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Beste scout, gids en sympathisant, 
 
Het is eindelijk weer zover: het nieuwe scoutsjaar kan weer van start 
gaan. En dat wel voor de 40e keer! Dat kunnen we niet zomaar laten 
passeren. Ons feestweekend, wat al met trots aangekondigd was op 
Facebook, wordt voorlopig uitgesteld tot het voorjaar van 2021. Het 
voorgaande scoutsjaar was anders dan we ooit gekend hebben.  
 
Maar als scout/gids hebben we allemaal samen scoutmoedig verder 
gezet. We hebben een online jeugdbeweging opgezet waar jullie we-
kelijks enthousiast meezochten naar de oplossing van een nieuwe 
activiteit, we hebben maar liefst een kamp voor 200 personen geor-
ganiseerd waar we ons allen enorm geamuseerd hebben. Zonder de 
leiding, zonder jullie was dat allemaal niet mogelijk geweest. Be-
dankt voor jullie vertrouwen, bedankt voor jullie enthousiasme! 
D.A.N.K.U… dank u! 
 
Dit jaar gaan we van start met een nieuw thema. Een thema dat iets 
wil uitdragen dat nu misschien belangrijker is dan ooit: welzijn be-
spreekbaar maken. Met de slogan ’t Zal wel zijn willen we aangeven 
dat je even niet oké voelen echt wel oké is. Dat scouting betekent 
dat je jezelf kan zijn en dat we samen met vrienden grenzen kunnen 
verleggen. We blussen een brandje en gaan onvoorwaardelijk voor 
elkaar door het vuur. 
 
Hoe het komende scoutsjaar er precies gaat uitzien is op het mo-
ment van schrijven nog vingerdik kijken. Maar als leidingsploeg staan 
we klaar om opnieuw een jaar het beste van onszelf te geven zodat 
we samen kunnen bouwen aan een nieuw, fantastisch scoutsjaar. 
Doe jij mee? 
 

V O O R W O O R D  
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 In deze Vierdeuker blikken we terug op het speciale, maar fantasti-
sche kamp in Jalhay. We stellen met trots onze 51-koppige leidings-
ploeg voor en geven jullie een hoop aan informatie die nuttig kan zijn 
doorheen het komende jaar. Verderop in de Vierdeuker nemen we 
ook afscheid van een aantal trouwe leiding. Stuk voor stuk personen 
met een scoutesk hart. Nogmaals een oprechte D.A.N.K.U. voor al die 
jaren van tomeloze inzet! 
 
Een stevige linker 
 

Verantwoordelijke Bergbever (Joris), Bever (Frederik) en Toon Telen 
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 J U V E N T A ‘ S    N E W S F L A S H 

 
We did it! We hebben met z’n allen ervoor gezorgd dat ons kamp co-
ronavrij is gebleven. Na 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.  
 
40 JAAR JUVENTA!!! 
  
 
Dit jaar vieren we feest bij Scouts en Gidsen Juventa Zonhoven, we 
bestaan namelijk 40 jaar! Helaas kan ons reeds geplande feestweek-
end niet doorgaan, maar dat betekent niet dat we er niet het beste 
van gaan maken.  

  
Deze mijlpaal leek ons het perfec-
te moment om bekers te ontwer-
pen voor iedereen op de scouts. Je 
kan de stevige, plastieken bekers 
voor €4 per stuk bestellen op de 
website, waar je trouwens ook al 
je tekens en andere scoutskleren 
kan kopen. Je kan je bestelling 
plaatsen via de link 
www.juventazonhoven.be/kleding
-kopen. 
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Bedankt aan Konings NV 
 

Om het kamp extra veilig te maken kre-
gen we van Konings voldoende ont-
smettingsalcohol. Dank u wel om ons te 
helpen! 

 
 

Nieuwe hoofdleider Toon 
 

De hoofdleiding zal vanaf dit jaar versterkt wor-
den door leider Toon. Samen met Joris en Frede-
rik zal hij zijn uiterste best doen om alles in goe-

de banen te leiden. 
 
 
 
 

 
Intertakweekend (onder voorbehoud!) 
 
Om de drie jaar gaan alle takken van 
Scouts & Gidsen Juventa op inter-
takweekend. Als de coronamaatregelen 
het toelaten gaan wij allemaal van 13 
tot en met 15 november op weekend. 
Indien dit weekend door mag gaan, zul-
len jullie tijdig alle nodige informatie 
krijgen. We hopen op het beste! 
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 S T E U N  D E  J I N  

 
Onze Jin is al volop bezig met geld in te zamelen en hebben daarom 

jullie steun nodig! 
 

Stay tuned voor meer info over onze afhaalpasta die u zondagavond 
27 september lekker kan opeten ... 

 

 

 

 
 
 

 
“Heerlijk, ik zou direct twee porties bestellen!” 

 
~ Bezielde Chimpansee 
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Zoals bij elke vereniging of sport is het ook bij de scouts 
van belang dat je je kind inschrijft. Zo kunnen wij er-
voor zorgen dat jouw zoon of dochter goed verzekerd 
is tijdens al onze activiteiten. 
Ben je nieuw op onze scouts en twijfelt je zoon of doch-
ter nog of scouting volledig iets voor hem/haar is? 
Geen paniek! Om jullie eventuele onnodige kosten te besparen mag 
iedereen de eerste drie activiteiten zonder problemen gratis komen 
proberen. We zijn er bijna zeker van dat je na drie zondagen volledig 
overtuigd bent om ons te vervoegen. 
Om de contacten tussen ouders en tussen leiding en ouders zoveel 
mogelijk te beperken door het nog steeds aanwezige coronavirus, 
hebben we besloten om dit jaar alle inschrijvingen volledig online te 
doen. 
Op onze website (www.juventazonhoven.be/inschrijven) vindt u een 
volledig stappenplan dat u helpt bij het (her)inschrijven van uw zoon 
of dochter. Lukt iets niet? Of is iets niet helemaal duidelijk? Contac-
teer ons gerust via groepsadministratie@juventazonhoven.be en wij 
helpen u met alle plezier verder. 
 
Financieel 
Op Juventa zijn we ervan overtuigd dat iedereen die wil deelnemen 
aan scouting ook moet kunnen deelnemen; ongeacht de financiële 
thuissituatie. Daarom houden we al bewust het inschrijvingsgeld 
laag (35 euro). Daarnaast zijn er nog enkele andere mogelijkheden 
die scouting, als het nodig is, goedkoper kunnen maken. Meer infor-
matie hieromtrent kan u vinden op www.juventazonhoven.be/
financieel.  
Ook hier staan wij volledig open voor al jullie vragen of problemen. 
Contacteer vrijblijvend de hoofdleiding om dergelijke zaken op een 
discrete manier te bespreken. Dit kan gaan van het inschrijven tot de 
aankoop van scoutskledij,… 
 

( H E R ) I N S C H R I J V E N  
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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) 
 Twee 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: T’ZAL WEL ZIJN 

Welzijn bespreekbaar maken? ’ t Zal wel zijn! 

Met dit jaarthema willen we een hechte sfeer creëren, waarin ieder-
een zich thuis voelt en vertrouwen centraal staat. Zo bieden we aan-
dacht aan gedachten of gevoelens die anders niet in de kijker staan. 
We leven ons met volle overtuiging uit tijdens een spel en praten net 
zo goed de sterren van de hemel bij het kampvuur. 

 
Je even niet oké voelen? ’ t Zal wel zijn! 

Dat het leven niet altijd van een leien dakje loopt, is volkomen nor-
maal. Samen delen we de mooie momenten, maar bieden we ook 
troost wanneer het even wat minder gaat. De scouts is een plaats 
waar we durven vertellen dat het niet goed gaat en kunnen aangeven 
wat onze persoonlijke grenzen zijn.   

 
Jezelf kunnen zijn? ’ t Zal wel zijn! 

We maken duidelijk dat het meer dan oké is om jezelf te zijn en je 
voluit te tonen. Voor elkaar gaan we op verkenning en aarzelen we 
niet om ons binnenste grondplan in kaart te brengen en aan anderen 
te tonen. Onze scoutsgroep wordt een tweede thuis waar iedereen 
erbij kan en zichzelf kan zijn. 

 
Er zijn voor elkaar? ’ t Zal wel zijn! 

We verleggen samen grenzen. We bouwen samen 
aan scouting, een plaats waar we zorgen voor el-
kaar. met een regenboog aan gevoelens. Zo 
vormt de groep een warm nest. 
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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 

rechterborstzakje. De onderkant van het kenteken raakt de boven-
ste naad van het zakje. 

 
 
 
 
 

 het Juventateken: Dit teken komt op de rechtermouw, twee vin-
gers onder de bovennaad (in het midden). 

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

 
 
 
 
 
 
 
Broek: 
lange broek: groen 
korte broek indien boven de knie: willekeurige kleur 
! een trainingsbroek is niet toegestaan. 
 
Voor de welpen is de welpenpet verplicht! (verkrijgbaar bij Hopper) 
Adres Hopperwinkel: Vredestraat 6, Hasselt  
 
OPGELET! Door het coronavirus verkopen we dit jaar geen kledij aan 
de scoutslokalen, maar wel online via de link 
www.juventazonhoven.be/kleding-kopen. Dit om eventuele wachtrij-
en aan onze eigen lokalen te vermijden.  

https://www.juventazonhoven.be/kleding-kopen.html
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Jullie kunnen uiteraard altijd de gehele leidingsploeg contacteren!   

Hieronder een overzicht.   

 

• Wil je de hoofdleiding contacteren, dan kan dit door een 

mailtje te sturen naar hoofdleiding@juventazonhoven.be  

 

• Wens je de voltallige leidingsploeg te contacteren, dan kan je 

een mailtje sturen naar leiding@juventazonhoven.be 

 

• De leidingsploeg van de verschillende takken kan je contacteren 

via volgende e-mailadressen: 

  kapoenen@juventazonhoven.be  

  kabouters@juventazonhoven.be   

  welpen@juventazonhoven.be  

  pioniers@juventazonhoven.be   

  woudlopers@juventazonhoven.be 

  jonggidsen@juventazonhoven.be  

  jongverkenners@juventazonhoven.be  

  givers@juventazonhoven.be  

  jin@juventazonhoven.be  

 

 

 

 

 

C O N T A C T 
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• 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 Carmans: lander-c@juventazonhoven.be 

 

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

 of op onze eigen website: juventazonhoven.be 

 of volg ons op Instagram:  

 instagram.com/scouts_en_gidsen_juventa 

 

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 3 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 7 november Za 6 maart     

Za 5 december    Za 3 april 

Za 2 januari    Za 8 mei 

Za 6 februari    Za 5 juni 

 

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! 
 

 

 

P  A  P  I  E  R  S  L  A  G  
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HOOFDLEIDING  HOOFDLEIDING  H O O F D L E I D I N G  

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

Frederik Vandael 
Klodsbergweg 31 
3520 Zonhoven                  
04 71 61 98 93 
frederik@juventazonhoven.be 

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

Toon Telen 
Grote Hemmenweg 30 
3520 Zonhoven                  
04 85 36 92 85 
toon-t@juventazonhoven.be 

mailto:isabellegoessens@hotmail.com
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K E N N I S M A K I N G     M E T     D E   L E I D I N G 

 
 

Kapoenen 
 

TAKLEIDER THIBAULD BUTENEERS 
 

Telefoonnummer: 0476 29 65 42 
Geboortedatum: 25 februari 2002 
Studie: Industrieel ingenieur 
Jaren bij de scouts: 6de jaar 
Jaren bij de leiding: 2de jaar 
Taak binnen Juventa: Materiaal en papierslag 
 Dilemma: Kunnen vliegen of onzichtbaar wor-
den 
 
 
 
 

 
 
 
 

BEZIELDE CHIMPANSEE (Toon Machiels) 
 
Geboortedatum: 26 januari 1994 
Studie: Industriële wetenschappen in de bio-
chemie 
Jaren bij de scouts: 15de jaar 
Jaren bij de leiding: 10de jaar 
Taak binnen Juventa: Materiaal-
meester en ICT 
Dilemma:  Een extra been of een 
derde arm 
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KEANU REEKMANS  
 
Geboortedatum: 9 november 1999 
Werk: MOOZE lifestyle gym  
Jaren bij de scouts: 11de jaar 
Jaren bij de leiding: 5de jaar 
Taak binnen Juventa: Eetdag 
Dilemma: Kunnen vliegen of onzichtbaar 
worden 
 
 
 
 

 
 
 
 
FRANKOLIJN (Jeroen Steegmans) 
 
Geboortedatum: 19 juli 2001 
Studie: Pedagogische  
wetenschappen 
Jaren bij de scouts: 13de  jaar 
Jaren bij de leiding: 3de jaar 
Taak binnen Juventa: Team materiaal  
Dilemma: Kunnen vliegen of onzichtbaar kun-
nen worden 
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BEENSNOEK (Seppe Vaes)  
 
Geboortedatum: 1 april 2000 
Studie: Chemie 
Jaren bij de scouts: 9de  

Jaren bij de leiding: 4de jaar 
Dilemma: Elke avond puree fatale eten of 
nooit meer 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NORE DANIELS  
 
Geboortedatum: 17 januari 2002 
Studie: Beeldende vorming 
Jaren bij de scouts: 13de jaar 
Jaren bij de leiding: 2de jaar  
Taak binnen Juventa: Verhuur 
Dilemma: Elke avond puree fatale of 
nooit meer 
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LANDER CARMANS 

 
Geboortedatum: 21 september 2002 
Studie: Elektromechanica  
Jaren bij scouts: 13de jaar 
Jaren bij de leiding: 2de jaar 
Taak binnen Juventa: Webmaster 
Dilemma: Kunnen vliegen of onzichtbaar kun-

nen worden 

 

 

 

 

 

ELLA SCHEPERS 
 
Geboortedatum: 9 april 2003 
Studie: Sociale en technische wetenschap-
pen 
Jaren bij de scouts: 12de  jaar 
Jaren bij de leiding: 1ste jaar 
Taak binnen Juventa: keuken  
Dilemma: altijd hetzelfde paar sokken of al-
tijd dezelfde onderbroek dragen 
 

 

 

 

 



24 

 Kabouters 
 

TAKLEIDSTER COSCOROBA (Merle Daniels) 
 
Telefoonnummer: 0475 73 22 56 
Geboortedatum: 12 juli 2000 
Studie: Pedagogische wetenschappen aan de KU 
Leuven 
Jaren bij de scouts: 15de jaar 
Jaren bij de leiding: 4de jaar 
Taak binnen Juventa: Team Vierdeuker 
Dilemma: De gedachten van anderen kun-

nen lezen of in de toekomst kunnen kijken 

 
 
 
 
 
BEVER (Frederik Vandael) 

Geboortedatum: 16 oktober 2000 
Studie: Industrieel ingenieur  
Jaren bij de scouts: 15de jaar 
Jaren bij de leiding: 4de jaar 
Taak binnen Juventa: Hoofd-

leiding 

Dilemma: Elke avond puree 

fatale eten of nooit meer 
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DAAN VANREPPELEN  
 
Geboortedatum: 23 januari 2002 
Studie: Communicatiewetenschappen 
Jaren bij de scouts: 13de jaar  
Jaren bij de leiding: 2de jaar 
Taak binnen Juventa: Eetdag 
Dilemma: Kunnen vliegen of onzichtbaar kun-
nen worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LORIEN ZEELMAEKERS 
 
Geboortedatum: 22 juli 2003 
Studie: Sociaal technische wetenschappen 
Jaren bij de scouts: 10de jaar 
Jaren bij de leiding: 1ste jaar 
Taak binnen Juventa: Vierdeuker 
Dilemma: De gedachten van anderen kunnen 
lezen of in de toekomst kunnen kijken 
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AN-SOFIE VANDAEL 
 
Geboortedatum: 17 februari 2003 
Studie: Wetenschappen-Wiskunde 
Jaren bij de scouts: 10de jaar  
Jaren bij de leiding: 1ste jaar 
Taak binnen Juventa: Voedingsmeester 
Dilemma: Kunnen vliegen of onzichtbaar 
kunnen worden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIEBE LODEWIJCKX  
 
Geboortedatum: 29 september 2003 
Studie: Sociale technische wetenschappen  
Jaren bij de scouts: 12de jaar 
Jaren bij de leiding: 1ste jaar 
Taak binnen Juventa: Materiaalmeester 
Dilemma: Een extra been of een derde 
arm 
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Welpen 
TAKLEIDSTER SARA FRANSSENS   

 
Telefoonnummer: 0470 42 41 89 
Geboortedatum: 20 augustus 2002 
Studie: Marketing aan de UCLL 
Jaren bij de scouts: 11de jaar  
Jaren bij de leiding: 2de jaar 
Taak binnen Juventa: Team eetdag 
Dilemma: Elke avond puree fatale eten of nooit 
meer 
 
 
 
 

 
 
ANIMERENDE HAAN (Jasper Steegmans) 
 
Geboortedatum: 14 juli 1998 
Studie: Laboratoriumtechnologie  
Jaren bij de scouts: 14de jaar 
Jaren bij de leiding: 5de jaar 
Taak binnen Juventa:  
Materiaalmeester 
Dilemma: Kunnen 
vliegen of  
onzichtbaar kunnen 
worden. 
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 BETROUWBAAR KONIJN (Artuur Dehaese) 
 
Geboortedatum: 12 februari 1999 
Studie: Elektromechanica  
Jaren bij de scouts: 16de jaar 
Jaren bij de leiding: 5de jaar  
Taak binnen Juventa: Drankenmeester  
Dilemma: De gedachten van anderen kunnen 
lezen of in de toekomst kun-
nen kijken 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GEWETENSVOLLE TORENVALK (Ruben Jorissen) 
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BEERMARTER (Lore Vanrijckeghem) 
 
Geboortedatum: 10 juli 2000 

Studie: Kleuteronderwijs 

Jaren bij de scouts: 15de jaar 

Jaren bij de leiding: 4de jaar 

Taak binnen Juventa:  

Plezier verzekeren!! 

Dilemma: De gedachten 

van anderen kunnen le-

zen of in de toekomst 

kunnen kijken.  

 

 

 

 

VUURSALAMANDER (Nico Nilis) 

Geboortedatum: 18 december 

2001 

Studie: Humane wetenschappen 

Jaren bij de scouts: 12de jaar 

Jaren bij de leiding: 3de jaar 

Taak binnen Juventa: Ver-

huur 
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 NIKOLA JUSZCZAK  
 
Geboortedatum: 9 mei 2002 
Studie: Handelswetenschappen 
Jaren bij de scouts: 7de jaar 
Jaren bij de leiding: 2de jaar  
Taak binnen Juventa: Eetdag 
Dilemma: Kunnen vliegen of onzichtbaar 
kunnen worden 
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 Pioniers 
 

TAKLEIDER BRIEK MOONS 
 
Telefoonnummer: 0484 61 27 39 
Geboortedatum: 11 november 2002 
Studie: Handelsingenieur 
Jaren bij de scouts: 11de jaar 
Jaren bij de leiding: 2de jaar 
Taak binnen Juventa:  
Drankenmeester, Meisjotterij 
Dilemma: Kunnen vliegen of onzichtbaar wor-

den 

 

 

 

JINDRA SWITTEN 

 

Geboortedatum: 5 oktober 2000 

Studie: logies-, restaurant– en cateringsma-

nagement  

Jaren bij de scouts: 9de jaar 

Jaren bij de leiding: 3de jaar 

Taak binnen Juventa: Hoofd van het inkle-

dingteam  

Dilemma: De gedachten van anderen kun-

nen lezen of in de toekomst kunnen kijken 
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 FLORE VANDERCAPPELLEN 
 

Geboortedatum: 31 oktober 2002 

Studie: Orthopedagogie  

Jaren bij de scouts: 13de jaar 

Jaren bij de leiding: 2de jaar 

Taak binnen Juventa: Papierslag 

Dilemma: altijd hetzelfde paar sokken 

of altijd dezelfde onderbroek. 

 

 

 

 

 

JAN VANRIJCKEGHEM 

Geboortedatum: 5 augustus 2002 

Studie: Humane wetenschappen 

Jaren bij de scouts: 13de jaar 

Jaren bij de leiding: 2de jaar 

Taak binnen Juventa: Meisjotterij 
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 NELE GANNE 
 
Geboortedatum: 20 december 2003 
Studie: Wetenschappen met 8 uur wiskunde 
Jaren bij de scouts: 10de jaar 
Jaren bij de leiding: 1ste jaar   
Taak binnen Juventa: Vierdeuker 
Dilemma: Elke avond puree fatale eten 

of nooit meer 
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 Woudlopers 
 
TAKLEIDSTER ELLEN FRANSSENS 

 
Telefoonnumer: 0476 63 52 64 
Geboortedatum: 20 augustus 2002 
Studie: Podologie 
Jaren bij de scouts: 13de jaar 
Jaren bij de leiding: 2de jaar 
Taak binnen Juventa: Team kleding en  
inkleding 
Dilemma: Een extra been of een derde arm 
 
 
 
 

 
 
ONZELFZUCHTIGE SLANGEHALSVOGEL (Kobe Lobbinger) 
 
Geboortedatum: 2 november 1994 
Werk: Ploegbaas/werfleider bij gebr.  
Caelen 
Jaren bij de scouts: 21ste jaar 
Jaren bij de leiding: 10de jaar  
Taak binnen Juventa: materi-
aalmeester 
Dilemma: De gedachten van 
anderen kunnen lezen of in de 
toekomst kunnen kijken 



35 

  
 

GOEDHARTIG DAMHERT (Daan Vaes) 
 
Geboortedatum: 9 december 1999 
Studie: hbo 5 verpleegkunde 
Jaren bij de scouts: 12de jaar 
Jaren bij de leiding: 5de jaar 
Dilemma:  
Kunnen vliegen of onzichtbaar worden 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
HOP (Janne Achten) 
 
Geboortedatum: 10 maart 2000 
Studie: event– en projectmanagement 
Jaren bij de scouts: 16de jaar 
Jaren bij de leiding: 4de jaar 
Taak binnen Juventa: Ver-
huur 
Dilemma: De gedachten van 
anderen kunnen lezen of in 
de toekomst kunnen kijken 
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 STOKSTAARTJE (Tom Madelein)  
 
Geboortedatum: 25 augustus 2000 
Studie: Media en Entertainment Business 
Jaren bij de scouts: 15de  jaar 
Jaren bij de leiding: 4de jaar 
Dilemma: Elke avond puree fatale eten of 
nooit meer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSTANG (Ken Vanoosterhout) 
 
Geboortedatum: 2 februari 2001 
Studie: Industrieel ingenieur aan de  
UHasselt 
Jaren bij de scouts: 11de jaar 
Jaren bij de leiding: 3de jaar 
Taak binnen de leiding: Kledingmeester 
Dilemma: De gedachten van anderen kunnen lezen 
of in de toekomst kunnen kijken 
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 ZEBRA (Toon Telen) 
 
Geboortedatum: 22 januari 2001 
Studie: Handelsingenieur in de  
beleidsinformatica 
Jaren bij de scouts: 14de jaar 
Jaren bij de leiding: 3de jaar 
Taak binnen Juventa:  
Hoofdleiding en team Meisjotterij  
Dilemma: De gedachten van anderen 
kunnen lezen of in de toekomst kunnen 
kijken 
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Jonggidsen 
 

TAKLEIDSTER FIEN BOKKEN 
  
Telefoonnummer: 0470 94 09 79 
Geboortedatum: 15 oktober 2002 
Studie: Wiskunde 
Jaren bij de scouts: 10de jaar 
Jaren bij de leiding: 2de jaar 
Taak binnen Juventa: Vierdeuker 
Dilemma: Kunnen vliegen of onzichtbaar 
kunnen worden  
 
 
 
 

 
 
 
SCHROEFHOORNGEIT (Simon Ganne) 

 
Geboortedatum: 17 oktober 2001 

Studie: Burgerlijk ingenieur  

Jaren bij de scouts: 14de jaar 

Jaren bij de leiding: 3de jaar 

Taak binnen Juventa: materiaalmeester 

Dilemma: De gedachten van anderen kunnen 

lezen of in de toekomst kunnen kijken 
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RANYA KITSINIS 
 
Geboortedatum: 10 april 2002 
Studie: Orthopedagogie 
Jaren bij de scouts: 13de jaar  
Jaren bij de leiding: 2de jaar 
Taak binnen Juventa: Meisjotterij  
Dilemma: kunnen vliegen of onzichtbaar worden 

 

 

 

 

BRITT KUMBRUCK 
 
Geboortedatum: 21 oktober 2002  
Studie: Vroedkunde  
Jaren bij de scouts: 13de jaar 
Jaren bij de leiding: 2de jaar 
Taak binnen Juventa: Team inkleding 
Dilemma: De gedachten van anderen kun-
nen lezen of in de toekomst kunnen kijken 
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BRAM VAES  
 
Geboortedatum: 27 september 2003 
Studie: Wetenschappen met 6 uur wiskun-
de  
Jaren bij de scouts: 8ste jaar 
Jaren bij de leiding: 1ste jaar 
Taak binnen Juventa: kledingmeester 
Dilemma: Een extra been of een derde 
arm 



41 

 

Jongverkenners 
 

TAKLEIDER KAY VANBAELEN 
 
Telefoonnummer: 0483 42 98 60  
Geboortedatum: 11 februari 1999 
Studie: Voertuigtechnieken  
Jaren bij de scouts: 2de jaar 
Jaren bij de leiding: 2de jaar  
Dilemma: Een extra been of een derde arm 
 
 
 
 
 

 
 
 
SPITSVOGEL (Liam Reekmans) 
 
Geboortedatum: 9 septemeber 2001 
Studie: Industrieel ingenieur 
Jaren bij de scouts: 11de jaar 
Jaren bij de leiding: 3de jaar 
Taak binnen Juventa: Verhuur  
Dilemma: Kunnen vliegen of onzichtbaar  
kunnen worden 
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 LARA KUMBRUCK 
 
Geboortedatum: 9 april 2002 
Studie: Orthopedagogie 
Jaren bij de scouts: 11de jaar  
Jaren bij de leiding: 2de jaar 
Taak binnen Juventa: Vierdeuker 
Dilemma: De gedachten van anderen kunnen 
lezen of in de toekomst kunnen kijken 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
YOULIAN BURNHAM 
 
Geboortedatum: 15 september 2002 
Studie: De studiekeuze staat nog niet vast 
Jaren bij de scouts: 10de jaar 
Jaren bij de leiding: 2de jaar  
Taak binnen Juventa: Vlaggenmeester 
Dilemma: Elke avond puree fatale eten of 
nooit meer 
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 SENNE BAMMENS 
 
Geboortedatum: 13 augustus 2003 
Studie: Elektriciteit-elektronica  
Jaren bij de scouts: 7de jaar 
Jaren bij de leiding: 1ste jaar  
Taak binnen Juventa:  
Materiaalmeester 
Dilemma: De gedachten van anderen 
kunnen lezen of in de toekomst  
kunnen kijken 
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Givers 
 

TAKLEIDERSTER COLLIE (Anna Vandercappellen)  
 
Telefoonnummer: 0472 57 20 38 
Geboortedatum: 8 november 2000 
Studie: Pedagogische wetenschappen - UGent 
Jaren bij de scouts: 16de jaar 
Jaren bij de leiding: 4de jaar  
Taak binnen Juventa: Eetdag 

Dilemma: Kunnen vliegen of onzicht-
baar worden 
 
 

 
 
 
 
 
VREDELIEVENDE KOALA (Gunder Lemmens) 
 
Geboortedatum: 01 april 1997 

Werk: Werkzoekend 

Jaren bij de scouts: 9de jaar 

Jaren bij de leiding: 7de jaar 

Taak binnen Juventa: Webmaster 

Dilemma: Kunnen vliegen of on-

zichtbaar worden 
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 VERANTWOORDELIJKE BERGBEVER (Joris Ganne) 
 
Geboortedatum: 15 juli 1999 

Studie: Handelsingenieur in de  

beleidsinformatica aan de UHasselt 

Jaren bij de scouts: 15de jaar 

Jaren bij de leiding: 5de jaar 

Taak binnen Juventa: Hoofdleiding 

Dilemma: Een extra been of een derde arm 

 

 

 

 

 

 

JOLIGE SIMIA (Sien Telen) 

Geboortedatum: 1 februari 1999  
Studie: 1ste master Rechten aan de UAnt-
werpen 
Jaren bij de scouts: 16de jaar 
Jaren bij de leiding: 5de jaar 
Taak binnen Juventa:  
Team vierdeuker en Social Media 
Dilemma: Kunnen vliegen of onzichtbaar 

kunnen worden (Zo kom 
ik misschien eens wat 
vaker op tijd) 
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 FRET (Jonas Snellings) 

Geboortedatum: 13 december 2000 

Studie: Industrieel ingenieur bouwkunde 

Jaren bij de scouts: 8ste jaar 

Jaren bij de leiding: 4de jaar 

Taak binnen de scouts: Drankenmeester 

en HUDO-constructeur 

Dilemma: Altijd hetzelfde paar sokken of 

altijd dezelfde onderbroek dragen 
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Jin 
 

TAKLEIDER AVONTUURLIJKE GOLDEN RETRIEVER  
(Klaas Coninx) 
 
Telefoonnummer: 0479 70 31 20 
Geboortedatum: 1 april 1999 
Studie: Master Geschiedenis  
Jaren bij de scouts: 8ste jaar 
Jaren bij de leiding: 5de jaar 
Taak binnen Juventa: Meisjotterij  

Dilamma: Kunnen vlie-
gen of onzichtbaar kun-
nen worden 
 
 

 
 
 
BERNER SENNENHOND (Ward Borghoms) 
 
Geboortedatum: 19 september 1998 
Studie: Geschiedenis  
Jaren bij de scouts: 12de jaar  
Jaren bij de leiding: 4de jaar 
Taak binnen Juven-
ta: Financiën 
Dilemma: Altijd het-
zelfde paar sokken 
of altijd dezelfde 
onderbroek dragen 
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NIJLPAARD (Stan Schepers) 
 

Geboortedatum: 28 september 2000 
Studie: Bouwkunde aan de PXL en werknemer bij de Friturie 
Jaren bij de scouts: 15de jaar  
Taak binnen Juventa: COO van café Juventa 
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Kapoenen op kamp! 

 
 

K A M P V E R S L A G E N 

Wanneer je een kapoentje bent, zijn er zoveel 
vragen over dat ‘grote kamp’. Ze weten dan ook 
niet echt wat hen te wachten staat natuurlijk, 
maar of ze zich dit jaar geamuseerd hebben? 
Daar zijn we zeker van! Het was geen gewoon 
kamp, maar wij, o zo fiere leiding, kunnen zeggen 
dat de kapoenen dit ongelooflijk goed hebben 
gedaan! Van het spelen in de eigen bubbel tot 
aan het handen wassen na elke maaltijd! Na de 
aankomst en het eten van de boterhammen was 
het tijd om eens een veldbedje op te zetten, dit 
niet zonder slag of stoot. Na een namiddag 
bloed, zweet en een paar tranen stonden alle 
bedjes op en kregen we de kapoenen al niet 
meer uit hun tent. Ze moesten natuurlijk alle-
maal aan elkaar laten zien wat ze bijhadden, met 
gevolg dat er al gauw geen bodem meer te zien 
was. Daarna hebben we wat spelletjes gespeeld 
en een rondleiding gegeven over de grote wei. 
Na het avondeten, speelden we samen nog een 
avondspel. De kapoenen werden verdeeld in 
teams en moesten hun kleur van ballonnen ver-
zamelen, maar niet zonder gevaar. Wanneer ie-
mand van de leiding hen tikte, moesten ze naar 
de gevangenis. Na dit intensieve avondspel was 
het tijd voor de allereerste nacht op kamp! Na-
tuurlijk waren de kapoenen nog niet moe, wat 
leidde tot kleine oogjes aan de ontbijttafel.  
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Dag twee kon beginnen, we verdeelden de kapoe-
nen in twee groepen: de Grieken vs. de Romeinen. 
Het was tijd om kampen te bouwen! De kapoenen 
toonden al hun skills die ze doorheen het jaar ge-
leerd hadden, en bouwden magnifieke kampen. 
Namiddag kon de strijd beginnen, de teams moes-
ten de zelfgemaakte vlag uit het andere kamp ste-
len zonder getikt te worden. Het was een spannen-
de strijd, maar de Romeinen hadden uiteindelijk 
gewonnen! Na het avondeten kregen de kapoenen 
wat tijd om vrij te spelen en al snel werd het tijd 
om ons bedje terug in te gaan. Elke avond werd er 
ook voorgelezen uit verhalen die gingen over 
Griekse mythes. 
  

En daar was dag drie al: tijd om eens aan mama en papa te vertellen 
wat we al gedaan hadden. Samen met de kapoenen schreven we 
brieven en speelden we bij onze tenten. Na de platte rust was het tijd 
voor de Olympische Spelen. De kapoenen hebben twaalf oude spor-
ten uitgevoerd, dat was niet gemakkelijk, maar wel heel leuk. We 
maakten enorm veel plezier! Uitgeteld zaten de kapoenen voor hun 
eerste kampvuur, veel geeuwende gezichtjes zorgden ervoor dat we 
op tijd ons bedje in gingen, na het vertellen van een verhaaltje. 
  
Op dag vier speelden we het bosspel ‘Pas op voor Medusa’. Wanneer 

Medusa je zag veranderde je in steen. Het is de kapoenen natuurlijk 

gelukt om Medusa te verslaan, met een aantal tips van de leiding. 

Het was kortom een geslaagd bosspel. In de namiddag was het tijd 

voor het groepsspel, dat doorging in de eigen bubbel. Het was een 

race tegen alle andere takken op de wei. Helaas konden ze niet win-

nen, maar plezier gegarandeerd! ’s Avonds hebben we de kapoenen 

voorbereid op hun eendaagse. Om veel te kunnen wandelen, moes-

ten we goed uitgerust zijn!  
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 De dag was aangebroken en met goede moed startten we onze 
wandelroute. Al snel merkten we dat de kapoenen veel meer aan-
konden dan wat we hadden uitgestippeld voor hen. Ze hebben 
maar liefst 15,5 km gewandeld! Wij waren ongelooflijk fier op hen. 
Dat verdiende natuurlijk een lekker pretpakket voor bij het kamp-
vuur! Het kamp is omgevlogen en al snel waren we aan de laatste 
avond. Een aantal kapoenen hadden dansjes voorbereid om aan ons 
te tonen en ze genoten daarna van lekkere chips en cola. Tijd om 
naar bed te gaan, voor de laatste nacht in een tent slapen. De ka-
poenen keken ernaar uit om hun ouders terug te zien! Het was echt 
een geslaagd kamp!  
 
Nog veel succes in de volgende jaren lieve kapoentjes!  
 
Een stevige linker,  
 
Bestendige Neushoorn, Keanu, Dakota, Beermarter, Ken, Jindra, 

Daan, Britt en Félie  
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Kabouters op kamp! 
Het moment was aangebroken, kamp 2020 ging voor de kabouters 
eindelijk van start! Na een korte busrit kwamen ze aan op onze mooie 
en grote kampwei. Het was op hun gezichtjes te lezen dat ze met veel 
moed en goesting aan ons kamp wouden beginnen. We zijn dan ook 
meteen (na de koffers uitpakken en bedjes opzetten) begonnen aan 
een supertoffe namiddag met tal van leuke spelletjes.  
 
De tweede dag zijn we begonnen met een aantal pleinspelen om wak-
ker te worden. Na het eten en de platte rust hebben de kabouters 
hun best gedaan om Rome terug zoals vroeger te maken, en dat is 
hun zeker gelukt! We sloten onze leuke tweede dag af met een echte 
zingbattle.  
 
Zondag rustdag, maar niet voor onze kabouters. Ze waren enorm en-
thousiast om aan een opnieuw spetterende dag te beginnen. Zo zijn 
we voormiddag en ‘s avonds gaan spelen in het bos, een beetje ver-
der dan onze kampwei. Moe maar voldaan, kropen de kabouters hun 
bedje in om uitgerust aan een nieuwe dag te beginnen. 
 
Dag vier, misschien was het wel eens tijd om te vertellen aan ieder-
een hoe leuk het wel niet was ons kamp. Daarom zijn we maandag-
voormiddag naar de shelter getrokken om brieven te schrijven en te 
knutselen. En wat doen de kabouters als leider Jan een dutje doet? 
Vlechtjes in zijn haar maken! Na de platte rust begon ons jaarlijkse 
groepsspel. Hier hebben de kabouters het beste van zichzelf gegeven, 
en met succes!  
 
Dinsdag mochten de kabouters zelf koken. Ze hebben een heerlijke 
pastasalade voor ons gemaakt. Na het eten zijn we begonnen aan een 
spel met de welpen: het liefdesspel. Hier mochten de kabouters en 
welpen hun liefde verklaren aan mekaar. We sloten af met een gezel-
lig kampvuur. 
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Woensdag, EENDAAGSE! Het begon al meteen goed, na een kleine 8 
km kwam de keukenleiding ons lekkere frietjes brengen. Hierdoor 
hadden we genoeg energie om verder te gaan met onze dagtocht. Na 
enorm veel keer dezelfde liedjes te zingen, kwamen we uiteindelijk 
aan op onze kampweide. En dat met een mooie 18 km in onze benen.  
 
Donderdag hebben we een schattocht gedaan. Na enkele opdrachten 
die ze moesten voltooien, kwamen ze uit op een schatkist met alle-
maal snoep in. Dit hadden de kabouters meer dan verdiend. Donder-
dagavond was een spannende avond voor onze tweedejaarskabou-
ters. Ze mochten hun belofte doen. Dit is een mijlpaal in hun scouts-
carrière. Met een belofte zegt een kabouter haar best te doen om an-
dere te helpen waar nodig. 
 
Vrijdag, zo gingen we al onze laatste volledige dag in. De kabouters 
(en de leiding ook) hebben enorm genoten van ons welnessvoormid-
dagje. Na deze ontspannende voormiddag waren ze heel enthousiast 
om hun bonte avondact voor te bereiden. De kabouters trokken hun 
beste dansschoentjes aan en maakten een heel leuk dansje. 
 
Zo komen we alweer aan onze laatste dag van dit onvergetelijk kamp. 
Na veel afscheidsknuffels verlieten de kabouters de kampwei. Maar 
dit niet zonder veel leuke herinneringen! De leiding en de kabouters 
hebben enorm hard genoten van dit speciaal, maar fantastische 
kamp!  
 
Een stevige linker; 
Verantwoordelijke Bergbever, Jan, Fien, Thibauld en Ranya  
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Welpen op kamp! 
 

 
24 juli 2020 was een spannende dag voor alle leden én leiding van 
Juventa, het was namelijk de start van een wel héél bijzonder kamp. 
Toch kwamen we na een gezellige busrit aan op de kampwei met een 
hoop enthousiaste welpen! Nadat ze hun lunchpakket hadden opge-
smuld, moesten de welpen er natuurlijk voor zorgen dat ze ‘s avonds 
konden genieten van een goede nachtrust: bedjes werden opgezet, 
slaapzakken uitgerold en koffers uitgepakt. We eindigden de dag met 
leuke pleinspelen en het maken van een gamellenrekje.  
 
De volgende dag speelden we een super leuk Risk-spel en probeerden 
we het zwaard van Spartacus te redden. Natuurlijk wonnen onze 
stoere welpen dit spel, het zwaard van Spartacus was gered! Na in-
spanning was het natuurlijk tijd voor ontspanning met een kampvuur 
en een heerlijk pretpakket! 
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 De volgende dagen vulden we met 1 tegen 

allen, een spelletje Stratego en een 60-

minutenspel. De welpen konden al hun creati-

viteit kwijt bij het verven van een T-shirt en 

hun gamel. Ook het klassieke groepsspel en 

de bijbehorende vrije avond mochten natuur-

lijk niet ontbreken.  

Op dinsdag toonden de welpen ons dat ze wa-

re chef-koks zijn, want ze maakten overheer-

lijke pizza! De leiding heeft ook gesmuld ;). 

 

In de namiddag was het tijd voor een fantastisch (al waren sommige 
welpen het daar niet mee eens ;) ) trouwspel met de kabouters! Alle 
welpen werden gekoppeld met een kabouter, sommige casanova’s 
zelfs met twee kabouters en zo moesten ze strijden om het beste 
kabouter-welpenkoppeltje te worden. ‘s Avonds werd er zelfs een 
echte trouwceremonie gehouden met een feestmaal. Scoutstermen 
voor een kampvuur met een pretpakket ;). 



57 

  
Woensdag was een dag waar veel 
welpen naar hadden uitgekeken: 
eendaagse! We hebben gezwoegd en 
gezweet, trokken op verkenning door 
bospaadjes en zochten verkoeling in 
een beekje. De welpen sleurden el-
kaar vooruit en uiteindelijk konden 
we ‘s avonds in onze bedjes kruipen 
met maar liefst 21 kilometer in de 
benen!! 
 
Die 21 kilometer was al een toppres-
tatie, maar ook de dag nadien toon-
den onze welpen wat voor stoere 
mannen ze wel niet zijn. Op de 
‘Kamp WELP’-dag leerden ze hoe ze 
een soldaat moesten worden en ver-
volgens trokken ze ten oorlog. Met 
verfspuitjes en speciale granaat-
tennisballen in de aanslag probeer-
den ze elkaars kamp te veroveren. 
Nadat alle welpen hun belofte de-
den, werden ze gekroond tot echte 
Kamp Welp-soldaten mét diploma en 
een doggytag. 
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Op de laatste volledige dag van ons kamp speelden we verschillende 
waterspelletjes. Dankzij onze hobbelige wei konden de welpen ook 
bash-glijden. Wat een pret! De kabouters werden zelfs een beetje ja-
loers ;) , maar natuurlijk mochten zij ook komen meegenieten! De 
laatste avond van kamp was onze traditionele bonte avond en geloof 
het of niet, maar onze welpen toonden dat ze echte danstalenten zijn 
met hun showtje! 
 
Helaas was het toen al tijd om terug naar huis te gaan. Wij als leiding 
hebben enorm genoten van dit topkamp en we hopen natuurlijk dat 
jullie ook thuis zijn gekomen met superleuke verhalen en herinnerin-
gen. Lieve welpen, bedankt voor het fantastische jaar! 
 
Een stevige linker, 
 
Uitgekiende Manoel, Goedhartige Damhert, Beensnoek, Simon, Ellen, 
Nore en Lara 
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Pioniers op kamp! 
Wanneer de Pioniers aankwamen op de kampwei, werden ze door 
ons onthaald en meegenomen naar onze bubbelhoek. Na het eten 
vlogen we er meteen in en stonden de tenten als snel recht. Daarna 
begonnen we aan de shelter, waarbij we de Pioniers geleerd hebben 
om te leren sjorren. Om de dag te eindigen speelden we nog enkele 
kleine spelletjes, waaronder Bob the weasel, een spel dat de Pioniers 
waarschijnlijk niet snel zullen vergeten. 

 
De volgende dagen stonden er verschil-
lende activiteiten op het programma. Zo 
leerde ze de woudlopers beter kennen bij 
de vermoeiende commandotocht waar ze 
verschillende obstakels moesten trotse-
ren. Ook speelde we een 12-uren spel 
waarbij ze team tegen team 12 uur lang 
opdrachten moesten doen tegen elkaar. 

Daarnaast speelden we ’s avonds ook een sluipspel en hielden we 
ook een welnessavond. 
 
Dinsdag vertrokken we dan op tweedaagse en wandelden de Pioniers 
maar liefst 35,9 km! Om te bekomen van deze zware wandeltocht 
trakteerden we hen op een BBQ en vierden we ’s avonds de verjaar-
dag van Janne met een lekkere snoeptaart. 
 



60 

  De dagen erna hebben we het een beetje rustig aangedaan omwille 
van het warme weer. We hebben enkele pleinspelen gespeeld, arm-
bandjes gemaakt en samen met de woudlopers ‘s avonds aan het 
kampvuur gezeten.  
 
De voorlaatste dag zijn we met de woudlopers naar de beek gewan-
deld om aan de hitte op de kampwei te ontsnappen en ons even te 
verfrissen. ’s Avonds was er natuurlijk bonte avond, waar de Pioniers 
zich van hun beste kant lieten zien tijdens hun toneeltje. 
 
Dit jaar was het kamp voor iedereen 
een beetje anders, maar wij hopen dat 
jullie er toch van genoten hebben. Wij 
vonden het een alvast fantastisch kamp 
en willen jullie bedanken voor het toffe 
jaar !  
 

Een stevige linker, 
 
Stokstaartje, Jeroen, Nico, Nikola en 
Lander 
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Woudlopers op kamp! 
Na lang hopen, wachten en uitkijken was het eindelijk zover: de 
woudlopers mochten op kamp vertrekken! Na een lange busreis kwa-
men we aan in de oudheid, waar er twee zware opdrachten op ons 
lagen te wachten. De tussentakken moeten namelijk hun eigen tenten 
opzetten en een shelter bouwen. Het eerste bleek helemaal niet zo 
zwaar te zijn, want binnen een mum van tijd stonden de tenten recht 
en kon iedereen zijn plekje installeren. Nog niet iedereen kon sjorren, 
maar na enkele uurtjes aan de shelter te werken kregen alle woudlo-
pers de techniek min of meer in de vingers en stond er een shelter 
recht om U tegen te zeggen. Wij zijn fier op jullie, jongens! ’s Avonds 
speelden we nog een sluipspel in het bos waarbij ze kaarsjes moesten 
uitblazen zonder dat de leiding hen kon herkennen.  
 
Zaterdag stond er een commandotocht met de pioniers op de plan-
ning. Er werden duo’s (of trio’s) gemaakt die samen voorbij enkele 
hindernissen moesten komen, zoals een touwenparcours, een glibbe-
rige bash… Ons topkoppel was Arne en Fébe, met een tijd van slechts 
15 minuten en 57 seconden. Proficiat, cuties! Na het avondeten stre-
den de Grieken tegen de Romeinen in enkele ‘oorspronkelijke Olympi-
sche disciplines’. Nu weten we dat de Grieken betere honkballers wa-
ren, terwijl de Romeinen uitblonken in rugby. 
 
Op zondag speelden we een spel waar de woudlopers al achter vroe-
gen vanaf de eerste dag: het 12-urenspel! Beide teams startten in een 
klein vierkant, dat groter kon worden door activiteiten te winnen. Het 
middageten stond echter ook op het spel en zelfs voor het toiletbe-
zoek moesten ze een gedichtje maken. De leiding heeft die dag prach-
tige piesgedichtjes gehoord  . 
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Het groepsspel kon door het bubbelsysteem helaas niet in zijn norma-
le vorm doorgaan, maar gelukkig was er een 
waardig alternatief voorzien. Iedere tak moest 
gelijkaardige opdrachten voltooien die aange-
past waren aan iedere leeftijdsgroep. Wij ont-
houden vooral de hi-la-rische opdracht met de 
fruittella’s  . Normaal is er ieder jaar een bezin-
ning na het groepsspel, maar dit kon dit jaar 
helaas niet doorgaan omdat we geen bezoek 
mochten ontvangen en priester Rik dus niet 
mocht komen. Daarom deden wij op onze ex-
tra lange vrije avond iets anders leuks. We bak-
ten zelf pizza’s!  
 
Tijdens onze tweedaagse liepen de woudlopers maar liefst 34 km in 
het heuvelachtige Jalhay. Soms werd het zwaar op de bergop, maar 
konden we bovenaan genieten van het uitzicht. Dit jaar konden we de 
tweede dag jammer genoeg geen leuke activiteit doen, maar dat heb-
ben we goedgemaakt met een overheerlijke BBQ. 
 
Na onze tweedaagse kwam het einde al snel in zicht maar dat hield 
ons niet tegen om plezier te maken. We speelden onder andere stra-
tego en de Olympische Vuurspelen. De oudste woudlopers legden ook 
hun belofte af, jullie zijn nu klaar om jong-verkenner te worden! 
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 De laatste avond was het weer tijd voor de bonte avond waar we sa-
men met de pioniers genoten van het lekkere snoepgoed. Jammer 
genoeg kon de Vlaamse kermis die ingepland stond voor dit jaar niet 
doorgaan i.v.m. bubbelcrossing. Maar dit weerhield ons niet om volop 
te genieten van het grote vuur. 
 
Woudlopers, bedankt voor het super kamp dat jullie ons hebben be-
zorgd en om het corona proof te houden. We hopen dat jullie even 
hard uitkijken naar de volgende jaren, maar dit dan wel zonder bub-
bels en extra maatregelen. 
 

Een stevige linker, 
 
Zachtaardige Spreeuw, Dwalende Schorpioen, Kay, Flore, Sara, Youli-

an en Liam 
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Jonggidsen op kamp! 
Vrijdag 24 juli was het eindelijk zover!! Na maanden vol onzekerheid 
en aftellen, konden we eindelijk op kamp vertrekken. Samen met de 
rest van de bubbel, de Jong-Verkenners stapten de Jong-Gidsen de 
bus op richting Jalhay. En wat een top-kamp hebben we daar be-
leefd!!!  
 
Al vlak na de aankomst, bewezen de Jong-Gidsen dat ze echte scouts 
zijn. Niet alleen stond hun tent heel snel en heel goed op, ook sjor-
den ze samen met de Jong-Verkenners (en met wat hulp van de lei-
ding) een enorme shelter (aka ‘de hangar’).  
 
Zaterdag begonnen we met ons 24-urenspel ‘expeditie Robinson’, 
wat zeer goed begon, maar helaas deels in het water viel door de 
harde regen die avond en nacht. 
 
Zondag speelden we ‘het grote coronaspel’ en sloten we de dag af 
met een pamperpaal aan de vlaggenmast, waar ze eerst hun bakken 
voor moesten verdienen aan de hand van een vlaggenspel. Hierbij 
toonden de Jong-Gidsen duidelijk dat ze er altijd voor gaan en echte 
beesten kunnen zijn  . 
  
Maandagvoormiddag speelden we ‘kolonisten van Jalhay’, deden we 
in de namiddag het groepsspel in bubbels en ’s avonds kreeg ieder-
een een vrije avond, waarop de rugzakken voor tweedaagse klaarge-
maakt werden en de Jong-Gidsen en Jong-Verkenners een pretpakket 
aan het kampvuur kregen.  
 
Dinsdag vertrokken we op tweedaagse, de dag waar iedereen zo naar 
had uitgekeken!! De Jong-Gidsen waren super vriendelijk en heetten 
iedereen welkom in het mooie Jalhay. (‘Bienvenue! Bonjour! Tu t’ap-
pelles?’) We wandelden rond het meer de la Gileppe en kwamen na 
dag 1 terug aan op de wei met maar liefst 37 km in de benen!!  
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 Woensdag vertrokken we, al met de nodige blaren, opnieuw voor de 
tweede dag en ook toen toonden de Jong-Gidsen weer dat ze enorm 
goede wandelaars zijn. ’s Middags werden ze beloond met frietjes. 
Op dag twee wandelden we 24 km, waardoor ons totaal op maar 
liefst 61 km komt!! We zijn als leiding dus ook enorm trots op deze 
knappe prestatie!  
 
Donderdag begonnen we de dag rustig met een wellness, die meer 
dan verdiend was na tweedaagse. Verder maakten we armbandes, 
deden we pleinspelen met de Jong-Verkenners, de tweedejaars de-
den hun belofte en de leden werden opnieuw beloond met een 
enorm pretpakket om van te smullen tijdens het nachtwaken.  
 
Vrijdag bereidden de Jong-Gidsen hun bonte avond-act voor, namelijk 
een workout om een summer body te creëren, zodat niemand zich 
moest schamen om zijn vetjes als ze onder de douche stonden naast 
de Jong-Verkenners  . Zo kregen ze de hele wei aan het sporten. In de 
namiddag gingen we afkoelen in een beek en we sloten de laatste 
avond af met bonte avond en een groot kampvuur met allemaal vro-
lijke vrolijke vrienden!!  
 
Zaterdag was het helaas tijd om terug richting Zonhoven te keren, 
maar niet voor alles was afgebroken. Ook hier hielpen de Jong-Gidsen 
(en Jong-Verkenners) weer enorm goed waarvoor een dikke 
D.A.N.K.U!  
 
Lieve Jong-Gidsen, wij vonden het een fantastisch kamp (en jaar) met 
jullie en hebben er enorm van genoten!!  
 
Een stevige linker, 
 
Onzelfzuchtige Slangenhalsvogel, Animerende Haan, Coscoroba en 
Collie   
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Na een coronaproof vertrek in Zonhoven en 
een korte busrit kwamen de Jong-Verkenners 
eindelijk aan op de kampwei. Vol gretigheid 
begonnen ze de tenten op te zetten en werd 
samen met de Jong-Gidsen een nooit eerder 
geziene shelter neergezet. De dag was daar-
mee voorbij gevlogen en het eerste kamp-
vuur werd al snel in gang gestoken om samen 
met de Jong-Gidsen de dag af te sluiten. 
 
 
 
 
De volgende dag werd al meteen goed begonnen, in alle onwetend-

heid werd aan de leden de taak gegeven om één voorwerp blinde-

lings uit hun tent te nemen zonder enige extra informatie. Van zodra 

alle leden een voorwerp hadden werd duidelijk dat het 24-urenspel 

begonnen was. 24 uur lang moesten de leden in twee teams in een 

vierkant zitten om regelmatig opdrachten te doen, het team dat de 

opdracht verloor moest telkens een persoon afvaardigen om in het 

verliezerskamp te gaan zitten. Tegen het einde van de dag waren er 

drie teams en zou hun nog een lange nacht te wachten hebben ge-

staan, maar jammer genoeg door het slechte weer ’s nachts werd het 

spel ingekort en hebben de leden uiteindelijk zo’n 16 uur het spel 

gespeeld. 

Jongverkenners op kamp! 
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Zondagvoormiddag zijn 

de leden begonnen aan 

het Risk-spel dat elke 

voormiddag gespeeld zal 

worden, elke voormid-

dag werd wel 1 team op 

non-actief gezet omdat 

dit team voor ons lekke-

re eten moest zorgen! In de na-

middag speelden we weer alle-

maal samen een spel waarin de 

mol ontmaskerd moest worden. 

Verschillende opdrachten wer-

den uitgevoerd en vaak ook ge-

saboteerd door de mol. Vlak 

voor het avondeten werd er he-

vig gediscussieerd over wie de 

mol zou kunnen zijn, na de 

stemming werd duidelijk dat de 

mol zijn spel niet zo goed heeft 

gespeeld, het merendeel van de 

groep had door wie de mol was. 

’s Avonds werd de Romeinse 

uitdrukking “Brood en spelen” 

waargemaakt, de leden deden 

verschillende opdrachten zoals 

de gladiatoren moesten doen in 

de amfitheaters. Bij het vallen 

van de avond, nadat bepaald 

was wie de beste gladiator was hebben we ook nog een avontuurlij-

ke klimactiviteit gedaan in onze vlaggenmast. 
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Maandagvoormiddag speelden we opnieuw Risk en ’s namiddags 

speelden we het groepsspel. Normaal worden alle takken dan ge-

mengd om 1 groot spel te spelen, maar dat kon nu natuurlijk niet. 

Om het groepsspel toch te laten doorgaan werd dit per bubbel ge-

speeld, om als bubbel het groepsspel te winnen moest men als 

bubbel als eerst alle opdrachten voltooid hebben. De Jong-

Giverbubbel heeft jammer genoeg niet gewonnen, maar toch heb-

ben we ons goed gea-

museerd. ’s Avonds 

hebben de Jong-

Verkenners zich alvast 

een beetje voorbereid 

op de tweedaagse en 

hebben ze een katapult 

gebouwd. 

 

 

Dinsdagochtend vertrokken we op twee-

daagse, de eerste dag hebben de Jong-

Verkenners maar liefst 40 kilometer ge-

wandeld, tijdens deze tocht zijn we on-

der andere langs het meer en de stuw-

dam van Gileppe gepasseerd en hebben 

we een aantal stevige beklimmingen be-

dwongen.  
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 De tweede dag heeft de leiding besloten 

dat we wat minder ver gingen wandelen 

aangezien de eerste dag zeer goed ge-

wandeld werd. We passeerden langs een 

mooi uitzichtpunt van waar we over de 

stad Spa heen konden kijken en ’s mid-

dags werden de Jong-Verkenners be-

loond met frietjes. Uiteindelijk hebben 

we die dag nog 20 kilometer gewandeld, 

op tweedaagse hebben we dus in totaal 

60 kilometer gewandeld! Ondanks dit ho-

ge aantal kilometers zijn de Jong-

Verkenners toch voorbijgestreefd door de 

Jong-Gidsen die net dat kilometertje 

meer hadden gewandeld.  

Donderdagvoormiddag werd de leden wat rust gegund na de zware 

tweedaagse, blaren werden verzorgd en er werd natuurlijk weer ver-

der Risk gespeeld. ’s Namiddags werden pleinspelen gespeeld en ’s 

avonds speelden de 1e-jaars Jong-Verkenners mee met de Jong-

Gidsen, terwijl de 2e-jaars hun belofte aflegden. 

Vrijdagochtend brak de laatste volledige 

dag aan, door de ondraaglijke hitte werd 

het een zeer rustige dag. Voormiddag 

werd voor de laatste keer Risk gespeeld 

en werd eindelijk duidelijk wie het Ro-

meinse rijk had veroverd. Om de hitte te 

ontzien gingen de Jong-Verkenners samen 

met de Jong-Gidsen naar een beek, daar 

hebben we een hele namiddag lang ons 

goed kunnen afkoelen en alvast een beet-

je kunnen brainstormen over wat we gin-

gen doen bij de bonte avond.  
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 ’s Avonds werden de ideeën voor de bonte avond concreet gemaakt 
en werd er een geweldig toneeltje en dansje opgevoerd door de Jong-
Verkenners. Nadien werd er gigantisch luid gezongen aan het traditio-
nele grote kampvuur om het kamp op een mooie manier af te sluiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag was het kamp al voorbij, de tenten, shelter en HUDO’s wer-
den afgebroken en voor we het wisten stonden onze ouders al op de 
wei om ons terug mee te nemen naar Zonhoven. 
De Jong-Verkenners hebben zich geweldig goed geamuseerd en heb-
ben een prachtig kamp beleefd waar ook de leiding enorm van heeft 
genoten! 
 
Een stevige linker, 
 
Gewetensvolle Torenvalk, Nijlpaard, Fret, Toon, Briek 

Om af te sluiten nog enkele leuke quotes die gevallen zijn dit kamp: 
− Hoeveel kamelen is 1 vrouw?  - Dario 
− Het maakt niet uit hoe groot de bom is, het is het lontje dat telt! - 

Ruben 
− Naar de sterren en verder! - Elon Musk (Jorre) 
− Een wasbeer geraakt door een gat van 4 cm, dus er geraken er 2 

door een gat van 8 cm! - Oscar 
− Miljaar, dat is groot en ik heb mijn lenzen nog niet eens aan! - 

Ruben  
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Givers op kamp! 
Een dag voor alle andere leden vertrokken 19 givers voor een lange, 

maar gezellige fietstocht naar de kampwei van 2020 in Jalhay. De 

mooie en vlotte fietstocht eindigde in een kilometerlange steile en 

loodzware helling, waarna de kampwei in zicht was. De givers hadden 

ruim 101 kilometer gefietst!  

De dag van de aankomst, en de dag daarna, moest meteen hard ge-

werkt worden. De tenten rechtgezet en de shelter gemaakt. Op kamp 

vormden de givers een bubbel met de jin, die ondertussen leiding zijn 

geworden. Samen met de jin hebben we dan ook een heus 72-

urenspel gespeeld. Wat houdt dit in? Wel, 72 uren verkleinen tot 48 

uren. Drie dagen in twee dagen als het ware. Dit leidde tot gekke ta-

ferelen zoals ’s nachts wakker zijn en om 3 u. in de nacht worsten 

bakken. Hoewel dit voor de givers en jin zeer vermoeiend was, von-

den ze dit toch een unieke en grappige ervaring.  

Ook tweedaagse was vanwege de coronamaatregelen dit jaar anders. 

We sliepen op de kampwei. Dit betekende dat we beide dagen in 

twee grote lussen wandelden van en naar de kampwei. We wandel-

den onder meer langs het circuit van Spa-Francorchamps. En hoewel 

sommige givers blaren hadden, sommigen de tweede dag op pijnlijke 

voeten liepen en tweedaagse bij momenten de nodige hoeveelheid 

geklaag had, hebben alle givers samen de tweedaagse uitgewandeld 

en als een grote groep de kampwei bereikt. Ze hadden maar liefst 80 

km gewandeld, een topprestatie!  

Voor de rest hebben de givers activiteiten gedaan op de kampwei zelf 

en in het bos langs onze tentenhoek. Er was ook een spel voorbereid 

door de jin, ter vervanging van hun jinstage. De givers kunnen met 

zekerheid zeggen dat de jin helemaal klaar is om leiding te zijn!  
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 Ook zijn we naar de nabijgelegen beek geweest om verfrissing op te 

zoeken. En natuurlijk hebben de givers elke maaltijd zelf moeten ma-

ken. Ze zijn dus ook dagelijks hout gaan sprokkelen als een echte 

scout. En hiermee konden ze ook elke avond een gezellig kampvuur 

maken om elke toffe, maar vermoeide dag mooi af te sluiten. 

Wij hebben alvast erg genoten van dit kamp! 

Een stevige linker,  

Vredelievende Koala, Avontuurlijke Golden Retriever, Berner Sennen-

hond, Bever en Hop 
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Jin op kamp! 
Helaas werd het buitenlands kamp van  de Jin (door je weet wel welk 
virus) uitgesteld naar juli 2021, maar dat wil niet zeggen dat we in juli 
2020 hebben stil gezeten. Op vrijdag 3 juli vertrokken de 10 enthousi-
aste Jin en leiding in het station van Hasselt richting Gent om er een 
weekendje te spenderen. We begonnen scoutesk met een stadsspel, 
we gingen kajakken (waar sommigen onder ons spijt van hebben ach-
teraf), we bezochten het Gravensteen en we hebben zelf met een 
bootje gevaren (dat bijna minder goed was afgelopen).  
 
Na het weekendje Gent konden we elkaar niet lang missen want twee 
weken erna vertrokken we op scoutskamp. Met een aantal kleine 
aanpassingen zoals het zelf koken (de Jin dacht heel het jaar dat dit 
een grap van de leiding was) verliep het kamp uitstekend. Nadat alles 
gesjord werd en de tenten op stonden konden we er echt aan begin-
nen. Doordat de Jinstage niet kon doorgaan, mocht de Jin een activi-
teit volledig zelf voorbereiden voor de Givers. Namiddag werd de acti-
viteit uitgevoerd en wij waren verbaasd van hun originaliteit! Dat be-
looft al voor volgend jaar. ’s Avonds mochten ze dan terug genieten 
van het lid zijn en speelden we een seksquiz.  
 
Zondag werd vrijgehouden voor een groot spel ‘het leven van een 
Scout’ waarin ze gedurende de hele dag aan de hand van opdrachten 
elke tak overliepen totdat ze leiding waren.  
 
Maandag begonnen we met Jin Universalis waarin ze hun capacitei-
ten als Jin moesten bovenhalen. Proficiat aan Nele die de titel Jin Uni-
versalis mag dragen. Namiddag was het tijd voor het corona-proof 
groepsspel in bubbels en ’s avonds maakten ze zich klaar voor de 24-
uren tocht. 
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HET moment waar de Jin (en vooral Senne) al heel het jaar vragen 
over stelden: de 24-uren tocht!! Dapper vertrokken ze en dapper 
kwamen ze terug aan op de kampweide met maar liefst 92,7 km in 28 
uur in hun benen, dit is een zeer knappe prestatie van hun allemaal, 
waarvoor een dikke proficiat!! Terwijl de rest lag te slapen heeft Siebe 
dan nog een heel aantal kilometers meegewandeld met de Givers 
waardoor hij maar liefst 110 km heeft afgelegd.  
 
Uitgerust konden we het kamp terug verderzetten. We begonnen aan 
ons 72-uren spel samen met de Givers waar we een extra dag kamp 
gingen creëren door 72 uur te leven in 48 uur. In versneld tempo de-
den we allerlei activiteiten zoals Cluedo Romano, het druivenspel, 
een sluipspel… We aten worst met appelmoes en aardappelen om 2 
uur ’s nachts en we gingen slapen om 10 uur ’s ochtends. Het was al-
lemaal een succes!! 
 
Helaas is het laatste kamp als lid van de Jin bijna ten einde. Vrijdag 
sloten we af met de klassieke bonte avond waar de Jin hun danstalent 
(ahum) naar boven haalde.  
 
Zondag ruimden we alles op en de Jin was volledig klaar om leiding te 
worden.  
 
Tijdens het weekendje in Gent en tijdens het kamp hebben de Jin ook 
hun kleurentotem gekregen. Hier een overzichtje:  

 
Verstandig Agaatblauw (An-Sofie) 
Oprecht Pompelmoesmaroon (Ella) 
Ondeugend Geiseroranje (Siebe) 
Onverwachts Ananasgeel (Senne) 
Zorgzaam Zuiderslila (Lorien) 
Gedreven Jasmijngroen (Nele) 
Standvast Aquamarijnzwart (Bram) 
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Lieve Jin,  
 
Wij hadden ons geen leukere groep kunnen voorstellen en wij vonden 
het ondanks alle omstandigheden een fantastisch jaar. We zijn er van 
overtuigd dat jullie super leiding zullen zijn. Wij kijken uit naar het 
buitenlands kamp in 2021! 
 
Een stevige linker, 
 
Bezielde Chimpansee, Jolige Simia en Betrouwbaar Konijn  
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Een nieuw scoutsjaar brengt altijd heel wat veranderingen met 
zich mee. Een zesjarig jongetje mag zich voor het eerst kapoen 
noemen, een zeventienjarig meisje krijgt plots ‘leidster’ als roep-
naam. 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:  
 
 
 Dimitri (Zachtaardige Spreeuw) 
 Lander (Bestendige Neushoorn) 
 Gijs (Dwalende Schorpioen) 
 Amber (Uitgekiende Manoel) 
 Tannekin (Bij) 
 Dakota 
 Félie 
 
 
Voor al deze fantastische leidsters en leiders: D.A.N.K.U.! 
Het ga jullie goed! 
 
 

L A A T S T E    A F S C H E I D 
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6 jaar versleten, ik heb heel lang gezeten, elke zondag men broeken 
versleten, en veel CJ op men geweten. Nu ben ik jong en fresh in die 
AMG haal ik 200 op de dash. Nu heb ik 1 doel, alleen maar cash. Nu 
is er een tijd van komen en gaan, maar Dakota zijn tijd zal blijven 
bestaan. Young Wild en Free; ja ik ben men eigen, let it be.  
 
Een stevige linker 
Dakota De Pooter CEO 

Als tweede jaar giver werd ik door een vriendin meegesleurd naar 
de scouts om eens te proberen. Acht jaar later sluit ik dit avon-
tuur nu af en wat ben ik gelukkig dat ik toen ben blijven plakken. 
Het waren fantastische jaren bij Juventa!  
 
Ik leerde er mezelf beter kennen, kwam mezelf soms ook eens 
tegen en zag mijn leden, mijn ‘kindjes’, uitgroeien tot prachtige 
personen en een heel aantal van hen zelfs tot enthousiaste lei-
ders en leidsters. Juventa bezorgde mij vrienden voor het leven 
en ik vond er zelfs de liefde. 
 
Nu is het echter toch tijd om mijn sjaaltje aan de haak te hangen. 
Dat sjaaltje zal zeker niet bestoft geraken, want ‘afscheid nemen 
bestaat niet’. Jullie zien mij sowieso nog terug als kookleiding of 
op één van onze vele scoutsevenementen! 
 
Bedankt voor alle topjaren Juventa, ik koester vele warme herin-
neringen! En nu voor de laatste keer: 
 
Een stevige linker, 
 
Uitgekiende Manoel 
Amber 
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Afgelopen zomer, ergens diepverscholen in de bossen van 
Jalhay, is de totemraad weer samengekomen. Naar tradi-
tie werden er ook dit kamp een aantal nieuwe (voor)totems 
uitgedeeld.   
 
Zo heet Jasper vanaf nu Animerende Haan, is  Sien 
voortaan Jolige Simia, werd Joris beter bekend als Ver-
antwoordelijke bergbever, wordt Artuur gezien als Be-
trouwbaar Konijn, is Ruben gekend als Gewetensvolle 
Torenvalk, heet Daan tegenwoordig Goedhartig Dam-
hert en werd Klaas Avontuurlijke Golden Retriever. 
 
 
 
Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe totems: 
 
 
 

N I E U W E    T O T E M S 



81 

 

 

Toon heet vanaf nu niet meer Toon, maar Zebra 

 
Dit zeer sociale dier leeft op de 
uitgestrekte graslanden. De 
Zebra is levendig, krachtig en 
de hele dag door actief. Hij 
heeft een groot uithoudings-
vermogen. Hij is schrander en 
vriendelijk. De Zebra leeft in 
familiegroep met een strikte 
hiërarchie. Hij heeft een lang-
durige, sterke familieband. De 
Zebra draagt sterk zorg voor 
de jongere, oudere en zwakke-
re familieleden.  

Simon heet vanaf nu niet meer Simon, maar Schroefhoorn-
geit 

De Schroefhoorngeit voelt zich 
het meest op zijn gemak in 
kleine, hechte groepjes. Hij 
staat niet vijandig tegenover 
andere dieren, maar zoekt er 
niet snel contact mee. Hij is 
fraai, verstandig, nieuwsgierig, 
voorzichtig en lenig. Hij is ge-
hard door het leven in onher-
bergzame streken. Een jonge 
Schroefhoorngeit is snel zelf-
standig en gaat graag op on-
derzoek uit. Hij is opvallend 
leergierig.  
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Deze zeer grote salamander heeft een opvallend, fel gekleurd vlek-
kenpatroon. De Vuursalamander is een actief nachtdier. Als hij vol-
wassen is, heeft hij bijna geen vijanden. Hij is trouw en standvastig en 
keert bijna altijd terug naar zijn woonplaats. Hij heeft een goed oriën-
tatievermogen. De Vuursalamander is een echte speelvogel.  

Nico heet vanaf nu niet meer Nico, maar Vuursalamander 

Jeroen heet vanaf nu niet meer Jeroen, maar Frankolijn 

Deze fazantachtige leeft op graslanden en in het struikgewas. Deze 
vogel past zich aan alle levensomstandigheden aan. De Frankolijn 
is stil, maar hij kan verrassen met zijn drukke roep. Hij is trouw en 
zorgzaam voor zijn kroost.  



83 

 

Ken heet vanaf nu niet meer Ken, maar Mustang 

Deze levendige en energieke zangvogel is erg wendbaar. Hij 
vangt insecten in de lucht. De Spitsvogel is gezellig en hoege-
naamd niet egoïstisch. Hij leeft zeer sociaal in grote groepen. Hij 
is hulpvaardig. De Spitsvogel is vrolijk, ondeugend en pakt pro-
blemen luchtig aan. Hij gaat zelden bij de pakken neerzitten.  

Liam heet vanaf nu niet meer Liam, maar Spitsvogel 

Dit wilde prairiepaard is onstuimig, driftig en bruisend van leven. 
Hij leeft in kudden en toont zich als de leider die door iedereen 
gevolgd wil worden. Iets dat hem hindert op zijn weg, kan ver-
trapt worden. De Mustang is 
heel moedig en bezorgd om 
het welzijn van de anderen. 
Hij geeft voor hen zijn leven. 
Wie zijn vertrouwen kan 
winnen, mag hem als vriend 
beschouwen.  
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S P E E L H O E K J E  
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K A L E N D E R 

September 2020 
 
Za 5: papierslag 
Zo 6: geen activiteit 

 
Zo 13: startactiviteit 
 
Zo 20: activiteit (14u-17u) 
 
Zo 27: geen activiteit 
 

Oktober 2020 
 
Za 3: papierslag 
Zo 4: activiteit (14u-17u) 

 
Zo 11: activiteit (14u-17u) 
 
Zo 18: activiteit (14u-17u) 
 
Vr 23: DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
 
Zo 25: geen activiteit  
 

November 2020 
 
Zo 1: activiteit (14u-17u) 

 
Za 7: papierslag  
Zo 8: activiteit (14u-17u)  
 
Vrij 13 - zo 15: intertakweekend 
 
Zo 22: geen activiteit  
 
Zo 29: activiteit (14u-17u)  
 
 
 

 
 

December 2020 
 

Za 5: papierslag 

Zo 6: activiteit (14u-17u) 
 

Zo 13: geen activiteit  
 

Zo 20: activiteit (14u-17u) 
 

Zo 27: activiteit (14u-17u) 
 
 
Januari 2021 
 
Za 2: papierslag 
Zo 3:  geen activiteit  

 
Zo 10: activiteit (14u-17u) 

 
Zo 17:  activiteit (14u-17u) 
 
Zo 24:  geen activiteit 
 
Zo 31:  activiteit (14u-17u) 
 
 

Februari 2021 
 
Za 6:  papierslag 
Zo 7:  activiteit (14u-17u) 
 
Zo 14: geen  activiteit  
 
Zo 21: eetdag 
 
Zo 28: activiteit (14u-17u) 
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Maart 2021      
 
Za 6: papierslag 
Zo 7: activiteit (14u-17u) 
  
Zo 14: geen activiteit  

 
Zo 21: activiteit (14u-17u) 
 
Zo 28: activiteit (14u-17u) 
 

April 2021 
 

Za 3: papierslag 

Zo 4: activiteit (14u-17u) 
 

Zo 11: geen activiteit 
 

Zo 18: activiteit (14u-17u) 
 

Zo 25: geen activiteit  
 
Mei 2021 
 

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

Za 8: papierslag 

Zo 9: activiteit (14u-17u) 
 

Zo 16: slotactiviteit (14u-17u) 
 
Juni 2021 
 
Za 5: papierslag 
 
Juli 2021 
 
Za 3: papierslag 

Kamp 2021: 

De exacte kampdata liggen nog niet 
vast, we communiceren deze zo snel 

mogelijk. 
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COLOFON 

Vierdeukermagazine is een uitgave van 

Scouts & Gidsen Juventa Zonhoven  

3520 Zonhoven - Kneuterweg 6 

 

Hoofdredactie: Jolige Simia, Coscoroba, 

Fien, Lara, Lorien en Nele 

Contact: 

vierdeuker@juventazonhoven.be 

 

Vierdeuker niet ontvangen? Contacteer de 

takleider van uw kind. 


