scouts  
Aantal jaren scouts: 12  
Vorige takken leiding gegeven: /  
Waarom deze tak: De welpen zijn een actieve en 
enthousiaste groep waarmee ge goed kunt ravotten!  
Best passende totem eigenschap: Amusante 
Leukste scouts spel: Drugspel in den bos  
Leukste kamp herinnering: Frankfurt op buitenlands kamp in!  
Favoriete kampvoer: Spaghetti  
Wie is je favoriete stripheld en waarom? Iron Man, wie wilt er nu niet Iron Man zijn? 
 
Naam: Victor Van Eetvelt 
Welpennaam: ?  
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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: Ward Vandenborre 
Totem: Roekeloze Beloega 
Geboortedatum: 03/09/1993 
Studies/Werk: Opvoeder 
Hobby's: Voetbal, drummen, skiën en scouts en wa kullen 
hier en daar 
Aantal jaren scouts: het 15e jaar nu, kan da? 
Vorige takken leiding gegeven: 2x welpen en ne keer 
verkenners 
Waarom deze tak: om nieuwe topscoutten te creëren, ge 
moet daar tegenwoordig al vroeg mee beginnen dus we zullen daar is direct de nieuwe 
Baden Powells van maken. 
Best passende totem eigenschap: allemaal nog steeds; luidruchtig, speels, actief. Allee alleen 
maar goeie eigenschappen eigenlijk. 
Leukste scouts spel: SLUIPSPELEN OWNEN!!!! 
Leukste kamp herinnering: da zijn er ondertussen al veel zene: laatste driedaagse, jinkamp 
uiteraard en als leiding ook al veel goeie herinneringen gehad 
Favoriete kampvoer: zeker ni da afrikaans eten da ze vorig jaar op kamp hebben geprobeerd, 
geeft mij ma gewoon fishsticks me spinazepuree en kzen ne gelukkige mens 
Wie is je favoriete stripheld en waarom? amai nu vraagde wa, das 6miljoen jaar geleden da 
ik nog ne strip heb gelezen. Ik las vroeger wel veel Jommekes. Kzal onze blonde krijger maar 
kiezen dan zeker. En waarom? Omdat dieje altijd coole dingen kon gaan doen zonder ne 
rotte frank te betalen. als da int echt zo was da zou nog is plezant zijn. 
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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 
Waarom deze tak: om al die pubers te temmen 
Best passende totem eigenschap: tevreden 
Leukste scouts spel: shotgun 
Leukste kamp herinnering: buitenlands kamp 
Favoriete kampvoer: kieken aan ‘t spit 
Wie is je favoriete stripheld en waarom? Jommeke, omdat hij zo een mooi kapsel heeft 
 
Naam: Benjamin Van Hof  
Totem: Guitige Seriema 
Geboortedatum: 11/03/1996 
Studies/Werk: Handel 
Hobby's: Scouts natuulijk! 
Aantal jaren scouts: Zo veel dat ik het niet meer kan 
tellen...pakt 12 jaar. 
Vorige takken leiding gegeven: Geen maar velen 
zullen komen. 
Waarom deze tak: De jvk’s zijn de beste! 
Best passende totem eigenschap: werklustig 
Leukste scouts spel: Het grote maffiaspel 
Leukste kamp herinnering: Het kapoenenkamp met Gerard en Pieter. 
Favoriete kampvoer: balletjes met krieken 
Wie is je favoriete stripheld en waarom? Heb ik niet 
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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: Stijn Rutten   
Totem: Beheerste Sifaka 
Geboortedatum: 31/05/1994 
Studies/Werk: Industrieel ingenieur 
Hobby's: Scouts  
Aantal jaren scouts: 16 
Vorige takken leiding gegeven: Welpen  
Waarom deze tak: Met de VK's kan je grote projecten 
plannen en ze hebben al enige volwassenheid 
Best passende totem eigenschap: Nuchter 
Leukste scouts spel: A-spel 
Leukste kamp herinnering: Buitenlands kamp  
Favoriete kampvoer: Kip aan het spit 
Wie is je favoriete stripheld en waarom? Captain America, omdat hij een cool pak heeft! 
 
 Naam: Ella Vanderweyen 
Totem: Standvastige Slechtvalk 
Geboortedatum: 13/09/1995 
Studies/Werk: Biomedische wetenschappen 
Hobby's: scouts, harp, lopen 
Aantal jaren scouts: 13 jaar  
Vorige takken leiding gegeven: Kapoenen 
Waarom deze tak: omdat de kapoenen toch wat te jong 
voor mij waren. 
Best passende totem eigenschap: Ik denk dat de best 
passende eigenschap dan nuchter of trouw is, maar das 
wel een moeilijke vraag ze Sakke ! 
Leukste scouts spel: Hevige spellekes en het liefst op een 
zeil met bruine zeep. Helemaal uitleven en daarna afzien van de blauwe plekken.  
Leukste kamp herinnering: geen ! Heel het kamp is fantastisch !! 
Favoriete kampvoer: Fishsticks met spinaziepuree 
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Wie is je favoriete stripheld en waarom? Orphanimo was mij favoriete reeks. Het was mooi 
getekend en grappig maar het is een heel onbekende reeks. De namen van de personages 
ken ik wel niet meer.  
 
Naam:  Kaat Van der Goten  
Totem: Afwachtende Coscoroba 
Geboortedatum: 25/10/1990 
Studies/Werk: Diploma Sociaal Cultureel Werker 
Hobby's:  SCOUTS! 
Aantal jaren scouts: 18 jaar 
Vorige takken leiding gegeven: ok, hier gaan we, 2 
jaar welpen, 2 jaar jongverkenner en met dit jaar erbij 
2 jaar verkenners 
Waarom deze tak: Tijd voor actie en om coole dingen 
met de verkenners te doen! 
Best passende totem eigenschap: Aanpassend 
Leukste scouts spel: Tsjoekbal! 
Leukste kamp herinnering: Los het buitenlands kamp naar Valencia en Zaragoza  
Favoriete kampvoer: Bloemkool met worst en goe wa witte saus 
Wie is je favoriete stripheld en waarom? De iets wat gezettere figurante in Kiekeboe, elke 
keer weer weet ze met wat subtiliteit voorbij te komen. 
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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: Anthea Van Parys  
Totem: Kritisch Smelleken  
Geboortedatum: 6 mei 1993  
Studies/Werk: Biomedische wetenschappen  
Hobby's: SCOUTS, dansen, viool, Tank zijn  
Aantal jaren scouts: 15  
Vorige takken leiding gegeven: 2x welpen en VK’s  
Waarom deze tak: Om diepgaande volwassen 
conversaties te voeren op niveau  
Best passende totemeigenschap:   
Leukste scoutsspel: 4 kwadranten  
Leukste kampherinnering: Cocktail Kamiel op de laatste 
verkenner-driedaagse  
Favoriete jaarthema: Droom-me-daar-is (eerste is altijd het beste)  
Favoriete kampvoer: Kip aan 't spit van den bompi  
 
Naam: Sander Van den Broeck  
Totem: Genietende panda  
Geboortedatum: 24/02/1993  
Studies/Werk: Eventmanagement  
Hobby's: voetbal, scouts Aantal jaren scouts: 14  
Vorige takken leiding gegeven: welpen en jvk's   
Waarom deze tak: Omdat den theo mijn verplichtte  
Best passende totemeigenschap: goedlachs  
Leukste scoutsspel: drugsspel  
Leukste kampherinnering: het jaar van onze totem 
Favoriete jaarthema: 100jaar scouting  
Favoriete kampvoer: bloemkool met worst  
Wie is je favoriete stripheld en waarom? Lambik van Suske&Wiske. Omdat zijn mopjes de 
hele strip opfleuren! 
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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 
 

 
 

 


