


Een	 nieuw	 scoutsjaar.	 En	 niet	 zomaar	 een	 nieuw	 scoutsjaar.	 Ons	 eerste	 nieuwe	 scoutsjaar	 als	
groepsleiding.	Spannender	kan	de	start	van	het	jaar	niet	worden.	Met	veel	kriebeltjes	in	onze	buik	en	
vol	enthousiasme	zijn	we	klaar	om	er	in	te	vliegen.	Toch	kunnen	we	niet	ontkennen	dat	we	ergens	last	
hebben	van	trillende	handjes	en	een	beetje	zenuwen.		

Er	rust	dan	ook	een	enorme	verantwoordelijkheid	op	ons.	Op	ieder	van	ons,	ook	bij	de	gewone	leiding.	
Laat	ons	nog	even	de	nadruk	leggen	op	hoe	fier	we	zijn.	Fier	op	onze	leidingploeg	die	ook	ons	begeleid	
doorheen	deze	fase	en	niet	enkel	andersom.	Fier	omdat	ze	zoveel	tijd	en	moeite	steken	in	iets	waar	ze	
zelf	niets	uithalen,	buiten	een	hoop	ervaring,	veel	 liefde	en	vriendschap	natuurlijk.	Fier	omdat,	elke	
keer	we	de	tijd	pakken	om	eens	rond	te	kijken,	we	zelf	gelukkig	worden	door	de	fijne	omgeving	die	we	
voor	elkaar	bieden	en	wat	voor	hechte	groep	we	eigenlijk	zijn.		

Beetje	 bij	 beetje	 zien	 we	 alle	 voorbereidingen	 die	 deze	 zomer	 gemaakt	 zijn	 tot	 stand	 komen.	
Leidingploegen	die	herverdeeld	werden	en	nu	met	frisse	moed,	een	heldere	geest	en	vol	enthousiasme	
een	nieuw	jaar	in	elkaar	steken.	Een	ledenwervingdag,	waar	al	reeds	bestaande	leden	ook	naar	toe	
komen	 omdat	 ze	 niet	 kunnen	wachten	 tot	 de	 overgang	 en	 de	 eerste	 nieuwe	 inschrijvingen	 die	 al	
werden	 gemaakt.	 Een	 leefweek,	waardoor	 de	Boerenkrijglaan	 stillaan	omgetoverd	wordt	 naar	een	
heus	paradijs.	Een	paradijs	opgebouwd	uit	sjorbalken,	hulken,	een	podium	en	vochtig	grasveld.	Een		
paradijs	waar	parcours	worden	afgelegd	en	waar	we	ongetwijfeld	niet	even	proper	buiten	komen	als	
toen	we	toekwamen.	Weeral	herinneringen	erbij.		

En	dat	 is	enkel	het	begin.	 Er	 liggen	nog	 tien	maanden	voor	ons.	 Laten	we	er	 samen	het	beste	van	
maken.	Een	onvergetelijk	jaar.	Wij	gaan	er	voor,	als	nieuwe	groepsleiding,	met	nieuwe	inzichten	en	vol	
nieuwe	 moed,	 bouwen	 we	 verder	 op	 het	 fantastische	 dat	 we	 meekregen	 van	 onze	 voorgangers.	
Waarvoor	ongelooflijk	dank.	Wij	doen	ons	best	alles	in	ere	te	houden	want	jullie	hebben	opgebouwd.		

Stevige	linker,		

Ongedwongen	Vink	–	Sympathieke	Stokstaart	–	Levenslustige	Wasbeer	

	



Helaholaba lieve gekke kapoenen! 
Wij: Toto, Apo, Rikki en Kerry gaan samen met jullie van dit  nieuwe scoutsjaar een 

supersupersupersupersuperSUPER leuk jaar maken. Hebben jullie er al een beetje zin 

in??? Wij alvast wel hoor!!! Omdat jullie ons waarschijnlijk nog niet kennen zullen we ons 

even voorstellen: 

: 

 Lievelingskleur: roos  

 Lievelingseten: frietjes met een curryworst 

 Favoriete spel: dikke berta 

 Leeftijd: 19 

 Stiekem ben ik een beetje bang van: vieze spinnetjes 

 Ik ga op reis en ik neem mee: alle kapoenen bevertjes 

: 

 Lievelingskleur: bosgroen 

 Lievelingseten: tortellini 

 Favoriete spel: dikke berta 

 Leeftijd: 18 

 Stiekem ben ik bang van: lieveheersbeestjes 

 Ik ga op reis en ik neem mee: zonnig weer (zodat je 

veel buiten kan spelen) 

:  

 Lievelingskleur: grasgroen 

 Lievelingseten: macaroni met kaassous en hesp  

 Favoriete spel: een bosspel 

 Leeftijd: 18 

 Stiekem ben ik bang van monsters onder mijn bedje 

 Ik ga op reis en ik neem mee mijn teddybeer ;) 

 Lievelingskleur: kleur van de 

zonsondergang 

 Lievelingseten: lasagne 

 Favoriete spel: katteke wuif 

 Leeftijd: 18 

 Stiekem ben ik bang van; het donker 

 Ik ga op reis en ik neem mee: veel chocolade mmmm 

 





Hoi piepeloi lieve kapoentjes!  
 
Welkom bij jullie eerste siegfriedje! In dit boekje vinden jullie terug 
wat we elke vergadering gaan doen. We zullen beginnen met ons 
eerst even voor te stellen: 
 
Naam:  Kora 
Leeftijd: 18 
Aantal jaar leiding: 1ste  
Hobby’s: piano en scouts 
Lievelingsdier: aap 
Lievelingseten: hetenbliksem 
Favoriete quote: be there or be ne vierkant 
 
Naam: Zazou 
Leeftijd: 19 
Aantal jaar leiding: 1ste  
Hobby’s: dansen, gitaar en scouts 
Lievelingsdier: olifant 
Lievelingseten: Hetenbliksem 
Favoriete quote: be there or be ne trapezium 
 
Naam: Gigi 
Leeftijd: 18 
Aantal jaar leiding: 1ste  
Hobby’s: fitness en scouts 
Lievelingsdier: vogelbekdier 
Lievelingseten: hetenbliksem 
Favoriete quote: be there or be ne parallellogram 
 
Naam: Nala 
Leeftijd: 19 
Aantal jaar leiding: 2 
Hobby’s: tennis, gitaar, klarinet en scouts 
Lievelingsdier: flamingo 
Lievelingseten: hetenbliksem 
Favoriete quote: be there or be ne cirkel 
 
 
 











 

ALLERLIEFSTE KABOUTERS GOBLIN!!!! 
 
 

Spannend he? Een nieuw scoutsjaar, nieuwe groepen, nieuwe vergaderingen, …  
 

… en niet te vergeten…  … NIEUWE LEIDING!!!!! 
 
We gaan elkaar uiteraard nog beter leren kennen, maar we stellen onszelf toch al eens graag voor:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hey hallo, guitige agame hier.  

Jullie kennen mij waarschijnlijk nog niet, 
maar dat zal snel veranderen. Dit is mijn 
eerste jaar leiding, spannend!  

Mijn hobby is uiteraard scouts en ik ben 
verzot op alles wat te maken heeft met 
hout. Mijn lievelingskleur is rood en je kan 
mij altijd blij maken met een pak frieten 
van ’t frituur.  

Ik heb er alvast zot veel zin in!!!  

 

Hee ho! Ik ben joviale sikahert, maar jullie mogen 
gewoon sika zeggen.  

Dit is mijn eerste jaar leiding, maar sommige zullen 
mij misschien nog wel kennen van kapoenenkamp 
vorig jaar.  

Ik studeer gezondheids- en welzijnswetenschappen 
en dit is mijn laatste jaar. Ik hou enorm veel van 
scouts, skateboarden en agame plagen 😉😉 Mijn 
lievelingseten is pizza en mijn lievelingskleur is 
blauw.  

Ziezo, nu weten jullie al wat meer over mij en in de 
loop van het jaar zullen jullie mij nog beter leren 
kennen. Laten we er dit jaar en knaljaar van maken!!   
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ingenieur. Mijn hobby’s zijn scouts (uiteraard) en zaalvoetbal. Ik eet graag 

hete bliksem. Mijn hobby’s zijn scouts, voetbal en surfen. Ik heb een 







Jullie ooooohhh zo fantastische jong-gidsenleiding van 2K17- 2K18 

 

Naam: Volmondige Springbok  
Adres: Vuurtoren naast de buren 
Leeftijd: 21 jaar 
Favoriete eten: Hondenvlees met champignons (vooral de staart is een delicatesse) 
Interesse: flessendopjes + mijn kinderen leren fietsen 
Schoolcarrière: het 6de is zo leuk dat ik heb nog eens doe 
Erger me aan: domme vragen en taai hondenvlees 
 
 
Naam: UITBUNDIGE Pica 
Adres: Naast Slechtvalk 
Leeftijd: 26 jaar 
Favoriete eten: Gestoofde varkensoren met puree en currysaus 
Interesse: teennagelverzameling  
Schoolcarrière: zelfde als vorig jaar 
Erger me aan: Jonggidsen die niet afbellen voor een vergadering en kakjes in de brievenbus 
 
Naam: Ijverige Saterhoen 
Adres: Naast de snelweg  
Leeftijd: 26 jaar 
Favoriete eten: Frietjes van de frituur in Congo met een vlezeke van Japan. 
Interesse: Citroenen kwekerij  
Schoolcarrière: Frituurspecialiste vooral in citroenen  
Erger me aan: Als de prijzen van het frituur opslagen en zure citroenen 
 
Naam: Groothartige Slechtvalk 
Adres: Naast Pica 
Leeftijd: 21 jaar 
Favoriete eten: Kleine verse baby’s  
Interesse: wilde hondenkakjes besturen en daarna zorgvuldig in brievenbussen steken bij de 
buren. 
Schoolcarrière: school is voor losers.  
Erger me aan: mensen die hondenkak opruimen voor mij. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

Allerliefste jong-gidsen!!!!. Een nieuw scoutsjaar gaat van start. Wat ook 
betekend dat wij nu jullie nieuwe leiding zijn! Wij kijken er alvast heel erg 
naar uit om er samen een supermegafantastischtofjaar van te maken. 😊😊  

Even een kleine voorstelling van jullie leiding XOXO:  

 

Openhartige Stern  
22 jaar  
Verjaardag: 5 december 
4de jaar leiding 
3de jaars student bachelor ergotherapie 
 
 

 
Doelgerichte Herder 
20 jaar  
Verjaardag: 5 juli  
3de jaar leiding 
2de jaars student bachelor electro- mechanica  
 
 

 
 
Goedwillige Azara  
19 jaar 
Verjaardag: 31 augustus   
2de  jaar leiding  
Student economische wetenschappen  

 
 

 

Vrijmoedig Stokstaartje  
19 jaar  
Verjaardag: 6 januari  
2de jaar leiding 
Student Geneeskunde  
 
 

 
 








































