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Beste scout, gids, ouder en sympathisant, 

Ondertussen is het nieuwe jaar al goed gestart, maar toch kijken we 
in deze vierdeuker nog eens met veel plezier terug naar 2019. Het 
was een jaar met een enorm warme zomer. Maar zelfs het extreme 
weer kon ons niet verhinderen om er een geweldig kamp van te ma-
ken. Ook de weekends, de vele zonnige activiteiten en de nieuwe 
vriendschappen maakten van 2019 een topjaar!  

Het nieuwe jaar betekent natuurlijk ook namens de hele leidings-
ploeg de beste wensen voor jullie allemaal! Dat 2020 een jaar mag 
worden waarin we allen (scouteske) hoogtepunten mogen beleven 
en dat, scoutmoedig als we zijn, we vele nieuwe dingen mogen ont-
dekken en mogen leren.  

Natuurlijk kijken we in deze vierdeuker ook al vooruit. Haal de agen-
da er maar al bij want dit zijn evenementen die je echt niet mag mis-
sen in 2020: 15 februari bieravond, 1 maart eetdag, 14 maart jinfuus 
(de fuif van de jin), 2 en 3 mei meisjotterij en misschien nog wel het 
belangrijkste: het kamp. Voor de exacte data voor de verschillende 
takken verwijs ik jullie graag door naar onze website. Voor enkele 
praktische zaken voor het kamp zouden we graag jullie hulp vragen. 
We zoeken namelijk nog iemand die voor ons het transport van het 
materiaal kan regelen tegen een democratische prijs. Lees hier zeker 
meer over verder in de vierdeuker. En natuurlijk staan onze gewone 
activiteiten ook nog op de agenda.  

Bij deze wensen we jullie dan nog veel leesplezier en nogmaals onze 
beste wensen! 

Een stevige linker, 

Bergbever (Joris), Torenvalk (Ruben) en Bever (Frederik) 

V O O R W O O R D  
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J U V E N T A ‘ S    N E W F L A S H 

Hallo! 

ik ben Dakota, leiding van de tak kapo-
enen, en ik ben sinds 5 januari in Finland 
met de kamion aan het rijden als buiten-
landse stage. De stage houdt vooral in 
dat ik de werking leer kennen in een an-

der land. En ook de weersomstan-
digheden zijn hier verschillend en vooral 
veel kouder! 

Jammer genoeg moet ik de scouts 3 
maanden missen, maar na 6 april ben ik 
weer beschikbaar in m’n groep! Ik wens 
alle Jin veel geluk in hun stagemaand en 
tot 6 april!  

En ook dikke kusjes aan de Kapoenen! 

 

xx Yuwe Dakota x 

BEVROREN  
NIEUWSBERICHT  
BEREIKT  
BELGISCHE  
BRIEVENBUSSEN 
BRRRR…. KOUD! 
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Afgelopen weken hebben de lei-
ding van Scouts Juventa niet stil 
gezeten, zo werden er bijvoor-
beeld een aantal deuren geverfd 
en nieuwe rookmelders geplaatst.  
 

 

2020 al? Dan moeten we snel feest vieren! 

Opgeknapt staat netjes 
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Onze mede-vierdeuker redactrice vertoef-
de het laatste halfjaar van 2019 op Eras-
mus in Ierland. Nadat ze terug kwam van 
Ierland heeft ze beslist om toch niet meer 
door te doen met de scouts. Een gedreven 
en enthousiaste leidster als Tannekin gaan 
we absoluut missen, maar we zijn er zeker 
van dat ze nog vaak op scouts zal verschij-
nen! Bedankt voor alle mooie jaren als lid 
en als leiding, Bij!  

En het buitenlands kamp van de Jin gaat naar...  

WELKE STAD 
BEN IK? 

Valsspelers, blader nu naar het SPEELHOEKJE voor de oplossing! 

Afscheid van Bij (Tannekin) 
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 STEUN DE JIN 

Zoals jullie misschien al weten gaat de Jin op buitenlands 
kamp naar Portugal (Lissabon). Om dit te kunnen bekosti-
gen organiseren wij in 2020 nog een aantal kasactiviteiten 
die onze enthousiaste leden zelf zullen voorstellen:  
 
 

BLIJF OP 14/03/2020 NIET 
THUIS ZITTEN EN KOM NAAR 

JINFUUS IN DE KWINT 

KOM NAAR ONZE BIER-
AVOND IN DE LOKALEN 

OP ZATERDAG 
15/02/2020!!!  
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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 zaterdag 

van de maand vanaf 8.00 uur met de leiding van Scouts Juventa Zon-

hoven het papier op in Termolen. We zullen de papierslagen altijd op 

onze site en met borden langs de weg aankondigen. Uiteraard hoe-

ven leden niet aanwezig te zijn op de papierslag. De volgende papier-

slag wordt georganiseerd op 5 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 november Za 7 maart     

Za 7 december    Za 4 april 

Za 4 januari    Za 9 mei 

Za 1 februari    Za 4 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! 

PA P I E R S L A G  
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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 contactere  

• via volgende e-mailadressen: 

 

kapoenen@juventazonhoven.be jonggidsen@juventazonhoven.be  

kabouters@juventazonhoven.be  jongverkenners@juventazonhoven.be  

welpen@juventazonhoven.be givers@juventazonhoven.be  

pioniers@juventazonhoven.be  jin@juventazonhoven.be  

woudlopers@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 Machiels: toon@juventazonhoven.be 

   Toon Telen: toon-t@juventazonhoven.be 

   Lander Fraiponts: lander@juventazonhoven.be 

   Lander Carmans: lander-c@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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Het nieuwe scoutsjaar is al weer halfweg, 

maar dat betekent niet dat het al gedaan is! 

Kapoenen, zorg er maar voor dat je de rest 

van dit ongelooflijk leuke jaar niet mist! We 

zullen al eens een kijkje nemen naar de acti-

viteiten die al geweest zijn. We startten het 

jaar met het grote Lion-Kingspel. Hier moes-

ten de kapoenen Simba helpen met het zoe-

ken van zijn papa, onderweg kwamen we alle 

vrienden van Simba tegen en deden we een 

opdracht om zo steeds dichter bij Mufasa te 

geraken, het is de kapoenen natuurlijk gelukt om Simba te helpen. 

Daarna was het de beurt aan de 101 Dalmatiërs. De kapoenen moes-

ten exact 101 opdrachten doen om alle hondjes te redden uit de han-

den van Cruela de Vil. Het was spannend, 

maar de kapoenen hebben hen net op tijd 

allemaal kunnen redden. Natuurlijk konden 

we ook de 3 biggetjes niet vergeten. De ka-

poenen moesten een zo stevig mogelijk 

kamp bouwen (al eens oefenen voor op 

kamp ;) ) zodat de wolf hen niet kon pakken. 

Urenlang bouwden ze de beste kampen en af 

en toe was de wolf toch daar. Ze konden hem 

dan al van ver horen: ‘Vie va, vo, vaar, wie 

zijn huisje is al klaar’. De wolf probeerde de 

‘biggetjes’ op te eten en dan konden ze een 

opdracht doen  

T A K V E R S L A G E N 

K A P O E N E N 
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om zo terug naar hun kamp 
te mogen gaan. Wat was dat 
een spannende activiteit, 
maar goed dat onze kapoe-
nen al zo goed konden bou-
wen. Om te kijken wie de 
snelste en sterkste kapoen 
was, kwam de sportwagens 
Cars eens kijken. De kapoe-
nen moesten opdrachten 
tegen elkaar doen, om zo de 
meeste punten te verzamelen. Het was een snelle race, maar alle ka-
poenen hebben heel hard hun best gedaan. Natuurlijk moesten we 
ook eens de kennis van onze kapoenen testen en dat deden we aan 
de hand van de grote Disney quiz. De kapoenen waren ons te slim af, 
ze wisten te veel, waardoor we zelfs heel wat opdrachten moesten 
bijmaken. Er waren vragenrondes maar ook doerondes, zodat de ka-
poenen afgemat thuiskwamen :). Hoe konden we ook twijfelen aan 
onze kapoenen, natuurlijk zijn ze zo slim! Begin december hielden we 
een gezellige filmavond. Een Sinterklaasfilm kon dan ook niet ontbre-
ken! De kinderen keken met volle bewondering naar het grote 
scherm, met wat om te snoepen erbij, zelfgemaakte popcorn en par-
tysnacks! De laatste activiteit moesten de kapoenen Anna van Frozen 
helpen zoeken naar Elsa. Onderweg kwamen ze verschillende vrien-
den tegen en deden ze opnieuw opdrachten tegen hen, om zo Elsa 
terug te vinden. Onze goede speurneuzen hadden haar al snel gevon-
den! Tot nu toe hebben we al een heel leuk jaar achter de rug! Er vol-
gen nog veel supertoffe activiteiten, dus, kapoenen, zeker blijven ko-
men!  
 

Een stevige linker,  
Bestendige Neushoorn, Bij, Keanu, Dakota, Beermarter, Jindra, Daan, 

Félie, Britt en Ken  
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K A B O U T E R S 

 
De afgelopen maanden zijn de kabouters elke zondag druk bezig ge-
weest. Ze deden allemaal hun best in het Lion-Kingspel, de pisquiz, 
het pannenkoekenspel, ketsen en het binnen-de-minuutspel. Ze leer-
den sjorren, kaartlezen en vuur maken en behaalden zo hun welver-
diende kabouterdiploma.  
Het hoogtepunt was uiteraard het weekend, waarvoor we met z’n 
allen naar de kabouterzoo trokken. Daar maakten de kabouters over-
heerlijke petit-beurretaart, bouwden ze de grootste en mooiste die-
rentuinen en lieten ze hun dancemoves zien op het fuifje. 
We sloten dit jaar af met een gezellig kerstfeestje. 
 
Een stevige linker, 
Bergbever, Jan, Thibauld, Ranya en Fien 
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W E L P E N 

  
Dit jaar zijn de welpen als groep heel enthousiast gestart. 
Na het kennismakingsspel bleken ze een heel gezellige bende te vor-
men die enorm goed kan samenspelen en samenwerken. 
Tijdens de activiteiten durven ze zich ook al eens als stoere kereltjes 
tonen die echter eerlijk en oprecht zijn. 
Verder houdt deze bende van buiten ravotten, spelletjes spelen en 
ook een beetje (veel) van uit de bol gaan. 
De laatste activiteit van 2019 zit er alweer op; de leiding kijkt al uit 
naar 2020!!! 
 
Een stevige linker 
Uitgekiende Manoel, Damhert, Beensnoek, Nore, Simon, Lara, Ellen 
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P I O N I E R S  

Om het scoutsjaar goed van start te laten gaan begonnen we de 
eerste activiteit met kennismakingspelletjes waarbij ze in groepen 
samen moesten werken om verschillende opdrachten te winnen. 

 
Begin oktober deden we een suiker- en zouttocht waarbij ze op ver-
schillende plaatsen moesten proeven uit een zakje met suiker of 
zout om te bepalen welke richting we uit moesten gaan. Tijdens de 
tocht kregen ze ook verschillende opdrachten die ze moesten volt-
ooien voordat ze verder mochten wandelen.   
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Welke groep kan Limburg veroveren ? Dat was de vraag bij het spel 
waarbij ze in 2 groepen moesten proberen zoveel mogelijk steden 
in Limburg te veroveren. Bij elke stad hoorde een opdracht die ze 
tegen elkaar moesten uitvoeren en het team dat won mocht zijn 
deel inkleuren op de kaart.  
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Tenslotte hielden we ook nog een leuke filmavond en hebben de 

pioniers veel verkocht tijdens de speculaasverkoop.  

Een stevige linker, 

Stokstaartje, Jeroen, Nico, Nikola en Lander 
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W O U D L O P E R S  

 
We zitten al in het mid-
den van het scoutsjaar, 
maar de woudlopers heb-
ben ondertussen al vier 
fantastische maanden 
achter de rug. Tijdens de 
eerste activiteiten leer-
den ze elkaar goed ken-
nen en speelden we een 
paar ‘gewone’ scoutsspel-
len. Maar dat was snel 
voorbij toen we tijdens de 
derde activiteit een heuse 
commandotocht door-
kruisten in koppels van 2, 
waarbij er hard werd ge-
streden voor de eerste 
plaats. Ze klommen over 
meerdere obstakels en 
gingen zelfs in de regen 
door de beek.  
Na deze zware activiteit was het tijd voor iets anders: de scouts-

technieken leren kennen en gebruiken in de vorm van een esta-

fette. Zo sjorden de woudlopers en maakten ze vuur om uiteindelijk 

hun groep naar de overwinning te brengen. 
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Ook hebben ze een heleboel speculaas verkocht voor Sinterklaas, met 
die opbrengsten gaan we zeker wat leuks doen op kamp. Tijdens de 
woudloperskeuken hebben ze lekker kunnen koken en daarna hun 
buik volgegeten zoals het er aan toe gaat op kamp.  
Ten slotte kijken we ook uit naar de hulp van onze Jin Bram geduren-
de maand januari. 
De leiding kijkt al volop uit naar het tweede deel van het scoutsjaar en 
het weekend (dat zal doorgaan 20-22 maart) maar ook uiteraard het 
kamp.  
 
Een stevige Linker, 
Zachtaardige Spreeuw, Dwalende Schorpioen, Liam, Kay, Youlian,  

Flore en Sara 
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J O N G G I D S EN 

 
Lieve Jong-gidsen 

Wat zijn jullie een enthousiaste groep! 

Dat vonden we al van bij de start van het scoutsjaar en dit hebben 

jullie alsmaar meer bevestigd.  

We begonnen het jaar met een kennismaking. Hierbij verwelkomden 

we ons eerste nieuwe lid: Lien, een super-lief maar tegelijk ook dap-

per meisje (dit bewees ze op de Trophy)!  

Een week later begon het scoutsjaar voor ‘echt’. In het zonnetje 

speelden we zeeslag. Jullie streden als stoere, VROUWELIJKE mari-

niers. De strijd was spannend maar uiteindelijk was deze toch gestre-

den. Omdat bij ons het moto ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugde’ 

geldt, hielden we een vriendinnetjesdag. En ja hoor, daar stond San-

dy! Een echte giecheltrien waarvan je onmiddellijk vrolijk werd.  

Opnieuw gingen jullie de strijd aan, maar dit keer om de titel 

‘Winnaars van Go IV’ te winnen. Dit deden jullie door te graven totdat 

de patrouillekist onder de balk doorging en door een koord door te 

branden zodat de peddel naar beneden viel. Vervolgens moesten jul-

lie met die peddel in de vijver kajakken om daarna dé fakkel te doen 

branden.  

Daarnaast speelden jullie ook het kruiswoordkwar-

tettensuperheldenspel. Dat was een spel dat jullie 

niet drie keer na elkaar konden zeggen zonder je te 

verspreken.  

Wie zegt dat meisjes niet stoer zijn? Jullie hebben 

het tegendeel bewezen! 
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 Helaas was niet iedereen even dapper wanneer er een spel in het bos 

moest gespeeld worden na een enge film bij Halloween. Ook zij met 

veel lawaai waren voor een tijdje muisstil ;).  

Maar eind goed, al goed… Freddy Krueger heeft jullie niet te pakken 

gekregen.  

Om al een beetje te leren koken voor op kamp, 

hebben we Masterchef gespeeld. Jullie waren de 

kokkinnen en serveesters; de leiding was de jury. 

Om eerlijk te zijn hadden we erger verwacht dan de 

iets te gezoute soep en de kip waar de hele pot 

met kippenkruiden op was gevallen.  

Niet te vergeten, het hoogtepunt tot nu toe: de 

Jonggiver Trophy. Dit is een evenement dat georgan-

iseerd wordt door onder andere Gouw Limburg. We 

hebben tegen verschillende ploegen van andere 

scoutsgroepen uit Limburg gestreden. Samen met de 

Jong-Verkenners namen wij hieraan deel. Jammer 

genoeg hebben wij niet gewonnen, maar eindigden 

we welnog op een 7de plaats! 

Wij waren in ieder geval op ieder van jullie zeer 

trots! 

Tot slot, lieve meisjes, een Gelukkig Nieuwjaar! 

Spring, duik, ga compleet kopje onder! 

Het levert altijd meer op dan wanneer je wacht 
op een wonder. 

Een stevige linker 
Onzelfzuchtige Slangenhalsvogel, Haan, Collie en Coscoroba 
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J O N G V E R K E N N E R S 

Overwinning op de 

Jong-Givertrophy 

Scoutstechnieken 

 verbeteren 

De Teut onveilig  

maken tijdens de  

commandotocht 
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Sterrenmenu koken tijdens woudloperskeuken 

Strijden voor overwinning tijdens expeditie Robinson 

De leiding kijkt alvast uit naar de rest van het jaar! 
Een stevige linker, 
Toon, Torenvalk, Fret, Nijlpaard,   Briek 
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G I V E R S 

Voor de meeste givers was het nieuw om in een gemengde groep 
terecht te komen, maar deze gezonde mix van ervaren tweedejaars 
en frisse groentjes zorgt voor een grote, gezellige groep met het 
nodige lawaai en enthousiasme. 
 
Hun leiding kon alvast niet wachten op de eerste activiteit dus wer-
den de leden al in het geheim uitgenodigd op Facebook, maar he-
laas waren het foute namen dus wisten onze lieve givers nog niet 
wie hun leiding was. Al snel volgde de eerste activiteit. Nadat ze 
verschillende opdrachten uitgevoerd hadden wisten ze eindelijk wie 
hun leiding was: Hop, Koala, Golden Retriever, Berner Sennenhond 
en Bever.   
 
Dit jaar gaan we met de fiets op kamp dus hebben onze Givers hun 
benen al moeten trainen. Zo hebben ze meteen een fietstocht door 
Zonhoven afgelegd met daaraan een Instagramspel gekoppeld. De 
weken voor de activiteit van dit spel moesten ze zo veel mogelijk 
volgers halen op hun Instagrampagina’s. En ja, onze givers hebben 
bijna 1.000 volgers bereikt. Ze moesten op verschillende plaatsen in 
Zonhoven foto’s maken met hun team en wie de meeste volgers en 
likes had, die won het Instagramspel. De volgende activiteit hebben 
we samen met de jin gespeeld, namelijk het puberspel, hopelijk we-
ten jullie nu al wat meer over het puberleven.  
 
De givers werden uitgenodigd op een spannende Halloweenactivi-
teit. We keken de film Annabel Creation en namen de leden mee 
naar Bokrijk voor een griezelige tocht. Onze tocht ging echter niet 
meer door omdat men aan het jagen was op everzwijnen. Helaas, 
of misschien een geluk voor enkele bange givers? We sloten de 
avond af met enkele humoristische afleveringen van South Park. 
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Tijdens de examens hebben we enkele ontspannende avondactivi-
teiten gedaan. De givers speelde het ‘Terroristenspel’ waarbij de 
Teut werd verdeeld in verschillende steden. De politie moest zo 
snel mogelijk de terroristen uitschakelen voor zij alle steden ge-
bombardeerd hadden. Helaas ging de Winterlandactiviteit niet 
meer door dus hebben we onze leden uitgedaagd met enkele plein-
spelen.   
 
Op de laatste activiteit van 2019 hebben de Givers hun ware kook-
kunsten mogen tonen maar ook hun scouteske vaardigheden, zoals 
sjorren. De kookkunsten zullen we nog wat meer oefenen tijdens de 
leefweek (peper en zout zullen we best aan de leiding overlaten...). 
De leiding is nu ook weer voltallig want na een half jaar in het kou-
de Finland te zitten,  mogen we ook Klaas weer verwelkomen in on-
ze leidingploeg. Welkom terug, Golden Retriever!  
 
Wij kijken alvast uit naar onze leefweek waarbij onze leden een 
week mogen verblijven in de scoutslokalen. Beste ouders, schrijf 
alvast 30 januari om 20u30 in jullie agenda want dan houden wij 
een infoavond over deze leefweek.  
 
Een stevige linker 
Vredelievende Koala, Golden Retriever, Berner Sennenhond, Bever 
en Hop 
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J I N  

Het jinjaar begon al eerder dan het gewone 

scoutsjaar. We vlogen erin met het spetterende 

wie-is-het ontdekkingsspel waarbij de 7 enthousi-

aste leden hun fenomenale leiding te weten kwa-

men. Lang moesten we elkaar niet missen want 

de week erna kwamen de eerste centjes al bin-

nen tijdens het evenement ‘film in het bos’. We 

bleven niet stilzitten, nee, de week erna was er al 

de overheerlijke hotdogverkoop tijdens de eerste 

activiteit. Nog meer 

centjes verdienden we op het festival Hip 

Hup Hooray. Centjes verdienen was natuur-

lijk niet het enige wat we deden, we hebben 

ook heel wat toffe activiteiten gedaan. We 

ontmaskerden de mol onder de jin. We 

speelden het grote puberteitsspel samen 

met de givers, een levende ganzenbord waar 

ze zelf de opdrachten moesten maken. De jin 

haalden hun beste 

kookskills boven tijdens masterchef, de ou-

ders mochten daar dan van komen proeven 

terwijl de leiding wat meer uitleg gaf over 

het jaar.  
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Tijdens het amuseren werkten we ook na-
tuurlijk: we zochten sponsors, we organi-
seerden een spaghettiedag, hielpen de chi-
ro met het afbreken van Hololool en we 
hielden een gezellige winterbbq. Op 6 de-
cember liet Sinterklaas een cadeautje voor 
de jin achter dat ze pas konden verdienen 
als ze konden winnen van de leiding met 
ketsen (wat helaas ook is gelukt). Vervol-
gens testten we hun kennis met de Slimste 
Mens, we kwamen samen voor een gezellig 
kerstfeestje en we sloten de maand decem-

ber af met een spelletjesavond. In de maand 
januari zullen de jin leidingsstage doen bij de 
andere takken, wat ze zeker heel goed gaan 
doen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Om af te sluiten lichten we al een tipje 
van de sluier op: dit jaar gaan we op 
buitenlands naar PORTUGAL!!!! 
 
Een stevige linker, 
Bezielde Chimpansee, Konijn en Simia 
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K L A A S  I N  F I N L A N D  

Het afgelopen trimester is leider Klaas op Erasmus gegaan naar het 
koude Finland. Om de jeugdbeweging niet te hard te moeten mis-
sen, heeft hij daar een scoutsgroep opgezocht, waar hij vier maan-
den lang leiding mocht zijn van een gemengde tak van kabouters en 
welpen. Wij vroegen ons af hoe het daar allemaal in zijn werk gaat. 
 
Hoe ben je in contact gekomen met scouts in Finland? 
Ikzelf ben in contact gekomen met hen dankzij Silke, die groepslei-
der is van haar scoutsgroep in Gent. Ze vertelde me dat het niet 
simpel was om in contact te komen met een scoutsgroep van 
Joensuu. Er zijn er namelijk elf, maar haar eerste mails waren zon-
der succes. Uiteindelijk na enkele pogingen om contact te leggen en 
informatie te krijgen konden we Riikka gaan helpen met haar 
scoutsactiviteiten. 
 
Doen zij even scouteske activiteiten als wij? 
Ook bij de Finse scouts is het scouteske inderdaad een belangrijk 
onderdeel. Ze genieten zeker zo hard van een kampvuur, zeker bij 
de koude temperaturen, en kunnen ook allemaal sjorringen leggen. 
Op een leidingsactiviteit hebben we allerlei leuke dingen gedaan als 
een oriënteringsspel, bakken in de hoogte blijven opstapelen zon-
der er af te vallen en natuurlijk een saunasessie met het bijhorende 
ijszwemmen.  
 
Is er een groot verschil tussen de scouts daar en hier? 
Er zijn natuurlijk (kleine) verschillen maar de algemene insteek van 

scouting blijft hetzelfde als in België. Een van deze verschillen is dat 

de activiteiten doorheen de week plaatsvinden. Elke tak heeft een 

eigen moment in de week waarop hun activiteit plaatsvindt. De 

leeftijdsgroep die ik volgde had hun activiteit elke donderdag van 

17u tot 18u (of soms tot later in de avond). De duur van de activitei-

ten is dus ook verschillend. 
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Hebben ze daar typische 
activiteiten, aangepast 
aan het weer? 
De activiteiten die wij 
hebben gedaan waren verrassend gelijkend op de onze. Er is een 
gezegde in de noordelijke landen: er bestaat geen slecht weer, en-
kel slechte kleding. Met deze mentaliteit spelen ze dus ook gewoon 
buiten, met de bijhorende sneeuwgevechten. Het ijszwemmen met 
de sauna is wel een typische activiteit, ook voor de kleinere kin-
deren.  
 
Dragen zij ook een uniform? 
Uiteraard! Al lijkt die voor ons eerder formeel. Op de foto kan je 

Riikka (rechts) zien met haar scoutsuniform. Ze dragen dus een 

blauw hemd met een riem en hun sjaaltje is een combinatie van 

rood en zwart. Hun groet is trouwens ook anders, zoals je kan zien 

op de foto. Ze heeft me wel verteld dat ze dat eigenlijk niet aan-

doen tijdens de activiteiten, maar eerder gebruiken voor gelegenhe-

den als groepsraden en dergelijke. 

“Er is een gezegde in de noordelijke landen: 
er bestaat geen slecht weer, enkel slechte 
kleding.“ - Golden Retriever. 
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SPEELHOEKJE 

 

Psst… het is Lissabon! 
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KALENDER 

September 2019 
 
Za 7: Papierslag 
Zo 8: Geen activiteit 

 
Zo 15: Startactiviteit 
 
Zo 22: activiteit (14u1-7u) 
 
Zo 29: Geen activiteit 
 

Oktober 2019 
 
Za 5: Papierslag 
Zo 6: activiteit (14u-17u) 

 
zo 13: activiteit (14u-17u) 
 
Vr 18: DAG VAN DE JEUGDBEWE-
GING 
Zo 20: geen activiteit 
 
Zo 27: Activiteit (14u-17u) 
 

November 2019 
 
Za 2: Papierslag 
Zo 3: activiteit (14u-17u) 

 
Zo 10: geen activiteit  
 
Zo 17: activiteit (14u-17u) 
 
 
Zo 24: activiteit (14u-17u) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zo 22: Activiteit (14u-17u) 
 

Zo 29: Activiteit (14u-17u) 
 
 
 
Januari 2020 
 
Za 4: Papierslag 
Zo 5:  Activiteit (14u-17u) 

 
Zo 12: geen activiteit 

 
Zo 19:  activiteit (14u-17u) 
 
Zo 26:  Activiteit (14u-17u) 
 
 

Februari 2020 
 
Za 1:  Papierslag 
Zo 2: geen  activiteit 
 
Zo 9:  activiteit (14u-17u) 
 
Zo 16: activiteit 
 
Zo 23: geen activiteit 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kamp 2020: 

Vrij 24/07 – za 01/08  

(Kapoenen Vrij 24/07 – Woe 
29/07)  
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Maart 2020 
 
Zo 1: Eetdag 
 
Za 7: papierslag 
Zo 8: Activiteit (14u-17u) 

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

Zo 29: Activiteit (14u-17u) 
 

April 2020 
 

Za 4: papierslag 

Zo 5: Geen activiteit 
 

Zo 12: Geen activiteit 
 

Zo 19: Activiteit (14u-17u) 
 

Zo 26: Activiteit (14u-17u) 
 
Mei 2020 
 

Za 2: 1ste dag Meisjotterij 
Zo 3: 2de dag Meisjotterij 
 

Za 9: papierslag 
 

Zo 10: geen activiteit 
 

Zo 17: slotactiviteit (14u-17u) 

Ben jij ook al aan het trainen? Of supporteren? Maak je klaar voor… 
 

!    MEISJOTTERIJ   2020   ! 

Voetbalweekend ten huize Juventa van 2-3 mei 2020 
Meer info zie juventazonhoven.be  
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Nu 2020 begonnen is, komt het hoogtepunt van ieder scoutsjaar weer 
dichterbij en voor dat fantastische kamp vragen wij jouw hulp!  
 
Om al het materiaal (tenten, sjorbalken, kookgerei…) ter plaatse te 
krijgen maken we gebruik van vier containers die we zorgvuldig inla-
den.  We zijn nog op zoek naar een transporteur die deze containers 
voor een scoutesk prijsje kan transporteren naar onze kampweide in 
de Ardennen. Concreet gaat het om: 
 
• 4 afzetcontainers van 30m³ 
• Enkele rit = ca. 100km 
• Oprijden: liefst zaterdag en/of zondag 18-19 juli 
• Terugrit: zondag en/of maandag 2-3 augustus 

 
Zie je dit wel zitten of ken je iemand die dit eventueel zou willen en 
kunnen doen? Heb je bijkomende vragen? 
Aarzel dan niet om te mailen naar hoofdleiding@juventazonhoven.be 
 
Alvast bedankt! 

VACATURE:  

Transporteer onze kostbare materialen naar de kampweide!  

mailto:hoofdleiding@juventazonhoven.be
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COLOFON 

Vierdeukermagazine is een  uitgave van 
Scouts & Gidsen Juventa Zonhoven  

3520 Zonhoven - Kneuterweg 6 

 

Hoofdredactie: Coscoroba, Bij, Simia, Fien 
en Lara 

Contact: 
vierdeuker@juventazonhoven.be 

 

Vierdeuker niet ontvangen? Contacteer de 
takleider van uw kind. 


