
Mosselfeest 2-3 november 2019  
 

Op 2 en 3 november 2019 vindt ons jaarlijkse mosselfeest plaats in de 

Warotzaal in Winksele. Jullie zijn van harte uitgenodigd! We serveren mosselen, 

balletjes in tomatensaus en scoutsbootje. Bij de givers kan u een lekker dessert 

eten en de jin verzorgt de tombola stand ten voordele van hun kamp!  

Tot dan!   

  
  

 
 

 



Kapoenen 
Zondag 29/09: 

Nu jullie er eindelijk achter zijn gekomen wie jullie leiding is, is het tijd om elkaar een 
beetje beter te leren kennen! Wat is jouw lievelingsfilm? Wie houdt er allemaal van 
frietjes? We verwachten jullie aan de lokalen in Beisem van 14u-17u om dit allemaal te 
ontdekken! 

 

Zondag 6/10: 

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering     Jullie leiding is op 
planningsweekend om een jaar vol spetterende activiteiten voor jullie te plannen! 
Gelukkig zien we jullie volgende week terug op de 
vergadering ☺  

 
Zondag 13/10: 

Boooob de bouwer  
Kunnen wij het maken? 
Boooob de bouwer 
Nou en of! 

Liefste kapoentjes, trek vandaag jullie werkpak aan, want wij gaan ons lokaal pimpen 
tot het mooiste lokaal van de Beisemburcht! We verwachten jullie allemaal van 14-17u 
aan de lokalen in Beisem. 

 

Zondag 20/10: 

Wie kan de grootste bel blazen? Wie kan de langste kauwgomballenketting maken? Wij 
zijn super benieuwd om dit te ontdekken op onze kei-vet-coole 
kauwgomballenvergadering!! We verwachten jullie van 14u-17u aan ons lokaal!  

 

Zaterdag 26/10: 

Brrrrr, het griezelt hier al een beetje in de Beisemburcht!! Oh, haddden jullie dat nog niet 
gehoord? Donderdag 31 oktober is het Halloween! Om die dag iets minder duister te 
maken gaan wij vandaag griezelige pompoenen maken!! We verwachten onze dappere 
spookjes van 18u-20u aan ons lokaal met een pompoen en een lepel. 

 

 

 

 



Zaterdag en zondag 2-3 november:  

‘Seg Lupo, wat eet jij het liefst, een scoustbootje of balletjes in tomatensaus?’ 

‘Goh, dat vind ik nu eens een moeilijke keuze… Maar eigenlijk eet ik het liefst van al een 
grote portie mosselen!’  

Ja ja liefste kapoenen, zoals jullie het misschien al konden raden is het dit weekend 
mosselfeest!! Neem je mama, papa, broers, zussen, tantes, nonkels… allemaal mee en kom 
genieten van al deze lekkere gerechtjes! 

 

Kusjes en knuffels van jullie liefste leiding: 

Aziza, Azora, Lupo, Zips, Tchilla en Wacko 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorstelling leiding kapoenen  

 

Naam: Matthias Dewinter 

 
Totem: Wacko de volhardende hathi 

 

Gsm: 0476060875 

 

E-mail: 

matthiasdewinter11@gmail.com 
 

Jaar: 1ste jaar leiding 

 

Adres: Kerkstraat 24  

           3020 Veltem-Beisem 

 

Taak: kas 

 

Naam: Elke Magits  

 
Totem: Zips de sneeuwblauwe 

behulpzame bij  

 

Gsm: 0497179829  

 

E-mail: elke.magits@gmail.com  
 

Jaar: 1ste jaar leiding  

 

Adres: Mastellestraat 13 

           3020 Veltem-Beisem 

 

Taakje: lokaal 

 

Naam: Martijn Ghijsen 

 
Totem: Lupo de tanzanietblauwe 

zachtmoedige sifaka 

 

Gsm: 0477 39 23 16 

 

E-mail: martijn.ghijsen@gmail.com 
 

Jaar: 1ste jaar leiding 

 

Adres: Termerestraat 20  

           3020 Winksele  

 

Taak: materiaal 
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Naam: Mathilde Vermeesch.                 

 

Totem: Tchilla het bubblegumblauwe 

levenslustige winterkoninkje.     

 

Gsm: 0498660174              
 

E-mail: 

mathilde.vermeesch.m@gmail.com.                                                

 

Jaar: 3de jaar leiding    

 
Adres: Binnenstraat 17 

          3020 Veltem-Beisem  

 

Taakje: activo 

 

 

Naam: Janne Van Hoof 

 

Totem: Azora de palmzwarte 
sprankelende scholekster 

 

Gsm: 0477808418 

 

E-mail: janne.vanhoof@live.be 

 
Jaar: 3de jaar leiding  

 

Adres: St-Michielsstraat 16  

          3020 Veltem-Beisem 

 

Taak: takleiding 

 

 

Naam: Ines Janssens 

 

Totem: Aziza het zonnebloemlila 

springlevendige kwikstaartje  

 
Gsm: 0495154771 

 

E-mail: janssensines@hotmail.com 

 

Jaar: 3e jaar leiding  

 
Adres: Mastellestraat 6  

           3020 Veltem-Beisem 

 

Taak: EHBO  

 

 

Voor eventuele vragen, kan u ons altijd bereiken op ons e-mailadres: 

kapoenen@scoutswvb.be 
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DEUGNIETEN  

  

Zondag 29 september: KENNISMAKING  
We zagen elkaar al voor een eerste keer op de keitoffe STARTDAG, maar vandaag gaan we elkaar nog beter leren 
kennen! Alle deugnieten zijn welkom in de lokalen van Beisem van 14h tot 17h. Jullie leiding heeft leuke 

kennismakingsspelletjes voorzien, dus iedereen: ZEKER KOMEN! Tot dan 😊   

  
  

Zondag 6 oktober: PLANNINGSWEEKEND  
Helaas pindakaas... Deze zondag is er geen vergadering, omdat jullie leiding zelf op planningsweekend is. Heel het 
weekend lang gaan wij keihard plannen om ervoor te zorgen dat we samen een keileuk scoutsjaar tegemoet gaan. 
Maar niet getreurd, volgende zondag zijn we er weer om jullie een hele namiddag te amuseren!   
 

  
  

 
Zondag 13 oktober: OLYMPISCHE VETTIGE SPELEN  
Dag deugnietjes! Vandaag staan er vele grootse dingen op de planning. Bronzen, zilveren en zelfs gouden medailles 
komen vandaag in jullie handjes terecht bij de enige echte OLYMPISCHE SPELEN VAN SCOUTS WVB. Maar niet zomaar 
olympische spelen, namelijk olympische spelen à la deugnietjes: lekker vettig. Jaja, je hoort het goed, vandaag mag je 
je van ons eens goed vuilmaken! Doe daarom zeker kleren aan die vuil mogen worden. Alle deelnemers worden van 

14h tot 17h aan Beisemburcht verwacht! Tot dan 😊  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



Zondag 20 oktober: REIS ROND DE WERELD  
Ben jij al veel op reis geweest? Al buiten België? Of misschien zelfs al buiten Europa? Zo niet, niet getreurd dan, want 
vandaag gaan jullie met jullie allerleukste leiding op reis. En niet zomaar een reis hoor, neen een REIS ROND DE 
WERELD!!! We starten aan Beisemburcht om 14h en om 17h mag je na deze vermoeiende reis terug naar huis. We 

kijken er naar uit 😊  
 

  
  
 

Zondag 27 oktober: HALLOWEEN  
31 oktober wordt Halloween gevierd. OOOEEEE. Spoken, monsters, zombies en nog vele anderen zijn zich al aan het 
voorbereiden om mensen te doen schrikken. Ook hebben we ontdekt dat een van onze leiding in een monster 
veranderd is... Maar wie??? Samen gaan we op zoek wie gebeten is door de monsters! Kom IN 
THEMA “HALLOWEEN” VERKLEED naar de lokalen in Beisem van 14h tot 17h om samen met jullie lieve leiding op 
speurtocht te gaan!  
 

  
 

Zaterdag en zondag 2-3 november: MOSSELFEEST  
Hier zijn we weer met ons jaarlijkse mosselfeest. In de Warotzaal kunnen jullie de lekkerste frietjes van het land 
proeven samen met een scoutsbootje of met balletjes of met lekkere mosseltjes! Neem je mama, papa, broers, zussen, 

oma, opa en alle andere vriendjes mee en geniet van de heerlijke scoutssfeer die daar te vinden is 😊   
See you there!!!   
 

   
 
 

Xoxo Akela, Tysko, Joepa, Toepa, Floki en Sabi  

 
 



LEIDING DEUGNIETEN  

  

  

Naam: Emma Sablon  
Totem: Sabi de diamantrode 
uitbundige agame  
Leidingsjaren: 1  
Takfunctie: Activo maken  
Studie: Communicatie 
Management aan EhB  
E-mailadres:   
emma.sablon@gmail.com  
Telefoonnummer:   
0032498476663  
Adres: Graafschaplaan 19   
3020 Herent  

  

Naam: Andreas Devogel  
Totem: Akela de ivoorgroene 
gedreven torenvalk  
Leidingsjaren: 1  
Takfunctie: Kas  
Studie: Informatica aan KUL  
Emailadres:   
andreas.devogel@telenet.be 

Telefoonnummer:   
0032478373316  
Adres: Diestbrugstraat 167  
3071 Erps-Kwerps  
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Naam: Sander Ghijsen  
Totem: Tysko de vioolblauwe 
spontane wasbeer  
Leidingsjaren: 1  
Takfunctie: Materiaal  
Studie: Chemie aan DBH  
E-mailadres:   
sander.ghijsen@gmail.com  
Telefoonnummer:   
0032477392312  
Adres: Termerestraat  
3020 Herent  

  
  
  

  

Naam: Els Heyrman  
Totem: Joepa de zonne-  
bloemgroene dartelende Lori  
Leidingsjaren: 2  
Takfunctie: Takleidster  
Studie: Bioingenieur aan KUL  
E-mailadres:   
els.heyrman@scarlet.be  
Telefoonnummer:   
0032499360289  
Adres: Vilvoordsebaan 52  
3020 Herent  
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Naam: Janne Stroobants  
Totem: Tupa de nachtelijk-  
turquoise goedhartige flicka 
Leidingsjaren: 1  
Takfunctie: EHBO  
Studie: Verpleegkunde aan UCLL  
E-mailadres:   
janne.strooobants@hotmail.com  
Telefoonnummer:   
0032473270269  
Adres: Mastellestraat 73  
3020 Herent  

  
  

  

Naam: Stan Bulens  
Totem: Floki de obsidiaan-  
paarse karaktervolle beo  
Leidingsjaren: 1  
Takfunctie: Lokaal  
Studie: Technische 
wetenschappen aan Wijnpers 
Leuven  
E-mailadres:   
stan.bulens@gmail.com  
Telefoonnummer:   
0032468107320  
Adres: Sint-Michielsstraat 13  
3020 Herent  

  

TAK E-MAIL: deugnieten@scoutswvb.be  

Via de tak e-mail kunnen jullie ons bereiken   

met vragen, opmerkingen etc.  
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Kabouters 
 

Zondag 29 september 

Nadat we ons vorige week al eens goed hebben kunnen uitleven op de startdag, hebben we vandaag de tijd om 

elkaar wat beter te leren kennen. Vandaag is je kans om alles te vragen wat je zou willen weten over je leiding! Kom 

allemaal maar af naar de lokalen van Beisem van 14u tot 17u om een fijne namiddag te hebben in ons eigen lokaal 

dat we samen gaan versieren! 

 

 Zondag 6 oktober 

Om er dit jaar weer eens een fantastisch jaar van te maken, moeten wij dit weekend onze hoofden bij elkaar steken 

om leuke ideeën te verzinnen. Daarom is het dit weekend geen vergadering, want wij zijn spijtig genoeg op 

planningsweekend met de leiding. We kijken er alvast naar uit om jullie volgende week terug te zien!  

 

 

Zondag 13 oktober 

Haal jullie mooiste kleren maar naar boven, want vandaag komen we te weten 

wie Miss Kabouter 2019-2020 wordt. Kan jij de jury overtuigen met je mooie 

glimlach? Lukt het jou om op hakken te lopen? Waag je kans van 14u tot 17u 

aan Beisemburcht en wie weet keer jij terug naar huis met een kroon op je 

hoofd. 

 

 

 



Zondag 20 oktober 

Kauwen, kauwen, kauwen… dit gaan jullie vandaag veel moeten doen. Het is dan ook niet minder de enige echte 

kauwgomballenvergadering! Ben jij benieuwd wat dit inhoudt? We zien jullie graag met jullie gekste smoel aan de 

Beisemburcht van 14u tot 17u.  

 

Zaterdag 26 oktober 

BOE!! Waren jullie verschoten? Ik hoop van niet, want vanavond wordt het nog veel enger want het is HALLOWEEN! 

Jullie zullen uit jullie vel bibberen, spinnen onder de kasten vinden en een pompoentocht maken. Kom in jullie beste 

verkleedkleren en vergeet zeker niet een pompoen en een lepel mee te nemen naar de griezelige Beisemburcht. 

Jullie zijn allemaal welkom van 18u tot 20u! 

 

Zaterdag en zondag 2-3 november 

Het is weer van dat, dit weekend is het weer ons jaarlijks mosselfeest! Neem jullie ouders, vrienden, familie en 

buren maar mee om te smullen van de lekkerste mosselen, de verrukkelijkste 

scoutsbootjes en van de smakelijke balletjes in tomatensaus die voor jullie 

worden geserveerd in de Warotzaal van Winksele.   

 

 

 

Veel lieve groetjes van Roeni, Filou, Souleyman, Alani, Mara, Kuvo en 

Lichu 

 

 



Kabouterleiding 2019-2020 
 

     
 

Naam Zoë Staelens Elias Gaye 

Scoutsnaam Alani de sakuragele vredelievende 
secretarisvogel 

Souleyman de muntzwarte ondeugende agame 

Taakje EHBO Kas 

Favoriete scoutseten Spaghetti Alles wat ikzelf maak ;) 

Jaar in leiding 2de jaar leiding 1ste jaar leiding 

E-mailadres zoe.staelens@gmail.com  gaye.elias17@gmail.com 

Telefoonnummer 0471533443 0489200452 

Adres Vilvoordsebaan 55 Anjelierenlaan 24 

 

        

Naam Manouk Vanoverbeke Josse Vandevenne 

Scoutsnaam Mara de avocadogele blijhartige groenvink Kuvo de diepzee groene opgewekte 
herdershond 

Taakje Activo materiaalverantwoordelijke 

Favoriete scoutseten Fishsticks met purée en spinazie  worst met puree en appelmoes  

Jaar in leiding 1ste jaar leiding 1ste jaar leiding 

E-mailadres noekie.vanoverbeke@gmail.com jossevandevenne2001@gmail.com 

Telefoonnummer 0476645181 0494664412 

Adres Groenstraat 84 Lipselaan 15 
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Voor eventuele vragen, kan u ons altijd bereiken op ons e-mailadres: 

kabouters@scoutswvb.be 

 

 

 

 

Naam Merel Vioen Clara Clerix 

Scoutsnaam Roeni de perzikroze liefhartige ree Lichu de limoenturquoise dartele dolfijn 

Taakje Takleidster Activo 

Favoriete scoutseten Pasta pestooooo Kip met currysaus, rijst en ananas 

Jaar in leiding 3de jaar 1ste jaar 

E-mailadres merel.vioen@gmail.com clara.clerix@gmail.com 

Telefoonnummer 0493 36 78 93 0468250603 

Adres Nieuwe steenweg 36 Binnenstraat 25a 

 

 

Naam Clara Puttaert 

Scoutsnaam Filou de zwaluwgele gezellige bergbever 

Taakje Lokaalverantwoordelijke 

Favoriete scoutseten Fishsticks met purée 

Jaar in leiding 1ste jaar leiding 

E-mailadres clara.puttaert@gmail.com 

Telefoonnummer 0477896712 

Adres Ganzemansberg 21 
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WELPEN 
Zondag 29 september 

De mega-supergrote-één-tegen-allenvergadering! Vandaag testen we of jullie welpen wel zo stoer en sterk 

zijn als ze altijd beweren! Kunnen jullie de uitdagingen aan?? Kom jullie bewijzen van 14u tot 17u in de 

beisemburcht. 

 

Zondag 6 oktober 

 

Helaas , vandaag jammer genoeg geen vergadering. De leiding is op  

 

planningsweekend om een onvergetelijk jaar in elkaar te knutselen. Volgende week zijn we er 

weer!!!!!!!!!!!!!  :’(  

 

Zondag 13 oktober 

Een storm heeft lelijk huisgehouden in de omgeving van de beisemburcht, en heeft alle kampen in het bos 

weggevaagd. Uit ervaring weten wij dat de welpen uitmuntende bouwvakkers zijn en wij rekenen dus op 

jullie hulp om het hele bos in zijn oude glorie te herstellen. Haal de best bouwvakker in je boven en kom 

mee herstellen rond de beisemburcht van 14u tot 17u. 

 

Zondag 20 oktober 

Als er een ding is waar welpen meer van houden dan van 

kabouters, zijn het kauwgomballen. Train jullie kaken maar 

goed neven en bereid jullie voor op een hele namiddag 

gekauw. 

We verwachten jullie van 14u-17u aan de beisemburcht! 

 

Zondag 27 oktober 

Er is ingebroken in de beisemburcht, en we hebben jullie hulp nodig om de dader te ontmaskeren! Haal de 

innerlijke detective in jullie naar boven, en kom ons helpen de gestolen goederen terug te halen van 14u tot 

17u. 

Zaterdag en zondag 2-3 november 

Dit weekend is er geen vergadering, het zijn namelijk de alomgekende mosselfeesten van scouts WVB te 

warot in winksele. Kom er genieten van overheerlijke mosselen, balletjes in tomatensaus of een 

scoutsbootje. 



 

Rico x Ouzo x Pluto x Flora x Mundi x Mila x Pipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorstelling leiding welpen  

 

 Marie Verhamme 
Taktaak: Takleidster 
Totem: Pipa de saffiergele joviale 
panda 
Studies: Geneeskunde 
Adres: Schoonzichtlaan 57 Winksele 
2e jaar in leiding 
GSM: 0470682390 

 Oskar Verhaeghe 
Taktaak: Activo 
Totem: Ouzo de lavazwarte 
goedgeluimde specht 
Studies: Biomedische 
laboratoriumtechnieken 
Adres: Hollestraat 16 Veltem 
2e jaar in leiding 
GSM: 0496294994 

 Adriaan Depreitere 
Taktaak: Materiaal 
Totem: Pluto de Vuur-violette 
amusante katta 
Studies: Bio-ingenieur 
Adres: Kerkstraat 1d Veltem 
2e jaar in leiding 
GSM: 0497500607 

 Jana Puttemans  
Taktaak: Activo 
Totem: Mundi de violarode bruisende 
drongo 
Studies: Verpleegkunde 
Adres: Mastellestraat 14a Veltem 
1e jaar in leiding 
GSM: 0468184605 



 Emma Demarsin  
Taktaak: Kas 
Totem: Flora de smaragdrode 
Vastberaden herder 
Studies: Logopedie 
Adres: Kardinaalstraat 25 Leuven 
2e jaar in leiding 
GSM: 0471402134 

 Arthur Verschueren  
Taktaak: Lokaal 
Totem: Rico de bonsaïblauwe 
tevreden patrijs 
Studies: Bio ingenieur 
Adres: Sint Jobsweg 6 Winksele 
2e jaar in leiding 
GSM: 0470310749 

 Emma Luyckx 
Taktaak: EHBO 
Totem: Mila de wijnblauwe vurige 
muis 
Studies: Verpleegkunde 
Adres: Broekstraat 7 Veltem 
2e jaar in leiding 
GSM: 0471114251 

 

 

Algemene Info: -Emailadres welpen: Welpen@scoutswvb.be  Stuur ons 
gerust een mailtje moest u met vragen zitten, of spreek ons aan na de 
vergadering! 
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JOGI’S 

Zondag 29 september 

Vandaag de eerste échte vergadering! Op de startdag kwamen jullie te 

weten wie jullie leiding is, maar nu gaan we elkaar beter leren kennen! 

Allemaal welkom aan onze lokalen in Winksele van 14u tot 17u. 

Vergeet geen €0,50 voor als je een drankje wilt! 

Zondag 6 oktober 

Ooohh helaas pindakaas, het is geen vergadering dit weekend 

:( Jullie lieftallige leiding is op planningsweekend om een 

onvergetelijk jaar voor te bereiden. See you next week! 
 

Zondag 13 oktober 

We weten allemaal dat onze lokalen er nu maar wat saai en kaal bij liggen. 

Daarom is het vandaag de enige echte LOKALEN PIMPEN vergadering!! 

Breng dus zeker je favoriete poster van je idool mee en nog andere 

spulletjes om ons lokaal super cosy te maken. 

Afspraak aan ons soon-to-be gezellige stek van 14u tot 17u. 

Ps; vergeet geen €0,50 voor een drankje als je dit wenst! 

Zondag 20 oktober 

Deze vergadering staat alles in teken van competitiviteit. Wees dus goed 

voorbereid, eet een boke met choco meer en drink toch maar dat glaasje 

melk op waaaaant we spelen vandaag ons fameus ladderspel!!! Haal je beste 

skills naar boven van 14u tot 17u aan onze lokalen in Winksele! 

Vergeet geen €0,50! 

Zondag 27 oktober 

Het echte Oktoberfest is spijtig genoeg al gepasseerd dit jaar, maar dat 

houdt ons niet tegen om dit gewoon zelf te vieren! Kom allemaal naar onze 

keet van 14u tot 17u voor ons jogi- vriendelijk Oktoberfest!! 

Vergeet geen €0,50 voor een drankje ;) 



Zaterdag en zondag 2-3 november 

Des moules, mejillones, Muscheln, Mosselen, … dit weekend is het ons 

jaarlijks MOSSELFEEST! JOEPIEEEE!! Breng zeker je ouders, broers, 

zussen, oma’s, opa’s, tantes, nonkels en buren mee naar de Warotzaal voor 

lekkere balletjes in tomatensaus, vol-au-vent of natuurlijk mosselen, 

allemaal voorzien van de lekkerste frietjes!! 

See you there!! ;-) 
 

 

 

Dikke smakkerds van jullie nieuwe leiding !!! 

Emma, Thomas, Eva, Folke, Kaat, Michiel & Amber XOXO 



JONGGIDSENLEIDING 2019 – 2020 
 
 
 

 

 
EMMA CLAES 

Totem: Mali de leliegele goedhartige torenvalk 

Adres: Groenstraat 87, 3020 Veltem 

Taak: takleiding 

Email: emma.claes3@gmail.com 

GSM: 0490 43 73 74 

3e jaar in leiding 

 
 
 

 
EVA VANDEPUT 

Totem: Quica de aurumindigo dappere wasbeer 

Adres: Het Reuken 10, 3020 Veltem 

Taak: EHBO 

Email: evavandeput@hotmail.be 

GSM: 0471 04 18 71 

1e jaar in leiding 

 
 
 
 

 

 
FOLKE FERMONT 

Totem: Mao de ouzozwarte volhardende alpaca 

Adres: Mastellestraat 8, 3020 Veltem 

Taak: materiaal- en lokaalverantwoordelijke 

Email: folkefermont@gmail.com 

GSM: 0492 78 87 18 

2e jaar in leiding 
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AMBER VANBENEDEN 

Totem: Twix de lavendelwitte goedgeluimde kauw 

Adres: Bukenstraat 69, 1910 Buken 

Taak: activo 

Email: amber99.vanbeneden@gmail.com 

GSM: 0470 09 76 63 

3e jaar in leiding 

 
 

 
 

 

 
THOMAS WILLEKENS 

Totem: Mané de topaasblauwe stoutmoedige agoeti 

Adres: Mastellestraat 15, Veltem 

Taak: materiaal- en lokaalverantwoordelijke 

Email: willekens.thomas.tw@gmail.com 

GSM: 0484 07 17 23 

2e jaar in leiding 

 

 
 

 
MICHIEL RASKIN 

Totem: Gringo de taiga witte betrokken olifant 

Adres: Hollestraat 15, Veltem 

Taak: kas 

Email: Michielraskin@gmail.com 

GSM: 0489 57 77 74 

2e jaar in leiding 
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KAAT VANDENHOUT 

Totem: Quitiki de meidoorngele vastberaden kauw 

Adres: Kerkstraat 1C, 3020 Veltem 

Taak: activo 

Email: kaat.vandenhout@gmail.com 

GSM: 0468 19 88 38 

1e jaar in leiding 

 

 

Vraagje of mededeling voor de leiding? Stuur een mailtje naar jonggidsen@scoutswvb.be 

. 
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JONGVERKENNERS  

ZONDAG 29/09 

OMDAT HET JAAR NOG MAAR NET IS BEGONNEN, BETEKENT DIT NIET DAT WE HET RUSTIG GAAN 

HOUDEN VANDAAG. WE STARTEN HET JAAR DIRECT MET EEN TRADITIONELE VETTIGE SPELEN!!! TREK 

ALLEMAAL KLEREN AAN DIE VUIL MOGEN WORDEN WANT HET KAN ER WEL EENS SMERIG AAN TOE 

GAAN. WE VERWACHTEN JULLIE OM 14U AAN DE LOKALEN IN WINKSELE. OM 17U MOGEN JULLIE 

STINKERDS WEER NAAR HUIS.  
 
ZONDAG 6/10 
 
HELAAS PINDAKAAS, DIT WEEKEND GEEN VERGADERING OMDAT JULLIE BESTE 

LEIDING EVER OP PLANNINGSWEEKEND IS OM JULLIE EEN ONVERGETELIJK JAAR 

TE BEZORGEN. WEES NIET GETREURD WANT VOLGENDE WEEK ZIEN WE ELKAAR 

TERUG!  
 

Zondag 13/10 
 
Het wordt eens tijd dat we ons lokaal gaan omtoveren tot een echte mancave! Neem 
allemaal iets mee waarmee we ons lokaal kunnen versieren (Posters van Selena 
Gomez zijn altijd welkom). Neem ook wat verfborstels mee en als het mogelijk is een 
beetje verf naar de vergadering want ons lokaal kan wel een nieuw kleurtje gebruiken. 
Jullie worden verwacht om 14u tot 17u aan de lokalen in Winksele. Neem 50 cent mee 
als jullie iets willen drinken.  
 

Zondag 20/10 
 
Vandaag spelen we 1 TEGEN ALLEN! Probeer allemaal te komen want met hoe meer 
jullie zijn, hoe meer kans jullie hebben om te winnen en dus hoe meer kans jullie hebben 
op een GEWELDIGE BELONING!!!! Wij zullen het jullie niet gemakkelijk maken dus 
juich niet te snel, het kan wel eens pittig worden. Stel dat huiswerk dus nog een beetje 
uit en kom om 14u naar onze crib in winksele. Om 17u mogen jullie terug huiswaarts 
keren. 
 
Zondag 27/10 
 
Vandaag is het dorpspel. Kom allemaal MET DE FIETS naar de 
lokalen in Winksele om 14u of anders trekt Anton dit gezicht weer 
en geloof ons, dat willen jullie niet…. Om 17u mogen jullie terug 
naar huis. 
 
Zorg dat jullie 22 tot 24 november vrij zijn want ons eerste weekend 
staat al vast! Zet deze datum al maar in jullie agenda want het 
belooft een EPISCH weekend te worden. 
Het kamp gaat door van 20 juli tot 30 juli. 
 

Beaucoup de bisous,  
Mika, Wannes, Anton, Eva, Paulien, Merel en Jill XXX 
 



Voorstelling leiding jongverkenners  

 

Eva Lameire 

eva.lameire@gmail.com 

0483601794  

Hemelgroene ondeugende sneeuwuil 

Takleidster  

Termerestraat 13 3020 Winksele  

 

Merel Jonkers 

Merel.jonkers@gmail.com 

0468136040 

Stellarode openhartig stekelvarken 

Kas  

Klein Dalenstraat 12 3020 Winksele 

 

 

Jill Poels 

jillpoels@gmail.com 

0479133815 

Curacoaroze guitige gnoe 

Activo  

Stationsstraat 69 3020 Veltem 

 

Paulien Daenen 

Paulien.daenen@hotmail.com 

0496779202 

Dori-indigo genietende herdershond 

EHBO 

Ijzerenberglaan 20 3020 Winksele 

 

mailto:eva.lameire@gmail.com
mailto:eva.lameire@gmail.com


Anton Dewinter 

dewant1102@gmail.com  

0475598892 

Obsidiaanoranje charmant roodborstje  

Lokaal 

Kerkstraat 24 3020 Beisem 

 

 

Mika Marcelis 

mika.marcelis@gmail.com 

0475278255 

Grafietgoude loyale hermelijn 

Materiaal 

Speelbergweg 20 3020 Veltem 

 

 

Wannes Michiels 

0491368734 

wannesmichiels@gmail.com 

Pasoawitte ondeugende spitsmuize 

Materiaal 

Mastellestraat 55 3020 Veltem  

 

 

 

 

Emailadres Jongverkenners: jongverkenners@scoutswvb.be  Stuur ons gerust een 
mailtje moest u met vragen zitten, of spreek ons aan na de vergadering! 
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Givers 
 

Zondag 29/09 : Pimp it 

 
Na de startdag zetten we ons jaar geweldig in en dat doen door onze eigen lokalen eens 

goed op te fleuren na een hele vakantie verlaten te zijn geweest! 

Kom vandaag van 14 uur tot 17 uur massaal naar de giverlokalen met 

verf/verfborstels/posters/superleuke spulletjes en prulletjes/… die jullie graag kwijt willen 

om de lokalen te pimpen. 

C U there, 

7 dikke kussen, 

 

Jullie nieuwe leiding 

 

 
Zondag 06/10 : Planningsweekend leiding 

 
Fietskamp, fuif, weekends,... kortom heel het jaar moet nog verder worden voorbereid. 

Daarom is het vandaag helaas geen vergadering want de leiding gaat op 

planningsweekend! We zien jullie graag volgende week terug! 

 
Zondag 13/10 : Komen eten! 

 
Vandaag halen we onze culinaire kunsten uit de kast op onze eerste 

kookvergadering!! Kunnen jullie een culinair hoogstaande maaltijd maken à la Hof van 

Cleve of zo’n goudkleurige, net genoeg doorbakken frietjes bereiden zoals onze Rudi 

altijd doet? Kom dan naar ons giverlokaal van 14-19u om jullie kookkunsten aan ons te 

tonen en wie weet word jij wel de toekomstige Jerre Meus. 

 
Een scheutje liefde en snuifje nieuwsgierigheid, 

De leiding XXX 



Zondag 20/10 : Snapchatspel 

 
Deze vergadering gaan we niet alleen on fleek maar ook on streak, laad allemaal ulle 

feune op, pakt ne powerbenkk mee. Want vandaag is het grote snapchat-spel!!!! Kom 

van 14u-17u naar het giver paleis, want dees spel wordt wel vree weis. 

 
Kom ook met de velo, Anuna zal je dankbaar zijn x 

 

 
Zaterdag 26/10 - Zondag 27/10 : Doopweekend 

 
Sommigen onder jullie wachten in angst af, niet wetende wat er hen te wachten staat. 

Voor anderen is dit het ideale moment om de 1e jaars eens goed op de proef te stellen 

en te kijken wat voor vlees we dit jaar in de kuip hebben. Jullie voelen ons al aankomen, 

het is inderdaad doopweekend! De 1e jaars worden om 17u aan de lokalen in Beisem 

verwacht. (PS: Doe kleren aan die vuil mogen worden    ). De 2e en 3e jaars worden 

om 14u verwacht om de nodige voorbereidingen te treffen. Tot dan! 

 
Zaterdag 02/11 en Zondag 03/11 : Mosselfeest 

 
Dit weekend is het geen vergadering maar 

mosselfeest! Net als de voorbije jaren zorgen wij met 

de givers ook dit jaar voor heerlijke zelfgemaakte 

desserts. Nodig zeker familie, vrienden, buren, 

favo-leerkrachten,... uit om van onze desserts te 

komen proeven aangezien de winst naar ons 

fietskamp gaat! Verdere info komt later op facebook! 

XXX de leiding 

 

 

 

 

 

Emailadres givers: givers@scoutswvb.be  Stuur ons gerust een 
mailtje moest u met vragen zitten, of spreek ons aan na de 
vergadering! 
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Voorstelling leiding 

 
 

 
Elisa Clerix 

Totem: Lona de pistachegele levendige Slaapmuis 

Jaar leiding: 3e jaar leiding 

Taak: Takleidster 

Studie: Communicatiewetenschappen 

Adres: Binnenstraat 25a, 3020 Veltem-Beisem 

GSM: 0470 21 87 72 

 
 

 
Sophie Janssens 

Totem: Nalou de Barbapapagele zacht-moedige Slaapmuis 

Jaar leiding: 2e jaar leiding 

Taak: Materiaal 

Studie: Farmaceutische wetenschappen 

Adres: Nekwinkelstraat 10, 3020 Veltem-Beisem 

GSM: 0473 23 76 26 

 
 
 
 
 

Niels Van Loon 

Totem: Rino de cuberdonoranje geestige Dolfijn 

Jaar leiding: 3e jaar leiding 

Taak: Lokaal 

Studie: Bedrijfsmanagement - Marketing 

Adres: Hof Ter Neppenlaan 5, 3020 Winksele 

GSM: 0479 66 53 96 



 

Maarten Drossart 

Totem: Django de safraanrode loyale oeakari 

Jaar leiding: 2de jaar leiding 

Taak: kas 

Studie: toegepaste economische wetenschappen 

Adres: Overstraat 2, 3020 Veltem-Beisem 

GSM: 0474 07 32 32 

 
 

 
Brecht Nuyts 

Totem: Krawiki de dennenrode stoutmoedige hazewind 

Jaar leiding: 3 

Taak: EHBO 

Studie: Kmo & ondernemen 

Adres: André Emondstraat 22, 3012 Wilsele 

GSM: 0476 61 53 49 

 
 
 
 

Ziggy Baert 

Totem: genietende baviaan 

Jaar leiding:4 

Taak: activo 

Studie: Bakker 

Adres: Andre emondstraat 11, 3012 Wilsele 

Gsm: 0474246050 

 
 
 
 

Félix Crommelinck 

Totem: Ouzogroene wilskrachtige scholekster 

Jaar leiding: 3 

Taak: Materiaal 

Studie: Bio-ingenieur  

Gsm: 0471737797



 


