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GSM en e-mail
0491029252,
bijnens.annemarie@gmail.com
0476 45 03 43
anna_warson2000@hotmail.com

april-mei

Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
Hier is alweer de voorlaatste woeps van het scoutsjaar 2018-2019, enkel de
kampwoeps ontbreekt nog. Het jaar is werkelijk omgevlogen!
We willen jullie ook nog warm maken voor de fijnste periode van dit scoutsjaar,
namelijk het kamp! Meer info hierover vinden jullie achteraan in de woeps. Zoals
vorig jaar, gaan we dit jaar weer werken met enkele betaaldagen, om zo tijdig
iedereen zijn lidgeld voor het kamp te ontvangen; meer info rond deze dagen volgt
nog via mail. Ook krijgen jullie allen nog een kampwoeps, waarin nog wat meer uitleg
zal staan en waarin jullie de thema's van de verschillende takken kunnen
terugvinden!
Ook hebben we met de leiding een ‘techniekenboekje’ opgesteld. Hierin staan tal van
technieken die verwacht worden gekend te zijn, natuurlijk verschillend voor iedere
tak. Meer info hierover vind je terug op onze website.
Een kleine herinnering nog: word zeker allemaal fan van onze Trappers Bolderberg
pagina op Facebook en bezoek zeker onze website, hierop komen veel foto's,
uitnodigingen... Zo blijf je zeker op de hoogte!
Met de groepsleiding wensen wij iedereen nog zeer veel plezier toe tijdens de laatste
activiteiten van het jaar!
Stevige scoutslinker
Ludieke Narwal en Trouwe Aboe
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40 jaar Scouts Bolderberg
Elke verjaardag gaat gepaard met een groot feest! Maar een nieuwe voordeur zetten
we graag extra in de verf. In het scoutsjaar 2019-2020, blaast Scouts Trappers
Bolderberg 40 kaarsjes uit en dat vieren we graag samen op ZATERDAG 28
SEPTEMBER 2019.
Trek alvast een grote cirkel rond deze datum, zodat we zo voltallig mogelijk aanwezig
kunnen zijn! Meer info volgt nog, maar we gaan er alleszins een gezellige dag en
avond van maken!
Graag nog 2 oproepen:
1) We beschikken helaas niet meer over de adresgegevens van alle oudleiding van
Scouts Bolderberg, so spread the word!
2) Vele handen maken licht werk, dat geldt ook voor ons evenement! We zijn nog
steeds op zoek naar helpende handen voor (een deel) van de uitwerking. Neem
contact op met Steltral (vertessen.charlotte@gmail.com) indien je graag je schouders
mee onder het project zet!
Tot dan!
Stevige linker,
Scouts Trappers Bolderberg
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Zaterdag 6 april 2018 8u30 – 12u
Bosspel
Vandaag gaan we nog eens crossen door de bossen van
Bolderberg!
Zaterdag 13 april 2018 8u30 – 12u
Paashaasactiviteit
Oh nee, de paaseitjes zijn vermist… Kunnen de kapoenen ons
helpen met deze allemaal terug te vinden?
Meenemen: een zakje of mandje voor je gevonden chocolade
Zaterdag 20 april 8u30 – 12u
Brennige spelen
Wij gaan allemaal heel vuil worden! En jullie gaan dingen doen die
jullie thuis niet mogen. ☺
Daarom mogen jullie voor een keertje jullie scouts uniform in de
kast laten liggen en kleren aandoen die vies mogen worden.
Zaterdag 27 april 2018 8u30 – 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 4 mei 2018 8u30 – 10u30
Commandocross
Er staat een parcours opgesteld in de bossen van
Bolderberg en de kapoenen zullen dit zo snel mogelijk
moeten afleggen. Wie zou er het snelste zijn?
Vrijdag 10 mei 19u tot zaterdag 12 mei 13u
Kapoenenweekend
Hiervoor krijgen jullie nog een uitnodiging via mail!
Zaterdag 18 mei 2018 10u – 16u
Eindactiviteit: Heidestrand
Vandaag is het al de allerlaatste activiteit van dit jaar. 
Daarom gaan we iets speciaals doen: een extra lange activiteit op het Heidestrand!
Adres:
Zwanenstraat 105
3520 Zonhoven
We spreken af aan de ingang!
Meenemen? Zwemkledij, handdoek, reservekledij, zwembandjes indien nodig, pet/hoedje,
zonnecrème, drinkbus met water
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Vrijdag 5 tot 7 april: Weekend
Zijn jullie klaar voor het leukste, beste, coolste weekend ooit. Want het eerste
weekend van de paasvakantie nemen wij jullie mee naar de Bosuil in Hechtel-Eksel.
Meer informatie krijgen jullie doorgestuurd via e-mail.
Zaterdag 13 april 8u30 – 12u00: Meelballen gevecht
Benodigdheden:

Bereidingswijze:

-

Bloem

- Leg een kruisje van 3 blaadjes wc-papier op de grond

-

Water
bloem

- Giet in het midden van het kruisje een welpenhandje

-

Wc-papier
water

- Vouw het kruisje dicht en dompel het 1 seconde onder

- Duw het bolletje een klein beetje aan
Maak zoveel mogelijk van deze balletjes en dan kan het spel beginnen.
Zaterdag 20 april 9u00 – 17u00: 1Daagse
Trek je wandelschoen maar alvast
aan want vandaag gaan we stappen,
stappen … en ja nog eens stappen.
Met tussendoor heel misschien eens
een pauze. Meer informatie volgt.
Zaterdag 27 april 8u30 – 12u00:
Brennige spelen
Voor 1 keer mogen jullie met eieren,
bloem, verf en 1000 andere dingen op
elkaar gooien. Zolang je maar vies en
vuil wordt. Trek zeker kleren aan die
heel, heel, heeeeeeeeeeeel vuil
mogen worden.
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Zaterdag 4 mei 10u30 – 13u00:
Commandocross
We zijn de rode vossen en we crossen
door de bossen. Dit is wat jullie
vandaag gaan doen. Trek stevige
schoenen aan want die gaan jullie
zeker nodig hebben. Ik hoop dat jullie
het wel beter dan Alpaca doen.

Zaterdag 11 mei 8u30 – 12u00 : Stookspel
Wie kan er als eerste vuur maken en het touw doorbranden. Haal je beste vuurtechnieken
boven en misschien win je wel.

Zaterdag 18 mei: Eindactiviteit

Het is spijtig genoeg alweer de laatste activiteit van dit jaar. Daarom doen
wij vandaag een heel speciale activiteit. Wij hopen dat we jullie allemaal
terug zullen zien op kamp. Meer informatie over de eindactiviteit volgt.

Stevige linker,
Cavia, Damhert, Maraboe, Alpaca, Stekelstaarteekhoorn, Otter, Argali en Caprinae
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Zaterdag 6/04 – maandag 08/04: Driedaagse (Info volgt binnenkort)
Dis een andere trein
Loco, locomotief
Dis een andere trein
Loco, locomotief
Dis een andere trein
Loco, locomotief
Loco, locomotief
Choo-choo, choo-choo
Choo-choo, choo-choo
Choo-choo, choo-choo, choo-choo
Choo-choo, choo-choo
Zaterdag 13/04: Pleinspelen (08:30-12:00)
Je staat op de block (Je staat op de block)
Dus je waagt die gok (Dus je waagt die gok)
500 in je zakken maar die maakt je niet gelukkig
Want je wil die kop (Want je wil die kop)
Zij vindt mij tof (Zij vindt mij tof)
Zij ziet hoe ik boss (Zij ziet hoe ik boss)
Weekje later zonder cash, ben ik helemaal alleen
Zij zegt laat mij los (Zij zegt laat mij los)

Zaterdag 20/04: Dorpspel (08:30-12:00)
Ik denk aan m'n krantenwijk, terwijl ik
langs je rij
Hier wordt je ams bedijt, dus je maakt
geen kans bij mij
Ik denk aan m'n krantenwijk, terwijl ik
langs je rij
Hier wordt je ams bedijt, dus je maakt
geen kans bij mij
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Zaterdag 27/04: Muurklimmen (afspraak aan olypmia Hasselt, 08:30-12:00, €7 meenemen)
Als ik klim naar de top, klim jij dan met
mij mee?
Als ik zing over wat God verbiedt, zing
jij dan met mij mee?
Als ik meer dan honderd vragen had,
denk jij dan met mij mee?
Als ik nog precies twee glazen had,
drink jij dan met mij mee?

Zaterdag 04/05: Commandocross (13:00-15:30, starten en eindigen aan de lokalen)
Ik moest zo vaak racen van de police
man
Maar nu ben ik verzekerd, ik heb polis
man
Ja, grip op de scene, ik ben dominant
Soufiane, maar die tatta's zeggen SofieJan

Zaterdag 11/05: vlottentocht 08:30-13:30 (Mail volgt nog met locatie)
Ik moet effe op vakantie ouwe
Ey, ik moet wat tijd voor mezelf hebben
Ik moet effe op vakantie-kantie-kantiekantie-kantie-kantie-kantie-kantie-kantiekantie
Kantie-kantie-kantie-kantie-kantie-kantie
Kantie-kantie-kantie-kantie
Ik moet effe op vakantie ouwe
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Zaterdag 18/05: Eindactiviteit (uren volgen, dag vrijhouden)

Het is de laatste keer, zeg ik elke keer
Maar ik wil het weer
Ik heb het nodig, geef me nog meer
Het is de laatste keer, zeg ik elke keer
Maar ik wil het weer
'k Ben niet gelovig, maar 'k prijs de Heer

Stevige linker,
Zwaan, Streepmuisje, Hamster, Sperwer, Herder, Ibis en Adelaar
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https://photos.app.goo.gl/6bMCfoJ2m1FyEcUt9

ZIE VIDEO
Uren :
13 April : 8:30-12:00
21-26 April : Meer info volgt ( leefweek)
28 April : Meer info volgt ( ganse dag )
4 Mei : 15u30-18u00
11 Mei : 8:30- 12:00
18 Mei : Meer info volgt ( ganse dag )

Steve Linker , De Giverleiding
Coëndou , Lynx , Dingo , Leeuwaapje en Narwal
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Arkal, Cheetah, Cynomys, Guanaco, Mandrillo, Sitta, Spitsvogel,
Aboe, Condor en Steppelemming
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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, een beamer en een frigo 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.
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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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20/7

X
X
X

21/7

X
X
X
X

22/7

23/7

24/7

25/7

26/7

27/7

28/7

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Leidingsploeg 2018-2019
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

bijnensmarie@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
g.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

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.bylemans@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

JIN: jinleiding@scoutsbolderberg.be
ALLE LEIDING: leiding@scoutsbolderberg.be
GROEPSLEIDING: grl@scoutsbolderberg.be

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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