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Beste scout, gids en sympathisant, 
Hier zijn we weer! Het nieuwe scoutsjaar kan in Zonhoven voor de 
39e keer uit zijn startblokken schieten. Dit jaar gaan we met het the-
ma scoutmoedig vele uitdagingen tegemoet. Zowel leden als leiding 
worden uitgedaagd te gaan voor avontuur: op verkenning durven 
springen of tuimelen en het risico nemen even te verdwalen, om na 
vallen en opstaan – misschien mét blauwe plekken – te landen met 
uitzicht op het onverwachte en dat allemaal samen, onderweg met 
elkaar. 
 
In deze Vierdeuker blikken we onder andere terug op het warme, 
maar fantastische kamp in Melreux en we stellen met trots onze lei-
dingsploeg voor die dit jaar maar liefst 51 enthousiaste leiders en 
leidsters telt. Een heel jaar lang gaan we samen met de leden 
scoutmoedig op pad zodat het voor ieder van ons een jaar wordt om 
nooit meer te vergeten. Dit met onvergetelijke zondagen, fantasti-
sche (soms slapeloze) weekenden en een kamp om ‘ù’ tegen te zeg-
gen. Verder in deze Vierdeuker nemen we afscheid van maar liefst 
elf (!) leiding. Bij deze nogmaals een oprechte D.A.N.K.U voor al die 
jaren van tomeloze inzet en engagement! 
 
Houd deze Vierdeuker goed bij want dit is hét belangrijkste exem-
plaar van het jaar. Hier vindt u namelijk alle informatie terug om ons 
te contacteren samen met de kalender. 
 
Wij, de voltallige leidingsploeg, wensen al onze leden en leiding een 
spetterend scoutsjaar toe. Dat jullie nieuwe wegen mogen ontdek-
ken en de waarden van een scout en gids met jullie kunnen meedra-
gen. Veel plezier dit jaar! 
 
Een stevige linker, 
De hoofdleiding, 
Bergbever (Joris), Torenvalk (Ruben), Bever (Frederik) 

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.  
 

Klaas en Tannekin op Erasmus 
 

We zullen Klaas en Tannekin moeten missen op de scouts tot 
Kerstmis. Ze gaan allebei op Erasmus, Klaas studeert in Finland 
en Tannekin in Ierland. 
 
 
 
 

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

Het kamp valt anders dit jaar  
 
OPGELET! Onze kampdagen houden een ‘position 
switch’ en vallen anders dit jaar: 
 
Kamp 2020: 
 Vrij 24/07 – za 01/08 (Kapoenen Vrij 24/07 –  
Woe 29/07) 
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Vervoer op kamp: 
 
Voor komende scoutskampen zoe-
ken wij nog transport om ons ma-
teriaal veilig tot op de kampplaats 
te brengen. Ben je zelf een enthousiaste vrachtwagenchauffeur? 
Of ken je iemand die ons uit de nood kan helpen? Aarzel dan niet 
en geef een seintje aan de hoofdleiding:  
hoofdleiding@juventazonhoven.be 
Daarnaast willen we Rudi Vaes nog eens bedanken voor het ver-
voer dit kamp. 
 
 

 
 

Frederik wordt assistent- 
hoofdleider. Braaf zijn allemaal! 

 
Welkom Kay! Juventa heeft  
er een nieuwe leider bij. 
 

 
De burgemeester wil ook nog iets zeggen: 

Uheum, Uheum, 
Aan allen die zich al hebben ingeschreven: PROFICIAT! Aan allen 
die zich nog moeten inschrijven: OOK PROFICIAT!  
 
Maaaaar... vergeet je zeker niet in te schrijven.  
Hoe je je moet inschrijven kan je terug vinden  
op de website: 
http://www.juventazonhoven.be/inschrijven 

2 X NIEUW 
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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:  
 
SPAGHETTIDAG 
Op 20 oktober 2019 organiseert de Jin 
een spaghettidag aan de scoutslokalen. 
Kom smullen van een overheerlijke spa-
ghetti!  

 
 

JINTERBBQ 
De winterbbq zal dit jaar doorgaan op 30 november 2019 aan de 

scoutslokalen. Kom zeker de gezellige wintersfeer opsnuiven.    
 
BIERAVOND 
Dit jaar zal de bieravond een 
week later plaatsvinden, name-
lijk op 15 februari 2020. Kom 
genieten van jouw favoriet 
biertje en drink zo de Jin een 
stapje dichter naar hun favorie-
te bestemming.  

 
 
 

JINFUUS 
Kom op 14 maart 2020 samen met 

ons een feestje bouwen in de Kwint 
op onze jaarlijkse fuif Jinfuus! 
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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 nieuwe takken worden beiden bij klein kamp gerekend maar:  
 

Wist je dat  Pioniers en Woudlopers... 

 

 Geen zakmes/magnesiumstick mogen dragen 
 Op tweedaagse gaan zonder trekrugzak (baggage wordt s’ 

avonds gebracht) 
 Een eigen shelter sjorren 
 Eten krijgen van de kookleiding 
 In een eigen tent slapen (de leiding slaapt in een aparte tent 

naast hen) 
 2 vingers omhoog steken bij het geven van een linker 
 Vuur mogen maken, enkel in het bijzijn van leiding 
 

5de & 6de lj 
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-> 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: SCOUTSMOEDIG 

Op Verkenning! 

Scouts gaan graag op verkenning. En onderweg naar een nieuw avon-
tuur kan je een blauwe plek oplopen. Dat is waar scouting voor staat: 
een plek waar je mag vallen en anderen je helpen opstaan. Waar mis-
lukken niet falen is, maar een nieuwe ervaring betekent. Een leer-
kans. Scoutsspelen zitten vol risico. Verantwoord risico. Zo leer je ge-
vaar inschatten en grenzen ontdekken. Door te verdwalen, ontdek je 
nieuwe wegen en nieuwe plekken. Maar het hoeft niet ver te zijn. 
Een jonggiver die in zijn beste Frans vraagt of hij zijn drinkbus mag 
vullen bij Madame of Monsieur. Samen met de kapoenen op weg in 
het donker. Of de akaqueeste naar het absolute middelpunt van 
jouw gemeente. 

Durven niet durven! 

Durf! En durf toegeven dat je niet durft. Ook dat vraagt moed. En wat 
voor de één spannend is, is voor de ander een fluitje van een 
cent.  Samen een uitdaging aangaan met respect voor iedereen, ook 
dat is scoutmoedig. Een moedige scout durft ook vragen stellen. Is 
het overgangsritueel traditie of kies je bewust? Niet zomaar marsh-
mallows smelten boven een vuurtje bij de kapoe-
nen, maar om veilig kennis te maken met vuur.  

Tonen wie we zijn! 

Scoutmoedig zijn, betekent ook tonen wie we zijn: 
Scouts en Gidsen, trots op ons uniform en waar we 
voor staan.  We zijn zichtbaar in onze eigen buurt, 
durven onze mond opendoen en een standpunt 
innemen. Maar we durven ook luisteren naar ou-
ders en buurtbewoners: zowel naar hun bezorgd-
heden als hun complimenten. Soms graag gezien, 
soms in het midden van de storm. Wie scoutmoe-
dig kiest, blijft sterk staan.   
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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 zijn. Met vragen 
over het uniform of voor het kopen van een das en kentekens kan je 
terecht bij onze kledingmeesteres KEN VANOOSTERHOUT. Spreek 
hem aan tijdens de activiteiten of stuur hem een mailtje:  
ken@juventazonhoven.be 

Das: 
Algemeen: De das moet aan de achterkant voorzien zijn van een sa-
fetylint. Er moet minstens 1 dasknoop in de das zitten. Buiten de le-
ren dasknoop uit de scoutsshop is het toegestaan nog 1 of meerdere 
dasknopen in de das te hebben. 
 
Kapoenen: Aangezien de kapoenen geen hemd dragen, moet een 
das van een kapoen voorzien zijn van het jaarkenteken. 

 

Blouse:  
Een blouse is geen verplicht onderdeel van het scoutsuniform. Doch, 
indien er een blouse gedragen wordt, moet dit een egaal groene 
blouse, een trui van Scouts en Gidsen Vlaanderen of een trui van 
Scouts Juventa Zonhoven zijn. 
 
 

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 rech-

terborstzakje. De onderkant van het kenteken raakt de bovenste naad 
van het zakje. 

 
 
 
 
 
 

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

 het takkenteken: Dit komt op de rechtermouw, twee vingers onder 
het Juventateken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broek: 
lange broek: groen 
korte broek indien boven de knie: willekeurige kleur 
! een trainingsbroek is niet toegestaan. 
 
Voor de welpen is de welpenpet verplicht! (verkrijgbaar bij Hopper) 
 
Adres Hopperwinkel: Vredestraat 6, Hasselt  
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 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 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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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 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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HOOFDLEIDING  HOOFDLEIDING  HOOFDLEIDING  

Joris Ganne 
Muizenstraat 2a 
3520 Zonhoven                  
0491 63 52 54 
joris@juventazonhoven.be 

Ruben Jorissen 
Daalheindeweg 59 
3520 Zonhoven                  
0477 35 22 70 
ruben@juventazonhoven.be 

mailto:isabellegoessens@hotmail.com
mailto:isabellegoessens@hotmail.com
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-> Assistenthoofdleiding 

 

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

Frederik Vandael 
Klotsbergweg 31 
3520 Zonhoven                  
0471 61 98 93 
frederik@juventazonhoven.be 

mailto:isabellegoessens@hotmail.com
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KENNISMAKING MET DE LEIDING 

 
 

Kapoenen 
 
TAKLEIDSTER BEERMARTER (Lore Vanrijckeghem) 

 

Verjaardag: 10 juli 2000 
Studie: Kleuteronderwijs 
Jaren bij de scouts: 14 jaar 
Taak binnen Juventa: Inkleding 
Levensmotto: Nieuwe dag, nieuwe kansen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BESTENDIGE NEUSHOORN (Lander 
Fraiponts) 
Verjaardag: 6 juni 1997 
Werk: Operator botteling 
Jaren bij de scouts: 17

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Keukenmeester 
Als ik een superheld was, 
kon ik onzichtbaar zijn. 
Levensmotto: Kawasaki 
ninja 
Mijn idool is Mac Miller.  
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BIJ (Tannekin Coninx) 

 
Geboortedatum: 21 januari 1998  
Studie: Taal-en letterkunde Engels en 
Latijn 
Jaren bij de scouts: 7

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Vierdeuker 
Beste scoutsherinnering: Tijdens 
tweedaagse ’s avonds naar de beek slui-
pen met de woudlopers en de pioniers. 
Mijn idool is Virginia Woolf en al haar 
prachtige boeken! 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
KEANU REEKMANS 
 
Geboortedatum: 9 november 1999 
Studie: 7

de
 jaar sport /  

adviseur bij Limelco 
Jaren bij de scouts: 10

de 
 jaar 

Taak binnen Juventa: Eetdag 
Later word ik astronaut.  
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DAKOTA DE POOTER 
 
Geboortedatum: 11 oktober 1999 
Studie: Camionchauffeuropleiding 
Jaren bij de scouts: 6

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Materiaal en 
meisjotterij 
Grappigste mop: Keanu is slim ;)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JINDRA SWITTEN 

 
Geboortedatum: 5 oktober 2000 
Studie: Bakkerij, patisserie en choco-
lade/ suiker bewerking   
Jaren bij scouts: 7

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Eetdag   
Als ik een superheld was, kon ik in 
een zeemeermin veranderen en kilo-
meters onder water zwemmen. 
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KEN VANOOSTERHOUT 

Geboortedatum: 2 februari 2001 
Studie: Industriële wetenschappen 
Jaren bij de scouts: 10

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Kledingmeester 
Beste scoutsherinnering: Buitenlands 
kamp naar Kroatië 

 

 

 

 

 

 

DAAN VANREPPELEN 

Geboortedatum: 23 januari 2002 
Studie: Wiskunde-Wetenschappen  
Jaren bij de scouts: 12

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Sinterklaas-
activiteit  

Levensmotto: Leef u uit 

Beste scoutherinnering:  

Zwemmen in het Ballatonmeer bij 

zonsopgang op buitenlandskamp. 
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FÉLIE DEWINTER 

 
Geboortedatum: 28 augustus 
2002 
Studie: Sociale en technische  
wetenschappen 
Jaren bij de scouts: 4

de 
 jaar 

Taak binnen Juventa: Kleding 
Grappigste mop: Wat zeg je te-
gen een Spanjaard met veel 
stress? 

 
 
 

 
 

 
 
BRITT KUMBRUCK 
 
Geboortedatum: 21 oktober 2002 
Studie: Sociale en technische  
wetenschappen 
Jaren bij de scouts: 12

de 
 jaar 

Taak binnen Juventa: Inkleding 
Beste scoutsherinnering:  
Buitenlandskamp 2019 
 

Ontspanje
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 Kabouters 
 
TAKLEIDSTER RANYA KITSINIS 
 
Geboortedatum: 10 april 2002 
Telefoonnummer: 0479/57.91.56  
Studie: Sociale wetenschappen 
Jaren bij de scouts: 12

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Meisjotterij 

Beste scoutsherinnering: Mijn bui-

tenlandskamp naar Hongarije met 

fantastische leiding.  

 

 

 

 
BERGBEVER (Joris Ganne) 

Geboortedatum: 15 juli 1999 
Studie: Handelsingenieur in de be-
leidsinformatica aan de UHasselt 
(3

de
 bachelor) 

Jaren bij de scouts: 14
de

 jaar 
Taak binnen Juventa: Hoofdleiding 
Levensmotto: Scouting isn’t just a 
hobby, it is a way of life (Baden 
Powell)  

Beste scoutsherinnering: Mijn 

kamp als eerste jaar giver en als 

eerste jaar leiding waren nog net 

dat tikkeltje fantastischer dan alle andere 

ontelbare herinneringen  
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THIBAULD BUTENEERS 

 
Geboortedatum: 25 februari 2002 
Studie: Industriële wetenschappen 
Jaren bij de scouts: 5

de
 jaar  

Taak binnen Juventa: Papierslag en 
Meisjotterij  
Beste scoutsherinnering: Buitenlands-
kamp als Jin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIEN BOKKEN 

 
Geboortedatum: 15 oktober 2002 
Studie: Latijn-Wiskunde 
Jaren bij de scouts: 9

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Vierdeuker 
Beste scoutsherinnering: De vele  
decadagen in Hongarije 
Beste kinderprogramma: Hallo K3 
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JAN VANRIJCKEGHEM 
 
Geboortedatum: 5 augustus 2002 
Studie: Humane Wetenschappen 
Jaren bij de scouts: 11

de
 jaar  

Taak binnen Juventa: Meisjotterij  
Beste scoutsherinnering: Buitenlands-
kamp naar Hongarije 
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Welpen 
TAKLEIDSTER NORE DANIELS  

 
Geboortedatum: 17 januari 2002 
Telefoonnummer: 0472/35.94.43  
Studie: Beeldende Vorming (Pikoh) 
Jaren bij de scouts: 12

de
 jaar  

Taak binnen Juventa: Verhuur  
Beste scoutsherinnering:  
Buitenlandskamp met de Jin 
 
 
 
 
 
 
 

 
UITGEKIENDE MANOEL (Amber Bielen) 

 
Geboortedatum: 12 december 1997 
Studie: Master in de Rechten 
Jaren bij de scouts: 8

ste
 jaar 

Taak binnen Juventa: Financiënmeester 
op pensioen ;) 
Beste scoutsherinnering: ‘Afscheid ne-
men bestaat niet’ zingen met mijn Giver-
groep op leefweek 
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 DAMHERT (Daan Vaes) 
 
Geboortedatum: 09 december 1999 
Studie: hbo5 verpleegkunde  
Jaren bij de scouts: 11

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Sinterklaas-
activiteit regelen  
Als ik een superheld was, kon ik  
teleporteren  
Levensmotto: Van 
eten moet ge kunnen 
genieten  
Beste scoutsherinne-
ring: toen ik de vlag-
gen mocht afhalen  
 
 
 
 
BEENSNOEK (Seppe Vaes) 

 

 
 
 
 
 
 

Verjaardag: 1 april 2000 
Studie: 7CPT 
Jaren bij de scouts: 8

ste
 jaar 
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SIMON GANNE  
 

Geboortedatum: 17 oktober 2001 

Studie: Burgerlijk ingenieur 

Jaren bij de scouts: 12
de

 jaar 

Taak binnen Juventa: Materiaal-

meester  

Levensmotto: Iedereen is een ge-

nie. Maar als je een vis beoordeeld 

op zijn vermogen om een boom te 

beklimmen, dan zal hij zijn hele 

leven geloven dat hij dom is.  

 

 

LARA KUMBRUCK 

Geboortedatum: 09 april 2002 

Studie: Economie Moderne Talen  

Jaren bij de scouts: 10
de

 jaar 

Taak binnen Juventa: Vierdeuker 

Beste scoutsherinnering: Buiten-

lands kamp naar Hongarije 
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 ELLEN FRANSSENS 
 
Geboortedatum: 20 augustus 2002 
Studie: Lichamelijke opvoeding en 
sport 
Jaren bij de scouts: 10

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Kleding 
Levensmotto: ‘scouting is a way of 
life’ 
Beste scoutsherinnering: Buiten-
landskamp naar Hongarije  
(Boedapest) 
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 Pioniers 
 
TAKLEIDER JEROEN STEEGMANS 
 

Telefoonnummer: 
0497/34.00.60 
Geboortedatum: 19 juli 2001 
Studie: Pedagogie aan de KU-
Leuven 
Jaren bij de scouts: 12

de
 jaar 

Taak binnen Juventa:  
Materiaal 
Beste scoutsherinnering: 
Kamp Melreux 2019  

 

 

STOKSTAARTJE (Tom Maddelein) 

 

Geboortedatum: 25/08/2000 

Studie: Media & Entertainment Busi-

ness 

Jaren bij de scouts: 14
de

 jaar 

Beste scoutsherinnering: Buiten-

landskamp 
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 NICO NILIS 
 

Geboortedatum: 18 december 2001 

Studie: TBK (toegepaste beeldende 

kunst)  

Jaren bij de scouts: 12
de

 jaar 

Taak binnen Juventa: Verhuur  

Leukste kamp: buitenlandskamp naar 

Kroatië met de jin. 

 

 

 

 

NIKOLA JUSZCZAK 
 
Geboortedatum: 9 mei 2002 
Studie: Economie moderne talen 
Jaren bij de scouts: 5

de
 jaar  

Taak binnen Juventa: Eetdag 

Beste scoutsherinnering: Buitenlands-

kamp als Jin  
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 Woudlopers 
 
TAKLEIDER LIAM REEKMANS 

 

Telefoonnumer: 0495/14.65.96 
Geboortedatum: 9 september 2001 
Studie: Sportwetenschappen 
Jaren bij de scouts: 10

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Verhuur 
Beste scoutsherinnering: Buitenlandskamp  
 
 
 
 
 
 

 
ZACHTAARDIGE SPREEUW (Dimitri Kitsinis) 
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DWALENDE SCHORPIOEN (Gijs Daniels) 
 

Verjaardag: 23 december 1997  
Studie/werk: Home office  
Jaren bij de scouts: 17

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Conciërge 
Als ik 1 miljoen had ging ik op reis 
naar Canada. 
Mijn idool: Justin Bieber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAY VANBAELEN 

 
Verjaardag: 11 februari 1999 
Studie: Voertuigtechniek 
Jaren bij de scouts: 1

ste
 jaar 

Beste kinderprogramma: Rocket 
power 
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YOULIAN BURNHAM 
 
Geboortedatum: 15 september 2002 
Studie: Wetenschappen-Wiskunde 8u 
Jaren bij de scouts: 9

de
 jaar 

Taak binnen de leiding: Vlaggenmeester 
Beste scoutsherinnering: Zomer 2019; 21 
dagen op kamp met de JIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FLORE VANDERCAPPELLEN 
 
Geboortedatum: 31 oktober 2002 
Studie: Latijn-Moderne Talen 
Jaren bij de scouts: 12

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Papierslag 
Beste scoutsherinnering:  
Zwemmen in het Balatonmeer bij 
zonsopgang op buitenlands kamp. 
Als ik 1 miljoen had, ging ik op 
reis naar de maan. 
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SARA FRANSSENS 

Geboortedatum: 20 augustus 2002 

Studie: Handel 

Jaren bij de scouts: 10
de

 jaar  

Taak binnen Juventa: Eetdag 

Beste scoutsherinnering: Buiten-

landskamp met de Jin  
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Jonggidsen 
 
TAKLEIDSTER COSCOROBA (Merle Daniels) 

  
Telefoonnummer: 0475/73.22.56 
Geboortedatum: 12 juli 2000 
Studie: Pedagogie aan de KULeuven 
Jaren bij de scouts: 14

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Vierdeuker 
Beste scoutsherinnering: Mijn eerste 
kamp als leiding. 

 
 
 
 
 
 

 
ONZELFZUCHTIGE SLANGEHALSVOGEL (Kobe Lobbinger) 

 

Geboortedatum: 2 november 1994 

Werk: Ploegbaas/werfleider bij Ge-

broeders Caelen 

Jaren bij de scouts: 20 jaar !!!!!!!!!! 

Taak binnen Juventa: Waar hulp  

nodig is, help ik met veel plezier.  

Als ik 1 miljoen had, 

zou ik: dit geven aan de 

mensen die het nodig 

hebben, geld maakt niet 

gelukkig, vrienden en 

scouts wel  
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HAAN (Jasper Steegmans) 
 

Geboortedatum: 14 juli 1998 
Studie: Biomedische Laboratorium 
Technologie 
Jaren bij de scouts: 13

de
 jaar  

Taak binnen Juventa:  
Materiaalmeester 
Beste scoutsherinnering: Het 
jaar 2013-2014, beste giverjaar 
ooit! 

 

 

 

 

COLLIE (Anna Vandercappellen) 
 
Geboortedatum: 08 november 2000 
Studie: 2e bachelor pedagogische  
wetenschappen aan de UGent  
Jaren bij de scouts: 14

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Eetdag, ondervoor-
zitster team Taffel <3  
Mijn idool: Kobe Lobbinger 
Beste scoutsherinnering: Dansen op Tar-
zan & Jane met de kapoenenleiding  
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Jongverkenners 
 

TAKLEIDER TOON TELEN 
 
Telefoonnummer: 
0485/36.92.85 
Geboortedatum:  
22 januari 2001 
Studie: Handelsingenieur in 
de beleidsinformatica 
Jaren bij de scouts: Dit is 
mijn 13e jaar bij Juventa 
Taak binnen Juventa:  
Meisjotterij 
Beste scoutsherinnering: 
Herfstontmoeting en buiten-
lands kamp met de jin  

 
TORENVALK (Ruben Jorissen) 
 
Geboortedatum: 22 maart 1999 
Studie: Marketing  
Jaren bij de scouts: 15

de
 jaar 

Taak binnen Juventa:  
Hoofdleiding 
Beste scoutsherinnering:  
Buitenlandskamp 
Grappigste 
mop: Heineken 
Later word ik:  
Professional 
Tennisspeler 
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 NIJLPAARD (Stan Schepers) 
 
Geboortedatum:  
28 september 2000 
Studie: Bouwkunde 
Jaren bij de scouts: 14

de
 

jaar  
Taak binnen Juventa: 
Drankenmeester 
Beste scoutsherinnering: 
Herfstontmoeting 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
FRET (Jonas Snellings) 
 
Geboortedatum: 13 december 
2000 
Studie: Industrieel Ingenieur 
Jaren bij de scouts: 7

de
 jaar 

Taak binnen Juventa:  
Drankenmeester 
Als ik 1 miljoen had, ging ik op 
reis naar kamp 2020! 
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 BRIEK MOONS 
 
Geboortedatum: 11 oktober 2002 
Studie: 6

de
 jaar economie wiskunde 

Jaren bij de scouts: 10
de

 jaar 
Taak binnen Juventa: Drankenmeester 
Beste kinderprogramma: iCarly 
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Givers 
 
TAKLEIDERSTER HOP (Janne Achten) 

 
Telefoonnummer: 0478/08.02.01 
Geboortedatum: 10 maart 2000 
Studie: Project- en Event Management 
(UCLL) 
Jaren bij de scouts: 13

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Verhuur 
Beste scoutsherinnering: JOGI’S! #Sien  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
VREDELIEVENDE KOALA (Gunder Lemmens) 
 

Geboortedatum: 01 april 1997 

Werk: Servicedesk medewerker bij  

Auva (Zonhoven) 

Jaren bij de scouts: 8
ste

 jaar 

Taak binnen Juventa: Webmaster 

Als ik 1 miljoen had, ging ik op reis 

naar de bmw garage! 
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 GOLDENRETRIEVER (Klaas Coninx) 
 

Geboortedatum: 1 april 1999 

Studie: Geschiedenis 

Jaren bij de scouts: 7
de

 jaar 

Taak binnen Juventa: Meisjotterij 

Als ik 1 miljoen had, ging ik op reis 

naar de maan. (Alhoewel dat voor mij  

1 340 000 euro te weinig is, maar 

shhht) 

 

 

 

 

 

BERNER SENNENHOND (Ward Borghoms) 

Geboortedatum: 19 september 
1998  
Studie: Geschiedenis 
Jaren bij de scouts: 8

ste
 jaar 

Taak binnen Juventa: Financiën 
Grappigste mop: Er staat een 
man op de trein te wachten. "Kom 
daar eens af", roept de con-
ducteur.  
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 BEVER (Frederik Vandael) 

Geboortedatum: 16 oktober 2000 

Studie: Industrieel ingenieur 

Jaren bij de scouts: 14
de

 jaar 

Taak binnen de scouts: Assistent 

hoofdleiding, webmaster,  

voorzitter team Taffel 

Beste scoutsherinnering: 

scoutskamp 2019 

Later word ik gepensioneerd 

Beste kinderprogramma: Het 

huis Anubis 

Mijn idool is DoeMaarDave  
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Jin 
 
TAKLEIDER KONIJN (Artuur Deha-
ese) 
 
Telefoonnummer: 0479/34.23.37 
Geboortedatum: 12 februari 1999 
Studie: Elektromechanica  
Jaren bij de scouts: 15

de
 jaar 

Taak binnen Juventa: Drankenmeester  
Als ik 1 miljoen had, ging ik op reis naar: 
Kroatië samen met Toon M. 
 
 
 
 
 
 
 
BEZIELDE CHIMPANSEE (Toon Machiels) 

 
Geboortedatum: 26 januari 1994 
Studie: Industriële wetenschappen in de 
biochemie 
Jaren bij de scouts: 14

de
 jaar (9

de
 jaar 

leiding) 
Taak binnen Juventa: Materiaalmeester, 
ICT meester achter de schermen, Meester 
Design 
Levensmotto: Een mens blijft eigenlijk 
zijn hele leven een kind, alleen het speel-
goed verandert. 
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SIMIA (Sien Telen) 
 
Geboortedatum: 01 februari 
1999 
Studie: 3de bachelor  
rechten aan UAntwerpen 
Jaren bij de scouts: 15

de
 jaar  

Taak binnen Juventa: Team 
vierdeuker en team inkleding  
Beste scoutsherinnering: 
1ste jaar giver, het jaar als Jin, 
uitwisseling naar Georgië en 
3de jaar leiding van de Jong-
Gidsen 
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Kapoenen op kamp! 

 
 
 

KAMPVERSLAGEN 

Wanneer de kapoenen met de 

skibus aankwamen in Juven-

heim, werden ze onthaald door 

twee eigenaardige skiërs die hen 

rondleidden in het bergdorpje. 

Eenmaal ze het dorpje verkend 

hadden en hun lunchpakket op 

was, was het tijd om in de berg-

hut te trekken en aan de 

sneeuwvakantie te beginnen! Tijdens deze vakantie hebben de 

kapoentjes verschillende activiteiten gedaan. Zo hebben ze zich 

geamuseerd met de vettige spelletjes en door een prachtig kap-

sel bij elkaar te maken. Daarna was het tijd om in de beek te 

gaan en waterspelletjes te spelen. Ook stond het blinde mollen-

spel op het programma, waar ze geblinddoekt allerlei opdrach-

ten uitvoerden en voorwerpen zochten in een vierkant. Naast 

deze en andere actieve, 

speelse activiteiten hebben 

zich ook bezig gehouden met 

hun lieve ouders een brief te 

schrijven en gezellig samen in 

de tent te keuvelen. Met de 

hele scoutsgroep waagden 

onze kapoentjes zich aan het 

heuse groepsspel, waar het 

kleinkamp samen opdrachten 

volbracht om tips te verzamelen voor het grootkamp, dat zich uit 

een vette escaperoom moest bevrijden!  
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De dagen sloten de ka-

poenen vaak af met 

een kampvuur, waar de 

leiding een verhaaltje 

voorlas. Last but not 

least gingen ze op 

tweedaagse en on-

danks het bloedhete 

weer in ons bergdorp 

hebben ze toch een 

mooie 3 km gewandeld, 

om dan uiteindelijk aan de beek te spelen in de namiddag en 

lekkere frietjes te eten! Na dit avontuur kwamen de ouders 

langs om hun oogappel op te halen en in de armen te sluiten.  

Tot volgend jaar vriendjes! 
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Golden retriever, Bezielde Chimpansee, Zorgdragende Fodi, 

Zachtaardige Spreeuw, Dwalende Schorpioen, Keanu, Jeroen, 

Simon en Jindra 
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Kabouters op kamp! 
De kabouters hebben een zonovergoten en super-fantastisch-

mega-geweldig kamp achter de rug! Na de lange busrit kwamen 

ze aan op de kampwei. Eerst koffers uitpakken, bedjes opzetten 

en nog één tent opbouwen, en daarna de beek in en een sluip-

spel met glowsticks in het bos. 

De tweede dag begonnen we met knutselen en daarna een mi-

niondorp waarin elke kabouter een beroep mocht kiezen om de 

rest van de dag uit te oefenen. Ook hebben we broodjes gebak-

ken. 's Avonds speelden we een scoutsversie van Cluedo: wie 

was de dader, met welk wapen, en op welke plaats? Dinsdag 

speelden we ganzenbord, was het groepsspel en bezinning. Op 

het einde van deze rustige dag speelden enkele kleine spelle-

tjes. 

Woensdag speelden we in spel in de beek om ingrediënten te 

verdienen om pizza's mee te maken. Hierna hebben we de hele 

dag in de beek gespeeld en 's avonds rond ons eigen kampvuur 

gezeten met marshmallows. We hebben ook gezongen, want 

Pony had haar gitaar bij. De volgende dag was het eendaagse: 

zeer warm, maar toch een knappe 10 km gewandeld tot in Hot-

ton. Hier waren gelukkig verfrissing in de rivier en lekkere friet-

jes! 

Vrijdag zijn we naar Adventure Valley in Durbuy geweest. Hier 

hebben we gefietst, zijn we in een 3D-labyrinth geweest, in tu-

bingbanden van een hele hoge glijbaan geweest, op de grote 

speeltuin gespeeld en in het grote nettenparcours geweest. Het 

was superleuk, maar ook vermoeiend. De kabouters gingen 

snel hun bedjes in.  
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De laatste volledige dag hebben we bonte avond voorbereid, 
waar de kabouters goed hebben gedanst. Met de hele groep 
rond het groot kampvuur gezongen en voor de laatste keer het 
bedje in. De dag hierna konden we eindelijk de ouders weer 
zien… 
 
Een stevige linker, 
 
Ijverige Pony, Vredelievende Koala, Damhert en Berner Sen-
nenhond 
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Welpen op kamp! 
 

Ook de welpen vertrokken op 20 juli vanuit Zonhoven naar het 

prachtige Juvenheim. Hier stonden een heleboel avonturen op 

hen te wachten. We begonnen natuurlijk met het inrichten van 

onze tenten. De rest van de dag speelden we spelletjes zoals 

levend voetbal en een groot voetbaltoernooi tegen de leiding. 

Zondag leerden de welpen zelf een gamellenrekje sjorren en 

deden we een groot bosspel met walkietalkies. Maandag speel-

den we skistratego, deden we een skismokkelspel en we sloten 

de avond met een estafette-quiz. Dinsdagvoormiddag schreven 

we brieven en in de namiddag probeerden we tijdens het 

groepsspel groot kamp te helpen ontsnappen uit de escape 

room. ’s Avonds kregen we bezoek van priester Rik tijdens de 

bezinning. Omdat alle andere takken woensdag op één- of 

tweedaagse waren, had de keukenleiding een dagje vrij. Daar-

om maakten we woensdag zelf pita op het vuur van de Givers. 

De rest van de dag zochten we verkoeling in de beek. Donder-

dag was het zover, we ver-

trokken op ééndaagse. 

Sommige welpen hadden 

er veel zin in, anderen wat 

minder. ’s Middags werden 

de welpen getrakteerd op 

frietjes en afkoelen deden 

we in de beek en met lek-

kere waterijsjes. Ondanks de hitte hebben we toch een mooie 

11 kilometer gewandeld! Vrijdag hadden we een omgekeerde 

dag. We begonnen de dag met soep en aten spek met ei als 

avondeten. We koelden weer af in de beek en ’s avonds deden 

de welpen hun belofte!  
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 Zaterdag speelden we baseball en moesten we daarna helaas 

schuilen voor de regen. In de namiddag bereidden we Bonte 

Avond voor, waar de welpen een schitterende show gaven!  

 

 

 

 

 

 

De laatste avond van het kamp werd afgesloten met een groot 

kampvuur, samen met de hele groep.  

Wij vonden het een fantastisch kamp!  

Een stevige linker, 

Bestendige Neushoorn, Haan, Coscoroba, Collie, Fret, Ken en 

Liam  
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Pioniers op kamp! 
 

Lieve Pioniers 

Een nieuwe tak, een nieuwe uitdaging! Jullie waren dit jaar  

pioniers in plaats van jonggidsen en kabouters. Dat was zowel 

voor jullie, als voor ons als leiding wat zoeken. Toch hebben wij 

enorm genoten van het afgelopen jaar en zeker van het kamp! 

We hopen dat jullie hetzelfde gedaan hebben ;)  

Bedankt voor het topjaar! 

 

Een stevige linker, 

Valérie, Beensnoek, Nijlpaard en Uitgekiende Manoel 
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Woudlopers op kamp! 
Er werd wel eens aan getwijfeld of het allemaal goed zou ko-
men: woudlopers die hun eigen tenten zouden opzetten en ook 
nog eens hun eigen shelter (inclusief tafels en banken!) zouden 
sjorren. Wel, ze hebben ons allemaal verbaasd. Meteen werd 
er ijverig gezocht naar al de piketten, hammers, tent- en grond-
zeilen zodat ze hun eigen slaapplekje konden installeren. Mis-
schien had dat een beetje te maken met de voortdurend drei-
gende regenbuien, maar ze hebben in ieder geval zéér snel hun 
tenten rechtgezet. Dan was het sjorren geblazen. De ene zat al 
wat meer in de knoop dan de ander. Toch hebben wij ze nog 
nooit zo leergierig gezien als toen: ja hoor, sjorren dat doen de 
Woudlopers zéér graag (en eigenlijk ook zeer goed!). Tussen-
door hebben we wat ‘hooigevechten’ gehouden om energie 
kwijt te raken. Kijk nog maar eens goed in jullie kleren of er geen 
stro meer in zit… 
 
Dat we ook vuur gemaakt hebben, dat moeten we jullie niet ver-
tellen. VUUR is hét van hét voor woudlopers. Maar goed dat we 
ook nog enkele activiteiten op het programma hadden staan, 
anders waren ze misschien nog in vlammen veranderd. Vol 
energie en enthousiasme hebben we maandagnamiddag één 
tegen allen gespeeld, of beter: de Woudlopers tegen de leiding. 
Af en toe willen wij ook nog eens meespelen, in de hoop dan 
ook te winnen. Daar dachten de Woudlopers toch anders over: 
touwtrekken, nagelpoepen, ‘de kampweide overkoprollen’, op 1 
been staan, hangen aan de vlaggenmast, 15 meter schatten... 
Ze hebben stevig verzet geboden en de leiding heeft nog eens 
goed kunnen ravotten. Wat een namiddag! Maar er stond hen 
de volgende ochtend nog een veel groter avontuur te wachten... 
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 Het waren niet de soep en de pattatten, maar de boterhammen 
en de choco die ’s ochtends allerlei opdrachten in zich schuil 
hielden. En dan kregen ze post. Een of andere Zwitser stuurde 
hen een brief: ‘Help mij en breng mijn erfenis in veiligheid!’. 
Op zoek naar de erfenis van deze Emil Behring deden ze 
(letterlijk) heel zijn levenswandel: ze vertrokken als baby’tjes 
aan de kampweide om uiteindelijk daar terug naartoe te keren 
als oude opaatjes. Onderweg ontdekten ze wat die Emil zoal 
gedaan had tijdens zijn leven: met knikkers spelen, atletiekwed-
strijden winnen, studentenquizzen spelen, zich schuil houden 
tijdens de oorlog, de oceaan over varen... Dat laatste hebben 
we dan maar vertaald naar een verfrissende bekentocht. Op de 
kampweide aangekomen, als opaatje al, wou Emil nog 1 ding: 
skiën in de Alpen. Dat kon maar 1 ding betekenen: bashglijden 
van de vlaggenmast! Voor Emil liep het daar echter fout af. Hij 
kwam onder een lawine terecht en nam zijn erfenis met zich 
mee, tot diep onder de sneeuw. De Woudlopers hadden geluk 
dat het die dag zo warm was; ze smolten het ijs dat nog rond de 
sleutel zat en konden uiteindelijk de kist openen. Het dagelijkse 
kampvuurtje was nog nooit zo zoet geweest… 
 
Na een dagje teambuilding (groepsspel, bezinning, vrije avond) 

met heel Juventa op dinsdag, besloten de Woudlopers om er 

woensdag even op uit te trekken. Voor ze het beseften hadden 

ze maar liefst 22 km gewandeld! Dit uiteraard met dank aan de 

lieve bewoners van alle dorpjes die we doorkruisten. Zij kwamen 

ons soms zelfs achternagelopen om onze drinkbussen bij te 

vullen. Maar de allertrouwste toeverlaat was toch wel de Ourthe: 

’s middags hebben we zalig gezwommen om onze spieren te 

laten afkoelen en ’s avonds... dat was toch wel spannend. Het 

was al half tien toen we onze smosjes verorberd hadden op on-

ze slaapplaats: een schuur van een plaatselijke boer. Het was al 

laat, maar de Ourthe was toch wel net iets te dichtbij om nee 

tegen te zeggen. Dus slopen we op onze knieën, blootvoets 

en toch wel met een klein hartje, tot bij de Ourthe. ‘Zaklampen 
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 uit, muisstil, want we mogen de paarden niet storen!’. Vier wei-

en en omheiningen later kwamen we bij de beek, die toch wel 

even op een echte rivier leek. Je kan je wel voorstellen hoe fijn 

dat was, na een zonovergoten wandeldag. 

Zo goed hadden de woudlopers nog nooit geslapen. En zo braaf 
dat ze waren. Zou dat iets te maken hebben met de Pioniers die 
dezelfde slaapplaats hadden gekozen? Goed dat ze uitgerust 
waren, want het beloofde nog een drukke dag te worden. Friet-
jes eten, ijs eten... dat viel allemaal nog wel mee. En dan een 
paradijs van hoogteparcours, toen werd het wel even warm! Zo 
was het ons nog maar eens duidelijk wat voor een avonturiers 
deze Woudlopers zijn; ze klommen er op los!  
 
En de zon blijf maar schijnen in Melreux. Daar konden wij maar 
1 ding aan doen: spelen in de Ourthe! Dat was dan ook de 
grootste opdracht tijdens het ‘twaalfurenspel’ van vrijdag. Zater-
dag hebben ons verbroederd met de Pioniers en dan was het 
hoog tijd om onze toneelkunsten boven te halen. De meest dro-
ge humor op kamp, die kon je bij de Woudlopers vinden. De 
rest van Juventa kon het ’s avonds tijdens de Bonte Avond ook 
wel smaken. Hoewel wij denken dat de Woudlopers vooral stie-
kem met zichzelf gelachen hebben tijdens hun optreden    
 

Woudlopers, bedankt voor het supertoffe kamp! We hebben ge-
noten van jullie energie en we hopen dat jullie met evenveel en-
thousiasme uitkijken naar de volgende jaren. 
 

Een stevige linker, 
Nico, Toon, Bergbever, Steppelemming en Bij 
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Jonggidsen op 
kamp! 

In tegenstelling tot de sfeer op de 
eerste dag van het kamp viel het 
regenweer wat tegen. De Jong-
Gidsen vlogen erin en al snel stond 
hun tent en shelter op. ’s Avonds 
werden ze uitgedaagd in een sluip-
spel om Heiki te redden van de 
wolven in het skigebied. 
 
Zondagvoormiddag werden de wa-
terspelletjes vervangen door plein-
spelen door (jullie geloven het niet) 
het slechte weer. Nadat we alle-
maal samen het middageten ge-
maakt hadden, begon het grote en 
langverwachte 24-urenspel. De 
meisjes deden mee aan expeditie 
Juvenheim en probeerden door de 
proeven en de eliminaties op win-
naarseiland te overleven. Maan-
dagmiddag werd de winnaar van 
de expeditie bekend, proficiat An-
na!!  
Maandagnamiddag speelden we 

een spel met de Jong-Verkenners. 

De leden moesten tijdens Love 

Island proberen te zoeken met wie 

ze het best een koppel vormen.  
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 De dagen werden warmer (lees: 

overdreven heet), dus de activi-

teiten werden een beetje aange-

past. Dinsdag begonnen we de 

dag met het spel dat in elke top 5 

van leukste activiteiten stond van 

elke Jong-Gids, namelijk Pictiona-

ry. We koppelden Pictionay aan 

een mini bekentocht voor het 

hoofd koel te houden. In de na-

middag stond het groepsspel op 

het programma. Dit jaar met een 

escaperoom voor groot kamp, 

wat zeker in de smaak viel bij de 

leden. Vervolgens ontvingen we 

pastoor Rik op de kampweide, 

daarna volgde de vrije avond 

waar ze zich konden voorberei-

den op tweedaagse.  

Woensdag en donderdag, dat 

betekent voor de Jong-Gidsen 

tweedaagse!! Ondanks de tem-

peraturen tot wel 40 graden 

hebben de leden toch zeer 

goed gewandeld. In de namid-

dag zochten we verfrissing in 

een rivier, aangezien wandelen 

dan bijna niet ging en leider 

Frederik al last had van een zon-

nesteek.  
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 We sliepen woensdagnacht in een 
huis bij een Waals koppel, waar 
we ook onze smosjes mochten 
opeten in de tuin. Donderdagmid-
dag aten we frietjes in Barvaux, 
namiddag aten we een ijsje en ’s 
avonds genoten we van een wel-
verdiende spaghetti op de kamp-
weide. Samenvatting van onze 
tweedaagse: heel Wallonië heeft 2 
dagen lang kunnen genieten van 
het gezang van de 6 Jong-Gidsen 
(en soms de leiding).   

 
 

Vrijdag begonnen we met leven-
de skislag, een variant op zee-
slag. Nadat we gekookt hadden, 
werden de Jong-Gidsen verwend 
met een glaasje fruitsap en ge-

zichtsmaskertjes om te ontspan-
nen na de inspanning op twee-
daagse. Na het avondeten deden 
de tweedejaars hun belofte en de 
nacht werd ingezet met nachtwa-
ke met de Jong-Verkenners, inclu-
sief pretpakket.  
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Zaterdag stond voor onze 
themadag. Heel de dag had 
de leiding activiteiten en 
eten voorzien in het thema 
Zuid-Amerika. In de voor-
middag gingen de meisjes 
op rondreis door Zuid-
Amerika, waar ze in elk land 
een ander spel moesten   

spelen om het land te leren 
kennen. Namiddag trok-
ken we naar Hotton (lees: 
Mexico-City) waar de Jong-
Gidsen een anti-drugsspel 
speelden en zo de politie 
moesten helpen met het 
drugsmilieu te ontmante-
len aan de hand van op-
drachten. Het avondeten 
was natuurlijk ook in 

thema: de leden en lei-
ding genoten van nacho’s 
met salsa en Mexicaanse 
wraps. ’s Avonds was er 
natuurlijk bonte avond, 
waar de Jong-Gidsen zich 
van hun beste kant lieten 
zien tijdens hun iets aparte-
re Yogalessen.  
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Zondag was helaas de laat-

ste dag, de koffers werden 

ingepakt, alles werd afge-

broken en de Jong-Gidsen 

vertrokken terug naar huis.  

Lieve Jogi’s, jullie hebben 
onze verwachtingen volle-

dig overtroffen. Wij hebben 
zeer hard genoten van het 

kamp!!  
 

Een stevige linker, Simia, 

Hop en Bever 
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Jongverkenners op kamp! 
Voor de Jong-Verkenners was het 
een bewogen kamp. Zo begonnen 
ze het kamp met het installeren 
van de Jong-Verkennershoek, hier-
mee hadden ze grootse plannen. 
Ze hebben hier namelijk een hele 
stelling gesjord waar ze hun hang-
matten hebben geïnstalleerd. 

Doorheen het kamp hebben de Jong-Verkenners tegen elkaar 
gestreden om het grootste en meest spectaculaire skigebied. 
Ook leerden ze de Jong-Gidsen 
beter kennen door middel van het 
enige echte Love Island spel. Na al 
het ravotten zijn de Jong-
Verkenners met het snikhete weer 
ook vertrokken op tweedaagse en 
hebben hier een dikke 30 kilometer 
afgelegd. Voor afkoeling zochten 
we frisse plekken op en hebben we 
er ook nog eens wat kilometers extra bij gezwommen ;). Kamp 
korte al vrij snel in na de tweedaagse en bonte avond vond al 
snel plaats. Hier lieten de Jong-Verkenners hun beste acteer-
talenten zien. 
We zouden jullie willen bedanken voor het super kamp!!! 
 
Stevige linker 
Doordachte Wolf, Beermarter, Stokstaartje en Dakota 
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Givers op kamp! 
Het kamp van de givers begon, zoals elk jaar, op de fiets. 
Fietstocht: 
Vol enthousiasme zijn we aan 
het lokaal vertrokken maar zoals 
gewoonlijk verliep dit niet zonder 
slag of stoot. Na een zware tocht 
van maar liefst 100km kwamen 
we aan bij een scoutsgroep die 
zo vriendelijke was om ons een 
slaapplaats aan te bieden. De 
volgende ochtend werden we 
vroeg wakker, om met een goed 
ontbijt achter de kiezen, onze 
tocht voort te zetten tot aan de 
kampwei. 
 
Giverhoek: 
Eenmaal aangekomen op ons 
eigen kampterein, kon de op-
bouw van de giverhoek begin-
nen, zo stond er binnen de 2 da-
gen de vetste giverhoek, met 
een eigen vuur een shelter en 
een echte chillhoek . 
Na ons harde werk gingen we 
even uitblazen in Luik door mid-
del van een fantastisch stads-
spel gevolgd door een overheer-
lijke pizza.  
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 Tweedaagse: 
Ondanks de enorme hitte hebben de 
Givers enthousiast en voornamelijk 
zeer ver gewandeld. Maar liefst 48  
km!! Daarom hadden ze na deze 
zware twee dagen wel een lekkere 
BBQ  verdiend.  
 

Met deze foto willen we het verslag afsluiten, jullie waren GE-
WELDIG!!!! 
 

 

 

 

 

 
Wij, de Giverleiding, willen de gehele Givergroep dan ook be-
danken voor hun goede inzet, niet alleen op kamp, maar gedu-
rende het gehele scoutsjaar! D.A.N.K.U 
 
Een stevige linker,  
 
Onzelfzuchtige Slangenhalsvogel, Hevige Wombat, Spitsvondi-
ge Roodborstje, Fervente Patrijs en Konijn.  
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Jin op kamp! 
30 juni 2019, Zaventem Airport te Brussel. Het buitenlands 
kamp naar Hongarije, de reis waar we met de gehele jingroep 
een volledig jaar naar toe hadden gewerkt, ging eindelijk van 
start. Het beloofde een prachtige apotheose te worden voor de 
mooie tien maanden die we reeds achter de rug hadden. En 
niets was minder waar… 
 
Met een groep van maar liefst 22 man vlogen we oostwaarts 
naar het prachtige Budapest, waar we het eerste deel van onze 
reis zouden doorbrengen. Bij aankomst in de stad vielen onze 
monden open, niemand had zich voorbereid op de ultieme 
schoonheid van de Hongaarse Hoofdstad.  
Vier dagen lang keken we onze ogen uit op de prachtige archi-
tectuur van deze bruisende stad.  
Aangezien een citytrip bij 35°C niet lang vol te houden is, werd 
de algemene nood aan verkoeling gesteld met een plons in het 
reusachtige zwempark op het eiland in de Donau genaamd 
Sziget.  
Verder kan ook geconcludeerd worden dat de jin klaar is voor 
de verantwoordelijkheid die gepaard gaat aan het leiding zijn, 
dat toonden ze dubbel en dik tijdens het stadsspel waarbij ze 
zich in groepjes als echte influencers (zoals dat tegenwoordig 
heet) moesten gedragen in de hoofdstad. Dit leidde tot enkele 
prachtige kiekjes!  
Onze vier dagen in 
de hoofdstad sloten 
we af met een deca
-day. Dit kan be-
schreven worden 
als een dag zonder 
financiële grenzen, 
want met 22 op res-
taurant, dat kan wel 
tellen! 
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Vervolgens lieten we Budapest achter ons en stapten de trein 

op richting Siófok, een stadje aan het Balatonmeer. Het recept 

voor dit deel van de reis: Zonnen, zwemmen, uitslapen en hier 

en daar genieten van een feestje! Onze voeten hadden name-

lijk genoeg afgezien van al dat gewandeld in de hoofdstad. 

Het is ook op deze plaats dat we begonnen met de gesprek-

ken omtrent de kleurentotems.  

Enkele begrippen die ons steeds zullen doen terugdenken aan 

onze tijd in Siófok: Chicken wings, Arany Aszok en Kamelen-

race. 

En plots, veel te snel naar onze goesting, stapten we van het 

vliegtuig in het koele Brussel. Gelukkig werd ons verdriet goed 

opgevangen door een warm welkom van de garde ouders/

chauffeurs! 
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 Het zwart gat dat voor velen onder ons ongetwijfeld volgde na 

deze prachtige reis, was gelukkig slechts van korte duur. We 

gingen namelijk nog samen op kamp in Melreux, voor de Jin 

een groot moment, want dit zouden de laatste dagen als lid van 

Scouts Juventa Zonhoven worden. Het kamp begon onmiddel-

lijk met de zeer belangrijke leidingsstages. Gedurende twee da-

gen werd de Jin gepromoveerd tot leiding van de jongste tak-

ken met alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. 

En wat deden ze dat goed! Stuk voor stuk met onderscheiding 

geslaagd! Vervolgens was het tijd voor de alom gevreesde 24-

uren tocht. De groep diende binnen 24 uur een zo groot moge-

lijke afstand te wandelen en dit bij een schroeiende tempera-

tuur de welke piekte tot wel 40°C! Exact een dag na hun vertrek 

wandelde de groep terug de kampweide op, de ene voet er al 

erger aan toe dan de andere. Het resultaat mocht er zijn: de Jin 

had maar liefst 64km op de teller, een prachtige verwezenlijking 

waar we op voorhand enkel maar van konden dromen!   
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 De rest van het kamp werd dan ook ingevuld met activiteiten die 

de voeten wat spaarden.   Doorheen het jaar werd er zoveel 

geld verzameld dat zelfs de reis naar Hongarije ons budget niet 

volledig had opgesmuld, daarom sloten we het kamp af met een 

etentje in Hotton, gevolgd door een prachtige ceremonie waarin 

de kleurentotems bekend werden gemaakt (voor de geïnteres-

seerden: zie post scriptum). Een bonte avond later zat het leven 

als lid bij scouts Juventa erop, maar liefst 16 van de 18 Jin 

maakte de overstap naar de leiding. Wij, de Jinleiding, zijn er 

alvast zeker van dat deze generatie leiding zich een zeer grote 

meerwaarde zal tonen binnen het leidingstak en willen hen dan 

ook heel veel succes wensen voor deze ongetwijfeld prachtige 

periode! 

Ten slotte willen wij als Jinleiding de gehele groep bedanken 
voor hun enorme inzet gedurende het scoutsjaar! Op tien 
maanden tijd brachten we maar liefst 14.000 euro samen, een 
reusachtig bedrag dat we bij aanvang van ons jaar haast onbe-
reikbaar achtten. We hebben het dus aan ieder van jullie dan-
ken dat we mogen terug dromen naar een prachtige reis in het 
verre Hongarije. (En dus niet aan een tent op het strand van 
Blankenberge, zoals sommigen van ons eerst in gedachten 
hadden   ) 
 

Een stevige linker, 
Bereidwillige Margay, Fideel Smelleken, Zelfredzame Gaviaal 
en Torenvalk. 
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 P.S. De kleurentotems van de kersverse leiding: 
• Lander: Genietend passievrucht wit 
• Jan: Loyaal kampvuur bruin 
• Flore: Excentriek klaver oranje 
• Daan: Bescheiden plataan blauw 
• Nore: Uitgesproken Kalahari rood 
• Britt: Aangenaam cirrus bruin 
• Ranya: Fabulant habanero oranje 
• Ellen: Energiek melanine rood 
• Sara: Direct agaat rood 
• Lara: Gedwee Physalis zwart 
• Briek: Onbekommerd anemoon oranje 
• Fien: Verantwoordelijk zonnestraal blauw 
• Youlian: Eigenzinnig vuurtoren oranje 
• Sam: Honkvast moelleux zwart 
• Stan: Assertief bildtstar paars 
• Nikola: Rechtstreeks magma rood 
• Félie: Afwachtend papaver geel 
• Thibauld: Enthousiast rimboe geel 
• Bereidwillige Margay: Aanstekelijk Rasalgethi paars 
• Fideel Smelleken: Bedachtzaam Tekapo bruin 
• Zelfredzame Gaviaal: Onbezorgd zonnebloem wit 
• Torenvalk: Aanvoelend Jäger bruin 



71 

 

 
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:  
 
 
 Valérie 
 Hagedis (Dries) 
 Steppelemming (Fien) 
 Ijverige Pony (Stéphanie) 
 Zelfredzame Gaviaal (Lonne) 
 Fideel Smelleken (Pieter) 
 Zorgdragende Fodi (Katrien) 
 Bereidwillige Margay (Ilona) 
 Fervente Patrijs (Anke) 
 Hevige Wombat (Jasper) 
 Doordachte Wolf (Maxime)  
 Spitsvondig Roodborstje (Thijs) 
 
 
 
Voor al deze fantastische leidsters en leiders: D.A.N.K.U.! 
Het ga jullie goed! 
 
 

LAATSTE AFSCHEID 
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Lieve leden, ouders en scoutsvrienden 
Een vreemd moment, want na zes jaar leiding hang ik mijn 
sjaaltje aan de kapstok. Met pijn in mijn hart maar ook met vol-
doening. Scouts Juventa is voor mij een opeenvolging van het 
ene leuke en onvergetelijke moment naar het andere. Een op-
somming van enkele topmomenten: 
 
 de lachende gezichten van mijn leden na een geslaagde 

activiteit 
 vele memorabele avonden aan het kampvuur onder de 

sterrenhemel 
 Mijn eigen jinleden zien uitgroeien tot sterke en verant-

woordelijke leiding #trots 
 Buitenlandskamp in Kroatië  
 Medeleiding die vrienden worden voor het leven  
 Momenten van onbezorgd plezier 
 … 
Ten slotte willen wil ik nog zeggen dat 
Scouts Juventa een thuis is geworden 
waar je altijd welkom bent. Scouts Juventa 
… zonder jullie, dat wordt wennen. Jullie 
zijn fantastisch. Stuk voor stuk kanjers van 
mensen, parels van vrienden.  
 
Met oprechte dankbaarheid en liefde 
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 Ik ben zes jaar geleden bij Scouts Juventa getreden om bovenal en 
overal te spelen. 
Jaar één was al een fantastisch giverjaar, wat veel goeds beloofde voor 
de toekomst. 
Veel hebben we bijgeleerd en meegemaakt als jin waardoor we al snel 
een tent vol talent waren. 
Een jaar later mocht ik, Temperamentvol Leliegroen, samen met Tan-
nekin, Fien en Lonne leiding worden. 
Rustig starten was geen optie, want ik moest direct prepared zijn om 
takleidster te worden van de kabouters. 
In mijn eerste leidingsjaar zijn dan ook de mooiste en geweldigste herin-
neringen gemaakt dankzij mijn TOP medeleiding en TOP leden! 
Grenzen werden overgroeid toen we de welpen leerden sjorren, kam-
pen bouwen en vuur maken. 
En samen met de jonggidsen werd er weer een knotsgek jaar beleefd, 
want we waren (en zijn nog steeds) allemaal abnormaal. 
Plezier maken, gekke bekken trekken, grappen uithalen en keihard la-
chen waren dan ook enkele kenmerken van deze jonggidsen. 
Om te eindigen ging ik opnieuw op pad met de kabouters om samen te 
ontdekken dat minder zeker meer is. 
Nu, na zes mooie jaren, neem ik afscheid van Scouts Juventa met pijn 
in het hart, maar met vele geweldige herinneringen die voor altijd zullen 
blijven waar ik iedereen heel hard voor wil bedanken.  
Yes, het is zo ver, Stam Juventa, here I come! 
 
Een stevige linker,  

Ijverige Pony  
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Beste ouders, lieve leden, lieve leiding,  
 
Na acht jaar KSA en een jaartje niks, 
had ik besloten mijn stap te wagen en 
begon ik aan mijn eerste activiteit als 
tweedejaars giver. En wauw, wat een 
fantastische beslissing was dat!  
 
Zes jaar lang heb ik met volle teugen 
kunnen genieten van alles wat scouts 
Juventa in petto heeft. Na twee ge-
weldige jaren als lid, werd ik leiding 
van de welpen, de kabouters, de givers en tot slot de jin, waardoor ik 
mijn scoutscarrière kon afsluiten met een fantastisch buitenlands kamp 
in Hongarije!  
 
Beste allemaal, ik heb enorm van jullie genoten! Een luidkeelse, welge-
meende D.A.N.K.U. voor alle leden en leiding die mee hebben ingestaan 
voor deze fijne tijd. Ik ga jullie zeker en vast missen!  
 

Een stevige linker,  
Zelfredzame Gaviaal 

Na een gefaald debuut bij de Chiro, konden Hevige 
Wombat, Bezielde Chimpansee en Olijke Otogone 
mij verleiden om te proeven van scouting. Met suc-
ces! Al snel overtuigden we ook onze Onverdroten 
Arasari. Van One World One Promise, over Scouting 
Gewoon Doen tot Minder Is Meer. 13 Jaar lang was 
Juventa mijn tweede thuis en dat zal het altijd blij-
ven. De vriendschappen voor het leven, de tonnen 
ervaring als leider en hoofdleider, onze absurde 
sprintsessie doorheen een maïsveld tijdens vieren-
twintigurentocht als Jin, de talloze lange kampvuur-
nachten, de befaamde Gouwbals en Juventa feest-
jes, de interculturele uitwisselingen in Georgië en 
Macedonië en de memorabele leidingsreisjes. Zo 
kan ik nog wel even doorgaan, maar dan wordt mijn 
afscheid een aparte oplage van deze Vierdeuker. 
Oprechte dank voor al deze herinneringen.  
 
Stevige linker en tot snel,  
Spitsvondig Roodborstje (Thijs) 
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Toen ik begon op mijn elfde als eerste jaar Jong-
Verkenner, had ik nooit gedacht dat er nog vele jaren 
zouden volgen. Het is echter de beste keuze die ik kon 
maken, want nu besef ik wat een mooie veertien jaren 
van scouting ik achter de rug heb. En die herinneringen 
zal ik voor mijn leven meedragen. Want scouts, dat 
draait niet enkel om activiteiten op zondag, maar vooral 
om vrienden maken, jezelf leren kennen, absurd hard 
lachen en nog zó veel meer. Ik heb er dan ook de beste 
vrienden gemaakt die ik me maar kan inbeelden en ie-
mand leren kennen waar ik de rest van mijn leven mee 
wil delen. Ik ben er van overtuigd dat niets hier tegenop 
kan. 
 
In de afgelopen jaren als leiding, heb ik onze scouts de 
kaap van 200 leden zien overschrijden en het blijft nog 
steeds groeien. Een teken dat we 
goed bezig zijn en ik ben zeer trots 
dat ik daar deel van heb kunnen uit-
maken. Des te moeilijker is het om 
nu het sjaaltje aan de haak te han-
gen, maar ik heb het volste vertrou-
wen in de jongere generaties leiding 
dat zij het perfect zullen doen. 
 
Zes jaar lid, acht jaar leiding. Ik kan 
het haast niet geloven. Maar acht 
jaar is écht wel voldoende geweest, 
dus neem ik afscheid van jullie met 
een glimlach. En helemaal uit het 
zicht verdwijnen, doen we niet, want 
de Stam opent nu zijn deuren. 
 
Bedankt Juventa! 
Hevige Wombat 
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Afgelopen zomer, ergens diepverscholen in de bossen van 
Melreux, is de totemraad weer samengekomen. Naar tra-
ditie werden er ook dit kamp een aantal nieuwe (voor)
totems uitgedeeld.   
 
Zo heet Lonne vanaf nu Zelfredzame Gaviaal en is  
Stéphanie voortaan Ijverige Pony.  
 
Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe totems: 
 
Ward heet vanaf nu niet meer Ward, maar Berner Sen-
nenhond 
 

De Berner Sennenhond is een grote, krachtig gebouwde berg-
hond. Hij is graag buiten en houdt van vrij rondlopen. Hij is leer-
gierig, gehoorzaam, waakzaam en opmerkzaam. De Berner Sen-
nenhond is zachtmoedig, verdraagzaam en past zich gemakke-
lijk aan. Hij is zelfstandig, maar daardoor soms ook wat eigen-
wijs. De Berner Sennenhond heeft een goede inborst. Tegen-
over bekenden is hij aanhankelijk.  
 

NIEUWE TOTEMS 
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Merle heet vanaf nu niet meer Merle, maar Coscoroba 

 
Deze kleine zwaan heeft zijn 
naam te danken aan het geluid 
dat hij maakt. Het is een tere 
en zachte vogel, die niet zo 
opvallend is omdat de hij zich 
goed aanpast aan de omge-
ving. De Coscoroba leeft nauw 
samen met zijn soortgenoten. 
Hij zorgt goed voor zijn jongen 
en beschermt soortgenoten. 
De Coscoroba blijft voortdu-
rend in contact met de ande-
ren.  

Janne heet vanaf nu niet meer Janne, maar Hop 

Deze vogel heeft een rood-
bruin verenkleed met een 
lange, gepunte zwarte kuif. 
Hij is een vrolijke zangvogel 
die veel en graag zingt. Hij is 
tamelijk fier, maar slordig in 
het onderhouden van zijn 
nest. De Hop is voorzichtig, 
vreesachtig en steeds trouw 
aan zijn familie. Hij zoekt 
alleen gezelschap voor de 
trek.  
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Deze energieke graver bouwt een ingewikkeld gangenstelsel. Hij is erg 
sociaal en vaak aanhankelijk. Hij voelt zich met opvallend gemak over-
al thuis. Het Stokstaartje handelt zelden instinctief: het leert veel uit 
ervaring. Het heeft een goed geheugen en is erg schrander. Het Stok-
staartje is gezellig, vriendelijk, grappig en speels, maar ook steeds 
waakzaam en uitermate dapper. Het ligt graag in de zon, maar kan 
ook plots onstuimig en 
drukdoend met iets bezig 
zijn.  

Tom heet vanaf nu niet meer Tom, maar Stokstaartje 

Stan heet vanaf nu niet meer Stan, maar Nijlpaard 

Met zijn enorme afmetingen en grote muil is het Nijl-
paard een uniek en indrukwekkend dier. Hij houdt 
van zonnebaden in het water en koppelt zo het nutti-
ge aan het aangename. Hij is zorgeloos, leeft graag in 
gezelschap en zorgt goed 
voor de eigen kroost. Het 
Nijlpaard lijkt sloom, maar 
aan land kan hij snel lopen 
en is hij erg wendbaar. Het 
Nijlpaard volgt steeds dezelf-
de paden en zijn passage is 
nooit onopgemerkt.  
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Anna heet vanaf nu niet meer Anna, maar Collie 

De Bever is een werkzaam, vooruitziend en voorzich-
tig knaagdier. Deze goede zwemmer en duiker leeft 
in kolonies. Hij verzet zich tegen dwang. De Bever is 
sociaal, maar eerder zwijgzaam en kent weinig vijan-
den. Hij is ingenieus en heeft een enorme bouwlust. 
De Bever is 
trouw en blijft 
zijn hele leven 
bij zijn part-
ner.  

Frederik heet vanaf nu niet meer Frederik, maar Bever 

Deze slanke hond met zijn spitse snuit 
heeft een sympathiek voorkomen. Hij is 
joviaal, trouw, verstandig, toegewijd en 
bedachtzaam. De Collie heeft een goed 
geheugen en is dankbaar van aard. 
Soms is hij jaloers.  
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De Beermarter heeft een unieke gespierde grijpstaart. Hij is trouw en 
volgzaam. De Beermarter leidt een kalm en gezapig leven. Wanneer 
hij actief is, laat hij van zich horen. Hij is lief en zachtaardig en lijkt 
iedereen graag te mogen. De Beermarter is rustig en speels, maar hij 
kan soms agressief zijn als hij in het nauw wordt gedreven.  

Lore heet vanaf nu niet meer Lore, maar Beermarter 

Jonas heet vanaf nu niet meer Jonas, maar Fret 

De Fret is een gedomesticeerde bunzing. Hij is een verwoede jager 
die zich graag nuttig maakt bij het vangen van konijnen. Hij is komiek, 
speels en beweeglijk. Hij is gezellig en heeft gezelschap nodig. De Fret 
is betrouwbaar en verdraagzaam. Hij past zich vlug aan.  
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Deze grote zoetwatervis 
verkiest rustige, ondiepe 
waters. Hoewel hij een 
roofvis is, is hij vreed-
zaam van aard en niet 
agressief. Hij leeft in klei-
ne groepen. De Beensnoek is opportunis-
tisch en een opmerkzame speurder. Hij kan 
bewegingsloos genieten in het water, maar 

Seppe heet vanaf nu niet meer Seppe, maar Beensnoek 
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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) 
 

 

 

 

 
 
 
 

December 2019 

 

Zo 1: activiteit (14u-17u) 
 

Za 7: papierslag 

Zo 8: geen activiteit (veldrit) 
 

Zo 15: 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 
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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) 

Kamp 2020: 

Vrij 24/07 – za 01/08  

(Kapoenen Vrij 24/07 – Woe 
29/07)  
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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. 


