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Beste scouts, gids en sympathisant, 
 
Het scoutsjaar gaat nu voor de 42ste keer van start. Een scoutsjaar 
vol goesting, engagement en motivatie.  
Dit jaar gaan we op zoek naar de reden waarom iemand naar de 
scouts komt, want elke scouts en gids heeft wel een eigen reden om 
naar de scouts te komen. Maar het jaarthema draait niet enkel om 
motivatie en engagement, het gaat ook om appreciatie. Want een 
complimentje zorgt ervoor dat we nog meer goesting krijgen in scou-
ting. Hierbij dus al een dikke, welverdiende D.A.N.K.U. aan onze vol-
ledige leidingsploeg voor hun engagement tijdens het afgelopen 
kamp en hun goesting in het komende werkingsjaar.  
Verder in deze Vierdeuker kunnen jullie nog wat meer uitleg 
vinden over het jaarthema ‘Das goesting’ en kijken we terug op een 
mega geslaagd kamp in Houffalize. Daarnaast kan je ook van elke tak 
de leiding leren kennen. We starten het jaar vol goesting met maar 
liefst 49 leiding! Met ons allen gaan we ervoor zorgen dat elke activi-
teit op zondag, elk weekend en uiteraard het kamp onvergetelijk 
worden. We gaan er dus volledig voor, want das goesting!  
Verder nemen we dit jaar helaas afscheid van veertien geliefde lei-
ding. Gelukkig staat er een nieuwe generatie leiding te popelen om 
hun op te volgen Ook staat er verder in de Vierdeuker heel wat 
nuttige informatie, het is dus zeker de moeite om verder te lezen. 
Samen met jullie maken we er een jaar vol goesting van! 
 
Een stevige linker 
 
Daadkrachtige Zebra (Toon), Steltral (Fien) en Secretarisvogel (An-
Sofie) 

V O O R W O O R D 
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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.  
 
 
Anna op stage: 
 
Bedachtzame collie vertrekt op stage naar 

Peru voor 3 maanden. Vanaf Kerstmis staat 

ze weer helemaal paraat voor Juventa. 

Heel veel succes en tot snel!!! 

 

Nieuwe hoofdleiding: 
 
De hoofdleiding wordt vanaf dit jaar versterkt 

door An-Sofie. Braaf zijn! 

 

 

 
 
 

Welkom Nele: 
 
Na een jaartje pauze wordt Nele opnieuw lei-

ding. Welkom terug Nele!  

J U V E N T A ‘ S    N E W S F L A S H 
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Vervoer op kamp: 
 
Wij willen graag Dakota de 

Pooter nog eens in de bloe-

metjes zetten om ons te hel-

pen met het vervoer naar 

kamp. Een dikke D.A.N.K.U… 

DANKU!!! 

 

 
Auto’s papierslag: 

Zo-

als jullie weten is het iedere eerste za-

terdag van de maand papierslag. Indien 

je een auto/camionette hebt die wij mo-

gen gebruiken, mag je altijd een mailtje 

sturen naar hoofdlei-

ding@juventazonhoven.be. 

 
Trooper: 
Shop online via Trooper op websites 

zoals bol.com, booking, coolblue… Zo 

steun je de scouts zonder ook maar één 

cent meer te betalen! De link is te vin-

den op onze website. 
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S T E U N   D E   J I N 

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 al-
vast steunen:  
 
PIZZA- EN PASTA TAKE-AWAY: zondag 30 oktober  
We organiseren een Italiaanse dag aan de scoutslokalen in de vorm 
van take-away. Je kan dan pizza’s bestellen en/of heerlijke spaghetti-
saus.  

 
JINTERBBQ: zaterdag 26 november 
De winterbbq gaat door aan de scoutslokalen. We 
zullen dit jaar een groot scherm voorzien zodat je 
zeker niets hoeft te missen van het WK voetbal! 
 
 

BIERAVOND: zaterdag 25 februari 
We organiseren de bieravond zoals altijd in de 
scoutslokalen. Kom genieten van jouw favoriet 
biertje, of ontdek nieuwe bieren, en drink zo de 
Jin een stapje dichter naar hun favoriete bestem-
ming! 

 
SCHIJT-JE-RIJK 
Rarara… in welk vak zal de koe dit  jaar zijn 
grote boodschap doen? Op 23 april 2023 
kunnen jullie weer een gokje wagen. In 
ruil voor een juiste gok kan je een schitte-
rende prijs winnen! 
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K E N N I S M A K I N G    T A K W E R K I N G 

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 

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 jun-
glebookverhaal dat elk jaar een 
belangrijke rol speelt. 

Kapoenen  

3de & 4de lj 

1ste & 2de lj 

-> Klein kamp 
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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. 

Pioniers 

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

De twee 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 
 

5de & 6de lj 



9 

 

-> Groot kamp 

Givers  

Jin  

 

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!  

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 program-
ma! 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.  

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. 

Jonggidsen 

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

1ste & 2de middelbaar 

3de & 4de middelbaar 

5de middelbaar 
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 J A A R T H E M A: D A S  G O E S T I N G 

 
In onze kreet DAS Goesting refereert DAS uiteraard ook aan onze 
scoutsdas. Deze zien we als het symbool voor ons eigen engagement. 
De betekenis van het woord Goesting spreekt voor zich. In 2004 
werd Goesting verkozen tot het mooiste woord van de Nederlandse 
taal. 
 
Met het jaarthema DAS Goesting kiezen we ervoor om stil te staan bij 
de drijvende kracht achter scouting en achter ons eigen engagement. 
Wat motiveert ons? Waarom ga ik naar de scouts? Waarom blijf ik 
naar de scouts gaan? Door hierover na te denken en dit bespreek-
baar te maken geven we een boost aan onze motivatie.  

 
Zin in Scouting 
Elke scout of gids heeft wel een eigen reden om aan 
scouting te doen. Misschien werd jij wel lid van de 
scouts om ook in het weekend plezier te maken met 
je klasgenoten. Of wil je graag nieuwe vaardigheden 
ontwikkelen of jezelf beter leren kennen? Alles kan 
en mag bij de scouts!  
 
 

Kiezen voor Scouting 
Kiezen om lid te zijn van Scouts en Gidsen Vlaande-
ren, is een bewuste keuze. “scouts of gids zijn” brengt verwachtingen 
met zich mee. Met grote en kleine daden zetten scouts en gidsen zich 
in voor zichzelf, elkaar en de wereld. Samen helpen we bij de afwas 
op kamp, troosten we de leden met heimwee of zetten we een finan-
ciële actie op voor mensen die extra steun nodig hebben. Kiezen voor 
de scouts, betekent misschien wel dat je niet kan aansluiten bij de 
tekenles of de fanfare. Wanneer het jonggiverweekend samenvalt 
met die belangrij- 
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ke volleybalmatch op zaterdag, maak jij zelf de keuze tussen beide. 
We maken ons engagement bespreekbaar en hebben begrip voor el-
kaars prioriteiten. 

 
Talenten in de verf 
We ontdekken elkaars talenten. We geven elkaar erkenning voor wat 
we kunnen. We vieren elkaars unieke kwaliteiten bij onze belofte, to-
temisatie en andere rituelen. Appreciatie geeft een boost aan onze 
motivatie. Bij de scouts is het elke dag complimentjesdag. 
 

Scouting doe je samen 
Samen staan we sterker dan alleen. We halen motivatie uit elkaars 
gezelschap en vrolijken elkaar op wanneer het eens minder gaat. On-
ze gezamenlijke successen leiden tot een hechte band en vormen de 
motor voor meer. We maken samen werk van een goede groepssfeer, 
waarin iedereen welkom is. 
 

Scouts als identiteit 
Lid zijn van de scouts is een deel van je identiteit. Je bent lid van een 
grote groep mensen met gezamenlijke waarden en normen. Met ons 
uniform laten we zien wie we zijn en waar we voor staan. Tijdens onze 
wekelijkse activiteit, op de dag van de jeugdbeweging of tijdens een 
internationale uitwisseling met een buitenlandse scoutsgroep. 
 
Scouting is niet zomaar een hobby. Het is een levensstijl. We staan 
steeds paraat en zetten ons beste beentje voor. Scouts en gidsen we-
ten van aanpakken en blijven niet bij de pakken neerzitten. Bij de 
scouts zoeken we naar oplossingen en gaan we samen met ons nest, 
onze patrouille of onze leidingsploeg de grootste uitdagingen aan. 
Hiervan blijven we in ons dagelijks leven de vruchten plukken. Scou-
ting is niet voor even, maar voor het leven. DAS Goesting! 
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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 kente-
kens 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 meer-
dere 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. 
 
 

H E T   U N I F O R M 
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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 boven-
ste naad van het zakje. 

 
 
 
 
 
 
 Het Juventateken: Dit teken komt op de rechtermouw, twee vin-

gers 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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 S C O U T I N G  O P  M A A T:  
V E R M I N D E R D  L I D G E L D 

Scouting op maat: verminderd lidgeld 
 
Scouting kost geld. Voor wie het een hulp kan zijn, bestaat Scou-
ting op maat: een fonds dat tegemoetkomt aan de kosten van 
scouting. Eén 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 ook wij ‘Scouting op maat aan’. 
Scouting op maat biedt verschillende mogelijkheden om de kos-
ten te drukken: 
 

Verminderd lidgeld: Scouts & Gidsen Vlaanderen biedt de mo-
gelijkheid om naar de scouts te komen tegen een vermin-
derd lidgeld. Dit bedraagt 10 euro.  

 
Fonds op maat: omdat we het kamp en de weekends allemaal 

echt zo leuk vinden, willen we dit graag met zoveel moge-
lijk mensen delen. Daarom bieden we samen met Scouts & 
Gidsen Vlaanderen fonds op maat aan. Hierbij gaan we 
een gesprek aan met de ouders en kijken we samen wat 
mogelijk is. Zo kan er bijvoorbeeld afgesproken worden 
dat Juventa, de ouders en Scouts & Gidsen Vlaanderen elk 
1/3 van het inschrijvingsgeld voor kampen en weekends 
betalen. 
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Kleding en materiaal: met onze scouts bieden we tweedehands-
kleding aan en ook in de hopper kan je onder bepaalde voor-
waarden korting krijgen op allerlei aankopen. Zo zal er 60% 
korting zijn op het scoutshemd en 50% korting op andere uni-
formstukken bij vertoon van jouw lidkaart in de scoutswinkel. 
Daarnaast hebben we op scouts ook heel wat materiaal. Ben 
je op zoek naar een veldbedje of slaapzak? Aarzel dan niet om 
ons te contacteren! 

 
 Andere tegemoetkomingen: Sommige ziekenfondsen en 

OCMW’s hebben tegemoetkomingen om de kosten van vrije 
tijd te drukken. Daarnaast hebben verschillende gemeentes en 
steden ook een Uitpassysteem. Vraag er zeker naar bij de 
jeugd-/vrijetijddienst van je gemeente. 

 

Indien je gebruik wenst te maken van verminderd lidgeld, kan je dit 
aangeven bij de inschrijving van je kind via Stamhoofd. Voor meer in-
formatie of verdere (financiële) vragen, kan je ons steeds contacteren 
via hoofdleiding@juventazonhoven.be. Alle andere informatie kan je 
ook terugvinden op onze website:  www.juventazonhoven.be/
financieel. 

 

 
 

mailto:hoofdleiding@juventazonhoven.be
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 H E R I N S C H R I J V I N G E N  2022-2023 

Ontdek stamhoofd: het platform voor ledenadministratie! 
 
Ook tijdens werkingsjaar 2022-2023 zullen we gebruik maken van 
Stamhoofd, ons 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 eenvoudig zijn om in de medi-
sche fiches van de kinderen in te vullen en in te schrijven voor kam-
pen of weekends. Hiervoor dient elke ouder via Stamhoofd een gratis 
account aan te maken en vervolgens zijn/haar kinderen toe te voe-
gen 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 Zonho-
ven? 
 
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 vra-
gen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via groepsadministra-
tie@juventazonhoven.be 
 

http://www.juventazonhoven.be/inschrijven
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Ben je vorig jaar of eerder al eens lid geweest bij Scouts & Gidsen 
Juventa Zonhoven? 
 
Bestaande Juventa-leden hebben een mail ontvangen met alle infor-
matie over het herinschrijven. 
Onderaan in deze mail kan je een knop terugvinden waarmee je op-
nieuw kan aanmelden bij Stamhoofd. Let op: het is belangrijk dat jul-
lie bij stamhoofd aanmelden via die groene knop! Als ouder moet je, 
ongeacht het aantal kinderen, slechts één stamhoofd account aanma-
ken en vervolgens alle leden toevoegen aan het profiel. Na het toe-
voegen van het kind in de juiste tak, kan je afrekenen. Na de betaling 
is de inschrijving in orde. 
Een handleiding over het gebruik van stamhoofd kan je terugvinden 

op onze website: https://www.juventazonhoven.be/

herinschrijving.html. Heb je toch nog vragen? Stuur dan zo snel moge-

lijk een mailtje naar groepsadministratie@juventazonhoven.be. 

 
 

https://www.juventazonhoven.be/herinschrijving.html
https://www.juventazonhoven.be/herinschrijving.html
mailto:groepsadministratie@juventazonhoven.be
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 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.:  sien@juventazonhoven.be.  

Opgepast! Daan Vanreppelen: daan-van@juventazonhoven.be 

   Toon Telen: toon-t@juventazonhoven.be 

   Lander Carmans: lander-c@juventazonhoven.be 

   Flore Nys: flore-n@juventazonhoven.be 

   Liam Beckx: liam-b@juventazonhoven.be 

                             Anna Kuppers: Anna-k@juventazonhoven.be 

• Vind ons ook op Facebook: facebook.com/scoutsjuventa   

 of op onze eigen website: juventazonhoven.be 

C O N T A C T 
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Om ons verdienstelijk te maken voor onze buurt  en om als scouts-

groep een centje extra te verdienen, halen we iedere eerste zater-

dag van de maand vanaf 8.00 uur met de leiding van Scouts Juventa 

Zonhoven het papier op in Termolen. We zullen de papierslagen al-

tijd op onze site en met borden langs de weg aankondigen. Uiter-

aard hoeven leden niet aanwezig te zijn op de papierslag. De volgen-

de papierslag wordt georganiseerd op zaterdag 1 oktober. 

OPGELET: papierslag begint niet om 9.00 uur maar om 8.00 uur. Zorg 

dus dat je papier op tijd buiten staat! 

 

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. Bind het papier langs twee zijden samen of 
verpak het in een kartonnen doos. 

 
 Alvast bedankt! 
 

 

 

 

PA P I E R S L A G  

Bij deze vermelden we hieronder ook de volgende data: 

Za 1 oktober  Za 6 mei  

Za 4 maart  Za 7 januari  

Za 5 november  Za 3 juni  

Za 1 april  Za 4 februari  

Za 3 december  Za 1 juli 
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Dankjewel 
om jullie 
papier goed 
en stevig te 
verpakken! 

Wat fijn dat jullie je  
papier voor 8 uur buiten 
zetten! 
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HOOFDLEIDING  HOOFDLEIDING  HOOFDLEIDING  

Toon Telen 
0032 485 36 92 85 

Toon-t@juventazonhoven.be 

Fien Bokken 
0470 94 09 79 
fien@juventazonhoven.be 

An-sofie Vandael  
0478 76 18 65 
an-sofie@juventazonhoven.be 

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

mailto:isabellegoessens@hotmail.com
mailto:isabellegoessens@hotmail.com
mailto:isabellegoessens@hotmail.com
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KENNISMAKING MET DE LEIDING 

 
 

Kapoenen 
 

TAKLEIDSTER VINK (Lorien Zeelmaekers) 
 
Telefoonnummer: 
0489625128 
Geboortedatum: 22 juli 2003 
Studie/werk: Orthopedagogie 
Jaren bij de scouts: 12

de
 jaar 

Jaren bij de leiding: 3
de

 jaar 
Taak binnen Juventa: Vier-
deukerredactie + sfeerteam 

Dit jaar heb ik het meeste 

goesting in: Een onvergetelijk 

kamp met de kapoentjes!  

 

JOLIGE SIMIA (Sien Telen) 
 
Geboortedatum: 1 februari 1999 
Studie/werk: Afgestudeerd als jurist 
(Universiteit Antwerpen) 
Jaren bij de scouts: 18

de
 jaar 

Jaren bij de leiding: 7
de

 jaar 
Taak binnen Juventa: social media 

Dit jaar heb ik het meeste goesting 

in: de kapoenen laten ontdekken hoe 

leuk scouts is!!!!  
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AUTHENTIEKE BEVER (Frederik 
Vandael) 
 
Geboortedatum: 16 oktober 2000 
Studie/werk: Master Artificiële Intelli-
gentie  
Jaren bij de scouts: 17 jaar 
Jaren bij de leiding: 6 jaar 
Taak binnen Juventa: districtscom-
missaris, voedingsmeester 

Dit jaar heb ik het meeste goesting 

in: ALLES!!! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

BAARLIJK NIJLPAARD (Stan Sche-
pers) 
 
Geboortedatum: 28 september 2000 
Studie/werk: bachelor bouwkunde 
Jaren bij de scouts: 17 
Jaren bij de leiding: 6 
Taak binnen Juventa: Dranken-
meester en team onderhoud lokalen 

Dit jaar heb ik het meeste goesting 

in: De startactiviteit 
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ZORGZAME COSCOROBA (Merle Daniels) 
 

Geboortedatum: 12 juli 2000 
Studie: Pedagogische Wetenschappen 
Jaren bij de scouts: 17

de
 jaar 

Jaren bij de leiding: 6
de

 jaar 
Taak binnen Juventa: Vierdeuker 
Dit jaar heb ik het meeste goesting in: De 
kapoenen onder te dompelen in het 
leven 
van een scouts of gids ;)) 

 

 
 
 
 
BEDACHTZAME COLLIE (Anna Vandercappellen) 

 
Geboortedatum: 8 november 2000 
Studie/werk: 2

e
 Master pedagogische 

wetenschappen 
Jaren bij de scouts: 17 jaar 
Jaren bij de leiding: 6 jaar 
Taak binnen Juventa: Team eetdag, 
team totemmuur en team social media 

Dit jaar heb ik het meeste goesting in: 

de kapoentjes een spetterend eerste (of 

tweede) jaar bij Juventa laten beleven 

met kamp als hoogtepunt!!!  
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SCHOLEKSTER (Nikola Juszczak)  
 
Geboortedatum: 9 mei 2002 
Studie/werk: Marketing 
Jaren bij de scouts: 9 jaar 
Jaren bij de leiding: 4 jaar 

Dit jaar heb ik het meeste goesting 

in: Meisjotterij 

 

 

 

 

 

PIETER CARMANS 
 
Geboortedatum: 17 februari 2005 
Studie/werk: 5e middelbaar weten-
schappen 6 uur wiskunde 
Jaren bij de scouts: dit is mijn 12e 
jaar bij scouts 
Jaren bij de leiding: dit is mijn 1ste 
jaar als leiding 
Taak binnen Juventa: verhuur 
Dit jaar heb ik het meeste goesting 
in: driekoningen 
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MATTEO MICHETTI 
 
Geboortedatum: 28/04/2005 
Studie/werk: Latijn-Moderne talen 
Jaren bij de scouts: 7 jaar bij 
scouts 
Jaren bij de leiding: 1ste jaar lei-
ding 
Taak binnen Juventa: dranken-
meester 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: mijn eerste kamp na 10 jaar 
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 Kabouters 
 
TAKLEIDSTER NELE GANNE 
 
Telefoonnummer: 0484 31 27 27  
Geboortedatum: 20 december 2003  
Studie/werk: Bachelor in de chemie 
aan de UHasselt 
Jaren bij de scouts: 11 jaar 
Jaren bij de leiding: 2 jaar 
Taak binnen Juventa: Vierdeuker 
(eindredactie), sociale media 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: spelen met de leden 

 
 

SATERHOEN (Lander Carmans) 
 
Geboortedatum: 21 september 2002 
Studie/werk: elektromechanica 
Jaren bij de scouts: dit is mijn 15

de
 jaar 

bij de scouts 
Jaren bij de leiding: dit is mijn 4

de
 jaar 

bij de leiding 
Taak binnen Juventa: webmaster 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: kamp 
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CEL STERKENS 

 
Geboortedatum: 20 april 2004 
Studie/werk:  1

ste
 jaar Bachelor in 

Psychologie 
Jaren bij de scouts: 12 jaar 
Jaren bij de leiding: 2

de
 jaar 

Taak binnen Juventa:  Meisjotterij+ 
Materiaalmeester 
Dit jaar heb ik het meeste goes-
ting in: Kamp!!!  
 

 
 
 

 
 
 
MANO DE RAEVE 
 
Geboortedatum: 23 mei 2005 
Studie: Latijn-Moderne talen 
Jaren bij de scouts: 9de jaar 
Jaren bij de leiding: 1ste jaar 
Taak binnen Juventa: Inkleding en 
social media 
Dit jaar heb ik het meeste goes-
ting in: herinneringen maken met 
de kabouters!  
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FERRE KUMBRUCK 
 
Geboortedatum: 22 september 2005 
Studie/werk: 6

e
 jaar Latijn Moderne 

Talen 
Jaren bij de scouts: 12 jaar 
Jaren bij de leiding: 1 jaar 
Taak binnen Juventa: Papierslag 

Dit jaar heb ik het meeste goesting 

in: Kamp 

 

 

 

 
 

ANNA KUPPERS 
 
Geboortedatum: 21 juli 2005 
Studie/werk: Latijn-wiskunde aan 
SJB Zonhoven 
Jaren bij de scouts: 10 jaar 
Jaren bij de leiding: 1

ste
 jaar 

Taak binnen Juventa: keukenteam 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: de leidingsgroep beter leren 

kennen 
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Welpen 
 
TAKLEIDERMORSA (Ella Sche-
pers)  
 
Telefoonnummer: 0468 16 31 95 
Geboortedatum: 9 april 2003 
Studie: Lerarenopleiding Lager On-
derwijs 
Jaren bij de scouts: 14

de
 jaar 

Jaren bij de leiding: 3
de

 jaar 
Taak binnen Juventa: Team 
(in)kleding, keukenmeester en 
sfeerteam  

Dit jaar heb ik het meeste 

goesting in: Een spetterend  

kamp met mooi weer! 

  

FUUT (Daan Vanreppelen) 
 
Geboortedatum: 23 januari 2002 
Studie/werk: communicatie weten-
schappen 
Jaren bij de scouts: 15 
Jaren bij de leiding: 4 
Taak binnen Juventa: Sinterklaas-
activiteit 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: kampvuuravonden op kamp 

met de welpen!!!  
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TIBO LEYSSENS 
 
Geboortedatum: 15 september 2004 
Studie/werk: studie kinésitherapie 
Jaren bij de scouts: 12 
Jaren bij de leiding: 2 
Taak binnen Juventa: meisjotterij 
Dit jaar heb ik het meeste goesting 

in: Ravotten met mijn leden.  

 

 

 

 

 
THIBO MINTEN 
 
Geboortedatum: 30 mei 2005 
Jaren bij de scouts: 10

de
 jaar  

Jaren bij de leiding: 1
ste

 jaar  
Taak binnen Juventa: team eetdag 
Ik heb dit jaar het meeste goesting 
in: plezier maken met mijn leden en 
medeleiding. 
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LIAM BECKX  
 
Geboortedatum: 04 september 
2005 
Studie/werk: Economie-Wiskunde 
Jaren bij de scouts: 12 
Jaren bij de leiding: 1 
Taak binnen Juventa: Vlaggen-
meester/drankenmeester 
Dit jaar heb ik het meeste goes-
ting in: Mijn eerste kamp als leiding  
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 Pioniers 
TAKLEIDSTER LIES BOKKEN 

 
Telefoonnummer: 0470 95 32 21 
Geboortedatum: 17 mei 2004 
Studie/werk: verpleegkunde 
Jaren bij de scouts: 10 
Jaren bij de leiding: 2

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: (in)kleding 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: KAMPPP!!! 

 

 

 
 
 

 
ZACHTMOEDIGE FRANKOLIJN 
(Jeroen Steegmans) 
 
Geboortedatum: 19 juli 2001 
Studie/werk: Pedagogische We-
tenschappen 
Jaren bij de scouts: 16 jaar 
Jaren bij de leiding: 5 jaar 
Taak binnen Juventa: Materiaal-
team 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: Kamp (zoals elk jaar)  
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ORANG-OETAN (Senne Bammens) 
 
Geboortedatum:  13 augustus 
2003 
Studie/werk:  elektronica-ICT 
Jaren bij de scouts: 10 
Jaren bij de leiding:  3 
Taak binnen Juventa: materi-
aal 

Dit jaar heb ik het meeste 

goesting in: alle activiteiten  

 

 

 

 

LOLA MOONS 
 
Geboortedatum: 5 oktober 2004 
Studie/werk: Farmaceutische weten-
schappen aan UAntwerpen 
Jaren bij de scouts:12 jaar 
Jaren bij de leiding: 2 jaar 
Taak binnen Juventa: Kledingmees-
ter 
Dit jaar heb ik het meeste goesting 
in: Kamp  
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ARNO VANRIJCKEGHEM 
 
Geboortedatum: 17 oktober 2005 
Studie/werk: automechanica 
Jaren bij de scouts: 12 
Jaren bij de leiding: 1 

Taak binnen Juventa: materiaal 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: een leuk kamp 
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 Woudlopers 
 
TAKLEIDSTER FLORE NYS 
 
Telefoonnummer: 04 68 31 95 29 
Geboortedatum: 03 september 
2004 
Studie/werk: 1e jaar psychologie 
Jaren bij de scouts: 12e jaar 
Jaren bij de leiding: 2e jaar 
Taak binnen Juventa: kleding 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: papierslag op zaterdagoch-

tend 

 

 

PALMTORTEL (Ranya Kitsinis)  
 
Geboortedatum: 10 april 2002 
Studie/werk: Prof. Bachelor Ortho-
pedagogie  
Jaren bij de scouts: 15 jaar 
Jaren bij de leiding: 4 jaar  
Taak binnen Juventa: Meisjotterij  

Dit jaar heb ik het meeste goesting 

in: Een kamp vol met brocollipu-

ree, fishsticks en heeeel veel 

tartaar  
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DAS (Britt Kumbruck) 

 
Geboortedatum: 21/10/2002 
Studie/werk: Vroedkunde 
Jaren bij de scouts: 15 jaar 
Jaren bij de leiding: 4 jaar 
Taak binnen Juventa: Papierslag-
meester 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: Kamp natuurlijk!!!  

 

 

 

 

 

SAM GIELEN 
 
Geboortedatum: 28 oktober 2005 
Studie/werk: (8u) Wiskunde weten-
schappen (6

e
 jaar) 

Jaren bij de scouts: 3
de

 jaar  
Jaren bij de leiding: 1

ste 
jaar 

Taak binnen Juventa: Materiaal-

meester 
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OTTO VOSSEN 

 
Geboortedatum: 29 oktober 2005 
Studie/werk: 6

de
 jaar secundair: 

wiskunde-wetenschappen 
Jaren bij de scouts: dit is mijn 11

de
 

jaar 
Jaren bij de leiding: eerste jaar 
Taak binnen Juventa: totemmuur 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: kamp!  

 

 

 

AXEL TIELENS 
 

Geboortedatum: 07 augustus 

2005 

Studie/werk: houttechnieken in 

het 5de middelbaar 

Jaren bij de scouts: 3
de

 jaar  

Jaren bij de leiding: 1
ste

 jaar  

Taak binnen Juventa: totemmuur 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: kamp 
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Jonggidsen 
 
TAKLEIDSTER ZEEHOND (Ellen Franssens) 
 
Telefoonnummer:  0476 635264 
Geboortedatum: 20 augustus 
2002 
Studie/werk: podologie  
Jaren bij de scouts: 14

de
 jaar  

Jaren bij de leiding: 4
de

 jaar 
Taak binnen Juventa: Kleding-
meester, team inkleding,  

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: een (weer) GE-WEL-

DIG scoutsjaar/kamp!!  

 

 

 

 

KAY VANBAELEN 
 
Geboortedatum: 11 februari 1999 
Studie/werk: autotechnologie 
Jaren bij de scouts: 4 
Jaren bij de leiding: 4 

Taak binnen Juventa: meisjotterij 
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CAVIA (Jan Vanrijckeghem) 
 
Geboortedatum: 5 augustus 2002 
Studie/werk: Geschiedenis  
Jaren bij de scouts: 15 jaar  
Jaren bij de leiding: 4 jaar 
Taak binnen Juventa: Meisjotterij  

Dit jaar heb ik het meeste 

goesting in: een fijn scoutsjaar  

 

 

 

 

LEPELAAR (Flore Vandercappellen) 
 
Geboortedatum: 31 oktober 2002 
Studie/werk: Orthopedagogie 
Jaren bij de scouts: 15

de
 jaar 

Jaren bij de leiding: 4
de

 jaar 
Taak binnen Juventa: Vierdeuker 
en verhuur 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: plezier maken, lachen en 

avonturen beleven met de jong-

gidsen en mijn lieve medeleiding 

<3  
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SECRETARISVOGEL (An-Sofie Vandael) 
 
Geboortedatum: 17 februari 2003 
Studie/werk: sociologie 
Jaren bij de scouts: 12

de
 jaar bij 

de scouts 
Jaren bij de leiding: 3

de
 jaar lei-

ding 

Taak binnen Juventa: Hoofdlei-

ding en EHBO-verantwoordelijke                           

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: Er een super mega gewel-

dig knallend scoutsjaar van te ma-

ken!!!  
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Jongverkenners 
 

 

TAKLEIDSTER ROBIN BURNHAM 
 
Telefoonnummer:  0468 48 46 58 
Geboortedatum: 23 november 
2005 
Studie/werk: Latijn-wiskunde 
Jaren bij de scouts: 9 
Jaren bij de leiding: Eerste jaar 
Taak binnen Juventa: Materiaal-
meester 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: Mijn eerste kamp als leiding!  

 

 
 
ONZELFZUCHTIGE SLANGEHALS-
VOGEL (Kobe Lobbinger) 
 
Geboortedatum: 2 november 1994 
Studie/werk: werfleider/ploegbaas 
bij Gebr.caelen 
Jaren bij de scouts: 23 :) 
Jaren bij de leiding: 12 
Taak binnen Juventa: leiding ani-
meren en helpen waar nodig :) 
Dit jaar heb ik het meeste goesting 
in: Te ravotten met de leden en sa-
men opbouwen naar een TOP JAAR/
KAMP  
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DAADKRACHTIGE ZEBRA (Toon Telen) 
 
Geboortedatum: 22 januari 
2001 
Studie/werk: Student handelsin-
genieur in de beleidsinformatica, 
KU Leuven 
Jaren bij de scouts: 16 
Jaren bij de leiding: 5 
Taak binnen Juventa: Groeps-
leiding, Team Meisjotterij 

Dit jaar heb ik het meeste 

goesting in: Wederom een 

fantastisch jaar vol scouting!  

 

 

IAN VANOOSTERHOUT 
 
Geboortedatum: 21 januari 1999 
Studie/werk: Master TEW – Accountancy 
& Finance  
Jaren bij de scouts: 8 jaar 
Jaren bij de leiding: 2 jaar 
Taak binnen Juventa: Eetdag & Meisjot-
terij  

Dit jaar heb ik het meeste goesting in: 

Ravotten met de Jongverkenners, er sa-

men met mijn medeleiding er een onver-

getelijk jaar van te maken en een episch 

kamp  
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Givers 
 
TAKLEIDER HERDERSHOND (Siebe Lodewijckx) 
 
Geboortedatum: 29 september 
2003 
Studie/werk: Muziek 
Jaren bij de scouts: 14 
Jaren bij de leiding: 3 
Taak binnen Juventa: Materiaal-
meester 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: Leefweek 

 

 

 

 

 
 

BRUISENDE SPITSVOGEL(Liam 
Reekmans) 
 
Geboortedatum: 09 september 2001 
Studie/werk: Industrieel Ingenieur in 
de chemie 
Jaren bij de scouts:13 e jaar bij Ju-
venta 
Jaren bij de leiding: 5 e jaar leiding 
Taak binnen Juventa: Verhuur-
meester 

Dit jaar heb ik het meeste goesting 

in: kamp 2023 



45 

  
 
 
 
ONTEMBARE MUSTANG (Ken Vanoosterhout) 

 
Geboortedatum: 02 februari 2001 
Studie/werk: Elektromechanica 
aan de ucll 
Jaren bij de scouts: 11e jaar  
Jaren als leiding: 5e jaar  
Taak binnen Juventa: Dranken-
meester, onderhoud  
Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: kamp 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ZEEPAARDJE (Nore Daniels) 
 
Geboortedatum: 17 januari 2002 
Studie/werk: Marketing- en event-
manager 
Jaren bij de scouts: 15 
Jaren bij de leiding: 4 
Taak binnen Juventa: Café Ju-
venta 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: Op kamp samen met mijn 

givers de beste puree fatal EVER 

te maken!!!!!!  
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KAMELEON 
 
Geboortedatum: 9 april 2002 
Studie/werk: prof. Bachelor Ortho-
pedagogie  
Jaren bij de scouts: 13 
Jaren bij de leiding: 4 
Taak binnen Juventa: vierdeuker 

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: leeeeefweeeeek!!!  
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Jin 
 
TAKLEIDSTER HERT (Sara Franssens) 
 
Telefoonnummer:  0470 42 41 89 
Geboortedatum: 20 augustus 2002 
Studie/werk: 3

de
 jaar Bachelor Mar-

keting  
Jaren bij de scouts: Ik ben al 14 
jaar bij de scouts  
Jaren bij de leiding: Dit is mijn 4

de
 

jaar als leiding  
Taak binnen Juventa: financieel 
verantwoordelijke  

Dit jaar heb ik het meeste goes-

ting in: Mijn speelse jin zien open-

bloeien tot verantwoordelijke leiding 

+ Ons buitenlandskamp samen.  

 

BEDRIJVIGE FRET (Jonas Snel-
lings) 
 
Geboortedatum: 13 december 2000 
Studie/werk: afgestudeerd als indu-
strieel ingenieur bouwkunde/
momenteel werkzoekend  
Jaren bij de scouts: 11

e
 jaar 

Jaren bij de leiding: 6
e
 jaar 

Taak binnen Juventa: technisch di-
recteur/sfeerploeg/totemmuur/
drankenmeester 

Dit jaar heb ik het meeste goesting 

in: het buitenlands kamp als jin-leiding 
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SPINAAP (Briek Moons) 
 
Geboortedatum: 11 oktober 2002 
Studie/werk: handelsingenieur in de be-
leidsinformatica 
Jaren bij de scouts: 13

de
 jaar 

Jaren bij de leiding: 4
de 

jaar 
Taak binnen Juventa: drankenmeester 

Dit jaar heb ik het meeste goesting in: 

water 

 

 

 

 

 

 

STELTRAL (Fien Bokken) 
 
Geboortedatum: 15 oktober 2002 
Studie/werk: Wiskunde 
Jaren bij de scouts: 13 
Jaren bij de leiding: 4 
Taak binnen Juventa: 
Hoofdleiding + vierdeuker 

Dit jaar heb ik het meeste 

goesting in: een 

suuuuuuuuuuuuuuuperdik buitenlands 

kamp!  
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Kapoenen op kamp! 

 
 
 

KAMPVERSLAGEN 

De kapoenen hebben een knotsgek, SUPERleuk, fan-tas-tisch 

kamp achter de rug! Het was natuurlijk ook wel een beetje span-

nend, want sommigen gingen pas voor de eerste keer mee. 

Toch lieten alle kapoenen zien wat voor een stoere scout ze zijn 

en dat ze heus wel even zonder mama en papa kunnen. :) 

Na aankomst op de wei mocht iedereen zich samen met een 

vriendje rustig installeren in de tent. Daarna kregen we een 

rondleiding op de wei van niemand minder dan Wickie de Vi-

king! Hij legde uit wat de hudo, shelter en arena zijn en we 

mochten zelfs spelen op zijn boot! 

De volgende dag konden wij Wickie helpen, want zijn boot was 

stuk. Gelukkig konden de kapoenen alle onderdelen terug ver-

zamelen en zo de boot opnieuw maken. Daarna bewezen we 

dat we ook tegen de woeste Viking op kunnen, want de kracht 

van teamwork is nog sterker dan de woeste Viking! 

Maandag deden we iets superleuks (en -lekkers :P). We moes-

ten namelijk ingrediënten zoeken om zelf appelsienen cakejes 

te maken. Tijdens die zoektocht maakten we iets heel bijzon-

ders mee. We speelden een spelletje op een ander veld, toen 

iemand een klavertjevier vond. En toen nog iemand, en nog ie-

mand, en nog iemand… Heel het veld stond vol! De kapoenen 

moeten wel echte geluksvogels zijn, want sommigen vonden er 

wel vijf! We sloten de dag af met een gezellig kampvuur en on-

ze verrukkelijke cakejes. 
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We wisten natuurlijk al lang dat de kapoenen stoer zijn, maar 

dinsdag hebben ze ook bewezen dat ze echte Vikingen zijn. Ze 

zijn sterk, kunnen goed met pijl en boog schieten en kunnen 

zelfs een echte baard laten groeien! Ook tijdens het groepsspel 

moesten ze goed samenwerken om als eerste alle eilanden in 

te nemen. ’s Avonds aten we heerlijke ajuinensoep (al vonden 

sommige kapoenen die niet zo heerlijk) en konden we even 

rustig worden tijdens de bezinning. Moe, maar voldaan, kropen 

we daarna ons bedje in, want we moesten goed uitgerust zijn 

voor eendaagse! 

En zelfs dat deden ze geweldig, die kapoenen! We hebben veel 

liedjes gezongen, lekker gegeten en maar een beetje ge-

zeurd ;). We wandelden maar liefst VIJFTIEN KILOMETER!!! 

De leiding was enorm fier en vonden dat ze wel een grote belo-

ning hadden verdiend, dus maakten we op de laatste avond 

nog een kampvuur en kregen ze een pretpakket!  

Na al die leuke avonturen, zotte ervaringen en nieuwe vrienden 

kwamen de mama’s en papa’s al om hun lieveling op te halen.  

Lieve kapoenen, hopelijk hebben jullie evenveel genoten van 

dit kamp als de leiding. Wij hebben ons ontzettend geamu-

seerd!  

Een stevige linker en veel liefs 

Goedhartig damhert, Kolibrie, Guitige beensnoek, Groothartige 

beermarter, Veelzijdig stokstaartje, Fuut, Palmtortel, Steltral en 

Lepelaar (onze namen moeten er niet meer bij, want de totems 

kennen jullie ondertussen ;) ) 
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Kabouters op kamp! 
Na het maandenlang wachten, was het hoogtepunt van het jaar 

eindelijk daar: KAMP! Dit jaar was het in het heuse Vikingdorp 

genaamd Jüventdorp. Na een rondleiding van koning Ragnar en 

zijn twee zonen konden de Kabouters zich eindelijk installeren 

in hun tent en daarna kon het kamp echt beginnen! 

Als eerste konden de Kabouters hun sjorvaardigheden die ze 

doorheen het jaar hebben aangeleerd bovenhalen bij het maken 

van een constructie aan de tenten. Doorheen het kamp stonden 

er een heleboel activiteiten gepland. Zo hebben de Kabouters 

hun eigenste Vikinguitrusting ineen geknutseld. Ook hebben de 

Kabouters hun grootste talenten bovengehaald zoals dansen, 

voetballen en toneelspelen om ons te voorzien van een gezelli-

ge televisieavond. Daarnaast hebben ze zich al dan niet geamu-

seerd tijdens de vettige spelletjes. Tijdens het groepsspel heb-

ben ze samengewerkt met kinderen uit andere takken om als 

echte Vikingen eilanden te veroveren. Vervolgens hebben de 

Kabouters de dag erna ook eens zelf mogen koken en hebben 

ze een overheerlijke pita gemaakt. Daarna hebben ze hun beste 

beentje voor gezet tijdens ‘De kolonisten van Scandinavië’ sa-

men met de welpen. De volgende dag was het eindelijk tijd voor 

1-daagse, ze hebben maar liefst 21 km gewandeld. Er was 

geen tijd om uit te rusten want de volgende dag zijn ze weer op 

pad gegaan om naar de zintuigenbelevenis ‘Houtopia’ te gaan. 

Het kamp vloog voorbij want de dag erna was het al de voor-

laatste dag en dat betekent maar één ding: bonte avond! De Ka-

bouters hebben hun beste dansbenen bovengehaald om te 

spetteren op ‘Vuurwerk’ van Camille.  
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Daarna kwam het kamp jammer genoeg op zijn einde en gingen 
de Kabouters huiswaarts. Wij (de leiding) hopen dat jullie er van 
genoten hebben en bedanken jullie voor het superleuke jaar! 
 
Een stevige linker, 
Bedrijvige Fret, Zachtmoedige Frankolijn, Zeepaardje, Scholek-
ster, Morsa en Lies. 
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Welpen op kamp! 
 

Op zaterdag 23 juni rond 12u kwamen de welpen aan op de 

kampweide. Met zeer veel zin in kamp genoten ze eerst van het 

toneeltje waar ze de twee prinsen en de koning Ragnar ont-

moetten. Met de hulp van de leiding installeerden ze zich en na-

dat ze gegeten hadden, sjorden ze een vikingnederzetting met 

een gamellenrek waar ze hun gamellen kwijt konden. Met veel 

enthousiasme begonnen ze in de avond aan hun eerste activi-

teit, het sluipspel. Hoewel het nog redelijk licht was buiten bo-

den de bomen genoeg duisternis voor het spel en vonden ze 

het allemaal een toffe activiteit. 

Een warm kamp vraagt om verkoeling, en wat is er beter dan 

een namiddag in de beek op zondag? Terwijl de zon op haar 

hoogste punt stond, volgden de welpen het pad tussen de bos-

sen en weides richting de vallei. Eenmaal beneden aangeko-

men, haalden ze hun vishengels boven en begonnen ze met 

volle moed en wat oud brood te vissen. De vishengels maakten 

ze in de voormiddag helemaal zelf met takken uit het bos! Het 

geduld van de meeste jonge vikinglui bleek toch wat van korte 

duur te zijn en al snel zaten ze zelf in het water. Enkelen bouw-

den een dal wat hogerop in de rivier, sommigen spetterden er 

op los in het water terwijl anderen ervoor kozen om uit te rusten 

in de schaduw van de bomen. Na twee uur waterpret was het 

tijd om 'de vis aan de haak te hangen' en de terugtocht richting 

Jüventorp in te zetten. 

Op woensdag vertrokken alle takken op een- of tweedaagse, 

waardoor de welpen en kabouters de kampwei voor hun alleen 

hadden. En wanneer de kat van huis is, dan maken de welpen 

en kabouters hun eigen pita! In de voormiddag werden ze om-

getoverd tot echte chef-koks met als resultaat een heerlijke pita.  
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  In de namiddag speelden ze het Kolonisten van Scandinavië 

spel! In de avond maakten we ons klaar voor de eendaagse. 

Ook dit verliep zeer vlot. De Welpen wandelden maar liefst 18 

kilometer, nog eens een dikke proficiat!! 

Vrijdag, na eendaagse kregen de welpen bij het ontbijt te horen 

dat ze een lunchpakketje moesten maken voor de middag. Ze-

nuwachtig en nieuwsgierig begonnen ze  te wandelen richting 

Houffalize waar hen een verrassing opwachtte. Niet wetende 

wat te verwachten stapten ze de deur binnen van Houtopia, 

waar ze eerst buiten konden spelen in de speeltuin. Later deden 

ze mee aan een activiteit die hun zintuigen zou testen en prikke-

len. Het verliep eerder rustig, maar de welpen vonden het als-

nog een toffe ervaring. Daarna kwamen ze in een ruimte waar 

ze zelf iets interactiever hun zintuigen konden prikkelen. In de 

namiddag aten ze gezellig aan de rivier samen met de kabou-

ters ijsjes tot ze plotseling iets opmerkten... Er zaten kreeften in 

de rivier! Allemaal tezamen gingen ze op jacht naar de rood-

kleurige diertjes en vingen ze er een heel aantal. Toen ze klaar 

waren gooiden we ze terug in het water. Na het kreeften van-

gen, liepen ze terug naar de kampweide  en zochten ze daar de 

schat namelijk een pretpakket die de leiding had verstopt. 

Wij vonden het een geweldig leuk kamp!! 

Een stevige linker,  

Jolige Simia, Verantwoordelijke Bergbever, Avontuurlijke Gol-

den Retriever, Das, Orang-Oetan en Cel 
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Pioniers op kamp! 
 

Afgelopen scoutsjaar met de pioniers was geweldig, mega tof 

en vooral onvergetelijk. Het is dan ook omgevlogen. Gelukkig 

stond het leukste van heel het jaar nog voor de deur, kamp! 

Met een grote koffer, een goed humeur en gezonde spanning 

vertrokken de pioniers vol enthousiasme richting Jüventdorp. 

Daar werden ze verwelkomd door echte Vikings. 

Het eerste wat op het programma stond was een shelter sjorren 

en hun eigen tent opzetten. Hierbij lieten ze zien dat ze echte 

pioniers waren.  

De eerste avond werden ze verdeeld in twee Vikingclans. In de-

ze clans gingen ze het elke avond opnemen tegen elkaar als 

echte Vikingen. Zo ontwierpen ze hun eigen Viking schild, ver-

overden ze elkaars vlag in een echte Vikingstratego en zochten 

ze een overheerlijke Vikingschat.  

Ook gingen we dit jaar weer op tweedaagse, voor sommige pio-

niers de eerste keer. Met stevige wandelschoenen, een rugzak 

met lunchpakket en fitte benen vertrokken we vol goede moed 

richting onze slaapplaats. Daar sliepen we allemaal samen in 

onze zelfgemaakte tent. De tweede dag trokken we er weer op 

uit, terug richting onze kampwei. ’s Middags smulden we van 

overheerlijke frietjes en een verfrissend ijsje. Daarna gingen we 

nog even wat uitrusten aan een beekje, om vervolgens de laat-

ste kilometers tot aan de kampwei te wandelen. Uiteindelijk had-

den we maar liefst 40 km gewandeld! 

Na twee vermoeiende dagen konden de pioniers genieten van 

welverdiende rust tijdens een voormiddag wellness en aten we 

’s middags super lekkere zelfgemaakte wraps. 
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Tijdens de laatste avond lieten de pioniers zien dat ze echte 

danseressen en acteertalenten waren tijdens bonte avond. Na 

de spetterende show met acts van alle takken was er nog een 

lichtjeskampvuur.  

Kortom het was een spetterend kamp, een top afsluiter van een 

mega leuk scoutsjaar! 

Een stevige linker, 

Onzelfzuchtige slangenhalsvogel, Ondoorgrondelijke berner 

sennenhond, Begeesterde schroefhoorngeit, Vink, Secretarisvo-

gel en Thibauld 
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Woudlopers op kamp! 
Tijdens ons kamp hebben we allerlei leuke spelletjes gespeeld. 
We speelden ook een spel doorheen heel het kamp, namelijk 
Knuffelgotcha. Hierbij mocht iedereen een knuffel uitkiezen na 
een spel. Die moesten ze zolang mogelijk proberen bijhouden 
terwijl de knuffel afgepakt mocht worden door andere leden. Al 
snel hebben we dit spel stopgezet aangezien onze Woudlopers 
te hecht waren geworden aan hun knuffel.  
 
Verder was het ook vooral een warm kamp. Dit zorgde er dus 
voor dat we een kleine wandeltocht hadden gemaakt naar een 
beek. Dit vonden de Woudlopers uiteraard geweldig! 
 
Ook een spel samen met de Pioniers kon niet ontbreken. Hier 
namen onze Woudlopers het op in een strijd waarbij ze dance 
battles, zang duetten en zoveel meer battles moesten doen!  
 
Hierna begon eindelijk onze tweedaagse! Deze twee dagen 
heeft elke Woudlopers zijn uiterste best gedaan en waren we als 
leiding heel trots op onze leden! De eerste dag hebben ze flink 
doorgestapt en hebben we een totaal van 30 km gehaald. Hier-
bij kon uiteraard een pauze met ijsjes niet ontbreken! De tweede 
dag hebben we ook nog een 14 km gewandeld. Dat geeft ons 
een totaal van ongeveer 44 km! De tweede dag hebben we ook 
nog frietjes gegeten en zijn we gaan zwemmen. Een top twee-
daagse dus!! 
 
Dit waren de hoogtepunten van het kamp van de Woudlopers. 
We willen nogmaals elke Woudloper bedanken voor het leuke 
kamp en vooral voor jullie inzet! Jullie waren GEWELDIG!!! 
 
Een stevige linker, 
Kameleon, Saki, Dingo en Thibo. 
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Jonggidsen op kamp! 
Na een fijn scoutsjaar sloten de Jong-gidsen hun jaar af met een on-

vergetelijk kamp!  

Na het aanmeren in Houffalize, lieten de Jogi’s al snel hun vikingkwali-

teiten zien. Met hier en daar een helpende hand van een Jong-

verkenner werd een grote shelter gebouwd. Ze hebben hun sjorkun-

sten dus helemaal onder de knie! ‘s Avonds sloten we af met een 

roof/sluipspel. Na een paar mislukte pogingen sloegen de Jogi’s er 

toch in het eindpunt te bereiken, ze haalden alles uit de kast om zo 

onherkenbaar mogelijk te zijn. 

De week vloog voorbij en plots was het al woensdagochtend. Met een 

goed gevulde tweedaagse rugzak vertrokken de Jong-gidsen op hun 

tweedaagse wandeltocht. Met Eline en Eléonore als kaartlezer beloof-

de het een goede editie te worden.  

Na een dag goed doorstappen, vonden we nog net voor de avond viel 

een slaapplaats, FJOE!! 

De Jogi’s wandelden maar liefst 53 km! Goed gedaan meisjes! Na 

tweedaagse legden we de Jogi’s in de watten met een luxe wellness, 

wat een topdag. 
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Naast leuke activiteiten hebben de Jong-gidsen ook veel gekookt. Als 

een volleerd keukenteam kookten ze heeeerlijke kampgerechtjes (oa. 

De super lekker puree fatal). Op het einde van de week aten we mini-

pizzaatjes, JUMMIE!! 

Last but not least sloten ze op bonte avond af met een mega coole 

rap.  

Lieve Jong-gidsen, wij hebben enorm genoten en 

vonden jullie een heel aangename, grappige en 

spontane groep. Jullie hebben er alle 7 echt een 

topkamp van gemaakt en het scoutsjaar 2021-

2022 als een hechte groep mooi afgesloten.  

 

Een stevige linker, 

Bruisende Spitsvogel, Ontembare Mustang, Saterhoen, Flore en Lola 
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Jongverkenners op kamp! 
De jong-verkenners hadden dit jaar weer een heel avontuurlijk, 

leerrijk en scoutesk kamp. Zo konden ze het beste uit zichzelf 

halen tijdens de 2-daagse. Voor vele was dit een van de eer-

ste keer kaartlezen. Na de 2de dag hadden ze maar liefst 63 

kilometer in hun benen zitten.  

 

 

 

 

 

 

 

Na enkele dagen sjorren hadden ze ook weer een pracht shel-

ter opgezet, dit was ook zeker niet de kleinste.  

Tijdens het sluipspel haalden iedereen zijn beste camoufla-

geskills boven. Keer op keer 

konden ze de leiding berei-

ken zonder herkend te wor-

den.  

Verder speelden ze nog een 

transactiespel, 24 uren spel, 

vettige spelletjes,… Al bij al 

was het dus een TOPkamp. 

Een stevige linker,  

Spinaap, Cavia, Vuursala-

mander, Herdsershond en Ian 



63 

 



64 

 

Givers op kamp!  

Het kamp van de Givers begon dit jaar al op 

een donderdag. Want ja, de Givers gaan 

met de fiets op kamp. We vertrokken vol 

enthousiasme, maar jammer genoeg zat 

het weer niet mee. Na een eerste natte 

fietsdag hadden we wel de 100 kilometer 

aangetikt. En zo was het tijd om een slaap-

plek te zoeken. Na goede onderhandelin-

gen van de leden/leiding hadden we een 

van de beste slaapplaatsen ooit gefikst.  

En wat voor één! We kregen een hele sporthal voor ons zelf. 

Een goede nachtrust hadden we zeker nodig en die hebben we 

ook gehad!  

De volgende ochtend vetrokken we uitgerust en na een stevig 

ontbijt, met heel wat goesting aan het tweede deel van onze 

fietstocht. We zaten nog 60 km van de kampweide verwijderd, 

maar die moesten we afleggen in het heuvelachtige Wallonië. 

Na zwoegen en zweten kwamen we uiteindelijk aan op de 

kampweide! Nogmaals een dikke merci aan onze volgauto’s!!  

 

En voilà het kamp was begonnen! 

Die avond hebben we onze tenten 

nog opgezet en begonnen we aan 

onze eerste activiteit van het kamp, 

namelijk KNUFFELGOTCHA! Een 

spel dat gedurende het hele kamp 

werd gespeeld, waarbij je jouw knuf-

fel moest beschermen voor leven en dood! 
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De volgende dag om 12u begon het langverwachte 72-urenspel. 

Hierbij leefden we 3 dagen in 2 dagen.  

 

 

We stonden midden in de nacht op 

(voor ons ’s ochtends) en startten de 

dag met een stevig ontbijt. Nadien 

speelden we Stratego en aten we 

als middagmaal hotdogs op een ho-

ger gelegen veld. Voor ons was dit ’s 

middags maar in de echte tijd was 

het 5 uur ’s ochtends wat zorgde 

voor een prachtig uitzicht dankzij de 

opkomende zon. 

 

 

En we hadden geluk want we moch-

ten nog langer genieten van deze 

zonsopgang, want Lou was haar zak-

lamp kwijtgeraakt!  

De foto’s  spreken voor zich!  

 
 
 
 
Verder in het 72-urenspel speelden we 
nog een quiz, highlandgames, pleinspelen, 
een stadsspel, een teambulding spel en tot 
slot gleden we van een bash op onze heu-
velachtige wei! 
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Vervolgens stond de 2-daagse op 
de planning! De Givers geraakten 
de eerste dag moeilijk uit de start-
blokken. Ze moesten enkele malen 
op kompas lopen en staken daarbij 
ook nog eens een rivier over waar-
bij ze genoodzaakt waren hun 
schoenen uit te doen. Na een moei-
zame eerste dag, liepen ze toch 35 
km. De slaapplaats was iets moeilijker te vinden dan bij onze 
fietstocht.  
De Givers sliepen uiteindelijk op een wei onder een bash. 
 
De volgende ochtend waren de benen sneller ingelopen en 
raasden de kilometers voorbij. Uiteindelijk, na een zeer lange 
dag en aankomst rond 11h ’s avonds waren de Givers er toch in 
geslaagd om maar liefst 75 km te wandelen. Super gedaan Gi-

vers,  de leiding is enorm trots op jullie!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

  
Doorheen het jaar hebben de Givers 
hard gewerkt aan onze kasactiviteiten, 
waaronder onze zeer succesvolle car-
wash. Met dit geld zijn we gaan kajak-
ken en hebben we een uitgebreide 
BBQ gedaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt, Givers voor dit fantastische kamp! Wij, de leiding heb-
ben er enorm van genoten en ons goed geamuseerd! 
 
 
Een stevige linker 
Baarlijk Nijlpaard, Daadkrachtige Zebra, Hert, Zeehond en Kay 
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Jin op kamp! 
Voor de Jin was juli een speciale maand: niet enkel hun laatste 
kamp als lid stond op de planning, het was ook eindelijk tijd voor 
ons buitenlands kamp naar Slovenië waar we een heel jaar 
naartoe gewerkt hadden!!  
 
Op drie juli stonden veertien enthousiaste leden en vier moge-
lijks nog enthousiastere leiding klaar aan de lokalen om te ver-
trekken richting Slovenië. En wat voor een topreis was dat!!!!  
 
De eerste vier dagen verbleven we op een camping in Bled, 
waar we bootjes huurden om het meer en het eilandje te ver-
kennen, de Vintgarkloof en het stadje Radovljica bezochten, 
gingen canyoningen en Lander zijn verjaardag vierden.  
 
Het tweede deel van onze reis brachten we door in Bohinj, waar 
we konden chillen bij het meer van Bled en een prachtige wan-
deling naar de Savica watervallen maakten. Ook werd het tijd 
voor een lekkere barbecue, maar er was er helaas geen aanwe-
zig in het huisje. Gelukkig stond er een barbecue in solden in de 
winkel, dus kochten we er maar eentje, die we Richard doopten. 
 
Het laatste deel van ons kamp vond plaats in Ljubljana. Hier 
verkenden we de stad, speelden we een influencer-stadsspel en 
genoten we onze laatste dag van wat afkoeling bij een meertje 
buiten de stad en vierden we Merle haar verjaardag!  
 
Na wat gedoe met enkele vervelende buschauffeurs die niet wil-
den stoppen voor ons en rennen achter bussen, geraakten we 
veilig en wel op de luchthaven, waar we helaas terug richting 
België vlogen, samen met Richard die we in onze bagage prop-
ten.  
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Maaaar niet al te veel getreurd, want slechts tien dagen later 

vertrokken we weer samen op pad, dit keer naar Houffalize 

voor het laatste kamp als lid. 

Hier deden we uiteraard nog activiteiten, zoals een stadsspel 

en een 24-urenspel. Daarnaast konden de Jin tijdens hun lei-

dingsstage twee dagen lang proeven van wat leiding zijn exact 

is. Van meegaan naar de hudo met de Kapoentjes tot helpen 

koken met de Jong-Gidsen tot een evaluatie meevolgen met 

de leiding, nu was het twee dagen voor echt. Gelukkig hoor-

den we van overal heel positieve commentaar wat betekende 

dat ze helemaal klaar zijn om leiding te worden!!!  

Naast al dat leiding zijn, deed de Jin nog een zeer straffe pres-

tatie: ze wandelden maar liefst 87 kilometer tijdens hun 24-

urentocht. Dat verdiende een beloning! Gelukkig had Richard, 

onze barbecue, de weg gevonden naar Houffalize en zo kre-

gen de Jin dus een heerlijke barbecue. 

Hun laatste kamp als lid werd traditioneel afgesloten met een 

bonte avond, waar de Jin hun acteertalent naar boven haalden 

en een gezellig kampvuuralternatief.  

Tijdens ons buitenlands kamp en het kamp hebben de Jin ook 

hun kleurentotem gekregen. Hieronder een overzichtje:  

- Goedlachs Markiezarood (Matteo) 

- Respectvol Pavowit (Lander) 

- Verrassend Pithayablauw (Pieter) 

- Assertief Saffraanrood (Justine) 

- Spontaan Grammaoranje (Liam) 

- Doordacht Malachietblauw (Mano) 
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 - Avontuurlijk Kamillegroen (Thibo) 

- Dromerig Marantablauw (Anna) 

- Onbevreesd Kameleonrood (Axel) 

- Koddig Koboldblauw (Ferre) 

- Ongedwongen Dageraadgroen (Arno) 

- Doelgericht Magmagroen (Sam) 

- Ondeugend Physalisgroen (Otto) 

- Optimistisch Lupinegeel (Robin) 

Lieve Jin, wij willen jullie enorm bedanken voor dit onvergetelijk, 

verbluffend en uitdagend scoutsjaar! Van het bakken van fri-

kandellen tot het scheppen van heerlijk geurende paarden-

stront, allemaal voor onze reis naar Slovenië. En wat voor een 

reis! Eentje om nooit te vergeten. We hebben onze grenzen 

verlegd en we hebben nog nooit zo hard gelachen. Bedankt 

daarvoor! 

 

We zijn er zeker van dat jullie allemaal fantastische leiding zul-

len worden en dat super gaan doen!! 

Een stevige linker 

Bedachtzame Collie, Attente Hop, Zorgzame Coscoroba en Au-

thentieke Bever  
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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:  
 
 

Verantwoordelijke Bergbever (Joris) 
Avontuurlijke Golden Retriever (Klaas) 
Goedhartig Damhert (Daan) 
Ondoorgrondelijke Berner Sennenhond (Ward) 
Attente Hop (Janne) 
Groothartige Beermarter (Lore) 
Veelzijdig Stokstaartje (Tom) 
Guitige Beensnoek (Seppe) 
Begeesterde Schroefhoorngeit (Simon) 
Vuursalamander (Nico) 
Saki (Youlian) 
Kolibrie (Keanu) 
Dingo (Bram) 
Emily Kolpers  

 
 
Voor al deze fantastische leidsters en leiders: D.A.N.K.U.! 
Tot snel! 
 

LAATSTE AFSCHEID 
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Na 11 jaar als lid en 5 jaar als leidster was het nu ook mijn 

beurt om een stapje naar voor te zetten. Met veel traantjes 

kijk ik terug naar talloze momenten. Van het kapoentje met de 

oranje crocs en het haarkapje naar de irritante puber die met 

de voeten van haar leiding speelde. Van gsm’s pikken tot ren-

nen voor een bak bier, van zeuren en klagen op tweedaagses 

naar het uitlopen van een 24-urentocht. Van mama Janne naar 

Zorgzaam Ochtendgloed Oranje naar Attente Hop. Van kleine 

kaboutertjes opvoeden tot puberale jins hun weg te laten 

gaan. Van vele feestjes tot het vinden van mijn grote liefde. En 

tot slot van een hechte vriendengroep naar één grote familie. 

 

Bedankt aan alle leiding en leden voor deze onvergetelijke mo-

menten! Scouts Juventa D.A.N.K.U! 

 

Attente Hop out  
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Een vraag die ik me afgelopen jaar veel gesteld heb, wellicht 
net zoals veel stoppende leiding 
die me voorgingen: wat doe ik nu op een zondag? Uiteraard is 
zondag voor velen een 
rustdag en tegelijkertijd die vervelende dag voor maandag, 
maar voor mij was het tot nu toe 
steeds een dag vol spel en plezier. Het was een dag waarop ik 
me kon amuseren en uitleven 
met mijn leden, of het nu fantasierijke kapoenen waren of 
halfvolwassen jin. 
 
Ik ben dan ook iedereen oprecht dankbaar, zowel alle leden 
als alle leiding, die deel 
uitgemaakt hebben van mijn negenjarig Juventa-avontuur. 
Dankzij jullie kan ik talloze mooie 
herinneringen en leerrijke levenslessen meenemen voor de 
rest van mijn leven, waarvoor 
een welgemeende D.A.N.K.U!!! 
 
Stoppen als leiding was voor mij een vreemd moment: je wilt 
het niet, maar je voelt toch aan 
dat het juiste moment is aangebroken. Het voelt ook niet als 
écht stoppen aan. Scouts was, 
is en zal altijd een belangrijk deel van mijn leven blijven. Met 
de Stam hoop ik een mooi 
vervolg te breien aan mijn onvergetelijke avonturen. 
 
Bedankt Juventa! En tot snel! 
 
Een stevige linker 
Avontuurlijke Golden Retriever 
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 M'n tijd bij Scouts Juventa was er één om nooit te vergeten: 11 
jaar gevuld met mooie, leerrijke en emotionele momenten. Al-
les opgeteld heb ik met m'n vrienden en leden maanden door-
gebracht aan de lokalen, op de Teut en op Ardense weiden. En 
natuurlijk een week in Hongarije met m'n geliefde 2002'ers. 

Op 11 jaar ging ik van nieuwsgierig jongetje dat altijd klaar 
stond om iets op te steken van z'n leiding, naar een leider die 
afgelopen kamp keer op keer stukjes van die kleine Youlian 
terugzag in z'n Woudlopers en daarbovenop voor de eerste 
keer met z'n zus aan het leidingsvuur kon zitten. Ik vermoed 
dat dat betekent dat de cirkel rond is :) 

Juventa, danku voor alle mooie momenten, en voor al wie na 
mij komt, geniet er nog van! 

Een stevige linker 

Saki 
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Beste ouders, leden en sympathisanten 
 
Jullie kennen mij als verantwoordelijke bergbever of misschien beter als 
Joris Ganne. Na 16 jaar scouting (10 jaar als lid en 6 jaar als leiding waar-
van bijna 4 jaar als groepsleiding) hang ik dit jaar mijn scoutssjaaltje aan 
de haak. Het was fantastisch, plezierig, leerrijk, aangenaam, verbindend 
en zoveel meer. Scouts heeft mij gevormd tot de persoon wie ik nu ben. 
 
Scouting steunt volgens Scouts &Gidsen Vlaanderen op 5 basispijlers: zelf-
werkzaamheid, engagement, medebeheer, dienst en ploegwerk. Hoewel 
deze nooit letterlijk benoemd worden was scouting voor mij een ideale 
mix van deze 5 eigenschappen. Scouting heeft me geleerd om samen met 
anderen én zelfstandig dingen op orde te krijgen en te gaan voor het bes-
te. Scouting heeft me geleerd dat een engagement één van de mooiste 
dingen van het leven is. En scouting heeft me geleerd dat anderen men-
sen helpen een soort van unieke voldoening geeft. Het zijn pijlers van mijn 
persoonlijkheid geworden die ik voor altijd zal meedragen. 
 
Ik kijk met plezier terug op de afgelopen 6 jaar als leiding waarvan 4 jaar 
als groepsleiding. Hoewel 2 van deze 6 jaren gekenmerkt werden door het 
welbekende coronavirus, waren mijn leidingsjaren, en mijn hoofdleidings-
jaren in het bijzonder, een waar hoogtepunt van mijn scoutscarrière. Ik 
heb vier jaar lang enorm veel plezier beleefd en voldoening gehaald uit 
mijn taak als groepsleiding. Het was me, even de grote woorden boven 
halen, een eer en een waar genoegen om deze taak op mij te mogen ne-
men. Van het organiseren van kampen (ja ook de coronakampen organi-
seren was tof) voor 200 kinderen en leiding tot het bijeenhouden van een 
50-koppige leidingsploeg. In die vier jaar als groepsleiding heb ik talloze 
fantastische herinneringen gemaakt en enorm veel dingen mogen bij le-
ren. Bedankt Juventa om mij die kans en het vertrouwen te geven en be-
dankt leiding om er samen topjaren van te maken. Een oprechte 
D.A.N.K.U voor alle fantastische herinneringen van de afgelopen 16 jaar. 
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Scouts & Gidsen Juventa Zonhoven was 16 jaar lang een belangrijk deel 
(leiding zijn is meer dan enkel de activiteit op zondagnamiddag) van mijn 
dagelijks leven. Of ik scouting ga missen? Ik zou liegen als ik nee zeg. Maar 
er is een tijd van komen en gaan. Het ga jullie goed Scouts Juventa Zonho-
ven. Succes en vooral veel plezier in het komende jaar! 
 
Een stevige linker 
 
Verantwoordelijke Bergbever (Joris Ganne) 
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We hebben er ongetwijfeld echt een top kamp op zitten! En er zijn er meer-

deren die zo denken, we vroegen aan een paar leden en leiding wat het 

beste moment op hun scoutskamp was.  

 

 

 

MIJN BESTE KAMPHERINNERING 

LOU MOONS—GIVER 
De keer dat we de zonsopgang waren 
gaan kijken vond ik heel fijn en de 
beste herinneringen zitten eigenlijk 
vooral in de kleine momentjes met de 
groep :).  

ONDOORGRONDELIJKE BER-
NERSENNSENHOND (WARD) - LEI-
DING 
Het leukste moment vond ik twee-
daagse met de pioniers! 

JEF CONINX—JONG-VERKENNER 
Mijn favoriete kampmoment was toen 
we samen met alle jong-verkenners 
onder een bache hebben geslapen op 
tweedaagse! 
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Afgelopen zomer, ergens diepverscholen in de bossen van 
Houffalize, is de totemraad weer samengekomen. Naar 
traditie werden er ook dit kamp een aantal nieuwe (voor)
totems uitgedeeld.   
 
Zo heet Liam nu Bruisende Spitsvogel, Jeroen Zachtmoe-
dige Frankolijn en Simon Begeesterde Schroefhoorngeit. 
Ken zal vanaf nu luisteren naar Ontembare Mustang. En 
Ten slotte heet Toon vanaf nu Daadkrachtige Zebra. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe totems: 
 
An-Sofie heet vanaf nu niet meer An-Sofie, maar      
Secretarisvogel 
 
De Secretarisvogel is eerder zwijgzaam. Toch kan hij heel 
enthousiast zijn en dit duidelijk laten merken. Hij is behulp-
zaam en ijverig en hij beschermt vooral de zwakkere 
soortgenoten. Deze trotse vogel reageert snel bij gevaar. 
Hij is verstandig en heeft veel inzicht. De Secretarisvogel 
is eerder gesloten tegenover vreemden, maar des te vrien-
delijker tegen bekenden.  
 
 

NIEUWE TOTEMS 
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Senne heet vanaf nu niet meer Senne, maar Orang-oetan 
 
Orang-oetan betekent letterlijk ‘bosmens’. Hij is gevoelig en 
zachtaardig. De Orang-oetan is vlug onafhankelijk. Hij is goed 
gehumeurd, speels, nieuwsgierig en op gezelschap gesteld. 
Op de grond lijkt hij onbeholpen. De Orang-Oetan heeft een 
mysterieuze blik en bewaart steeds een kalme waardigheid. 

Lorien heet vanaf nu niet meer Lorien, maar Vink 

Deze vlijtige en levendige 
zangvogel is gezellig, 
vreedzaam en vrolijk. In 
het algemeen is de Vink 
niet schuw, maar wel 
voorzichtig. Hij besteedt 
veel zorg aan de bouw 
van het nest en onder-
houdt het regelmatig. De 
Vink is opgewekt en 
trouw. Hij leert zijn typi-
sche zang van de oudere 
vogels  
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Deze gehoorzame hond voelt zich goed in groep, maar kan 
ook alleen zijn plan trekken. Deze sportieve doorzetter geeft 
graag het goede voorbeeld en zal daarom niet snel klagen. 
De Herdershond is leergierig, impulsief en daarom soms 
snel op zijn tenen getrapt.  
 

Siebe heet vanaf nu niet meer Siebe, maar Herdershond 

Ella heet vanaf nu niet meer Ella, maar Morsa 

Dit grote, sterke en in-
drukwekkende zeezoog-
dier met lange slagtanden 
leeft in de poolgebieden. 
De Walrus is een sociaal 
dagdier en hij is zeer 
gezellig. Hij verkiest grote 
groepen, zit graag dicht bij 
de anderen en heeft weinig 
vijanden. De Walrus is een 
genieter. Hij is gevoelig. 
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Deze wilde Australische hond blaft niet, maar communiceert 
via een wolfachtig gehuil. De Dingo is intelligent en zeer 
zelfstandig en daardoor moeilijk tembaar. Hij leeft in kleine, 
hechte families. Hij is een doorzetter bij het jagen. De Dingo 
is afwisselend actief en rustig. 

Bram heet vanaf nu niet meer Bram, maar Dingo 

 



83 

 
KALENDER 

September 2022 

 

Za 3: Papierslag 
Zo 4: Geen activiteit 
 
Zo 11: Startactiviteit (14u-16u30) 
 

Zo 18: activiteit (14u-17u) 
 

Zo 25: activiteit (14u-17u) 
 

Oktober 2022 

 

Za 1: Papierslag 
Zo 2: geen activiteit  
 
zo 9: activiteit (14u-17u) 
 
Zo 16: geen activiteit 
 

Vr 21: DAG VAN DE JEUGD-
BEWEGING 

Zo 23: geen activiteit (veldrit) 
 

Zo 30: Activiteit (14u-17u), 
pasta– en pizza take-away van de Jin 

 

November 2022 

 

Za 5: Papierslag 
Zo 6: activiteit (14u-17u) 
 
Zo 13: geen activiteit 
 

Zo 20: activiteit (14u-17u) 
 
Za 26: Winterbbq van de Jin 
Zo 28: activiteit (14u-17u) 

 
 

 

December 2022 

 

Za 3: papierslag 

Zo 4: geen activiteit  
 

Zo 11: activiteit (14u-17u) 
 

Zo 18: Activiteit (14u-17u) 
 

Zo 25: geen activiteit  
 

Januari 2023 

 
Zo 1: geen activiteit (nieuwjaarsdag) 
 

Za 7: Papierslag 

Zo 8:  geen activiteit  
 
Zo 15: activiteit (14u-17u) 
 
Zo 22: activiteit (14u-17u) 
 

Zo 29:  geen activiteit  
 

Februari 2023 

 

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

Zo 12: activiteit (14u-17u) 
 

Zo 19: geen activiteit  
 

Za 25: bieravond van de Jin 
Zo 26: activiteit (14u-17u) 
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Maart 2022 

 

Za 4: papierslag 

Zo 5: activiteit (14u-17u)  

 
Zo 12: EETDAG 
 
Za 18: Jinfuif 
Zo 19: activiteit (14u-17u) 
 

Zo 26: Activiteit (14u-17u) 
 

April 2022 

 

Za 1: papierslag 

Zo 2: activiteit (14u-17u) 
 

Zo 9: geen activiteit  
 

Zo 16: geen activiteit 
 

Zo 23: Activiteit (14u-17u) 
 
Zo 30: Activiteit (14u-17u) 
 
Mei 2022 

 

Za 6: 1ste  dag Meisjotterij 
Zo 7: 2de dag Meisjotterij 
 

Za 13: papierslag 

Zo 14: slotactiviteit (14u-17u) 
 

 

Kamp 2022: 

Za 22/07 – Zo 30/07  

(Kapoenen Za 22/07 – Woe 
27/07)  
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SPEELHOEKJE 
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 BELOFTELIED  

luister even  

wat ik zeggen ga 

(ik) doe mijn belofte 

beloof het, ja 

Ik kijk om me heen 

om dan verder te gaan 

hink, stap, spring 

Ik kom er aan 

Refrein: 

Ja ik ga achter mijn belofte staan 

als scout en gids wil ik daar voor gaan 

ja samen achter de belofte staan 

als scout en gids willen we daar voor gaan 

Ik zet me in 

voor iets groots of klein 

voor mijn groep 

wil ik er altijd zijn 

we kunnen veel meer 

daar geloof ik in 

schouders er onder 

we vliegen er in 

Refrein 

 



88 

 alleen met zijn allen 

met zijn allen alleen 

ontdekken een grotere wereld 

om ons heen 

Zo samen begrijpen 

waar het eigenlijk om gaat 

Een mooiere wereld 

Die lekker ronddraait 

want ik beloof... 

als scout en gids...(2x) 
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COLOFON 

Vierdeukermagazine is een uitgave van 

Scouts & Gidsen Juventa Zonhoven  

3520 Zonhoven - Kneuterweg 6 

 

Hoofdredactie: Zorgzame Coscoroba, Kame-

leon,  Steltral, Lepelaar, Vink, Nele 

Contact: 

vierdeuker@juventazonhoven.be 

Vierdeuker niet ontvangen? Contacteer de 

takleider van uw kind. 


