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Beste ouders, leden en andere liefhebbers van de Scouts
Het scoutsjaar is eigenlijk nog maar pas begonnen, maar de leden en hun leiding zetten
zich weer elke week in voor mega toffe activiteiten. We hebben al heel wat gepresteerd
in de laatste 2 maanden.
Zo hebben de kapoenen hun oefenweekend al achter de rug en terwijl ze allemaal aan
het knorren waren is zelfs de sint langsgekomen om hun schoentjes te vullen. De welpen
hebben hun sjortechniek bijgewerkt tijdens de technieken activiteit en de jonggivers
zijn al om 6 uur s ’ochtends vertrokken op dauwtrip. De givers zijn ondertussen ook al
van Luik helemaal terug naar Bolderberg gewandeld, een wandeling van maar liefst 57
km me een duur van 15 uur. Ten slotte zijn de jins volop bezig met geld verdienen voor
hun buitenlandse reis op het einde van het scoutsjaar .
In deze woeps is er ook weer een overvloed aan informatie terug te vinden, zoals
bijvoorbeeld de activiteiten die onze leden te wachten staan in december en januari.
Ook is er enkele leiding bezig met het digitaliseren en archiveren van oude en ook
nieuwe foto’s en filmpjes van de scoutswerking. Als u zelf nog oude foto’s en/of filmpjes
ergens heeft liggen of op uw computer heeft staan, mag u deze zeker aan ons uitlenen
zodat we deze kunnen kopiëren. Als u wil kunt u ze ook altijd doormailen naar
archief@scoutsbolderberg.be.
Daarnaast zijn er ook veel spullen die we op de scouts kunnen gebruiken zoals
vezelplaten, borstels, aftrekkers, deuren, keukenhanddoeken… Meer info hierover staat
in de paragraaf “Ad valvas”. Ook mogen jullie altijd tekeningen maken of tekstjes
schrijven die wij dan zeker in de volgende woeps of op onze site zetten en eventueel op
de kale muren van ons lokaal hangen. Dit ontvangen wij maar al te graag, dus aarzel niet
om dit te doen! Houd zeker ook onze facebookpagina in het oog. Hier verschijnen heel
wat foto’s en informatie op, dus het is zeker de moeite om deze te volgen!
Ten slotte wensen we jullie nog veel leesplezier toe in deze tweede woeps van dit
scoutsjaar.
Graag zouden we ook nog iedereen willen bedanken die tijdens onze jaarlijkse
spaghettidag van onze heerlijke spaghetti’s is komen smullen. Met de leiding waren we
zeer tevreden met de talrijke opkomst. Dit was echter niet mogelijk zonder onze
traiteur ‘Cuisine Culinaire’ die zoals elk jaar heeft gezorgd voor de verrukkelijke saus.
Ook zouden we het ‘Heidestrand’ nog willen bedanken voor de zaal die we mochten
gebruiken. Als jullie zelf een feestje willen geven en een zaal nodig hebben kan hier
zeker terecht!
Stevige scoutslinker

Ludieke Narwal & Trouwe Aboe
Woeps 2018-2019
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Zaterdag 1 december 2018 8u30 tot 12u
Sinterklaas
Sinterklaas KAPOENTJE, gooi wat in mijn bergschoentje
Gooit wat in mijn laarsje
Danku Sinterklaasje
Sinterklaas is in het land, en brengt een speciaal bezoek aan de kapoenen van scouts
Trappers Bolderberg. De Sint komt eens controleren of jullie lief zijn geweest voor de
leiding. Misschien brengt hij ook wat lekkers mee!
Vrijdag 7 december 2018 18u30 tot 21u00

Filmavond
Het is tijd voor een gezellige avond voor de televisie hangen. We gaan een paar leuke
films kijken op groot scherm en met een zakje chips erbij. Breng zeker een dekentje
en je knuffel mee!! Doe ook jullie leukste pyjama aan!
Zaterdag 15 december 2018 8u30 tot 12u
Gezelschapspelletjes
Vandaag gaan we gezellig spelletjes spelen.
Meebrengen: een mega-fantastisch-superduper-cool-fijn-gezelschapsspel, vergeet je
naam niet op je spelletje te zetten!

Vrijdag 21 december 2018 18u30 tot 21u
Kerstfeestje
Het is feest vandaag! We vieren samen Kerstmis met muziek, lekkere hapjes
en leuke spelletjes.
Meenemen? Voor één keertje mogen jullie het scoutsuniform in de kast laten
hangen maar jullie mooiste feest outfit aandoen!
Woeps 2018-2019
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Zaterdag 29 december 2018 8u30 tot 10u
Kort maar krachtig
Omdat de leiding examens heeft maar jullie toch niet kan missen, hebben jullie eens
een kortere activiteit dan normaal.
Zaterdag 5 januari 2018 8u30 tot 12u
Kookactiviteit
We zijn eens benieuwd of onze kapoenen ook kunnen koken. Daarom
gaan we allerlei hapjes en dessertjes maken. En opeten natuurlijk!
Meenemen? Een doosje om iets lekkers voor mama en papa in te
steken.

Zaterdag 12 januari 2018 8u30 tot 12u
Sporthal
We gaan ons uitleven in de grote sporthal van Bolderberg en eens kijken hoe sportief
onze kapoenen zijn.
Meenemen? Sportschoenen, maar nog niet aandoen ’s morgens zodat we met
propere schoenen in de sporthal kunnen spelen.

Zaterdag 19 januari 2018 8u30 tot 12u
Bosspel
We gaan nog eens crossen door de bossen van Bolderberg en boven op de
berg leuke spelletjes spelen en in de bomen klimmen!

Zaterdag 26 januari 2018 8u30 tot 12u
Ladderspel
Vandaag mogen de kapoenen elkaar uitdagen. De meest gekke, moeilijke en
spannende uitdagingen zullen er aan bod komen. Wie zou er winnen?

Stevige linker
Bij, Chinchilla, Kwikstaart, Panter, Perdix, Sikahert, Winterkoninkje
Hier vinden jullie nog een leuke scouts kleurplaat.

Woeps 2018-2019
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Zaterdag 1 december 14u00 – 17u00: Schaatsen!
Vandaag kunnen jullie allemaal laten zien hoe behendig
jullie zijn op ijs. Doe je warmste wanten en je mutsigste muts aan
want het kan nog wel eens koud worden! Breng ook zeker €4 mee.
Stekelstaarteekhoorn en Cavia zijn al volop hun schaats-act aan het
voorbereiden. 😉 Afspraak aan de Schaverdijn te Hasselt (Gouverneur
Verwilghensingel 13) om 14u00. Om 17u00 mogen jullie ouders jullie
terug komen halen.
Zaterdag 8 december 10u00 – 13u30: Kookactiviteit
Breng je koksmuts en kruidenrekje mee want vandaag gaan we lekker
kokkerellen! We maken het lievelingsgerecht van Damhert: Spruitjes
met witloof!
Zaterdag 15 december 8u30 – 12u00: Sportactiviteit
Wie rent er het snelste? Wie gooit er het verste? Vandaag kunnen jullie het bewijzen! We gaan
namelijk lekker sporten! Doe je hipste tracksuit aan en vergeet geen sportschoenen met witte
zolen mee te nemen (nog niet aandoen!).
Zaterdag 22 december 19u00 – 22:00: Kerstfeestje
Merry Christmas! We vieren samen kerstmis en volgens Argali mag je
dit feestje zeker niet missen! Vandaag leggen we dan ook ons uniform
aan de kant en doen onze deftigste outfit aan. Alpaca is er alvast klaar
voor 😉.
Zaterdag 29 december 8u30 – 12u00: Bosspel
Vandaag spelen we alweer het laatste bosspel van 2018 ☹. Crossen
door de bossen zoals je nog nooit hebt gecrost dus!
Vrijdag 4 januari 19u00 – 22u00: Filmavond
We gaan allemaal gezellig samen een film kijken vanavond! Neem je
warmste deken of slaapzak mee.
Zaterdag 12 januari 8u30 – 10u30: kort maar krachtig
Vandaag gaan we extra hard spelen want het is kort maar krachtig!
Zaterdag 19 januari 8u30 – 12u00: Giveractiviteit
Jullie leiding heeft examens dus nemen de givers het voor 1 dag over van ons! Geen zorgen,
volgende week zijn we er weer!
Vrijdag 25 januari 19u00 – 22u00: sluipspel
Kan jij tot bij otter zijn koekjes komen zonder dat hij je ziet? Vandaag kan je het proberen. 😉
Doe je zeker warm aan want het kan nog wel eens koud worden!

Stevige linker,
Argali, Damhert, Maraboe, Alpaca, Caprinae, Stekelstaarteekhoorn, Otter
& Cavia
Woeps 2018-2019
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30/11 filmavond 20:30 - 8:30

8/12 ladderspel 8:30 - 12:00

15/12 Quiz 8:30 - 12

21/12 Kerstfeestje 20:00 – 23:00

29/12 uitdagingenspel 8:30 - 12:00

4/01 stookspel 19:30 - 22:00

12/01 kort maar krachtig 8:30 - 10:00

Woeps 2018-2019

19/01 kookactiviteit 8:30-12:00
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26/01 kanaalactiviteit 8:30 – 10:00

Stevige linker,
Zwaan, Streepmuisje, Hamster, Sperwer, Herder, Ibis en Adelaar
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv
%3DjoQCJ8SCuTE%26fbclid%3DIwAR0tYQfemx0O_OzCO6luujakJVuKOoShsPgR
sPtZi5d6vCSKbT9h7BoLhWo&h=AT2IvKuxUuphMUR1EE3u3JQhRL_0vr8hJNPKfAWBEcmo7E1wMmClvJWgxTQEMmivJ
y_PsNQZNbRcOTQ09LIEPvqxhC7z3pl50kdAM6gq9XM5__U2dJzUmWt3A_eQESm
r37mQA

Stevige linker, de giverleiding
Leeuwaapje, Coëndou, Lynx, Narwal en Dingo

Woeps 2018-2019
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Stevige linker,
Condor, Steppelemming, Aboe, Cynomys, Arkal, Cheetah, Sitta,
Mandrillo, Spitsvogel en Guanaco
Woeps 2018-2019
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AFWEZIGHEID
We vinden het heel belangrijk dat als een lid niet aanwezig kan zijn op een activiteit, dat
de leiding hiervan op voorhand op de hoogte wordt gebracht. Zo kunnen ze hier rekening
mee houden bij de voorbereiding van de activiteiten. Als we zien dat een lid 3x
onverwittigd of 7x verwittigd afwezig was, zal hij/zij voor een of meerdere activiteiten
geschorst worden.

DASSEN

EN DASKNOPEN

Om ons te onderscheiden van andere scoutsgroepen hebben wij onze eigen das. Deze
behoort tot het verplicht uniform en kan je dus ook bij ons kopen. Spreek je leiding
hierover aan! Een das kost €8 en een dasknoop €2.

ZOEKERTJE
Wij zijn altijd wel opzoek naar nieuwe spullen voor in het lokaal. Op dit moment kunnen
we keukenhanddoeken, houten paletten, deuren en een beamer gebruiken. Moest u ons
hier mee kunnen en willen verder helpen, kan u dit altijd laten weten aan iemand van de
leiding.

HET

UNIFORM

Kapoenen
▪ Das en dasknoop
▪ Rode trui
▪ Korte scoutsbroek/-rok

Welpen
▪ Das en dasknoop
▪ Bruine uniformtrui
▪ Korte scoutsbroek/-rok

Jonggivers, Givers, Jin
▪ Das en dasknoop
▪ Hemd
▪ Korte scoutsbroek/-rok

Broeken, rokken, hemden, scoutstruien, scouts t-shirten en dasknopen zijn verkrijgbaar
in de Hopper (scoutsshop). Voor dassen, rode kapoenentruien en de kentekens moet je
bij ons zijn.

Woeps 2018-2019
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KENTEKENS
Kapoenen en welpen

De welpen dragen alle kentekens op hun trui, de kapoenen moeten enkel de kentekens in
het grijs (het jaarkenteken en het takkenteken) op hun kapoenentrui dragen.
(Jong)givers

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TAKKENTEKEN
GROEPSLINTJE
JAARKENTEKEN
DAS
VLAAMSE LEEUW
INTERNATIONAAL SCOUTSEMBLEEM
BELGISCHE VLAG
BELOFTETEKEN

KAMPDATA
18/7 19/7
TAKKEN
KAPOENEN
WELPEN
JGV’S
GIVERS
X
X
JINS
X
X
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X
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X
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X
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X
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X
X
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X
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X
X
X
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X
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TRAPPERS BOLDERBERG VZW
Heeft als doel, morele en materiële steun te bieden aan de scouts.
De vzw bestaat minimum uit 3 leiders, 3 oud-leiders en 3 ouders.
Zij waakt over de basispijlers van de scouting en geeft middelen, vertrouwen en steun
aan de leden.
Zij beheert de lokalen en terrein, de financiële middelen, de communicatie met derden,
staat bij, bij problemen en geeft op vraag van leiding steun bij activiteiten.
De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De Raad van bestuur brengt jaarlijks op de statutaire vergadering verslag uit van haar
activiteiten en legt haar jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar en begroting voor
het nieuwe boekjaar ter goedkeuring voor.
De VZW waakt erover dat het huishoudelijk reglement strikt toegepast wordt.
De VZW heeft louter een adviserende rol, de leiding blijft verantwoordelijk voor de
werking.
Bij opmerkingen door de leden of ouders op de werking dient de groepsleiding
gecontacteerd te worden.
De vzw bestaat uit:
Ouders:

Luc Baert, voorzitter
Ivan Maseroli, ondervoorzitter
Ruben Mangelschots

Oud-leden:
Viktor-Jan Vertessen: penningmeester
Charlotte Vertessen
Dorian Coppenrath
Leden:
Jeroen Vanhemel, Aboe
Wout Reekmans, Narwal
Lander Poelmans, Sperwer

Woeps 2018-2019
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Naam leid(st)er

Totemnaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Bij
Chinchilla
Winterkoninkje
Perdix
Panter
Kwikstaart
Sikahert

0491 02 92 52
0474 86 78 97
0471 53 49 50
0470 56 41 32
0498 13 11 57
0478 81 30 24
0493 58 57 59

bijnens.annemarie@gmail.com
willemsbieke@gmail.com
anouck.gijbels@gmail.com
thomasvanhemel2000@gmail.com
jules.warson@gmail.com
gillesjorissen1@gmail.com
justine.loosen1@gmail.com

Damhert
Caprinae
Otter
Maraboe
Stekelstaarteekhoorn
Cavia
Argali
Alpaca

0493 61 98 30
0478 88 46 01
0471 41 65 14
0477 06 24 78
0498 32 29 75
0476 45 03 43
0472 29 62 78
0473 55 58 68

auregoethals@hotmail.com
kobevrijsen@posteo.be
eliasgijbels@gmail.com
finnjanssensfj@gmail.com
dylan.jacobs61@hotmail.com
anna_warson2000@hotmail.com
yannick.coppenrath@gmail.com
q.driessens@gmail.com

Sperwer
Hamster
Adelaar

0470 33 07 03
0491 91 63 53
0491 37 20 33

landerpoelmans@gmail.com
ben.gijbels@gmail.com
jonathangorremans@gmail.com

Kapoenen
Annemarie Bijnens
Bieke Willems
Anouck Gijbels
Thomas Vanhemel
Jules Warson
Gilles Jorissen
Justine Loosen

Welpen
Aurélie Goethals
Kobe Vrijsen
Elias Gijbels
Finn Janssens
Dylan Jacobs
Anna Warson
Yannick Coppenrath
Quinten Driessens

Jonggivers
Lander Poelmans
Ben Gijbels
Jonathan Gorremans
Woeps 2018-2019
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Adriaan Cartuyvels
Catho Vertessen
Jules Maes
Axelle Van de Velde

Ibis
Zwaan
Herder
Streepmuisje

0492 61 86 93
0491 02 92 51
0470 20 87 24
0497 23 33 21

adriaan.cartuyvels@gmail.com
catho1204@gmail.com
jules.15maes@gmail.com
axelle_vandevelde@hotmail.com

Coëndou
Dingo
Narwal
Leeuwaapje
Lynx

0498 02 23 25
0479 82 68 42
0471 43 66 52
0473 54 64 83
0473 24 70 34

raoul2802@gmail.com
martijn.nickmans@mil.be
wout.reekmans@yahoo.com
lotte.bylemans3@gmail.com
youri.wyers@outlook.com

Aboe
Condor
Steppelemming

0492 77 47 16
0478 77 35 36
0476 06 31 41

jeroenvanhemel1997@gmail.com
tijllpoelmans@gmail.com
jacquespapy97@gmail.com

Aboe
Narwal

0492 77 47 16
0471 43 66 52

jeroenvanhemel1997@gmail.com
wout.reekmans@yahoo.com

Givers
Raoul Bijnens
Martijn Nickmans
Wout Reekmans
Lotte Bylemans
Youri Wyers

Jin
Jeroen Vanhemel
Tijl Poelmans
Jacques Papy

Groepsleiding
Jeroen Vanhemel
Wout Reekmans

De leiding is ook te contacteren via volgende emailadressen:
KAPOENEN: kapoenenleiding@scoutsbolderberg.be
WELPEN: welpenleiding@scoutsbolderberg.be
JONGGIVERS: jgvleiding@scoutsbolderberg.be
GIVERS: giverleiding@scoutsbolderberg.be
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JIN: jinleiding@scoutsbolderberg.be
ALLE LEIDING: leiding@scoutsbolderberg.be
GROEPSLEIDING: grl@scoutsbolderberg.be
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Hopper Hasselt
Vredestraat 6
3500 Hasselt
 011/22.42.42
e-mail: winkel.hasselt@hopper.be
Openingsuren:
woensdag tem vrijdag van 14u tot 18u
zaterdag van 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u
Shop nu ook online in de Hopper: http://www.hopper.be/winkel

Als je iets koopt in de hopper, vergeet dan niet ons groepsnummer te vermelden.
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