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Redactioneeltje  

Geachte dames en heren, jongens en meisjes van de scouts, 

Ruikt u dat ook? Die zwoele geur van verandering, het broeiende vocht van 

nat asfalt? De geur van opkomend talent, ontluikende kracht, nieuwe 

ideeën. De geur van REVOLUTIE. Wel, vrienden, we hebben lang genoeg 

getreuzeld. We hebben lang genoeg vast gezeten met onze voeten in deze 

Vlaams klei. We hebben ons lang genoeg overgegeven aan de 

bedwelmende invloed van onze kerktoren, waar we koste wat het kost 

onder willen blijven, als kuikens onder de vleugels van de moederkloek. Té 

lang. Het is tijd om los te breken, ons zelf te wezen en de uitdagingen die 

het leven ons biedt aan te gaan. Durven is een stap in het onbekende 

zetten. Scouts en gidsen aller landen, verenig u! Laat dit nieuwe scoutsjaar 

er één worden waarin we gewoon doen. Waarin we engagement aangaan, 

waarin we elkaar leren kennen en onze doelstellingen, ideeën en plannen 

niet enkel juist dat blijven: laten we ze omzetten naar daden! Dingen 

uitproberen, maakt niet uit of het een succes is of niet. Evalueren komt achteraf. ’t Is maar dat we 

het dan weten, en dat het geen hypotheses blijven. Zoals elk jaar moet ik een beetje leuteren over 

dezelfde dingen. Wat er  

allemaal verandert bijvoorbeeld. Bitter weinig dit jaar. We blijven op ons eigenste zompige terrein, 

Annick blijft voorzitster van het Oudercomité, Lies blijft broodjes maken als wij 

eenwerkvergadering hebben, maar het zijn vanaf dit jaar Anthea en Kaat die het bij ons voor ’t 

zeggen hebben (om het woord ‘cheffen’ niet in de mond te nemen) en natuurlijk de grootste 

verandering:  de leidingsploegen veranderen. En nog geen klein beetje. ’t Was ook niet gemakkelijk 

maar uiteindelijk zijn we er uit geraakt en tadaaaaaa! De rest van de Kiekeboe is het resultaat van  

schuiven en denken en hypothetiseren en ongedaan maken en toch gewoon effe proberen en 

uiteindelijk GEWOON DOEN! 
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Inschrijven  

 
Zoals elk jaar moet er ook dit jaar ingeschreven worden. Voor de grotere  
Groepen(kapoenen en welpen) worden er inschrijvingsavonden georganiseerd, omdat 
huisbezoeken bij ongeveer veertig gezinnen gewoon niet te bolwerken zijn. Bij de kleinere  
groepen worden er door de takleiding huisbezoeken georganiseerd. Het  
inschrijvingsgeld bedraagt dit jaar 40 euro; dit voor de verzekering, het wordt bijna  
integraal doorgestort naar Scouts en Gidsen Vlaanderen, de overkoepelende  
organisatie die alles regelt. We houden enkele euries achter om voor de  
takwerking iets in kas te hebben (dit gaat dan naar knutselmateriaal of andere  
benodigdheden). De huisbezoeken zullen grotendeels doorgaan in  
september (omdat de meesten van ons dan nog niet terug naar hun  
studentenstad zijn afgezakt), op een doordeweekse avond. We houden  
natuurlijk rekening met acceptabele uren om nog de bel in te  
drukken aan jullie deur. In ruil krijgt u (buiten de verzekering) een jaarteken voor het op het  
uniform van uw oogappel. Op deze manier kan u kennis maken met de leiding en hen  
onderwerpen aan een spervuur van vragen. Houdt dus uw deur en uw  
mailbox in de gaten. 
 
 

Planning september 

September is een drukke maand. Niet alleen beginnen we terug met school,  
wordt de ochtendspits terug drukker en beleven de mensen van de Colruyt  
een helse tijd door mamsies en papsies die kaftpapier, etiketjes, nieuwe  
balpennen en stiftjes, commercieel geruit papier, een nieuwe pennenzak of  
boekentas (want die oude kon toch echt niet meer door de beugel, niet? En  
wie wilt nu dat zoon- of dochterlief een fashionvictim is of wordt?) en veel  
meer kopen. 
 
Ook het begin van het scoutsjaar is niet zonder drukte. Na een lui  
augustus moeten onze stramme scoutsspieren en –hersenen terug op volle  
toeren draaien, en dat zijn we niet meer gewoon. Daarom beginnen we met  
volle kracht, want geleidelijk opbouwen is voor mietjes en mannen met een  
midlife crisis. 
 
Zondag 2 september 
 
GEEN SCOUTS: we zijn moe, lui en we draaien ons graag nog even om in  
ons bed. Neenee, we zijn nu de Hoge Rielen aan het opruimen na  
Herfstontmoeting, een weekend voor alle scoutsleiders en –leidersters van  
België met workshops en cursussen en activiteiten enzooooo… 
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Zondag 9 september 
 
Overgang. Vandaag ga je officiëel over naar het volgende scoutsjaar. Doe  
geen communiekleren aan, want it’s going to be dirty. Meer informatie vind je op de site. 
 
Zondag 16 september 
 
Barbecue van 12:00-15:00 op Domein Bleydenberg! Vergeet niet in te  
schrijven via www.scoutsbonheiden.be/barbecue of één van de leiding/oudercomité.  
JVK’s worden verwacht voor de soep (11u), VK’s voor den afwas (10.00) en  
Jins voor opbouw en drank(10u). Welpen en kapoenen kunnen in alle rust met hun  
ouders komen eten.  
 
Zaterdag 22 september 
Vandaag starten we met de eerste echte zondagnamiddag met alle nieuwe kinderen, nieuwe 
groepen én nieuwe leiding. Train jullie geheugen en conditie al maar goed, maak jullie klaar voor al 
die namen te leren en leuke spelletjes te spelen. Iedereen wordt verwacht van 14u tot 17u aan de 
lokalen in perfect uniform. 
 
Zondag 29 september 

Een gewone zondagnamiddag  op de scouts, MAAR de activiteiten voor de kapoenen en welpen 
zullen tijdig onderbroken worden voor de enige echte INSCHRIJVINGSNAMIDDAG voor kapoenen 
en welpen. Omdat we met veel kapoenen en welpen zijn, dienen alle ouders van kapoenen en 
welpen(ook diegene die al in de scouts zaten)hun zoon(s) of dochter(s) te komen inschrijven. Er is 
dan tijd om contactgegevens achter te laten,  vragen te stellen aan de leiding en alles te weten te 
komen wat u nog niet wist van de scouts. De leiding van de kapoenen, welpen en het oudercomité 
zorgen voor een  uitgebreide presentatie, die zal doorgaan op de zolder.  

Kapoenen: ouders welkom om 15u30 (eerst op zolder voor een presentatie/kennismaking met de 
scouts, daarna in het kapoenenlokaal) 
Welpen: ouders welkom om 16u (eerst op zolder voor een presentatie/kennismaking met de 
scouts, daarna in het welpenlokaal) 

Voor de andere groepen en nieuwe leden  is er nog steeds de inschrijvingen aan huis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scoutsbonheiden.be/barbecue
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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 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: Stijn Rutten 

Totem: Beheerste Sifaka 

Geboortedatum: 31 mei 1994 

Studies/Werk: bachelor burgerlijk ingenieur  

Hobby's: scouts 

Aantal jaren scouts: 13 jaar 

Vorige takken leiding gegeven: Dit is mijn eerste jaar. 

Waarom deze tak: Omdat kapoenen vol fantasie zitten en je 

met hen hele grote avonturen kunt beleven. 

Best passende totem eigenschap: Nuchter 

Leukste scouts spel: 2 grote A's sjorren en dan met de 2 A's 

een race doen.  

Leukste kamp herinnering: Mijn totemnachten en de 

buitenlandse kampen naar Montenegro en Kroatië 

Favoriete jaarthema: One world one promise 

Favoriete kampvoer: zwarte pens met appelmoes  

Opinie over soeplepels: Alles beter dan een vork  

 

 

 

 

 

 

 



kennismakingskiekeboe  www.scoutsbonheiden.be 

Naam: Wies Vandoorne 

Totem: Bijzondere Steltral 

Geboortedatum: 10 april 1993 

Hobby's: scouts en circus 

Aantal jaren scouts: 14 jaar 

Vorige takken leiding gegeven: kapoenen en welpen 

Waarom deze tak: omdat de kapoenen de coolste zijn van 

heel de scouts 

Best passende totemeigenschap: vrijheidslievend 

Leukste scoutsspel: oldskool smokkelspelletjes 

Leukste kampherinnering: de dubbele regenboog natuurlijk 

Favoriete jaarthema: Jongleren! 

Favoriete kampvoer: Stoemp me wortele! 

Opinie over soeplepels: ze zijn alleszins handiger om cornflakes mee te eten als koffielepeltjes....  

 

Naam: Ella Vanderweyen 

Totem: Standvastige slechtvalk 

Geboortedatum: 13/09/1995 

Studies/Werk: 1e jaar biomedische wetenschappen 

Hobby's: scouts, harp en tennis 

Aantal jaren scouts: 12 jaar 

Vorige takken leiding gegeven: Geen 

Waarom deze tak: Omdat ze nog zo speels zijn en in ieder 

verhaal of spel helemaal op gaan. 

Best passende totemeigenschap: trouw 

Leukste scoutsspel: dorpspel 

Leukste kampherinnering: het buitenlands kamp 

Favoriete jaarthema: klinkt als scouting ! 

Favoriete kampvoer: bbq wanneer we terug kwamen van 

2 of 3 daagse 

Opinie over soeplepels: Handig ! Zo kunnen we spaghetti 

draaien ipv te snijden. 

 



kennismakingskiekeboe  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: Joren Defieuw 
Totem: gevatte perdix 
Geboortedatum: 14/01/1993 
Studies/Werk: industrieel ingenieur chemie 
Hobby's: zaalvoetbal, scouts 
Aantal jaren scouts: 13 
Vorige takken leiding gegeven: kapoenen 
Waarom deze tak: omdat het een speelse en toffe groep 
is 
Best passende totemeigenschap: tevreden 
Leukste scoutsspel: levende stratego in het bos 
Leukste kampherinnering: buitenlands kamp jins 
Favoriete jaarthema: zet je in, leef je uit 
Favoriete kampvoer: fishstickssssss 
Opinie over soeplepels: ork ork ork, soep eet je met een..?  
 

Naam: Hanne Fonderie 
Totem: Beminnelijke maki 
Geboortedatum: 22/03/1993 
Studies: 3e Bachelor geneeskunde 
Hobby's: joggen, zwemmen  
Aantal jaren scouts: dit wordt mijn 15e jaar  
Vorige takken leiding gegeven: 2 jaar kapoenen  
Waarom deze tak: omdat die weppelkes nog graag 
ravotten (en ik ook)! 
Best passende totemeigenschap: zorgzaam   
Leukste scoutsspel: 4 kwadranten  
Leukste kampherinnering: 3-daagse als laatste jaar 
verkenner bij de Kamiel  
Favoriete jaarthema: Zet je in, leef je uit!  
Favoriete kampvoer: de fish sticks zijn altijd top :)  
Opinie over soeplepels: handig? 
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Naam: Daan Buttiens 
 Totem: Aanhankelijke Carancho 
 Geboortedatum: 30 december 1994 
 Studies/Werk: Economische wetenschappen (Ew) 
 Hobby's: Basketbal (sport), leute, … 
 Aantal jaren scouts: 12 jaar  
 Vorige takken leiding gegeven: \ 
 Waarom deze tak: De welpen zijn een actieve groep vol 
energie net zoals mezelf. 
 Best passende totemeigenschap: Aanhankelijk 
 Leukste scoutsspel: Hmmm, alleszinds niet viking kubben 
 Leukste kampherinnering: Het gehele kamp in Leopoldsburg 
 Favoriete jaarthema: Zet je in leef je uit 
 Favoriete kampvoer:  Macaroni del scoutiliano 
 Opinie over soeplepels: Schaft ze af! Ik drink uit de kom. 

 

 

 

Naam: Judith 
Totem: Gezellige Markhoor 
Geboortedatum: 13/07/1994  
Studies/Werk: Geneeskunde  
Hobby's: Scouts natuurlijk!! 
Aantal jaren scouts: 10  
Vorige takken leiding gegeven: Geen 
Waarom deze tak: Welpen zijn altijd enthousiast en klaar 
om een spel te spelen! 
Best passende totemeigenschap: Leergierig 
Leukste scoutsspel: A-race 
Leukste kampherinnering: totemnacht 
Favoriete jaarthema: Samen in touw 
Favoriete kampvoer: Spaghetti 
Opinie over soeplepels: Zou eigenlijk 'hoofdlepel' moeten 
noemen of iets dergelijks, aangezien je er veeeeeeel meer 
mee kan doen dan met, laten we zeggen, koffielepels of 
pollepels. 
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Algemeen woordje groepsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een nieuw scoutsjaar… een nieuw begin 
Begin mei startte de periode om nieuwe groepsleiding te zoeken. Wie wilt dit doen? Wie zou het  
worden? Wie kan die drie masters opvolgen? Na een periode van veel onderhandeling, speculatie  
én wat avondjes in het Spek, zijn wij, Kaat en Anthea, de uitdaging aangegaan om de nieuwe  
groepsleiding te worden en dit voor de komende drie jaar. We hebben zeker de ambitie om de 3  
vorige groepsen te evenaren, meer nog, we willen ze zelfs overtreffen en de scouts nóg beter 
maken.  
 
We willen streven naar een goede en correcte verantwoordelijkheid van de leiding en om de  
communicatie naar de ouders, het oudercomité en de leiding toe zo open mogelijk te maken.  
Daarnaast willen we de leiding zoveel mogelijk stimuleren in het aangaan van engagementen. We  
denken hierbij niet alleen aan de zondagse activiteiten met de leden, maar ook aan de talrijke  
nevenactiviteiten die onze scouts voorziet (overgang, BBQ, kerstfeesjes, winteractiviteit, kinderfuif,  
leidingsweekend, werkweekends, een activiteit op het einde van de het scoutsjaar, opruimactie,  
voorbereidingen voor het kamp en ga zo maar door). We denken en hopen dat jullie allemaal wel  
weten dat er veel meer bij komt kijken dan alleen maar zondag van 14u tot 17u aan de lokalen.  
Daarom willen we ook dat alles gebeurt met maximale dosis pret. Voor de scouts zet je je in.  
Je wil jezelf ontplooien, ervaringen delen en je doet het ook voor de vriendschap. Je houdt er heel 
veel voldoening aan over en hebt steun aan elkaar.  
 
Leiding geven is een heel leerrijke ervaring, die ervaring willen we doorgeven. We willen natuurlijk  
dat kinderen met plezier naar de scouts komen. Een namiddag waarin ze leuke spelletjes spelen en  
technieken leren, die ze op hun beurt als zij in leiding komen te staan, kunnen doorgeven aan hun  
leden. Daarom willen wij een belangrijke schakel zijn voor zowel leden, leiding, ouders als het 
oudercomité. We willen een brugfunctie vormen zodat we allemaal de juiste weg vinden en er 
maximaal plezier  
aan beleven. De scouts mag en moet blijven groeien, we moeten er blijven op vooruit gaan en 
blijven tonen dat we er staan! 
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Vanaf 8 september is het officieel, dan vervangen wij de oude groepsen. Een nieuw jaar, nieuwe  
gezichten én een nieuw jaarthema! “Spelen bovenal overal”! Of het nu aan onze scoutslokalen is, 
een stadsspel in Mechelen of een dorpspel in het pittoreske Bonheiden, spelletjes spelen doen we 
overal. Dit doen we met respect voor de natuur, de omwonenden en toevallige voorbijgangers. Als 
we dit zo volhouden dan kunnen we ons ‘bovenal overal’ uitleven! 
 
Wij zien het komende jaar ( en eigenlijk de komende 3 jaren) volledig zitten. Hopelijk jullie ook en 
we hopen jullie allemaal terug te zien op onze spetterende overgang!! 
 
Scoutsgroetjes, 
 
Afwachtende Coscoroba & Kritisch Smelleken 
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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: Lola Vanderweyen  
Totem: Ondernemende Mustang 
Geboortedatum: Veertienjulinegentienvierennegentig 
Studies/Werk: 2e bachelor psychologie 
Hobby's: Werken bij de bakker op zondag en van tijd tot tijd mijn 
neus eens in de  politiek steken. 
Aantal jaren scouts: Sinds het 2e jaar kapoentjes dus dat moeten 
er toch al zo'n kleine 12 zijn. 
Vorige takken leiding gegeven: Nog volledig groen achter de 
oren, geen dus! 
Waarom deze tak: Ik vond het zelf 1 van mijn tofste jaren. 
Best passende totemeigenschap: Ondernemend denk ik. 
Leukste scoutsspel:  Het viervakkenspel, door al dat getrek lijken 
mijn armen op het einde van het spel altijd een paar cm langer! 
Leukste kampherinnering: Buitenlands kamp!  
Favoriete jaarthema: Een spatje meer! 
Favoriete kampvoer: Spaghetti met 1 grote champignon in en 
wie die heeft hangt eraan voor de afwas. 
Opinie over soeplepels: soeplepel, theelepel, koffielepel, pollepel, sleef,.. Eerlijk gezegd ben ik daar 
niet al te kieskeurig in, zolang het maar goed lepelt! 
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Naam: Kaat Van der Goten   
Totem: Afwachtende Coscoroba 
Geboortedatum: 25/10/1990 
Studies/Werk: Sociaal Cultureel Werk 
Hobby's: Scouts! 
Aantal jaren scouts: op naar het 17e jaar 
Vorige takken leiding gegeven: 2x welpen, 
1xJVK's en 1x VK's 
Waarom deze tak: Jongverkenners zijn de 
toekomst van de scouts: je leert ze allerlei 
technieken, een patrouilletent opzetten en 
opplooien, koken op een houtvuur, op 2-
daagse gaan, kaart lezen, nen hudo bouwen en ga zo maar door. Het zijn toch zo'n schatjes! 
Best passende totemeigenschap: aanpassend 
Leukste scoutsspel: tsjoekbal, stoelenspel, honkbal met een schup,... 
Leukste kampherinnering: de zelfgemaakte schoenen op het distelkamp en het (schoenen waren 
afgepakt door de leiding) + buitenlands kamp 
Favoriete jaarthema: Tuur in de natuur 
Favoriete kampvoer: bloemkool met worst en witte saus, allemaal samen gekapt in de gamel 
Opinie over soeplepels:  
kheb ze liefst ni te groot en niet te rond, mag een beetje spitser zijn van voor. Ik vind ze leuk in een 
kleurtje en der mag een tekeningske opzitten 
maar over het algemeen zijn ze ok, nog niet vaak problemen mee gehad. 
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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: Anthea Van Parys 
Totem: Kritisch Smelleken 
Geboortedatum: 6 mei 1993 
Studies/Werk: Biomedische wetenschappen 
Hobby's: SCOUTS, dansen, viool, Tank zijn 
Aantal jaren scouts: 14 
Vorige takken leiding gegeven: 2x welpen 
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 
Opinie over soeplepels: volledig overbodig! waarom zou men soep vloeibaar maken als je ze niet 
drinkt? Denk daar eens over na... 
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Naam: Ward Vandenborre     
Totem: Roekeloze Beloega 
Geboortedatum: 03/09/1993 
Studies/werk: Ergotherapie 
Hobby’s: Voetbal, skieën, verjaardagen 
vieren, kullen op de scouts 
Aantal jaren scouts: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
TIIIIIEEEEENNNEEKEEEE, 11, …   …  
15 jaar al. 
Vorige takken leiding gegeven: Al tWee jaar 
hetzelfde achtEr elkaar. Euhm,  
wacht ze, effe denken. Twas kLein, lelijk, irritant, ook wel Plezant, vermoeiend,  
heb ik lelijk al gezegd? Vooral lelijk eigEnlijk. hoe noemt da nu weer? Sorry ik  
kaN er echt niet opkomen. 
Waarom deze tak: Ik wou wat meer weerstand bij het fikfakken. de afgelopen  
twee jaar was het te gemakkelijk. En vooral omdat we nu coole dingen kunnen  
gaan doen dat ge met de klein manne niet kon. 
Best passende totemeigenschap: Actief, luidruchtig en uiteraard vrolijk 
Leukste scoutsspel: Omtert langst slapen? 
Leukste kampherinnering: Toen den olefant in haar been kapte van  
loempigheid dees jaar, goe gelachen zene 
Favoriete jaarthema: Klinkt als scouting. Waarom? Kzal het u is direct vertellen  
se. Toen in den tijd durfde ze nog felle kleuren gebruiken. Nu de laatste jaren is  
alles zo donker, precies dat de scouts een depressief gedoe is. 
Favoriete kampvoer: FISHSTICKS!!!!! 
Opinie over soeplepels: Opinie over soeplepels?! Over Pollepels zult ge  
bedoelen. Wel ons mama had nekeer pollepels tekort en vroeg da voor kerstmis  
als “cadeautje”. Alles goed en wel, ikke naar de winkel. Ik koop er daar 3 tegelijk  
want dan zou ze er wel genoeg hebben. En nu komt het grappige: onze Jan en  
onze papa dachten er ook zo over. Ons mama zat daar me 12 pollepels, want  
onze Jan had er 5 gekocht en onze papa 4, met een moef van hier tot ginder  
omdat dat haren enigste kerstcadeau was. En nu geven wij die elk jaar met  
kerstmis opnieuw ne pollepel omdat da grappig is. Moraal van het verhaal: als  
het op pollepels aankomt, goe afspreken met andere mensen ;) Zie da is nu is  
een onderwerp om over te praten. Soeplepels, puh. Gênant zene. Nu krijgen de  
mensen tenminste een verhaal te horen in plaats van ork ork ork, soep eet je met  
een…  want das tof om te lezen zene! NOT!!! 
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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: sander van den broeck 
Totem: genietende panda 
Geboortedatum: 24/02/1993 
Studies/Werk: eventmanagement 
Hobby's: voetbal, scouts 
Aantal jaren scouts: 12 of 13 
Vorige takken leiding gegeven:welpen en jvk's  
Waarom deze tak: ik wou is aan een oudere tak leiding 
geven 
Best passende totemeigenschap: goedlachs 
Leukste scoutsspel: drugsspel 
Leukste kampherinnering: het jaar dat we onze totem 
kregen  
Favoriete jaarthema: 100jaar scouting 
Favoriete kampvoer: bloemkool met worst 
Opinie over soeplepels: zeer nuttige en niet te onderschatte gebruiksvoorwerpen!  
 

Naam: Kevin Desmet 
Totem: ondeugende pauw 
Geboortedatum: 16 06 1992 
Studies/Werk: makelaardij 
Hobby's: scouts en wielrennen 
Aantal jaren scouts: 13 of 14 
Vorige takken leiding gegeven:welpen en jvk's  
Waarom deze tak: ik wa dagte van da buitenlands kamp^^ 
Best passende totemeigenschap: speels 
Leukste scoutsspel: zakdoek leggen 
Leukste kampherinnering: de camille toen we bij de 
verkenners zaten  
Favoriete jaarthema: one World on promise 
Favoriete kampvoer: ik eet alles wa den bompi kleirmaakt  
Opinie over soeplepels: da is dus overbodige luxe he!! Uitgevonden omda een mes en vork ni 
genoeg was.  
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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 

 


