
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADODDER  

Jaargang 61, Editie 2 

Scouts Jan Breydel 



 

  



Voorwoord 

 
Beste ouders, leden en sympathisanten, 

 

Wij zijn meer dan klaar voor het nieuwe scoutsjaar, en we hebben weer heel 

wat voor u in petto!  

Vrijdag 13 september  

Organiseren wij opnieuw een Quiz! 

Alle info vind u op de affiche verder in deze kadodder. 

Zaterdag 14 september  

Organiseren we in de loop van de namiddag een infomoment voor ouders en ’s 

avonds maken we een kampvuur met een hapje en een drankje!  

Meer info via de facebookpagina (ook te bekijken zonder facebookprofiel). 

Zondag 15 september  

Trappen we het scoutsjaar volledig op gang met onze eerste vergadering. 

En last but not least,: 

 

Zondag 13 oktober  

Bent u allen welkom op onze 24ste Restaurantdag! Meer info verderop. 

 

Wij hopen dat jullie even klaar zijn voor het nieuwe scoutsjaar als wij! 

Onderaan dit bericht geven we trouwens ook al de kampdata mee! 

 

Een stevige linker 

De leidingsploeg 

 

Kampdata KAPOENEN:   Zondag 26 juli 2020 – Vrijdag 31 juli 2020 

Kampdata WELPEN:    Dinsdag 21 juli 2020 – Vrijdag 31 juli 2020 

Kampdata JV:   Dinsdag 21 juli 2020 – Vrijdag 31 juli 2020 

Kampdata VK:   Zaterdag 18 juli 2020 – Zaterdag 1 augustus 2020    



Totems en Voortotems 
Van nu af aan zullen onderstaande heren niet langer met hun geboortenaam aangesproken 

worden maar met hun totem. Die ze met veel trots dragen. Ook kregen vijf verkenners en 

één leider dit kamp hun voortotem. We stellen ze u graag voor! 

 

 

  

 

        Thijs Van Overloop wordt Patrijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Theunissen wordt Oehoe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Oliver Peeters wordt Steenarend. 

 

 

 

 

 

Stan Van Engeland wordt Chimpansee.  

 

 

 



 

 

 

         

         Siemen Pauwels wordt Snoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sietse Krokaert wordt Newfoundlander.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Jef Op de Beeck wordt Haan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu Vandegehuchte wordt Roek.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         Preben Hannes wordt Buizerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin Peeters wordt Parkiet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Senne Cluyts wordt Fennek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas Corné wordt Artamus. 

 

 



 

 

            

          Sympathieke Fret 

               

       

 

 

 

 

 

 

 

          

          

 

 

          Gevatte Papegaai 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Onstuimige Leeuw 

 

 

 



 

 

 

 

          Gezapige Buffel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          Blijgeestige Streepmuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Schalkse Corvus  

 

 

 



Leidingsvoorstelling 
 

Kapoenenleiding  

  
Totem: Schalkse Corvus 
Naam: Rob  Van Itterbeeck 
Leeftijd: (4*4)-3+5 
Telefoonnummer: 0496 70 95 32 
Werk/Studie: Luchtvaarttechnologie 
Levensmotto: Eén, twee, drie zebbiiiiiiii 
Idool: Khalid 
Gênantste moment:  Te lang nadenken over een 

gênant moment is zeer gênant! 
Hoeveelste jaar in leiding: 2de  jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  13de jaar  
  

  
Totem: Blijgeestige Streepmuis 
Naam: Wies Op de Beeck 
Leeftijd: 17 
Telefoonnummer: 0468 23 22 55 
Werk/Studie: Electro Mechanica 
Levensmotto: Een dag niet gelachen is een dag 

niet geleefd! 
Idool: Leider Ekster! 
Gênantste moment:  De JV grondbash pikken. 
Hoeveelste jaar in leiding: 1ste jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  12de jaar 
  

  
Totem: Sympathieke Fret 
Naam: Lode Op de Beeck 
Leeftijd: 17 
Telefoonnummer: 0497 15 30 44 
Werk/Studie: Sportwetenschappen 
Levensmotto: Het leven is als een frikandel, je 

moet het zelf speciaal maken! 
Idool: Ekster en Tiang 
Gênantste moment:  Dat moet nog komen! 
Hoeveelste jaar in leiding: 1ste jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  12de jaar  
  

  
  



  
Totem: Fantasierijke Fodi 
Naam: Elien Devries 
Leeftijd: 20 
Telefoonnummer: 0477088220 
Werk/Studie: Ergotherapie 
Levensmotto: Het is niet wat het is, het is wat je 

ermee doet! 
Idool: Niemand! 
Hoeveelste jaar in leiding: 4de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  15de jaar 
  

  
Totem: Vredige Fodi 
Naam: Berre Decorte 
Leeftijd: 21 
Telefoonnummer: 0473 32 94 00 
Werk/Studie: Pedagogische Wetenschappen 
Levensmotto: Het is niet wat het is, het is wat je 

ermee doet! 
Idool: Momenteel onze jinleider! 
Hoeveelste jaar in leiding: 5de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  16de jaar 
  

  
Totem: Aangename Kauw 
Naam: Jordi Cools 
Leeftijd: 20 
Telefoonnummer: 04789 38 15 09 
Werk/Studie: Geneeskunde 
Levensmotto: Leer eerst iets over alles en alles 

over iets. 
Idool: Tanja Martens 
Hoeveelste jaar in leiding: 4de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  12de jaar 
  

  
Totem: Volgzame Stekelstaarteekhoorn 
Naam: Kobe Op de Beeck 
Leeftijd: 21 
Telefoonnummer: 0471 72 03 44 
Werk/Studie: VANHOOL 
Levensmotto: Gewoon gaan! 
Idool: Leider Specht 
Hoeveelste jaar in leiding: 5de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  16de jaar 
  



Welpenleiding  

  
Totem: Energieke Fitis 
Naam: Nele Blommaerts 
Leeftijd: 22 jaar 
Telefoonnummer: 0494 73 00 11 
Werk/Studie: Master Seksuologische 

Wetenschappen 
Levensmotto: Meer paletten op ’t vuur! 
Idool: God 
Hoeveelste jaar in leiding: 6de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  17de jaar 
  

  
Totem: Jolige Gibbon 
Naam: Jonathan Pijl 
Leeftijd: 20 
Telefoonnummer: 0474 70 82 66 
Werk/Studie: Burgerlijk Ingenieur 
Levensmotto: Waarom makkelijk als het 

moeilijk ook kan? 
Idool: Michael Scott/Viktor Axelsen 
Hoeveelste jaar in leiding: 4de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  15de jaar 
  

  
Totem: Ruige Banteng 
Naam: Thijs Van Haaren 
Leeftijd: 19 
Telefoonnummer: 0478 02 76 30 
Werk/Studie: Bachelor Elektromechanica 
Levensmotto: Waarom morgen doen wat 

vandaag ook kan? 
Idool: ROX 
Hoeveelste jaar in leiding: 3de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  12de jaar 
  

  
Totem: Geestdriftige Scholekster 
Naam: Brecht Vandekerkhove 
Leeftijd: 19 
Telefoonnummer: 0476547586 
Werk/Studie: Burgerlijk Ingenieur 
Levensmotto: Sfeer maakt men zelf! 
Idool: Elon Musk 
Hoeveelste jaar in leiding: 3de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  13de jaar 



 
Totem: Bedachtzame Oeti 
Naam: Kobe Op de Beeck 
Leeftijd: 19 
Telefoonnummer: 0471 39 45 29 
Werk/Studie: Kinesitherapie 
Levensmotto: Komt goed jom! 
Idool: Leider Ekster 
Hoeveelste jaar in leiding: 3de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  14de jaar 
  

  
Totem: Gezapige Buffel 
Naam: Lucas De Groof 
Leeftijd: 17 
Telefoonnummer: 0473 27 95 70 
Werk/Studie: Wiskunde Wetenschappen 
Levensmotto: Traag en goed > snel en slecht! 
Idool: Leider Ekster 
Hoeveelste jaar in leiding: 1ste jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  12de jaar  
  

  
Totem: Gevatte Papegaai 
Naam: Matteo Van Engeland 
Leeftijd: 17 
Telefoonnummer: 0471 08 21 45 

Werk/Studie: Wetenschappen Wiskunde 
Levensmotto: Potje breken potje betalen! 
Idool: Leider Ekster 
Hoeveelste jaar in leiding: 1ste jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  12de jaar  
  
  

Jongverkennerleiding  

  
Totem: Directe Bandro 
Naam: Hannah Devries  
Leeftijd: 21 
Telefoonnummer: 0497 13 42 03 
Werk/Studie: Conservatie – Restauratie 
Levensmotto: Niets is echt kwijt, totdat mama 

het niet meer kan vinden. 
Idool: Alan Menken 
Hoeveelste jaar in leiding: 5de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  16de jaar 

 



 
Totem: Vermakelijke Stokstaart 
Naam: Sydney Vercammen 
Leeftijd: 20 jaar (zo goed als!) 
Telefoonnummer: 0479 71 71 99 
Werk/Studie: Communicatiewetenschappen 
Levensmotto: Voor elk probleem is er 

oploskoffie! 
Idool: Zuid-Koreaanse boysband! 
Hoeveelste jaar in leiding: 4de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  14de jaar 
  

  
Totem: Komische Panda 
Naam: Jordy Mrabet 
Leeftijd: 19 
Telefoonnummer: 0476 80 46 77 
Werk/Studie: Automechanieker 
Levensmotto: Mecmechanieker 
Idool: Lebron James 
Hoeveelste jaar in leiding: 3de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  14de jaar 
  

  
Totem: Vinnige Saiga 
Naam: Simon Punjwani 
Leeftijd: 19 
Telefoonnummer: 0491 14 77 23 
Werk/Studie: Opleiding Cipier 
Levensmotto: Hakuna Matata! 
Idool: Leider Ekster! 
Hoeveelste jaar in leiding: 3de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  14de jaar 
  

  
Totem: Flegmatische Koekoek 
Naam: Tom Op de Beeck 
Leeftijd: 19 
Telefoonnummer: 0497 63 37 43 
Werk/Studie: Bachelor Elektromechanica 
Levensmotto: Sometimes you don’t need a 

plan, you just need big balls! 
Idool: David Attenborough 
Hoeveelste jaar in leiding: 3de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  8ste jaar 
  
  



  
  
Totem: Geslepen Coëndou 
Naam: Quenten Duez 
Leeftijd: 18 
Telefoonnummer: 0496 73 59 70 
Werk/Studie: Industrieel Ingenieur 
Levensmotto: We are number one! 
Idool: Romelu Lukaku 
Hoeveelste jaar in leiding: 2de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  10de jaar 
  

  
Totem: Onstuimige Leeuw 
Naam: Ward Van Haaren 
Leeftijd: 17 
Telefoonnummer: 0474 20 53 14 
Werk/Studie: Elektrische Installatietechnieken 
Levensmotto: Teamwork makes the dreamwork 
Idool: Leider Ekster 
Hoeveelste jaar in leiding: 1ste jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  12de jaar 
  
  

Verkennerleiding  

  
Totem: Ijverige Toekan 
Naam: Matthias Mrabet 
Leeftijd: 21 
Telefoonnummer: 0473 69 83 85 
Werk/Studie: Grinord, finstral ramen en deuren 
Levensmotto: Nil satis, nisi optimum! 
Idool: Chester Bennington 
Hoeveelste jaar in leiding: 5de jaar  
Hoeveelste jaar in de scouts:  16de jaar  
  

  
Totem: Gedreven Beermarter 
Naam: Jonas Mrabet 
Leeftijd: 20  
Telefoonnummer: 0478 05 74 95 
Werk/Studie: Kok  
Levensmotto: Dat is al 30 jaar zo! 
Idool: Scouts Jan Breydel 
Hoeveelste jaar in leiding: 4de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  15de jaar 
  



 

 

 

 

 

 

  

  
  
Totem: Gemeenzame Mus 
Naam: Seppe Blommaerts 
Leeftijd: 22 
Telefoonnummer: 0494 73 00 43 
Werk/Studie: Lasser bij Wim Verhuur 
Levensmotto: Defender 
Idool: Directe Bandro 
Hoeveelste jaar in leiding: 6de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  17de jaar 
  
  

Jinleiding  

  
Totem: Gracieuze Tiang 
Naam: Julie Mauroy 
Leeftijd: 21 
Telefoonnummer: 0474 39 29 38 
Werk/Studie: Audiologische en Logopedische 

Wetenschappen 
Levensmotto: En voor als je het weet, 

lepeltjesgewijs! 
Idool: Sam Claflin 
Hoeveelste jaar in leiding: 5de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  16de jaar 
  

  
Totem: Opgetogen Ekster 
Naam: Jannes Vertommen 
Leeftijd: 22 
Telefoonnummer: 0479 13 70 22 
Werk/Studie: Agro- en Biotechnologie: 

Tuinbouw 
Levensmotto: Als het niet goed is, ga dan naar 

huis ayyy! 
Idool: Leider Olifant 
Hoeveelste jaar in leiding: 6de jaar 
Hoeveelste jaar in de scouts:  17de jaar 
  



Het Uniform 

 

 

1. Groene korte broek 
2. Beige scoutshemd 
3. Jaarkenteken 
4. Takkenteken 
5. Groepslintje 
6. Das + dasring 
7. Vlaamse Leeuw 
8. Internationaal scoutskenteken 
9. België-Europa lintje 
10. Stevige botinnen + grijze kousen 

 
 
 
 
 

Kapoenen Jong-Verkenners 

• Das + Kapoenenpet (economaat*) 
 

• Das + dasring (economaat*) 

• Beige scoutshemd (hopper of SON) 

• Groene korte scoutsbroek (hopper of SON) 

• Bordeaux JB T-shirt (economaat*) 

• Scouts Jan Breydel Trui (economaat*) 

Welpen Verkenners 

• Das + dasring (economaat*) 

• Beige scoutshemd (hopper of SON) 

• Groene korte scoutsbroek (hopper of SON) 

• Groene JB T-shirt (economaat*) 

• Scouts Jan Breydel Trui (economaat*) 

• Das + dasring (economaat*) 

• Beige scoutshemd (hopper of SON) 

• Groene korte scoutsbroek (hopper of SON) 

• Bordeaux JB T-shirt (economaat*) 

• Scouts Jan Breydel Trui (economaat*) 
 

*economaat: deze kledingstukken zijn bij de groep zelf te verkrijgen. 

 

De manier waarop ons uniform wordt gedragen: hemd in de broek en stevige botinnen als schoeisel. 

We houden ons hemd sober. Omdat een nieuw uniform wel eens wat kan kosten, proberen wij met 

de scouts ook tweedehands uniformstukken aan te bieden. Heb je nog een oude T-shirt of broek in 

goede staat, maar helaas te klein, dan kan je die altijd bij ons binnenbrengen. De prijzen van het 

uniform staan samengevat in deze tabel: 

 Das Kapoenen 
pet 

Welpen 
pet 

T-shirt Trui Hemd 
(kind) 

Hemd Broek 
(kind) 

Broek 

Nieuw €5 €6 €18 €10 €20 €35 €38 €33 €40 

2dehands €2 €5 €10 €5 €10 €10 €10 €10 €10 

 



Lidgeld  

Het lidgeld voor het scoutsjaar 2019-2020 bedraagt €50 en daar krijg je best wel veel voor terug. In 

dat bedrag zit namelijk €32 die meteen naar Scouts & Gidsen Vlaanderen wordt doorgestort. 

Daarmee zijn al onze leden verzekerd op alle activiteiten in het kader van scouts (dus ook op bv 

werkvergaderingen). Daarnaast kunnen we op die manier ook rekenen op de ondersteuning van de 

overkoepelende organisatie. Met de overige 18 euro bekostigt elke tak zijn activiteiten door het jaar. 

Op die manier moeten de leden eigenlijk nooit geld meenemen naar de vergadering. Tot slot wordt 

een groot deel van onze werking bekostigd door allerlei activiteiten die de leiding door het jaar 

organiseert. 

Lidgeld kan cash betaald worden aan de takleiding of overgeschreven worden op de onderstaande 

rekeningnummers. Vergeet zeker de naam van je zoon niet te vermelden bij een overschrijving. 

Kapoenen:    BE03 8333 4302 3184 

Welpen:   BE60 8333 3133 3270 

Jong-verkenners:  BE49 8333 2867 5571 

Verkenners:  BE73 8333 3246 7160 

 

 

Verminderd Lidgeld  

Scouting is voor iedereen, daar geloven we in! Jammer genoeg merken we in de praktijk dat dit niet 

helemaal waar is. Maar wij en Scouts & Gidsen Vlaanderen werken hier wel aan. Indien u het 

financieel wat moeilijker heeft of om de ene of de andere reden niet in staat bent het lidgeld 

(volledig) te betalen, maar uw zoon wil dolgraag meegenieten van alle pret die scouting met zich 

meebrengt, dan is het mogelijk om minder lidgeld te betalen. U betaalt dan 10 euro in plaats van 50 

euro, het verbond Scouts en Gidsen Vlaanderen past het verschil bij. Ook in de betaling van 

weekends (die doorgaans 20 euro kosten) of het kamp (voor kapoenen €60, voor andere takken 

€100) tot zelfs aankopen van slaapzak en dergelijke kunnen Scouts & Gidsen Vlaanderen en wij als 

groep financieel tussenkomen. In hoeverre het verbond tussenkomt, hangt af van de situatie 

(maximum 1/3 van de totale kostprijs). Deze twee tegemoetkomingen moeten door de leiding 

worden aangevraagd bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Voor deze financiële tussenkomsten, is de 

leidingsploeg dus het aanspreekpunt bij uitstek. Kan u aanspraak maken op één van deze 

tegemoetkomingen? Contacteer dan zeker de takleiding van uw zoon. U kan ook mailen naar 

info@scoutsjanbreydel.be.  Al de bovenstaande informatie kan u ook terugvinden op deze website: 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/lidgeld/kampprijs-opmaat     

 

Terugbetaling Lidgeld   

Vele ziekenfondsen hebben ook specifieke procedures om bijvoorbeeld het lidgeld van de 

jeugdbeweging (gedeeltelijk) terug te betalen. Ook het kampgeld komt vaak in aanmerking voor zo 

een tegemoetkoming. De beste manier om deze tegemoetkomingen optimaal aan te wenden is uw 

eigen ziekenfonds hierover contacteren. 



Hippie kamp  
Welpen 
Merny 2018-2019 
 
Maandag 15 juli : In de hele vroege uurtjes hebben zich reeds een hele boel blije kinderen 
zich verzameld voor het Mechelse station. Met enthousiaste Welpen en hun leiding zijn we 
reeds vertrokken op een groot avontuur naar het verre maar prachtige Merny! 
 
Na een aantal uren op de hippie trein zijn we reeds aangekomen in Merny. Nu kan ons kamp 
echt beginnen! Na een kleine rondleiding op het kamp terrein en na het instaleren van ons 
slaapgerief kan het kamp wel echt van start gaan! Na een 1ste maar vermoeiende dag is het 
tijd om de leden kennis te laten maken met ons thema van dit jaar “hippies” . Elk nest van 
zwart tot blauw, vormen hun eigen hippie band. Nu blijkt het dat onze hippie bands nog niet 
populair genoeg zijn en willen ze de wereld veroveren met hun muziek en talent. Het hele 
kamp door gaan ze strijden aan de hand van diverse originele spelletjes om geld in te 
zamelen en zo hun band proberen wereldwijd beroemd te maken. 
 
Zo is het kamp elke dag opnieuw verlopen. Uiteraard om niet te vergeten zijn er nog een 
aantal uitzonderlijke dagen geweest. Na al dat spelen leek het ons een goed idee om eens 
zelf op stap te gaan, en fans proberen binnen te halen. Een hele dag hebben we gewandeld, 
gezocht naar onze fans, met veel succes!! 
 
Helaas hadden we op een dag een heel groot probleem,.. . Onze fourage was verdwenen! 
Er zat helaas niets anders op om ons eigen potje eens klaar te gaan maken. Onze hippie 
bands hebben dit uistekend gedaan! Want om niet te vergeten een goede maaltijd is uiterst 
belangrijk om fit genoeg te blijven om knallende optredens te kunnen geven. Boterhammen 
werden geroosterd op stokken boven het vuur, vlees,groenten,eieren etc. werden met veel 
precisie bereidt en nadien waren ze er weer allemaal klaar voor om verder hun band wereld 
beroemd te maken. 
 
Vervolgens kregen we de opdracht van onze grote bazen om een super groot spel te 
organiseren dat gespeeld kon worden door al onze hippie vrienden over heel het 
kampterrein. Namelijk de Jan Breydel dag ( ja dat is al 30 jaar zo).  
 
Na een heel vermoeiend maar super leuk kamp is er 1 nest in geslaagd om de grootste band 
in de wereld te worden. Zij zijn naar huis gegaan met de Erewimpel! Een dikke proficiat voor 
het grijze nest! Uiteraard heeft iedereen super hard zijn best gedaan maar in deze wereld 
kan er maar 1 de beste zijn ;)   
 
Om ons kamp volledig af te sluiten eindigen we met een spetterend kampvuur! 
Vervolgens rap de bus op en in de armen vliegen van de mama en de papa. Terug op 
vertrouwde bodem in Sint-Katelijne-Waver!! 
 
Gedreven Beermarter 
 



De grote de-vakantie-is-voorbij-ontkenningsfase-
horoscoop 

 

Er is helaas geen ontkomen aan. De zomer is voorbij. De vakantie is gedaan. Een 

fantastisch scoutskamp hebben we sowieso gehad, en misschien heb je zelf nog een 

andere leuke reis gemaakt, maar nu is het tijd om je schoolspullen uit de diepste 

vergeetput te vissen en je opnieuw klaar te maken voor de echte wereld. Wat heeft dit 

nieuwe schooljaar voor jou in petto? We hebben speciaal voor jullie even de sterren 

gecheckt. Hierbij presenteer ik met (een bescheiden, en eerder minieme hoeveelheid) 

trots: de-vakantie-is-voorbij-ontkenningsfase-HOROSCOOP), met als doel u bij deze 

wederom te voorzien van een driemaandelijkse portie wc-literatuur, alsjeblieft, graag 

gedaan, geniet ervan! 

 

Aftersun (21 maart t/m 19 april)  

Mars en de zon maken vandaag ruzie (echt heftig). Dat kan wel eens spanningen 

veroorzaken met vrienden en klasgenoten. Geen zorgen, iedereen heeft wel eens een 

slechte dag! Carry on, aftersun! 

Schijf van de week: Hoe het danst- Marco Borsato 

Motto: Het leven is als een frikandel, je moet het zelf speciaal maken. 

Zelfbruiner (20 april t/m 20 mei) 

De sterren staan gunstig beste Zelfbruiner. Terwijl de mensen om je heen zich 

verliezen in discussies, confrontaties en conflicten, ben jij een van de weinigen die 

innerlijke rust kan bewaren. Proficiat daarmee! 

Schijf van de week: Con Calma – Daddy Yankee 

Motto: Als je het niet meer trekt, moet je duwen. 

Strandstoel (21 mei t/m 20 juni) 

Jij houdt van rust, kalmte en de zon, maar die zaken zijn helaas ver te zoeken 

vandaag. Mercurius en de zon maken ruzie, waardoor je medemensen enorm 

gespannen en prikkelbaar zijn. Ga confrontaties zoveel mogelijk uit de weg. 

Schijf van de week: Miss you – Cashmere Cat 

Motto: Als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot vol potvispis. 

Zonneslag, 3de graads (21 juni t/m 22 juli) 

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Pas op dat je geen dingen koopt die je eigenlijk 

helemaal niet nodig hebt, beste zonneslag.  

Schijf van de week: Circus – Britney Spears 

Motto: Oops I did it again 

 



 

 

Teenslets (23 juli t/m 22 augustus) 

Love is in the air voor alle teensletsen onder ons! Opgelet, loop niet te hard van 

stapel… 

Schijf van de week: Boy with luv – BTS, Halsey 

Motto: Do you believe in life after love? 

Marcelleke, een fluogeel (23 augustus t/m 22 september) 

Venus en de zon veroorzaken vandaag een beetje chaos op persoonlijk vlak. De beste 

manier om problemen te vermijden: probeer wat vroeger te gaan slapen deze week. 

Schijf van de week: I’m so tired..-Lauve, Troye Sivan 

Motto: When life knocks you down, stay on the ground, take a nap 

Ventilator (23 september t/m 22 oktober) 

Voel je je plots gespannen en gestrest? Weet dan dat je niet de enige bent die daar last 

van heeft, Ventilator (aja want het is school). Het heeft te maken met de stand van 

Mars en de zon (en ook een beetje met het nieuwe schooljaar). Stel dat huiswerk niet 

langer uit, kom, begin eraan! 

Schijf van de week: S.O.S. – Jonas Brothers 

Motto: “Ahh, jah mevrouw ik heb mijn taak wel gemaakt, ik ben dat gewoon thuis 

vergeten…” 

Frisco (23 oktober t/m 21 november) 

Jupiter en de zon staan vandaag samen in jouw sterrenbeeld. Blijkbaar kan dat wel 

eens voor spanningen zorgen, allerliefste Frisco. Pas op, en zorg voor een goede 

uitlaatklep. 

Schijf van de week: Porselein – Yasmine 

Motto: Beter echt onvolmaakt, dan gemaakt volmaakt. 

Frisbee (22 november t/m 21 december) 

Wauw! De sterren staan gunstig op alle vlakken  voor de Frisbee! Weer of geen weer, 

3 bakken huiswerk, niets kan jouw goede humeur verpesten. Jouw leven is een grote 

feesttent. Way to go, Frisbee! 

Schijf van de week: Get Spanish- De jeugd van tegenwoordig 

Motto: Geniet niet met mate, geniet met overvloed. 

 

 



Hangmat (22 december t/m 19 januari) 

Elke dag is voor jou een zondag. Dat is allemaal dik oké, zorg goed voor jezelf, je hebt 

groot gelijk. 

Schijf van de week: Zeg ‘ns meisje-Paul Severs 

Motto: Als je loslaat, heb je twee handen vrij.  

Zwemband, zo eentje in de vorm van een flamingo ( 20 januari t/m 19 februari) 

Waarom iedereen ineens ruzie met elkaar lijkt te willen maken? Niemand weet het. 

Laat het in geen geval jouw goede vibes verpesten flamingo-zwemband, jij bent beter 

dan dat.  

Schijf van de week: Zoë eet pitta-W817 

Motto: Het is wat het is. 

Poolparty (20 februari t/m 20 maart) 

Trek het je niet aan Poolparty! Die ene persoon is gewoon jaloers. Focus vooral op 

jezelf deze week. Alles komt goed. Topper! 

Schijf van de week: Een of andere russische hardbass schijf, eender welke 

Motto: Het leven is als zeilen, ook met tegenwind kan je vooruitgaan. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kampverslag Jong-Verkenners  
 

Ook dit jaar trokken de Jong-Verkenners van scouts Jan Breydel naar de grasvlaktes van het 

meest zuidelijke Belgische gewest, beter bekend als: ‘De Walen’. Met 33 leden waren we 

deze zomer de grootste tak op ons kampterrein in Merny #goals. Slapen in tenten, zelf 

koken, shelters bouwen op een (onredelijk) steile helling,… niets ontbrak er aan. En hoewel 

we ’s middags een paar maaltijden voorgeschoteld kregen waar Piet Huysentruyt zijn 

wenkbrauwen voor zou optrekken (want ja, het is de bedoeling dat je roert in een ‘roerei’), 

geven we de JV’s toch een dikke 10 voor sfeer en gezelligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast koken, spelen en ravotten waren er dit kamp ook weer 2 dagen gereserveerd voor een 

kleine, of een iets minder kleine, wandeling. Op tweedaagse trotseerden de JV’s enkele 

spectaculaire hoogtelijnen, goed gedaan jongens!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jongens, jongens toch… 



Naast hoogtelijnen trotseerden we dit jaar ook een stevige hittegolf. Gelukkig vielen er geen doden, 

hoewel het jv-terrein er de laatste twee dagen wel uitzag als een mini-veldhospitaal. Desondanks was 

het een fantastisch kamp en kijken we met zen allen uit naar het nieuwe scoutsjaar! En omdat 

beelden soms meer zeggen dan woorden: hier nog enkele foto’s. <3  

 

 
 

  



Kapoenenkampverslag 
 

We schrijven 1969. Terwijl de Amerikaanse hippies een weekend lang de wereld 

om zich heen vergaten op het Woodstockfestival werden de Europese hippies 

met de bittere realiteit geconfronteerd. Mark Sluikerberg, CEO van Sluikerberg 

en Co. had namelijk grote lappen van het continent opgekocht. Alles zou baan 

moeten ruimen voor zijn grootste industriële plannen. Wouden zouden gekapt 

worden, boortorens zouden opgericht worden… 

  

Maar dat was buiten de kapoenen gerekend. Van alle hippievariëteiten zijn zij 

absoluut de meest daadkrachtigen. In een eerste heldendaad wisten ze alle 

Sluikerberghandlangers te omzeilen en elke boom in het Zoniënwoud van zijn 

markeringen te ontdoen. Hierdoor wisten de houthakkers niet meer welke 

bomen ze zouden moeten kappen en werden alle plannen van de Mark in het 

honderd gestuurd.  

 

Daar bleef het natuurlijk niet bij. De kapoenen kregen lucht van een ambitieus 

boortorenproject en gingen met een razende vaart in hun volkswagenbusje op 

weg om poolshoogte te nemen. Midden in het Belgische landschap lag een 

enorme gapende krater. Hier zou Sluikerberg zijn booractiviteiten ontrollen. 

Onvermoeibaar werkten de kapoenen een dag en een nacht door aan het 

dempen van deze put der putten. 

 

Mark Sluikerberg was razend. Om te voorkomen dat de kapoenen hem ooit nog 

een duimbreed in de weg zouden leggen plaatste hij dynamiet in hun 

hippiebusje, waardoor ze in het midden van de rimboe strandden. Maar zoals 

eenieder weet blijft een kapoen altijd zijn best doen. Toen dus bleek dat er niet 

meer op technologie gerekend mocht worden besloten de kapoenen om de 

Semois volledig af te zwemmen en zo op tijd te arriveren voor de laatste 

controntatie met Mark Sluikerberg. 

Deze vond plaats in de bossen rond Rachecourt. De strijd was hevig en zoal de 

kapoenen als de Sluikerberghuurlingen streden verbitterd, maar uiteindelijk kon 

er maar één winnaar zijn. Aan u om te raden wie dat was! 



Driemaandelijks programma kapoenen 
 

 
08/09   Overgang 
15/09  Opendeur 
22/09  Stoelenvergadering 
29/09  Dorpveld 
06/10  Leidingsweekend (04 – 06) 
13/10  Restaurantdag 
20/10  Aliens 
27/10  Winteruurtje met Wim Helsen 
03/11  Alles op wieltjes 
10/11  Weekend (08 – 09) meer info volgt 
17/11  Streepjesvergadering 
24/11  Kapoenen baas 
01/12  Groot Lelijk Onderbroeken Centrum 
08/12  Sinterklaas 
15/12  Laatste vergadering van het jaar 
22/12   Kerstvakantie 
29/12  Kerstvakantie 
05/01  Kerstvakantie 
12/01  Dagelijkse kots 
19/01  Breng je eigen sneeuw mee (of slee) 
26/01  Quiz me quick 
 
Vergaderingen van 14u-17u 
Vetgedrukt is hele dag 10u-17u 
Cursief is avondvergadering 18u-20u 
 
 
 
Nog vragen? U kan ons altijd bereiken via ons e-mailadres: 
kapoenenleiding@scoutsjanbreydel.be  
We zijn ook bereikbaar via telefoon: 
 
Vredige Fodi    0473 32 94 00 
Volgzame Stekelstaarteekhoorn 0471 72 03 44  
Fantasierijke Fodi   0477 08 82 20 
Aangename Kauw    0479 38 15 09 
Schalkse Corvus   0496 70 95 32 
Sympathieke Fret   0497 15 30 44 

Blijgeestige Streepmuis  0468 23 22 55 
 

 



Driemaandelijks Programma Welpen – Old Town Road 
 

 

8/9 Overgang: A change is gonna come – Sam Cooke 

13/9 Quiz! (Vooraf in te schrijven): Questions - Criss Brown 

14/9 Infomoment voor nieuwe leden (16-18 u) aan de scoutslokalen:  

15/9 Eerste vergadering in je nieuwe tak: A whole new world - Brad Caleb Kane & Lea 

  Salonga 

22/9 Een dag voor het einde van de zomer: Summer - Calvin Harris 

29/9 Dorpveld: Vandaag herdenken we de slag om dorpveld: Where is the love – Black 

  Eyed Peas 

6/10 Geen vergadering: Summertime Sadness - Lana Del Rey 

13/10 Restaurantdag: Alles is op – Samson en Gert 

20/10 Yeah, I’m gonna take my horse to that old town road… 

27/10 Vakantie? Weeral?: Vakantie – Lil Kleine 

1-3/11 Weekend: meer info volgt: Hymn for the weekend - Coldplay 

10/11 …I’m gonna drive till I can’t no more 

17/11 I’ve got the horse in the back, 

24/11 horse tack is attached 

30/11 had is matte black 

7/12 Blijkbaar komt de Sint: Daar wordt aan de deur geklopt 

14/12 got the boots that’s black the match 

21/12  Jeeeeej, bijna Kerstmis: All I want for Cristmas is you – Mariah Carey 

 

Normale dagen zijn normaal gedrukt en zijn op zondagen van 13.45 – 17u. 

Hele dagen zijn onderlijnd en van 10-17 u. 

Avondvergaderingen zijn vet en zijn op zaterdagavonden van 18 – 20.  

 

 

 



De welpen worden steeds in perfect uniform verwacht aan de lokalen. 

Bij vragen, opmerkingen, bedenkingen, suggesties of andere van die soort zaken kan u ons 
steeds bereiken op onderstaande nummers: 

Geestdriftige scholekster     – Brecht Vandekerkhove:   0476 54 75 86 

Jolige Gibbon      – Jonathan Pijl:    0474 70 82 66 

Energieke Fitis      – Nele Blomaerts:    0494 73 00 11 

Ruige Banteng      – Thijs Van Haeren:    0478 02 76 30 

Bedachtzame Orang- Oetan    – Kobe Decorte:   0471 39 45 29 

Gevatte Papegaai     – Matteo Van Engeland:  0471 08 21 45 

Gezapige Buffel     – Lucas De Groof:    0473 27 95 70 

 

 

 

  



Driemaandelijks DILEMMA programma Jongverkenners 
 

Vergaderingen: 13u45 – 17u / Hele dagen: 9u45 – 17u / Avondvergaderingen: 18u – 20u /Anders  
 

De Jongverkennerleiding schotelt u een aantal heerlijke dilemma’s voor waar 

uw hersenen van gaan kraken. Wat heb je liever?  

Zondag 08/09 Overgang 
Olijfolie zweten OF altijd het geluid van een stofzuiger horen?  

Vrijdag 13/09 
20u - …  

Quiz 
Elke dag een levende paling uitbraken OF altijd als je buitenkomt met een 
zwaailicht op je hoofd rond moeten lopen? 

Zaterdag 14/09  
16u - … 

Infomoment  
Misselijk worden bij het zien van de kleur paars OF bij feestjes altijd onder tafel 
moeten zitten?  

Zondag 15/09 Eerste vergadering 
Een duckface als ‘normaal’ gezicht hebben OF cactusstekels hebben over heel je 
lijf? 

Zondag 22/09  Telkens je hardop lacht een stroomstoot krijgen OF altijd lijm op je lippen 
moeten smeren? 

Zondag 29/09 Dorpveld 
Altijd achteruit lopen OF telkens wanneer je niest komt er yoghurt uit je neus?  

Zondag 06/10 Geen vergadering – de leiding vergadert over het nieuwe scoutsjaar 
Telkens wanneer je lacht een rimpel bijkrijgen OF altijd een ander persoon op je 
rug moeten dragen? 

Zondag 13/10 Elke gesprekspartner aapt je na OF elk gesprek moet je omleiden naar het 
onderwerp ‘snoekbaars’?  

Zondag 20/10 In iemands gezicht moeten spugen telkens hij/zij praat over het weer OF altijd 
als je brilglazen ziet deze schoon maken?  

25-27/10  Weekend – meer info volgt 
Tandpasta op al je eten moeten smeren OF een tong van 3 meter hebben? 

Zondag 03/11 Telkens wanneer je vloekt je mond moeten wassen met zeep OF een dekbed 
van 1 op 1 meter hebben? 

Zondag 10/11 Op elk kruispunt dat je tegenkomt een kwartier het verkeer moeten regelen of 
zichtbare scheten hebben (groene wolk ofzo)?  

Zondag 17/11 Telkens je gaat slapen een expert-sudoku moeten oplossen OF pas mogen 
praten nadat je je vinger in de lucht hebt gestoken en iemand je ‘de beurt’ 
geeft?  

Zondag 24/11 Je knie en ellenbooggewrichten plooien in de andere richting OF telkens je in de 
lift staat met andere mensen daar dicht tegenaan moeten gaan staan? 

Zondag 01/12 Telkens je het openbaar vervoer neemt op een vreemde zijn schoot moeten 
zitten OF één keer per week uit de vuilnisbak van je buur eten?  

Zaterdag 07/12 Sint 
Telkens je twee stappen zet één stap terug moeten zetten OF één keer per 
maand het bakje van de wc-borstel leegdrinken?  

Zaterdag 14/12 Altijd leer moeten dragen OF handen hebben waaraan alles blijft vastplakken?  

Zondag 20/12 Enkel kleren van je mama en papa mogen dragen OF telkens je blote voeten 
ziet die moeten masseren? 

Zondag 05/01 Al je digitale communicatie via brief moeten doen OF elke avond een vijf 
gangen menu moeten bereiden?  



Driemaandelijks programma verkenners 

Zo 08/09 Overgang, nieuwe leiding enzo. 

Zo 15/09 Eerste vergadering met nieuwe leiding, yippee-ki-yay m*th*rf*ckers! 

Zo 22/09 doop voor 1e jaar verkenners →slechte kleren meepakken!!! 

Zo 29/09 We herdenken dorpveld! Uur van aanwezigheid word nog bekendgemaakt. 

                (what we do in life, echoes in eternity) 

4-6/10   Leidingsweekend! Geen vergadering dus 

Zo 13/10 “I love the smell of napalm and french fries in the morning” (Restaurantdag)  

  →meer info volgt nog 

Zo 20/10 Say hello to my little friend! 

Zo 27/10 Bond. James Bond. 

Zo 03/11 May the Force be with you. 

Zo 10/11 I’ll be back! 

Zo 17/11 I’m gonna make him an offer he can’t refuse! 

Zo 24/11 My momma always said, life was like a box of chocolates. You never know      
what you’re gonna get! 

Zo 01/12 E.t. Phone home! 

Za 07/12 Sinterklaas komt langs. 

Za 14/12 I want to play a game… 

20-22/12 Kerstweekend →info volgt nog 

 

Info: 

Halve dag: 14:00u-17:00u 

Hele dag: 10:00u-17:00u 

Avondvergadering: 19:00u-21:00u 

Indien je niet kan komen is het altijd handig een berichtje naar de leiding te sturen zodat 

we onze vergaderingen beter kunnen voorbereiden. Voor vragen, suggesties of opmerkingen 

zijn we ook steeds bereikbaar.  

Toekan: 0473/69 83 85 

Mus: 0494/73 00 43 

Beermarter: 0478/05 74 95 



 

  



  



Restaurantdag 
Scouts Jan Breydel en Gidsen Sint-Katrien 

24ste editie 

 

Waar: PAROCHIEZAAL, CENTRUM SKW 

Wanneer: ZONDAG 13 OKTOBER 2019 

Boeking en info:  0497 13 42 03 

      0471 46 88 04 

       ONLINE 



Scouts Jan Breydel en Gidsen Sint-Katrien stellen voor 

De 24ste Gastronomische Restaurantdag 
Zondag 13 oktober 2019 

 

 
Bikke bikke bik, hap hap hap, eerst de soep en dan de pap… 

Eindelijk is het weer zover, voor de 24ste keer op rij organiseren wij onze restaurantdag. 
Op deze dag mogen alle mama’s en papa’s, nonkels en tantes hun voetjes onder de tafel 

schuiven. Als je in uniform komt, krijg je ook nog eens een gratis consumptie. 
 

Onze warme schotels vliegen de deur uit vanaf 11u30 tot 14u00. Vanaf 16u30 tot 20u00 
staan de ketels weer roodgloeiend en de koksmutsen fier rechtop om u onze overheerlijke 

gerechten aan te bieden. Elk gerecht wordt geserveerd met brood of frietjes à volonté! 
 

Belangrijk: Reserveren is verplicht (!) en dit doe je als volgt: 
ONLINE: Surf naar https://forms.gle/v7CLCxsZN16RVfQJ7   

en volg de instructies in het online formulier op. Snel en gemakkelijk! 
 

MANUEEL: Vul onderstaand briefje in en bezorg dit voor zondag 6 oktober samen met het 
verschuldigde bedrag in een briefomslag bij Bandro (Stationsstraat 263, 2860 SKW) of bij 

Cavia (Beukheuvel 84, 2570 Duffel) of bij je leiding. 
 

✄-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Naam van de Familie: ……………………………………………………………………………………. 
 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………. 
 

Wij komen eten tussen:  □ 11.30h-14.00h  of tussen  □ 16.30h-20.00h 
 

Kinderschotels:  Curryworst met frietjes : €8,00 x … = ……………. 
 

Hoofdschotels: Koninginnehapjes : €14,00 x … = …………… 
 Stoofvlees : €14,00 x … = …………… 
 Koude schotel  

Vegetarisch : €10,00 x … = …………… 
Niet-vegetarisch : €10,00 x … = …………… 

 Krieken met balletjes : €10,00 x … = …………… 
  Vegetarische hamburger                  : €10,00 x … = …………… 
   
   TOTAAL = € …….…… 
Desserten: cake, taart, chocomousse en frisco (zijn ter plaatse te betalen) 

https://forms.gle/v7CLCxsZN16RVfQJ7


 

 



 


