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VOORWOORD
Beste scouts, gids en sympathisant,
Voor de 41ste keer kan het nieuwe scoutsjaar weer van start gaan.
Een scoutsjaar waarin we gaan dromen, en waarin we deze gaan laten uitkomen, want dromenland is in zicht! Na de afgelopen jaren is
het namelijk niet meer ongewoon om vanalles te hopen, om over
vanalles te dromen. Dit jaarthema zet fantasie centraal. Niets is te
gek om eens uit te proberen, de scouts namelijk is een ideale oefenruimte om te experimenteren.
Het afgelopen jaar zijn we vol enthousiasme begonnen, maar hebben we helaas toch een paar maanden stil moeten zitten. Om alles
goed te maken heeft onze geweldige leidingsploeg voor wel zeker
200 personen een fantastisch kamp georganiseerd in Houffalize. We
zijn zelfs gespaard gebleven van de overstromingen én van corona.
Het was niet altijd even gemakkelijk, maar we zijn er toch in geslaagd! Daarom een dikke D.A.N.K.U. aan al onze leiding voor het
onuitputtelijke enthousiasme!
In deze Vierdeuker kunnen jullie nog wat meer uitleg terugvinden
over het jaarthema ‘Dromenland in zicht’ en blikken we terug op een
geweldig kamp in Houffalize. Ook kan je de leiding van elke tak leren
kennen. Dit jaar telt onze leidingsploeg maar liefst 51 leden! Samen
zullen we er alles aan doen om geweldige activiteiten te geven op
zondag, fantastische weekenden te plannen, en uiteraard een onvergetelijk kamp te organiseren. Kortom, om ervoor te zorgen dat de
dromen van al onze leden uitkomen. Daarnaast bevat deze editie
ook nog tal van nuttige informatie, het is dus zeker de moeite om dit
eens door te nemen. Verder nemen we helaas afscheid van zes geliefde leiding. Gelukkig staat er weer een nieuwe lichting klaar om de
oude garde op te volgen.
Samen met jullie maken we er een jaar van om over te dromen!
Een stevige linker
Authentieke Bever (Frederik), Zebra (Toon) en Steltral (Fien)
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JUVENTA‘S NEWSFLASH
Na een zonovergoten kamp en een kleine pauze werden de
Scouts en Gidsen van Juventa weer langzaamaan wakker en
staan ze nu te popelen om er weer in te vliegen. Een nieuw jaar
brengt natuurlijk heel wat nieuws met zich mee, en dat is deze
keer niet anders.
Scouts op Erasmus
We zullen het tot januari moeten doen
met vijf leiding minder, er gaan een paar
op Erasumus in het buitenland. Toon zit
balletjes te eten in Zweden. Tom trekt
naar het warme Malta. Jonas gaat zijn
Frans bijschaven in Lyon, en Ian gaat hetzelfde doen in Marseilles. Ten slotte zal
Sien een paar maanden in Lissabon verblijven.

Welkom Ian
Naast de eerstejaars leiding
verwelkomen we nog iemand in onze leidingsploeg.
Na een vijf-jarige pause komt
Ian terug! Welkom Ian!
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Vervoer op kamp:
We willen nog eens een aantal
mensen bedanken om ons te
helpen met het vervoer op
kamp. D.A.N.K.U. danku! voor
Transport Arun Switten, Dakota
Depooter, Rudi Vaes, Chiel
Metten en David Jonkmans!

Intertakweekend
Omdat we vorig jaar niet op intertakweekend zijn kunnen gaan,
organiseren wij dit jaar een dubbel zo leuk weekend! Zet vrijdag
12 tot en met zondag 14 november zeker in je agenda, want dan
gaan wij eindelijk op intertakweekend.

Parking
Je hebt het misschien al gemerkt,
de parking aan de scoutslokalen
worden opnieuw aangelegd. Binnen een maand zullen we deze
nieuwe parking kunnen gebruiken.
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STEUN DE JIN
Ook dit jaar gaat de Jin weer op buitenlandskamp en om hun reis een
beetje betaalbaar te maken organiseren ze tal van kasactiviteiten
doorheen het jaar. Op de volgende evenementen kunnen jullie ze alvast steunen:
ITALIAANSE AVOND
Op 30 oktober 2021 organiseert de Jin een Italiaanse avond aan de scoutslokalen in de vorm
van take-away. Je kan dan pizza’s bestellen en/of
heerlijke spaghettisaus.
JINTERBBQ
De winterbbq zal dit jaar doorgaan op 27 november 2021 aan de
scoutslokalen. Kom zeker de gezellige wintersfeer opsnuiven.

BIERAVOND
Dit jaar zal de bieravond plaatsvinden, namelijk op 19 februari
2022. Kom genieten van jouw
favoriet biertje en drink zo de
Jin een stapje dichter naar hun
favoriete bestemming.

SCHIJT-JE-RIJK
Rarara… in welk vak zal de koe dit
jaar zijn grote boodschap doen?
Op 10 april 2022 kunnen jullie
weer een gokje wagen . In ruil
voor een juiste gok kan je een
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KENNISMAKING TAKWERKING
-> Klein kamp
1ste & 2de lj

Kapoenen
Het leven van een kapoen is er één vol
spel, fantasie, creativiteit en expressie.
Spelenderwijs en ongedwongen
ontdekken we samen met hen de
wereld.

Kabouters

3de & 4de lj

Kabouters gaan op ontdekking in
de wereld die hen omringt. Ze
krijgen op de scouts de kans om
kampen te bouwen, vuur te
maken... Bij die speurtocht
kleuren ze alles met hun fantasie.
Kabouters laten zich maar al te
graag meeslepen in een verhaal.

Welpen
Welpen zijn stoere jongens die
niets liever doen dan zich uit te
leven in de natuur. Ook fantasie is
belangrijk, denk maar aan het junglebookverhaal dat elk jaar een
belangrijke rol speelt.
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Pioniers
5de & 6de lj

Deze stoere meiden gaan elke keer
weer volledig uit de bol. Ze spelen,
ravotten en bruisen van energie. Nieuwsgierig als ze zijn, willen ze allerlei
scoutstechnieken uitproberen. Samen
met hun leiding trekken ze erop uit.

Woudlopers
Deze knapen zijn dol op ravotten en
kampen bouwen, maar ze leren ook
graag bij. Dat sjorren en vuur maken
zien zij ook wel zitten. Al spelend
ontdekken ze hoe ze hun plan
moeten trekken in de natuur.
De twee nieuwe takken worden beiden bij klein kamp gerekend maar:

Wist je dat Pioniers en Woudlopers...









Geen zakmes/magnesiumstick mogen dragen
Op tweedaagse gaan zonder trekrugzak (baggage wordt s’
avonds gebracht)
Een eigen shelter sjorren
Eten krijgen van de kookleiding
In een eigen tent slapen (de leiding slaapt in een aparte tent
naast hen)
2 vingers omhoog steken bij het geven van een linker
Vuur mogen maken, enkel in het bijzijn van leiding
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-> Groot kamp
1ste & 2de middelbaar

Jonggidsen
Voor jonggidsen is scouting avontuur
beleven en plezier maken met vriendinnen. Ze koken voor het eerst zelf op
kamp en beheersen als de beste hun
scoutstechnieken.

Jongverkenners
Jongverkenners trekken er graag op uit
in de natuur of verkennen hun buurt. Op
kamp koken ze hun eigen potje.
Jongverkenners worden gekenmerkt
door hun doorzettingsvermogen en lef.

Givers

3de & 4de middelbaar

De givers? Dat zijn echte durvers! In deze tak krijgen de
leden heel wat meer verantwoordelijkheid. Ze kunnen
kaartlezen, sjorren als de besten en op kamp koken ze
hun eigen potje. We doen ook allerlei stoere activiteiten
zoals 24h-spel, dropping of tweedaagse. We gaan zelfs
met de fiets op kamp!

Jin

5de middelbaar

Het hele Jin-jaar wordt er naar hét hoogtepunt van
je scoutscarrière toegewerkt; het buitenlands kamp!
Met allerlei kasactiviteiten zamelen we hiervoor geld
in. Zo organiseren we bv. een bieravond, maar ook
een fuif en een spaghettidag staan op het programma! Tijdens het jaar en op kamp mogen de Jin ook
enkele dagen meedraaien met de leiding. Ze leren
dan wat het ‘leiding-zijn’ precies inhoudt.
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J A A R T H E M A: D R O M E N L A N D I N Z I C H T
Geen droom is te gek, te groot, te vergezocht.
Bedenk wat je als leidingsploeg, tak, groep, scout of gids wil bereiken. Alles kan. Kleur eens buiten de lijntjes en laat tradities geen obstakels zijn voor nieuwe ideeën. Zo kan je beginnen dromen als individu, maar ook als groep. Luister naar elkaar want elke droom telt.
Laat dromen niet gewoon dromen blijven.
Werk ernaartoe! Test ideeën uit! Wat is de meest zotte en fantasierijke manier om jullie droom te laten uitkomen? Probeer het eens! De
scouts is een ideale oefenruimte om te experimenteren.
Fantasie? Meer is meer.
... het brengt je van wolkenkastelen naar wolvenlegers. Het is de choco op onze kampboterham die alles dat tikkeltje onvergetelijker
maakt. Op zoek naar de magie. Met alledaags materiaal en een beetje inventiviteit gaan de poorten naar elke fantasiewereld open. Zo
wordt elke klassieker een unieke ervaring, zelfs voor de doorwinterde scout of gids.
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Ongeremd knoeien en groeien.
Lerend en fantaserend onze talenten ontdekken. Maar ook grandioos
verliezen en nieuwe vriendschappen verkennen. Zo wordt spel meer
dan spelen alleen. Stap uit je comfortzone en tuimel de fantasiewereld in. Daar wachten onverwacht wonderlijke avonturen.
Al spelend verliezen kinderen en jongeren zichzelf in een zorgeloze
droomwereld.
Verhalen brengen onze eigen ideeën tot leven.
Ze rollen de rode loper uit naar een onbegrensde droom- of fantasiewereld. We vergroten de inleving nog meer als we samen met de leden nieuwe verhalen bedenken. En verder dan dat! We vertellen niet
enkel verhalen, we creëren ze!
Scouts en gidsen, blikken vooruit: er is Dromenland in zicht!
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HET UNIFORM

Met het dragen van het uniform toon je dat je scout of gids bent en
verwijs je naar de waarden van de beweging. We vragen dan ook dat
de leden vanaf de derde activiteit perfect in uniform aanwezig zijn.
Met vragen over het uniform of voor het kopen van een das en kentekens kan je terecht bij onze kledingmeesteres ELLEN FRANSSENS.
Spreek haar aan tijdens de activiteiten of stuur ze een mailtje:
ellen@juventazonhoven.be
Das:
Algemeen: De das moet aan de achterkant voorzien zijn van een
safetylint. Er moet minstens 1 dasknoop in de das zitten. Buiten de
leren dasknoop uit de scoutsshop is het toegestaan nog 1 of meerdere dasknopen in de das te hebben.
kapoenen: Aangezien de kapoenen geen hemd dragen, moet een
das van een kapoen voorzien zijn van het jaarkenteken.

Blouse:
Een blouse is geen verplicht onderdeel van het scoutsuniform. Doch,
indien er een blouse gedragen wordt, moet dit een egaal groene
blouse, een trui van Scouts en Gidsen Vlaanderen of een trui van
Scouts Juventa Zonhoven zijn.
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Hemd:
Op het hemd van alle leden, onafhankelijk hun tak, moeten volgende
kentekens aanwezig zijn:


Het jaarkenteken: Dit teken komt juist in het midden boven het
rechterborstzakje. De onderkant van het kenteken raakt de bovenste naad van het zakje.



Het Juventateken: Dit teken komt op de rechtermouw, twee vingers onder de bovennaad (in het midden)
 Het takkenteken: Dit komt op de rechtermouw, twee vingers onder
het Juventateken.

Broek:
lange broek: groen
korte broek indien boven de knie: willekeurige kleur
! Een trainingsbroek is niet toegestaan!
Voor de welpen is de welpenpet verplicht! (verkrijgbaar bij Hopper)
Adres Hopperwinkel: Vredestraat 6, Hasselt
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A A N P A S S I N G I N S C H R I J V I N G S G E L D 2021-2022 & S C
OUTING OP MAAT

Voor dit werkingsjaar hebben we voor het eerst in een zeer lange tijd
ervoor gekozen om het inschrijvingsgeld voor de leden te verhogen.
We verhogen ons lidgeld van 35 euro per kind naar 40 euro per kind,
deze verhoging is niet zomaar doorgevoerd en we geven hier graag
een extra woordje uitleg over.
Jaarlijks betalen wij een vast bedrag per lid aan onze koepelorganisatie Scouts en Gidsen Vlaanderen, hierdoor zijn leden van Juventa verzekerd tijdens de activiteiten. Omdat het verschil tussen het inschrijvingsgeld en de kost van deze verzekering jaarlijks kleiner wordt, zijn
wij genoodzaakt om het lidgeld vanaf dit werkingsjaar te verhogen.
Zo betaalden wij vorig jaar 34,20 euro per lid en hielden wij 80 cent
per lid over aan het inschrijvingsgeld, dit was helaas te weinig om
een goede werking te blijven garanderen. Om deze verhoging van het
inschrijvingsgeld te compenseren, zal elk ingeschreven lid dit jaar gratis het jaarkenteken ‘Dromenland in Zicht’ ontvangen.
We beseffen dat deze verhoging niet voor iedereen evident is en één
van de belangrijkste waarden van een scout of gids is dat iedereen
erbij hoort. Iedereen moet de kans krijgen om mee te kunnen genieten van de wonderen van scouting. Die gedachte leeft ook sterk binnen Scouts & Gidsen Juventa Zonhoven. Daarom bieden wij ook
Scouting op maat aan, via deze weg betaal je 10 euro inschrijvingsgeld in plaats van 40 euro. Daarnaast krijg je automatisch korting op
de uniformstukken in de Hopper scoutswinkels. De korting op het
hemd bedraagt 60%, voor broek, rok en trui is dat 50%. Ook het inschrijvingsgeld van kampen of weekends zal verlaagd worden voor
ouders die gebruik maken van scouting op maat.
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Meer informatie hieromtrent kan u vinden op
www.juventazonhoven.be/financieel. Ook hier staan wij volledig
open voor al jullie vragen of problemen. Contacteer vrijblijvend de
hoofdleiding om dergelijke zaken op een discrete manier te bespreken. Dit kan gaan van het inschrijven tot de aankoop van scoutskledij,
maar ook voor kampeermateriaal of de kampinschrijving springen we
graag bij. Indien je gebruik wenst te maken van scouting op maat kan
je dit op een discrete manier aangeven tijdens de online inschrijving
van het lid.
Tip: check ook zeker www.juventazonhoven.be/2de-handskleding
voor goedkope tweedehandskledij van onze leden. Ben je zelf wat te
groot geworden voor je hemd, rok of broek? Lees dan zeker op onze
website hoe je jouw scoutsspullen aan een nieuwe eigenaar kan geven!
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H E R I N S C H R I J V I N G E N 2021-2022

Ontdek stamhoofd: het nieuwe platform voor ledenadministratie!
Vanaf werkingsjaar 2021-2022 zullen we gebruik maken van Stamhoofd, een nieuw platform voor ledenadministratie. Stamhoofd stelt
ons in staat om de communicatie met de ouders te verbeteren, maar
geeft ons ook andere handige functies zoals inschrijving voor kampen
en weekends. Ook als ouder zal het eenvoudiger zijn om in de medische fiches van de kinderen in te vullen en in te schrijven voor kampen of weekends. Hiervoor dient elke ouder via Stamhoofd een gratis
account aan te maken en vervolgens zijn/haar kinderen toe te voegen om de inschrijving te voltooien.
Zowel nieuwe leden inschrijven als de oude leden herinschrijven zal
via Stamhoofd verlopen.

Start je dit jaar voor het eerst bij Scouts & Gidsen Juventa Zonhoven?
Als nieuw lid maak je als ouder een account aan op stamhoofd en
voeg je vervolgens alle kinderen toe aan jouw profiel. Alle informatie
over hoe de inschrijving precies verloopt kan je terugvinden op onze
website: www.juventazonhoven.be/inschrijven. Heb je toch nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via groepsadministratie@juventazonhoven.be
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Ben je vorig jaar of eerder al eens lid geweest bij Scouts & Gidsen
Juventa Zonhoven?
Ook in dit geval moet je als ouder een account aanmaken op Stamhoofd en vervolgens alle kinderen toevoegen. Let op: het is belangrijk
dat het account wordt aangemaakt op hetzelfde email adres van de
ouders waarmee het lid reeds geregistreerd is bij Juventa. In de week
voor de startactiviteit ontving elk oud-lid een mail met onderaan een
groene knop om de herinschrijving en account registratie te starten.
Alle informatie over hoe de inschrijving precies verloopt kan je terugvinden op onze website: www.juventazonhoven.be/inschrijven. Heb
je toch nog vragen of heb je de mail met de groene knop niet ontvangen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via groepsadministratie@juventazonhoven.be.
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CONTACT
Jullie kunnen uiteraard altijd de gehele leidingsploeg contacteren!
Hieronder een overzicht.

Wil je de hoofdleiding contacteren, dan kan dit door een mailtje te
sturen naar hoofdleiding@juventazonhoven.be

Wens je de voltallige leidingsploeg te contacteren, dan kan je een
mailtje sturen naar leiding@juventazonhoven.be

De leidingsploeg van de verschillende takken kan je contacteren via
volgende e-mailadressen:
kapoenen@juventazonhoven.be
kabouters@juventazonhoven.be
welpen@juventazonhoven.be
pioniers@juventazonhoven.be
woudlopers@juventazonhoven.be
jongverkenners@juventazonhoven.be
jonggidsen@juventazonhoven.be
givers@juventazonhoven.be
jin@juventazonhoven.be


Je kan ook elke leiding individueel contacteren, dit doe je door
een mail te sturen naar voornaam@juventazonhoven.be
bv.: ward@juventazonhoven.be.

Opgepast!



Daan Vaes: daan@juventazonhoven.be
Daan Vanreppelen: daan-van@juventazonhoven.be
Toon Telen: toon-t@juventazonhoven.be
Lander Carmans: lander-c@juventazonhoven.be
Vind ons ook op Facebook: facebook.com/scoutsjuventa
of op onze eigen website: juventazonhoven.be
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PA P I E R S L A G
Om ons verdienstelijk te maken voor onze buurt en om als scoutsgroep een centje extra te verdienen, halen we iedere eerste zaterdag van de maand vanaf 8.00 uur met de leiding van Scouts Juventa
Zonhoven het papier op in Termolen. We zullen de papierslagen altijd op onze site en met borden langs de weg aankondigen. Uiteraard hoeven leden niet aanwezig te zijn op de papierslag. De volgende papierslag wordt georganiseerd op 2 oktober.
OPGELET: papierslag begint niet om 9.00 uur maar om 8.00 uur. Zorg
dus dat je papier op tijd buiten staat!
Bij deze vermelden we hieronder ook de volgende data:
Za 2 oktober
Za 5 maart
Za 6 november
Za 2 april
Za 4 december
Za 7 mei
Za 8 januari
Za 4 juni
Za 5 februari
Za 2 juli
Om het zowel voor de buurt als voor ons wat gemakkelijker te
maken, zijn er enkele regels:
1.

Geef enkel papier en karton mee. Plastic, hout, piepschuim …
nemen we niet mee.

2.

Gooi geen papier naast de containers, zo blijft de buurt proper.

3.

Het papier wordt langs twee zijden samengebonden of in een
kartonnen doos verpakt.
Alvast bedankt!
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HOOFDLEIDING

Frederik Vandael

0471 61 98 93
frederik@juventazonhoven.be

Toon Telen
0032 485 36 92 85

Toon-t@juventazonhoven.be
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Fien Bokken

0470 94 09 79
fien@juventazonhoven.be

Wil je de groepsleiding contacteren, dan kan dit door een mailtje
te sturen naar hoofdleiding@juventazonhoven.be
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KENNISMAKING MET DE LEIDING

Kapoenen
TAKLEIDSTER LEPELAAR (Flore Vandercappellen)
Telefoonnummer: 0471 79 48 80
Geboortedatum: 31 oktober 2002
Studie: Orthopedagogie
Jaren bij de scouts: 14de jaar
Jaren bij de leiding: 3de jaar
Mijn grootste droom: Op vakantie
gaan in alle landen van de wereld

GOEDHARTIG DAMHERT (Daan Vaes)
Geboortedatum: 9 december
1999
Studie: Hbo5 verpleegkunde 2
de jaar
Jaren bij de scouts: 13de jaar
Jaren bij de leiding: 6de jaar
Mijn grootste droom: naar Jamaica gaan
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KEANU REEKMANS
Geboortedatum: 9 november 1999
Werk: fitness begeleider
Jaren bij de scouts: 12de jaar
Jaren bij de leiding: 6de jaar
Taak binnen Juventa: verzekeringen eetdag
Mijn grootste droom: de nummer 1
geitenboer van de wereld worden

GROOTHARTIGE BEERMARTER (Lore Vanrijckeghem)
Geboortedatum: 10 juli 2000
Studie/werk: Kleuterjuf
Jaren bij de scouts: 16de jaar
Jaren bij de leiding: 5de jaar
Taak binnen Juventa: Sfeer maken
Mijn grootste droom: Elke dag mooi
weer!!
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VEELZIJDIG STOKSTAARTJE (Tom Maddelein)

Geboortedatum: 25 augustus 2000
Studie: Media en entertainment business
Jaren bij de scouts: 16de jaar
Jaren bij de leiding: 5de jaar
Taak binnen Juventa: Algemeen directeur en supervisor
Mijn grootste droom: Eeuwig jong
blijven en er zo goed blijven uitzien als
ik nu doe

GUITIGE BEENSNOEK (Seppe Vaes)

Geboortedatum: 1 april 2000
Studie: School
Jaren bij de scouts: 10de jaar
Jaren bij de leiding: 5 de jaar
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FUUT (Daan Vanreppelen)
Geboortedatum: 23 januari
2002
Studie: Communicatie wetenschappen
Jaren bij de scouts: 14de jaar
Jaren bij de leiding: 3de jaar
Mijn grootste droom: De wereld rondreizen!

PALMTORTEL (Ranya Kitsinis)
Geboortedatum: 10 april 2002
Studie: Bachelor Orthopedagogie,
UCLL
Jaren bij de scouts: 14de jaar
Jaren bij de leiding: 3de jaar
Taak binnen Juventa: Team Meisjotterij
Mijn grootste droom: Altijd op
kamp zijn
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STELTRAL (Fien Bokken)
Geboortedatum: 15 oktober 2002
Studie: Wiskunde
Jaren bij de scouts: 11de jaar
Jaren bij de leiding: 3de jaar
Taak binnen Juventa:
hoofdleiding en Vierdeukerteam
Mijn grootste droom: wonen in
de chocoladefabriek van Willy Wonka
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Kabouters
TAKLEIDSTER ELLA SCHEPERS
Telefoonnummer: 0468163195
Verjaardag: 9 april 2003
Studie: Lerarenopleiding lager onderwijs
Jaren bij de scouts: 13de jaar
Jaren bij de leiding: 2de jaar
Taak binnen Juventa: Keukenmeester

BEDRIJVIGE FRET (Jonas Snellings)
Geboortedatum: 13 december
2000
Studie: Industriële Ingenieurswetenschappen Bouwkunde
Jaren bij de scouts: 9de jaar
Jaren bij de leiding: 5de jaar
Taak binnen Juventa: Technisch directeur
Mijn grootste droom: Een
scoutsjaar, weekend en kamp
zonder bubbels met alle vrijheden
zoals we het gewoon waren!
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FRANKOLIJN (Jeroen Steegmans)
Geboortedatum: 19 juli 2001
Studie: Pedagogische Wetenschappen
Jaren bij de scouts: 15de jaar
Jaren bij de leiding: 4de jaar
Taak binnen Juventa: Materiaalteam
Mijn grootste droom: Een wereldreis maken

ZEEPAARDJE (Nore Daniels)
Geboortedatum: 17 januari 2002
Studie: Sociaal-technische wetenschappen
Jaren bij de scouts: 14de jaar
Jaren bij de leiding: 3de jaar
Taak binnen Juventa: Inkleding,
drankenteam
Mijn grootste droom: Nooit meer
mijn gamel moeten afwassen
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SCHOLEKSTER (Nikola Juszczak)
Geboortedatum: 9 mei 2002
Studie: Marketing
Jaren bij de scouts: 8ste jaar
Jaren bij de leiding: 3ste jaar
Taak binnen Juventa: Eetdag
Mijn grootste droom: Geweldige
dingen bereiken in het leven

LIES BOKKEN

Geboortedatum: 17 mei 2004
Studie: stw 6e jaar
Jaren bij de scouts: dit is mijn 9e jaar
Jaren bij de leiding: dit is mijn 1ste jaar
Taak binnen Juventa: kledij, inkleding
Mijn grootste droom: heel veel reizen!
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Welpen
TAKLEIDER SENNE BAMMENS
Telefoonnummer: 0474746603
Geboortedatum: 18 augustus
2003
Studie: electronica-ICT
Jaren bij de scouts: 7de jaar
Jaren bij de leiding: 2de jaar
Taak binnen Juventa: matriaalmeester
Mijn grootste droom: In mijn
leven doen wat ik zelf wil.

JOLIGE SIMIA (Sien Telen)
Geboortedatum: 1 februari 1999
Studie: 2de master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen
– eerste semester op Erasmus in Lissabon
Jaren bij de scouts: 17de jaar
Jaren bij de leiding: 6de jaar
Taak binnen Juventa: Team Vierdeuker, Social Media
Mijn grootste droom: Al
mijn dromen verwezenlijken!!!!!
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VERANTWOORDELIJKE BERGBEVER (Joris Ganne)
Geboortedatum: 15 juli 1999
Studie: 2e master Handelsingenieur in de
Beleidsinformatica aan de UHasselt
Jaren bij de scouts: 16e jaar scouts
Jaren bij de leiding: 6e jaar als leiding
Taak binnen Juventa: Materiaalmeester, team eetdag en drankenteam ad interim
Mijn grootste droom: Een fantastisch scoutsjaar zonder corona
waar alle activiteiten weer kunnen
door gaan. Van weekenden tot
leefweken en leidingsactiviteiten

AVONTUURLIJKE GOLDEN RETRIEVER (Klaas Coninx)
Geboortedatum: 01 april 1999
Studie: opleiding schrijnwerker/meubelmaker
Jaren bij de scouts: 9de jaar
Jaren bij de leiding: 6de jaar
Taak binnen Juventa: Team
meisjotterij
Mijn grootste droom: 8,56 meter groot!
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DAS (Britt Kumbruck)
Geboortedatum: 21/02/2002
Studie: vroedkunde
Jaren bij de scouts: 14de jaar
Jaren bij de leiding: 3de jaar
Taak binnen Juventa: Papierslag
Mijn grootste droom: Een huis
hebben met heel veel katten

CEL STERKENS
Geboortedatum: 20 april 2004
Studie: Latijn Wiskunde 6u
Jaren bij de scouts: 11de jaar
Jaren bij de leiding: 1e jaar
Mijn grootste droom: Een lang en gelukkig leven.
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Pioniers
TAKLEIDSTER AN-SOFIE VANDAEL
Telefoonnummer: 0478761865
Geboortedatum: 17 februari 2003
Studie: Verpleegkunde aan de
UCLL
Jaren bij de scouts: 11de jaar
Jaren bij de leiding: 2de jaar
Taak binnen Juventa: Voedingsmeester en EHBO-meester

ONZELFZUCHTIGE SLANGEHALSVOGEL (Kobe Lobbinger)
Geboortedatum: 02 november 1994
Werk: Werfleider/ ploegbaas bij gebr
Caelen
Jaren bij de scouts: 22ste jaar :)
Jaren bij de leiding: 11de jaar :)
Taak binnen Juventa: Materiaalmeester
Mijn grootste droom: Oud worden
met de scouts aan mijn zijde
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ONDOORGRONDELIJKE BERNER SENNENHOND (Ward
Borghoms)
Geboortedatum: 19 september 1998 (maar dit houdt hij
liever geheim), wel laat hij
graag weten dat hij 23 jaar
is :)
Studie: geschiedenis
Jaren bij de scouts: 13de
jaar
Jaren bij de leiding: 5de jaar
Taak binnen Juventa: ik ben
verantwoordelijk voor de financiën
Mijn grootste droom: Een coronavrij fantastisch kamp 2022 zonder
bubbels en met heel veel plezier
.

SCHROEFHOORNGEIT (Simon Ganne)
Geboortedatum: 17 oktober 2001
Studie: ingenieurswetenschappen in
de toegepaste natuurkunde
Jaren bij de scouts: 14de jaar
Jaren bij de leiding: 3de jaar
Taak binnen Juventa: materiaalmeester
Mijn grootste droom: Eeuwig
jong blijven om zo tot in de oneindigheid scoutsleider te blijven.
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THIBAULD BUTENEERS
Geboortedatum: 25 februari 2002
Studie/werk: elektromechanica
(UCLL)
Jaren bij de scouts: 7de jaar
Jaren bij de leiding: 3de jaar
Taak binnen Juventa: materiaal
Mijn grootste droom: een scoutsjaar
zonder corona

LORIEN ZEELMAEKERS
Geboortedatum: 22 juli 2003
Studie: Orthopedagogie
Jaren bij de scouts: 11de jaar
Jaren bij de leiding: 2de jaar
Taak binnen Juventa: Vierdeukerteam
Mijn grootste droom: Een
scoutsjaar/kamp ZONDER bubbels!!
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Woudlopers
TAKLEIDSTER KAMELEON (Lara Kumbruck)
Telefoonnummer: 0468/16.61.47
Geboortedatum: 9 april 2002
Studie: orthopedagogie
Jaren bij de scouts: 12de jaar
Jaren bij de leiding: 3de jaar
Taak binnen Juventa: Team Vierdeuker
Mijn grootste droom: Een jaar lang reizen
doorheen de wereld!

SAKI (Youlian Burnham)
Geboortedatum: 15 september 2002
Studie/werk: 1ste bachelor Journalistiek
Jaren bij de scouts: 11de jaar
Jaren bij de leiding: 3de jaar
Taak binnen Juventa: Vierdeukerteam
Mijn grootste droom: Een leven lang
gelukkig zijn en bijdragen aan het geluk
van anderen
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BRAM VAES
Geboortedatum: 27 september 2003
Studie: Ingenieurswetenschappen aan
de KU Leuven
Jaren bij de scouts: 9de jaar
Jaren bij de leiding: 2de jaar
Taak binnen Juventa: kledingmeester
Mijn grootste droom: Een steentje bijdragen aan de wetenschap.

TIBO LEYSSENS
Geboortedatum: 15 september 2004
Studie: wetenschappen wiskunde
Jaren bij de scouts: 11de jaar
Jaren bij de leiding: 1ste jaar
Taak binnen Juventa: materiaal en
meisjotterij
Mijn grootste droom: Nog eens op een
leuke snowboard vakantie gaan met de
familie en vrienden.
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EMILY KOLPERS
Geboortedatum: 16 december 2004
Studie: Humane wetenschappen
Jaren bij de scouts: 6/7 jaar
Jaren bij de leiding: eerste jaar
Taak binnen Juventa: kleding
Mijn grootste droom: een wereldreis maken
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Jonggidsen
TAKLEIDSTER LOLA MOONS
Telefoonnummer: 0472/67.37.41
Geboortedatum: 5 oktober 2004
Studie: Latijn wiskunde
Jaren bij de scouts: 11de jaar
Jaren bij de leiding: 1ste jaar
Taak binnen Juventa: Kleding en
social media
Mijn grootste droom: Een tovenaar zijn in Zweinstein

SPITSVOGEL (Liam Reekmans)
Geboortedatum: 9 september
2001
Studie: industrieel ingenieur
Jaren bij de scouts: 12de jaar
Jaren bij de leiding: 4de jaar
Taak binnen Juventa: Verhuur
Mijn grootste droom: Kunnen
vliegen
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MUSTANG (Ken Vanoosterhout)

SATERHOEN (Lander Carmans)
Geboortedatum: 21 september 2002
Studie: bachelor elecktromechanica
Jaren bij de scouts: 14de jaar
Jaren bij de leiding: 3de jaar l
Taak binnen Juventa: webmaster
Mijn grootste droom: is het hebben van
een 1970 dodge charger
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FLORE NYS
Geboortedatum: 3 september 2004
Studie: economie moderne talen
aan SJB Zonhoven
Jaren bij de scouts: 11de jaar
Jaren bij de leiding: eerste jaar
Taak binnen Juventa: sociale media
+ eetdag
Mijn grootste droom: een mooi huis
met veel katten
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Jongverkenners
TAKLEIDER SIEBE LODEWIJCKX
Telefoonnummer: 0470/81.63.24
Geboortedatum: 29 september
2003
Studie: bouw
Jaren bij de scouts: 13de jaar
Jaren bij de leiding: 2de jaar leiding
Taak binnen Juventa: vlaggenmeester + materiaalmeester
Mijn grootste droom: Een set op
Tomorrowland draaien

IAN VANOOSTERHOUT
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VUURSALAMANDER (Nico Nilis)
Verjaardag: 18 december 2001
Studie: humane wetenschappen
Jaren bij scouts: 14de jaar
Jaren bij de leiding: 4de jaar
Taak binnen Juventa: team verhuur
Mijn grootste droom: wereldkampioen
schaken

CAVIA (Jan Vanrijckeghem)
Geboortedatum: 5 augustus
2002
Studie: Geschiedenis
Jaren bij de scouts: 14de jaar
Jaren bij de leiding: 3de jaar
Taak binnen Juventa: Meisjotterij
Mijn grootste droom: Een
scoutsjaar zonder Corona
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SPINAAP (Briek Moons)
Geboortedatum: 11 oktober 2002
Studie: Handelsingenieur in de beleidsinformatica
Jaren bij de scouts: 12de jaar
Jaren bij de leiding: 3de jaar
Taak binnen Juventa: drank, meisjoterij
Mijn grootste droom: dromen zijn
bedrog
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Givers
TAKLEIDERSTER HERT (Sara Franssens)
Telefoonnummer: 0470/42.41.89
Geboortedatum: 20 augustus 2002
Studie: Marketing UCLL
Jaren bij de scouts: 13de jaar
Jaren bij de leiding: 3de jaar
Taak binnen Juventa: Team eetdag,
Team meisjotterij
Mijn grootste droom: is ooit mijn eigen
bier te brouwen

BAARLIJK NIJLPAARD (Stan Schepers)
Geboortedatum: 28 september 2000
Studie/werk: Bouwkunde
Jaren bij de scouts: 16de
jaar
Jaren bij de leiding: 5de
jaar
Taak binnen Juventa:
Drankenmeester
Mijn grootste droom: Een
jacht van 35 meter
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KAY VANBAELEN
Geboortedatum: 11 februari 1999
Studie: Autotechnologie
Jaren bij de scouts: 2de jaar
Jaren bij de leiding: 2de jaar

ZEBRA (Toon Telen)
Geboortedatum: 22 januari
2001
Studie: Handelsingenieur in de
beleidsinformatica aan de KU
Leuven + Half jaar op uitwisseling
naar Lund, Zweden
Jaren bij de scouts: 15e jaar
Jaren bij de leiding: 4e jaar
Taak binnen Juventa: Groepsleiding en Team Meisjotterij
Mijn grootste droom: Een coronavrij scoutsjaar!

46

ZEEHOND (Ellen Franssens)
Geboortedatum: 20 augustus 2002
Studie: Ik studeer Podologie in Gent
Jaren bij de scouts: 13de jaar
Jaren bij de leiding: 3de jaar
Taak binnen Juventa: Team Kleding
& Team Papierslag
Mijn grootste droom: Genieten van
het leven!
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Jin
TAKLEIDSTER BEDACHTZAME COLLIE (Anna Vandercappellen)
Telefoonnummer: 0472/57.20.38
Geboortedatum: 8 november 2000
Studie/werk: 1e Master Pedagogische
Wetenschappen aan de UGent
Jaren bij de scouts: 16de jaar
Jaren bij de leiding: 5de jaar
Taak binnen Juventa: Eetdag, Inkleding en Social Media
Mijn grootste droom: Een fantastisch
Jinjaar met een spetterend buitenlands
kamp!!

ATTENTE HOP (Janne Achten)
Geboortedatum: 10 maart 2000
Studie: Event- en Projectmanagement –
UCLL
Jaren bij de scouts: 16de jaar
Jaren bij de leiding: 5de jaar
Taak binnen Juventa: Team verhuur
Mijn grootste droom: Afsluiten met een
onvergetelijk jinjaar!
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ZORGZAME COSCOROBA (Merle Daniels)
Geboortedatum: 12 juli 2000
Studie: Pedagogische Wetenschappen aan de KULeuven
Jaren bij de scouts: 16de jaar
Jaren bij de leiding: 5de jaar
Taak binnen Juventa: Team vierdeuker en team inkleding
Mijn grootste droom: een fantastisch
tweede jinjaar beleven

AUTHENTIEKE BEVER (Frederik Vandael)
Geboortedatum: 16 oktober 2000
Studie: Industrieel ingenieur
Jaren bij de scouts: 16de jaar
Jaren bij de leiding: 5de jaar
Taak binnen Juventa: hoofdleiding
Mijn grootste dromen: land in
zicht!
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KAMPVERSLAGEN

Kapoenen op kamp!
Eindelijk was het zover het hoogtepunt van het hele scoutsjaar
was eindelijk daar, KAMP!!! De kapoenen waren overenthousiast toen ze na een lange busrit eindelijk op de kampwei aankwamen. Na het installeren in de tent konden ze eindelijk aan
alle leuke spelen en activiteiten beginnen. Dit waren spelen zoals: de slimste kapoen van Mexico, één tegen allen, mexicaanse maskers knutselen en nog veel meer. Maar hetgeen waar de
kapoenen dit kamp (uitzonderlijk) laaiend enthousiast over waren was de eendaagse wandeltocht, deze was zelfs voor de leiding een van de avontuurlijkste wandeltochten die ze ooit hebben gewandeld, doordat een groot deel van de wandelpaden
langs de rivier overspoeld waren. Onze kapoenen hebben dit
kamp de ware scout in henzelf bovengehaald.

Stevige linker
Keanu, Guitige Beensnoek, Frankolijn, Zeepaardje, Saterhoen,
Thibauld en Ella
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Kabouters op kamp!
Lieve kabouters
Het afgelopen kamp was voor ons een
dikke 10/10 waard! Tien dagen met tweeëntwintig kabouters klinkt als een hele
boel gezelligheid, gekwebbel… en dat
was het ook :) Als een hoopje lagen we
op elkaar gepropt in de tenten, dus de
kans is groot dat er wel iemand van ons is
thuis gekomen met een sok, onderbroek,
T-shirt… van iemand anders (hihi).
Als zonnetjes kwamen jullie aan en als zonnetjes gingen jullie terug naar huis. Gelukkig,
want het weer was wel wat anders dit kamp.
Na een aantal jaar oprij te kunnen genieten
van een zonnig kamp, hadden we dit jaar nog
eens een regenkamp. Dat hield jullie gelukkig
niet tegen om jullie te amuseren. Tijdens de
laatste activiteit vroegen we aan de kabouters
wat ze graag op kamp wilden doen. Rarara,
wat ze verlangden te doen, was eens de
baas zijn. Als leiding werkten we een aantal
dilemma’s uit waaruit ze konden kiezen. Op
die manier werden de kabouters de baas
maar “onder leiding” van de leiders en leidsters.
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Wat jullie toch het liefste deden waren
armbandjes maken, kappertje spelen
(wat af en toe verkeerd ging waardoor
we een beetje van Yuna haar haren hebben moeten knippen)… Daarnaast konden jullie FANTASTISCH goed jullie
mannetje staan. Dat bewezen jullie door
jullie enorme doorzettingsvermogen tijdens ééndaagse. In ruil hiervoor hielden
we de volgende dag een welnessvoormiddag en deden we een kampvuurmoment in de avond.
De laatste dag van kamp stalen jullie de show met een moderne
versie van de kabouterdans. Jullie dansten niet op het liedje van
kabouter Plop maar op The Ketchup Song. Wat waren jullie om
op te eten!
Wat gaan we jullie missen <3
Een stevige linker
Authentieke Bever, Zorgzame Coscoroba, Fuut, Siebe, An-sofie
en Lorien
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Welpen op kamp!
De welpen vertrokken vrijdag 23 juli vanuit Zonhoven naar het
prachtige ‘Mexico’, gelegen in Houffalize. Hier stonden heel wat
avonturen op hen te wachten. Na de aankomst begonnen de
welpen natuurlijk eerst met het inrichten van de tenten. De rest
van de dag speelden we speeltjes en bouwden de welpen een
prachtig voetbalveld. Het voetbalveld ging goed van pas komen
aangezien er toevallig een Europees Kampioenschap voetbal
werd gehouden in het Mexicaans Houffalize!
Zaterdag speelden de welpen een gigantische vorm van het
bordspel Levensweg. Een spel waarbij de welpen keuzes moesten maken met als doel zo veel mogelijk (speel)geld te verzamelen en als eerst over de finishlijn moesten geraken. In de namiddag speelden de welpen een sluipspel in de bossen van
Houffalize. Zondagmiddag speelden de welpen een grote versie
van stratego en vlaggenroof, een spel waarbij de welpen hun
eigen fort bouwden in de bossen. Maandag kregen we bezoek
van priester Wim tijdens de bezinning, een moment om tot rust
te komen voor de welpen. Dinsdagvoormiddag speelden de
welpen een spel tegen de kabouters, een echte rivalen battle
dus! Na veel opdrachten en plezier gingen de welpen lopen met
de overwinning. Om deze overwinning te vieren gingen de welpen samen met de kabouters scouts pizza’s maken, wat had dat
gesmaakt! Om deze geweldige dag af te sluiten hielden de welpen een kampvuur voor het slapen.
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Woensdag 28/07, de dag dat de welpen op hen eendaagse vertrok. Met veel enthousiasme vertrokken de welpen samen met
hun leiding. De welpenleiding had voor de middag een verrassing voorzien, frietjes! Na de lekkere frietjes en nog een namiddag wandelen kwamen de welpen terug aan op de kampweide
met maar liefst 28 KM in de voeten, de welpenleiding was
enorm trots op de welpen!

Vanaf donderdag begon het Europees Kampioenschap in het
Mexicaans Houffalize. Echter hadden de twee teams nog geen
gepast tenue voor het EK WELP. Vervolgens hebben de welpen
een origineel tenue gemaakt. Met een prachtig voetbalveld en
originele tenues gingen de welpen in de namiddag hun eerst
oefenwedstrijd spelen. Vrijdag 30/07, de dag van de finale van
het EK WELP. De welpen keken met vol spanning uit naar de
finale. Om deze spanning te breken had de leiding in de voormiddag een speciale activiteit op verplaatsing voorzien namelijk
MINI-GOLF! In de namiddag werd de finale gespeeld, het was
een zeer spannende wedstrijd dat resulteerde in verleningen en
daarna in penalty’s. Team Rood ging uiteindelijk met de overwinning aan de haak.
WAT EEN KAMP! De welpenleiding wil al de welpen bedanken
voor het fijne kamp, zonder hun inzet en enthousiasme was dit
nooit zo een tof kamp geweest. D.A.N.K.U.
54

Stevige linker,
Animerende Haan, Gewetensvolle Torenvalk, Betrouwbaar Konijn, Groothartige Beermarter, Vuursalamander, Hert en Scholekster
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Pioniers op kamp!
Na lang wachten, verlangen en uitkijken was het zover: de Pioniers mochten eindelijk op kamp vertrekken! Vol goesting stapten ze vrijdagochtend de bus op naar Houffalize/Mexico. En wat
voor een fantastisch, knotsgek, MEMORABEL kamp hebben we
daar beleefd!
Na aankomst op onze magnifieke wei, konden we er direct invliegen. In een mum van tijd installeerden ze zich in de tent en
daarna konden we samen met de Woudlopers beginnen aan de
shelter. En wat konden ze goed sjorren, die meiden! ’s Avonds
speelden we nog enkele rustige spelletjes om daarna moe maar
voldaan in de slaapzak te kruipen.
Zaterdag bewezen de Pioniers wel twee keer wat voor een sterke groep ze zijn. Ze brachten één tegen allen tot een goed einde en speelden verschillende battles tegen de leiding. Wie daarbij gewonnen is, laten we in het midden ;). Verder konden ze
ook nog hun kennis over Mexico testen in de grote Quiztafette.
Het was wel duidelijk dat die nog bijgespijkerd kon worden!
Op zondagochtend begonnen we aan ons 12-urenspel. Na het
avondeten speelden we enkele kleine spelletjes bij ons kampvuur (met pretpakket!)
Maandag trokken we naar de buitenwijken van Mexico-Stad (het
bos). Daar speelden we het Grote Guacamolespel. Het werd
een bikkelharde strijd om avocado’s, en helaas kon maar 1 wijk
de beste zijn. In de namiddag konden we de bom van de El
Bandito’s ontmantelen tijdens het groepsspel, waardoor het grote feest kon doorgaan. Goed gedaan allemaal, woehoe!!! Na de
heeeerlijke ajuinensoep van de keuken, was het tijd voor een
rustig momentje. We stonden stil bij de mooie vriendschappen
die we smeden op de scouts bij de bezinning van priester Wim.
’s Dindags vertrokken we na het ontbijt op tweedaagse, en wat
was me dat een avontuur. In de voormiddag wandelden we aan
een stevig tempo door Houffalize
56 en omstreken en leerden we
de scoutsklassieker ‘1 is 1’. Toch werd het even heet onder de
voeten toen we de tocht verderzetten door bos, veld en zelfs
beek. We sloten de dag af met een rustige kampvuuravond.

’s Dindags vertrokken we na het ontbijt op tweedaagse, en wat
was me dat een avontuur. In de voormiddag wandelden we aan
een stevig tempo door Houffalize en omstreken en leerden we
de scoutsklassieker ‘1 is 1’. Toch werd het even heet onder de
voeten toen we de tocht verderzetten door bos, veld en zelfs
beek. We sloten de dag af met een rustige kampvuuravond.
De volgende dag deden we dus wat rustiger en gingen we frietjes en een lekker ijsje eten. Toch wandelden we nog 15 kilometer. Sterk, dames!
We begonnen donderdag rustig met vriendschapsbandjes maken. Wat een dikke vrienden zijn de Pioniers, dat was wel overduidelijk! Tijdens het koppelspel doorliepen onze koppels alle
fases van een relatie, van eerste date tot eerste kind en pensioen.
De allerlaatste volledige dag van kamp waren we druk in de
weer met het voorbereiden van bonte avond. Daarna bakten we
zelf verrukkelijke pitapizza’s op het vuur. ’s Avonds stalen de
Pioniers de show met hun dansje op Beggin’ van Måneskin.
Daarna zongen we de longen uit ons lijf aan het gigantische
kampvuur.
Allerliefste Pioniers, er zijn niet genoeg woorden om te zeggen
hoe trots wij zijn op jullie. Heel fel bedankt voor het geweldige
kamp!
Heel veel liefs en een stevige linker
Cavia, Jindra, Lepelaar, Spinaap en
Nele
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Woudlopers op kamp!
Liefste Woudlopers
Een dikke D.A.N.K.U. voor jullie op kamp. Het was geweldig en
wij als leiding hebben er enorm hard van genoten. Zowel door
het jaar als op kamp waren jullie topleden. Hieronder vinden jullie nog een QR-code met een kampverslag/filmpje. Geniet ervan!

Een stevige linker
Onzelfzuchtige Slangenhalsvogel, Goedhartig Damhert, Veelzijdig Stokstaartje, Attente Hop, Zebra, Mustang en Zeehond
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Jonggidsen op kamp!
Na een bewogen jaar waar de huidige pandemie vaak overheerste, besloot Scouts Juventa Zonhoven om het hoofd niet te
laten hangen en met zijn alle toch op kamp te gaan. Dit was
voor de Jong-Gidsen meteen de ultieme kans op met vol enthousiasme aan het scoutskamp 2021 in Houffalize te beginnen!
23 juli, een spannende dag voor de Jong-Gidsen én de leiding.
Dit was de start van een onvergetelijk kamp met enorm veel leuke herinneringen. We begonnen het kamp met de jarige Anaïs
die wat lekkers voor ons bij had. Na onze buikjes vol gegeten te
hebben, zetten de Jong-Gidsen hun tenten op en installeerden
ze zich. Nu kon het kamp pas écht beginnen!
De dag nadien, speelden we het grote ‘ Mol – spel’. Hierbij
speelden we leuke ( en gesaboteerde ) spelletjes. Zonder weinig verdenking van de andere Jong- Gidsen, molde Britt er fantastisch op los! Slechts één Jong-Gids liep de mol wél op de
hielen… Proficiat Lien! We sloten de dag af met de belofte
waarbij ze hun beloftekenteken kregen.
Enkele dagen later, startten we met vol goede moed aan onze
tweedaagse. na veel gelach maar nog veeeeeeel meer samen
te hebben gezongen, wandelden de Jong-Gidsen maar liefst 60
kilometer. De Jong-Gidsen hebben uitstekend gewandeld, dikke
duim meisjes!
Donderdag, de dag na tweedaagse, verdienden de Jong-Gidsen
dubbel en dik een chill-dagje. Met heerlijke mocktails en verfrissende gezichtsmaskers genoten we van een rustig dagje op onze mooie kampwei. Dit was echter niet zomaar een rustig dagje;
we hielden een omgekeerde dag waarbij we begonnen met onze avondrituelen en de dag afsloten met onze ochtendrituelen.
Zo ging helaas de laatste dag van scoutskamp 2021 al in…We
sloten het scoutskamp af met het ‘ tie – dyen’ van onze t-shirts.
‘s Avonds mochten de Jong-Gidsen genieten van hun laatste
avond op het kampterrein.
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Liefste Jong-Gidsen,
Wij willen jullie graag bedanken voor het enorm leuke jaar én
kamp. Wij hebben erg hard van jullie genoten en koesteren deze momenten samen met jullie. <3
Een stevige linker,
Schroefhoorngeit, Das, Palmtortel, Steltral en Bram
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Jongverkenners op kamp!
Op vrijdag 23 juli 2021 kwamen onze jong-verkenners aan op
de kampplaats te Houffalize.
Wij zijn eerst begonnen met het opzetten van onze 2 tenten.
Dan heeft iedereen zijn slaapplaats gekozen en zich geïnstalleerd. We hebben voor de zekerheid greppels rond de tent gegraven om ons te verdedigen tegen de regen die anders in de
tent komt. Vervolgens hebben we de shelter opgezet in samenwerking met de jong-gidsen.
Op zaterdag hadden wij een 24-uren spel gepland, maar door
de harde regen zijn er verschillende spelletjes letterlijk in het
water gevallen. Wij hebben er dan maar het beste van gemaakt en het was dan toch nog leuk geworden. We hadden de
jongens in twee groepen gedeeld en dan werden ze op 1 lijn
gezet en mochten ze om de beurt een item uit de tent gaan
halen waarvan ze dachten dat het nuttig zou kunnen zijn. Elk
team kreeg een vak toegewezen en daar mocht de groep niet
uit. Om de zoveel tijd kreeg de groep een nieuwe opdrachten
die ze moesten uitvoeren. De winnende groep werd telkens
beloond.
De volgende dag werd er in de voormiddag gerust,
’s Avonds hebben we ‘Aliens in het bos’ gespeeld. De leden
moesten in het donker door het bos sluipen om een kaarsje
proberen uit te blazen wat de leiding probeerde te beschermen. Ze moesten zo proberen om zoveel mogelijk punten te
scoren voor hun team.
Maandag hebben we ‘Red de prinses’ gespeeld. De leden
moesten in twee teams verschillende ridderopdrachten uitvoeren, zodat ze op het einde van het spel de prinses konden redden.
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In de namiddag hebben we een groepsspel gespeeld met heel
het groot kamp. Dit spel was een soort escaperoom om de
kleurencode van de bom te ontmantelen. Er worden 6 groepen

In de namiddag hebben we een groepsspel gespeeld met heel
het groot kamp. Dit spel was een soort escaperoom om de kleurencode van de bom te ontmantelen. Er worden 6 groepen gevormd van groot kamp die tegen elkaar voor het snelst een parcours gaan afleggen van verschillende opdrachten om de kleurencode van de bom te achterhalen.
Tijdens de avond was er een bezinning. Priester Wim was bezoek gekomen, hij heeft ons allemaal toegesproken en het was
voor de rest een rustige avond wat we wel konden gebruiken
want er ging een stevige 2-daagse aankomen.
Dinsdag was het zover. Wij zijn naar Achouffe gewandeld en
nog veel andere omliggende dorpen rond de kampwei. De eerste dag hadden wij 35 km gewandeld en de tweede dag hebben
wij deze afstand zelfs geëvenaard en
er nog eens 35 km bijgedaan.
Na 60 km zagen enkele leden het niet
meer zitten, maar niemand heeft opgegeven en wij hebben elkaar aangemoedigd en geholpen want wij wilden
de 70 km zeer graag halen. Wat uiteraard dan ook gebeurd is waar wij als
leiding heel erg trots op zijn.
63

Donderdag in de voormiddag hebben we een rustmoment ingelast. Dit was na die zware 2-daagse wel nodig.
In de namiddag hebben we vettige spelletjes gespeeld met behulp van bloem, verf, zeep, eieren en nog veel meer.
Tijdens de avond hebben we voorbereiding getroffen voor de
bonte avond van de volgende dag. Elke tak moet een performance opvoeren. Wij hadden samen met de jong-gidsen iets
gedaan. De jongens hebben zich verkleed als meisjes en de
meisjes als jongens om dan daarna een dance battle te doen.
Vrijdag hebben we raketten gemaakt met petflessen. We hebben deze raketten ook versierd om ze dan zover mogelijk weg
te schieten.
Uiteindelijk was het dan bonte avond: dit is eigenlijk het afscheidsfeest en vanaf die dag waren we weer 1 bubbel met
het volledige kamp, dus de sfeer zat er zeker in. Dit werd gevierd met een heel groot kampvuur, piñata’s en nog meer van
alles lekkers.
Zaterdag na het ontbijt zijn we de valiezen gaan pakken, tenten afgebroken, de shelter afgebroken en dan hebben we het
kamp afgesloten met een groepsgesprek over het voorbije
kamp. Hieruit konden we concluderen dat iedereen het heel
leuk had gevonden. Wij, de leiding vonden de groep ook heel
fijn.
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Givers op kamp!
Zoals de traditie het voorschrijft, vertrokken de Givers niet op vrijdag,
maar al op donderdag richting Houffalize. Hoewel de hevige regenval
bijna roet in onze fietsplannen strooide, vond de leiding een waardig
alternatief! We gingen met de auto tot Houffalize, waar we een grote
en vooral heuvelachtige tocht maakten. ’s Avonds werden de Givers
beloond met croque-monsieurs op de wei en een frisse douche!
De volgende dag begonnen we aan onze shelter, ons vuur en de beerput. In de namiddag speelden we het grote ‘El Chapo-smokkelspel’.
Zaterdag startten we ons 24-urenspel met een heerlijk ontbijtje op
verplaatsing. In realiteit werd het echter spek en ei in de gietende regen. Gelukkig konden we nog pokeren en 4 op een rij spelen onder de
shelter om ons een beetje droog te houden. ’s Avonds kon nachtwaken toch doorgaan omdat het eindelijk droog was!
Zondagvoormiddag deden we het rustig aan met armbandjes maken
en puree fatale maken. Enkele Jin hadden een spel gemaakt voor de
Givers om al eens te proberen hoe een scoutskamp eruitziet als leiding. ’s Avonds deden we een bosspel, namelijk ‘Mexicaanse Stratego
X Paintball’.
Maandag was de dag van het groepsspel en de bezinning. Team
Groepsspel had voor een superfijn spel gezorgd waar alle leden en
leiding heel enthousiast over waren! ’s Avonds kregen we bezoek van
Priester Wim. De Givers toonden aan dat je alleen niet omhoog kan
klimmen, maar dat dit mits wat hulp van je vrienden heel wat beter
gaat!
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Dinsdag en woensdag gingen onze Givers op tweedaagse. Om toch
een echt tweedaagse-gevoel te hebben (en geen twee eendaagses te
moeten doen), sliepen ze onder baches in een bos. Uiteindelijk liepen
de Givers maar liefst 70 kilometer.
Donderdag vloog voorbij met spelletjes zoals real life Levensweg en
een quiz.
Zo belandden we al op vrijdag, de laatste volledige dag van het kamp.
Dit was de grote feestdag van 40 jaar Juventa, de dag waarop we ook
één bubbel mochten worden met de volledige scouts. We werden
verwend met spek en ei en kregen een ijsje als vieruurtje. We sloten
de avond af met een spetterende Bonte Avond, waarop de Givers de
hele scouts aan het dansen kregen op ‘Dans met Tante Rita’.
Zaterdag ruimden we onze shelter en tenten nog op en toen was het
alweer tijd om terug richting Zonhoven te keren.

Lieve givers, wij vonden het een heel fijn kamp!
Een stevige linker
Vredelievende Koala, Jolige Simia, Verantwoordelijke Bergbever, Bedachtzame Collie en Bedrijvige Fret
PS: Wisten jullie dat Otto zijn ketting gebroken is?!
PPS: Joepieeee, frietjeeees!!!!
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Jin op kamp!
Voor de jin was de maand juli een echte scoutsmaand. Al tijdens de eerste week van de zomervakantie trokken de laatstejaars naar het zonnige en warme Spanje om te genieten van het
harde werk tijdens de kasactiviteiten doorheen het jaar. Onder
de Spaanse zon verkenden ze Benidorm en genoten ze van
haar stranden, gezellige marktjes en lekker eten. Ook aan het
huisje zelf wist de bende zich steeds te amuseren door lekker
eten te maken, verkoeling te zoeken in het zwembad en gezellige zomeravonden te beleven.
Na een STEENgoed buitenlands kamp in Spanje stond een
tweede kamp op de planning, ditmaal te Houffalize. Enkele dagen later stapten ze met veel enthousiasme op de bus richting
de Ardennen voor hun laatste kamp als lid. Tijdens dit kamp genoten ze nog een laatste keer van het lid zijn. Niet enkel gaven
ze alles tijdens het groepsspel, maar genoten ze ook van een
relaxe uitstap naar Bastenaken om te bekomen van hun intense
24-urentocht. En wat voor een tocht. Deze kanjers legden maar
liefst 92 kilometers af op een dikke 24 uren!! De nodige spierpijn
en blaren waren ook van de partij, maar ze lieten zich niet afschrikken en knalden door tot het einde. We waren als leiding
dan ook supertrots!
Als laatstejaars kwamen ze op kamp ook meer te weten over
wat het betekent om leiding te zijn. De jin versterkte twee dagen
lang de leidingsploeg van andere takken door verschillende activiteiten in goede banen te leiden of mee te helpen met het
klaarmaken van het eten. Uit het enthousiasme van zowel hun
leden als medeleiding werd duidelijk dat ze helemaal klaar waren om de gehele leidingsploeg van Juventa te versterken.
Als jinleiding zijn we er dan ook vast van overtuigd dat ze een
verrijking zullen zijn binnen de leiding en wensen we ze een fantastische tijd toe!
Baarlijk Nijlpaard, Ondoorgrondelijke Berner Sennenhond en
Avontuurlijke Golden Retriever 68

LAATSTE AFSCHEID
Een nieuw scoutsjaar brengt altijd heel wat veranderingen
met zich mee. Een zesjarig jongetje mag zich voor het eerst
kapoen noemen, een zeventienjarig meisje krijgt plots
‘leidster’ als roepnaam. Maar waar een tijd van komen is, is
er ook eentje van gaan. Dit jaar besloten volgende leiding
hun lintje aan de kapstok te hangen:








Nele Ganne
Jindra Switten
Gewetensvolle Torenvalk (Ruben)
Betrouwbaar Konijn (Artuur)
Animerende Haan (Jasper)
Vredelievende Koala (Gunder)

Voor al deze fantastische leidsters en leiders: D.A.N.K.U.!
Het ga jullie goed!
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Beste ouders, leden, scoutsvrienden
Na 16 ongelofelijke jaren wordt het tijd om mijn scoutssjaaltje
aan de haak te hangen. Het zijn de mooiste jaren van mijn leven geweest en hiervoor wil ik Scouts Juventa Zonhoven bedanken. Doorheen deze jaren heb ik veel geleerd als lid: vuur
maken, sjorren, kaartlezen, vrienden maken, tenten opzetten,
plezier maken, … noem maar op. Als ik de tijd terug kon draaien dan had ik terug een lid willen zijn van Scouts Juventa Zonhoven!
Ook als leiding heb ik verschillende dingen geleerd. Het voornaamste wat mij bijblijft is dat je als leiding enorm veel vrienden zult maken. Uiteraard is het onmogelijk om met iedereen
even goed op te schieten, maar dat is juist het mooie aan de
Scouts. Je leert samenwerken met elkaar, dit is iets dat ik voor
eeuwig mee zal nemen en hiervoor ben ik enorm dankbaar.
Na 11 jaar lid en 5 jaar leiding, waarvan 2 jaar groepsleiding,
kijk ik terug met veel geweldige herinneringen op dit hoofdstuk. Ik neem afscheid van jullie met een glimlach. Een luidkeelse, welgemeende D.A.N.K.U. voor alle leden en leiding die
mee hebben ingestaan voor deze fijne tijd. Jullie waren top!
Echter zal ik niet volledig verdwijnen, er zal een nieuw scouts
hoofdstuk opengaan: De Stam.
Tot snel en een stevige linker,
Gewetensvolle Torenvalk (Ruben)
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Na 10 jaar scouts hang ik mijn sjaaltje aan de kapstok. Ik ben
begonnen als kaboutertje, ik herinner me dit kamp nog alsof
het gisteren was. Af en toe een beetje heimwee als klein
meisje, maar 99% van de tijd liep ik lachend rond vol energie
om een spel te spelen.

Tien jaar later stop ik jammer genoeg met twee mooie afsluiters: een onvergetelijk buitenlands kamp in Lissabon en een
emotioneel laatste scoutskamp in Houffalize. Ik heb zoveel
geleerd doorheen al deze jaren zoals sjorren, zelfstandigheid, samenwerken,…
Daarnaast heb ik fantastische mensen leren kennen, zij zijn
vrienden voor het leven. Ik heb dus zeker en vast 10 onvergetelijke jaren en kampen meegemaakt.
Scouts Juventa blijft voor altijd in mijn hart!
Op naar een nieuw avontuur.
Nele :))
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Beste ouders, leden, scoutsvrienden
Na 16 super toffe jaren scouts is mijn tijd voor verandering
aangebroken.
Met spijt in het hart verlaat ik Scouts Juventa Zonhoven.
Binnen de scouts heb ik buiten de het sjorren, vuur maken,
kaartlezen,… en zo veel meer,
vooral leren samenwerken in groepsverband. Zo werd tijdens mijn leidingsjaren al snel duidelijk dat ik binnen de
scouts vrienden voor het leven heb.
Ook al sluit ik mijn scoutscarrière af met alle goede herinneringen van de afgelopen jaren ga ik het toch zeker missen.
Daarom zijn jullie ook zeker nog niet van mij af.
Er staat namelijk een nieuw groep voor mij klaar genaamd de
Stam!
Nog een laatste danku aan alle medeleiding die ik tijdens
mijn 5 jaar leiding heb leren kennen.
Zonder jullie was ik niet wie ik nu ben!
Een stevige linker,
Betrouwbaar Konijn (Artuur)
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NIEUWE TOTEMS
Afgelopen zomer, ergens diepverscholen in de bossen van
Melreux, is de totemraad weer samengekomen. Naar traditie werden er ook dit kamp een aantal nieuwe (voor)
totems uitgedeeld.
Zo heet Ward nu Ondoorgrondelijke Berner Sennenhond,
Janne Attente Hop en Merle Zorgzame Coscoroba. Tom
zal vanaf nu luisteren naar veelzijdig stokstaartje, Stan
naar Baarlijk Nijlpaard, Frederik naar Authentieke Bever
en Anna naar Bedachtzame Collie. Lore is vanaf nu Groothartige Beermarter, Jonas Bedrijvige Fret en Seppe Guitige Beensnoek.
Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe totems:
Nore heet vanaf nu niet meer Nore, maar Zeepaardje
Deze schattige en gracieuze zoutwatervis leeft in water
met een rijke plantengroei. Hij is de hele dag actief, maar
kan ook bewegingloos blijven hangen. Het Zeepaardje beweegt zich steeds rustig voort. Het voelt zich het best in
kleine groep en is betrouwbaar. Het Zeepaardje is vriendelijk en waardeert een stevige vriendschapsband. Het verkiest zijn vertrouwde omgeving, maar kan zich aanpassen
aan een nieuwe omgeving.
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Daan heet vanaf nu niet meer Daan, maar Fuut
Deze steltloper heeft lange poten en een korte
staart. Hij leeft in trouwe
paren in een territorium
waar hij zelden uitkomt.
De Fuut is eerder onhandig op het vasteland en
waagt zich er daarom
weinig. Hij is een strenge
ouder en een goede opvoeder. De Fuut is een
volhardende, voorzichtige, beweeglijke en sierlijke vogel.

Lara heet vanaf nu niet meer Lara, maar Kameleon
Deze hagedis is heel bedachtzaam. Zijn ogen bewegen afzonderlijk van elkaar.
Met de verandering van
kleur van zijn huid – een uitstekende camouflage –
drukt hij ook zijn humeur uit.
De Kameleon is gemoedelijk, rustig en traag, maar
kan soms explosief uit de
hoek komen.

75

Jan heet vanaf nu niet meer Jan, maar Cavia
Dit kleine en grappige knaagdier leeft op grasvlaktes en slaapt
in zelfgemaakte holen. Het is intelligent en zelfstandig. Het is
gezellig, vriendelijk en zachtaardig. De Cavia is een uitgesproken groepsdier en is voortdurend in gesprek met soortgenoten.

Youlian heet vanaf nu niet meer Youlian, maar Saki
Deze aap is heel actief en levendig. Hij zoekt de
hele dag naar vruchten. De Saki is niet bang van
aard en verkent graag onbekend terrein. Hij is
trouw en hij verdedigt zijn soortgenoten fel. Al staat hij wantrouwig en
vijandig tegenover andere dieren, hij
zal niet snel als eerste tot de aanval
overgaan. Wanneer hij een ander
dier heeft leren kennen, is hij toegewijd en behulpzaam. De Saki leert
veel uit ervaring.
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Lander heet vanaf nu niet meer Lander, maar Saterhoen
De Saterhoen leeft alleen of in kleine groepjes in
de bergwouden. Hij is niet wantrouwig. Wanneer
hij zich eenmaal aan een nieuwe situatie heeft
aangepast, is hij trouw en aanhankelijk. Hij is geduldig en kalm en reageert zelden impulsief, ook
niet als er gevaar dreigt. De Saterhoen heeft een
sterke overlevingsdrang
en is niet
bang van
aard.

Britt heet vanaf nu niet meer Britt, maar Das
De Das leeft in zijn hol, dat hij goed onderhoudt.
Dit grote hol gaat vaak ook meerdere generaties
mee. Hij leeft intens samen met zijn familieleden
en is zorgzaam voor zijn familie. De Das wil boven alles zijn zelfstandigheid bewaren. Hij beweegt
traag en behoedzaam. Bij
gevaar trekt de Das zich
terug.
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Flore heet vanaf nu niet meer Flore, maar Lepelaar
Deze grote witte vogel is herkenbaar aan zijn snavel, die er als
een grote lepel uitziet. Hij leeft in kolonies en blijft zijn hele leven trouw aan die kolonie. De Lepelaar apprecieert rust en is
verdraagzaam tegenover anderen, maar hij kan er ook van genieten alleen te zijn. Hij houdt van gezelligheid. De Lepelaar is
expressief. Hij is zorgzaam voor zijn jongen en leert hen foerageren.

Ranya heet vanaf nu niet meer Ranya, maar Palmtortel
Deze duif leeft zowel in paren als in groep. In de groep houdt hij
van discussie. De Palmtortel vliegt meestal langzaam, maar als
hij door een roofvogel achterna gezeten wordt, kan hij zeer hoge snelheden ontwikkelen. De Palmtortel is populair door de
combinatie van zijn fraaie uiterlijk, zijn makheid en zijn welluidende roep. Zijn nest ziet er slordig en luchtig uit, maar is toch
enorm stevig.
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Sara heet vanaf nu niet meer Sara, maar Hert
Alle bewegingen van het Hert zijn sierlijk, fier en waardig. Het
Hert is voorzichtig. Wanneer het zich veilig voelt, geeft het zijn
vertrouwen. Het heeft uitstekend ontwikkelde zintuigen. In de
bronsttijd wordt het Hert dikwijls voor de geringste kleinigheid
driftig en boos. Het Hert is gevoelig en sociaal, maar onderling
strijdlustig. Het Hert is vlug, waakzaam en onafscheidelijk van
haar jongen.

Ellen heet vanaf nu niet meer Ellen, maar Zeehond
De Zeehond is een vrij klein waterroofdier. Hij is behendig, een
goede zwemmer en duiker die enkel uit het water komt om te
rusten of te zonnen. Hij leeft in kleine kudden en is sociaal. De
Zeehond is leerzaam, bedrijvig en vinnig. Hij is vriendelijk. De
Zeehond kan gevat uit de hoek komen.
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Briek heet vanaf nu niet meer Briek, maar Spinaap
Deze aap staat bekend om zijn behendigheid. Hij verplaatst
zich vlot over alle denkbare terreinen en voelt zich overal thuis.
De Spinaap leeft in groep. Rangorde is belangrijk, maar wordt
niet streng gehandhaafd. Hij is een echte genieter. De Spinaap
is speels, verstandig en snel enthousiast, maar even snel verstrooid.

Fien heet vanaf nu niet meer Fien, maar Steltral
Deze opmerkelijke vogel voelt zich vooral in groep thuis, waarin
de verantwoordelijkheid voor jongen en voedsel wordt gedeeld.
De Steltral bezit een sterk gevoel voor teamgeest. Hij heeft weinig vijanden. De Steltral is dankbaar, hulpvaardig en gaat
steeds doordacht te werk.
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Nikola heet vanaf nu niet meer Nikola, maar Scholekster
De Scholekster is een waad- en trekvogel. Dit groepsdier is behulpzaam tegenover vrienden. Hij is ordelijk en meestal opgewekt, maar soms plots opvliegend en luidruchtig. Hij is verstandig, soms listig. De Scholekster is territoriaal en zal zijn gebied
met een zekere agressiviteit verdedigen.
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KALENDER
September 2021

December 2021

Za 4: Papierslag
Zo 5: Geen activiteit

Za 4: papierslag
Zo 5: activiteit (14u-17u)

Zo 12: Startactiviteit (14u-16u30)

Zo 12: geen activiteit

Zo 19: activiteit (14u-17u)

Zo 19: Activiteit (14u-17u)

Zo 26: activiteit (14u-17u)

Zo 26: Activiteit (14u-17u)

Oktober 2021
Za 2: Papierslag
Zo 3: geen activiteit

Januari 2022
Zo 2: geen activiteit

zo 10: activiteit (14u-17u)
Zo 17: geen activiteit

Za 8: Papierslag
Zo 9: Activiteit (14u-17u)

Vr 22: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Zo 24: geen activiteit (veldrit)

Zo 16: activiteit (14u-17u)
Zo 23: geen activiteit

Zo 31: Activiteit (14u-17u)

Zo 30: Activiteit (14u-17u)

November 2021
Februari 2022

Za 6: Papierslag
Zo 7: activiteit (14u-17u)

Za 5: Papierslag
Zo 6: activiteit (14u-17u)

Vrij 12—Zo 14: intertakweekend

Zo 13: geen activiteit

Zo 21: geen activiteit

Zo 120: activiteit (14u-17u)
Zo 28: activiteit (14u-17u)

Zo 27: activiteit (14u-17u)
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Maart 2022
Za 5: papierslag
Zo 6: geen activiteit
Zo 13: eetdag
Zo 20: activiteit (14u-17u)

Zo 27: Activiteit (14u-17u)
April 2022
Za 2: papierslag
Zo 3: activiteit (14u-17u)
Zo 10: activiteit (14u-17u)
Zo 17: geen activiteit
Zo 24: Activiteit (14u-17u)
Za 30: 1ste dag Meisjotterij

Kamp 2022:

Mei 2022
Zo 1: 2 dag Meisjotterij
de

Za 23/07 – Zo 31/07

Za 7: papierslag
Zo 8: geen activiteit

(Kapoenen Za 23/07 – Woe
28/07)

Zo 15: slotactiviteit (14u-17u)
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SPEELHOEKJE
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COLOFON
Vierdeukermagazine is een uitgave van
Scouts & Gidsen Juventa Zonhoven
3520 Zonhoven - Kneuterweg 6
Hoofdredactie: Jolige Simia, Zorgzame Coscoroba, Kameleon, Saki, Steltral en Lorien
Contact:
vierdeuker@juventazonhoven.be

Vierdeuker niet ontvangen? Contacteer de
takleider van uw kind.
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