Inhoud
Voorwoord
Kapoenen
Welpen
Jonggivers
Givers
Jin
AD VALVAS

Leidingsploeg
Hopper

Wat staat er deze keer in de woeps?
Een woordje van de groepsleiding
Programma april-mei
Programma april-mei
Programma april-mei
Programma april-mei
Programma april-mei
Kampdata
Algemene afspraken
Afwezigheid
Het uniform
Kentekens
Das en dasknopen
AS adventure
Zoekertje
Trappers Bolderberg VZW
Contactgegevens van de huidige leiding
Openingsuren en andere info

P. 2
P. 3
P. 4
P. 9
P. 12
P. 14
P. 15
P. 19
P. 19
P. 19
P. 20
P. 20
P. 20
P. 21
P. 21
P. 22
P. 23
P. 25

Neem ook eens een kijkje op:
Redactie + Lay-out

GSM en e-mail
merel.gorissen@telenet.be
0468/20 68 06
luca.vanhoutvin@hotmail.com
0468/22 75 15
jeroenvanhemel1997@gmail.com
0492/77 47 16

Cynomys
Toekan
Aboe

Woeps 2020-2021

2

April-Mei

Beste ouders en leden

Ondanks de coronamaatregelen vliegt het jaar weer voorbij, we zitten alweer aan
onze laatste woeps!
De laatste weken draaide de scouts weer op volle toeren door de versoepelingen
binnen jeugdwerk, zo konden de 12+ takken weer veilig starten in groepjes van 10
en de jongere takken in groepjes van 25.
Van deze nieuwe regels hebben we zeker het beste gemaakt, zo zijn de kapoenen
op een bevroren vijver gaan wandelen, de welpen zijn eendenesten gaan maken
met de baron van Terlamen, de jonggivers hebben een ijskoude bekentocht
achter de rug en de givers hebben hun beste kookkunsten laten zien tijdens hun
kookactiviteit, enzovoort.
Op het moment dat deze woeps geschreven wordt krijgen we helaas wel bericht
dat de regels terug gaan verstrengen. Maar niet getreurd, een scout krijg je niet
klein! dus we blijven doorzetten in de mate van het mogelijke!

Stevige linker,
De groepsleiding
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De aandacht gaat bij kapoenen (1ste en 2de leerjaar) niet zozeer uit naar vaardigheden
maar meer naar spel, fantasie, samenwerking en ontplooiing van zichzelf. De activiteiten
gaan meestal door op zaterdagvoormiddag van 8u30 tot 12u00. Als je zoon of dochter
door omstandigheden niet kan komen, vragen we ook met aandrang om Roodborstje of
Lieveheersbeestje TIJDIG te verwittigen (contactgegevens achteraan in de woeps) of
een mailtje te sturen naar kapoenenleiding@scoutsbolderberg.be.

UNIFORM
Een overzicht van het uniform voor kapoenen vinden jullie achteraan in de woeps in de
rubriek ‘Ad Valvas’. Verder verwachten we van onze leden dat ze stevige waterdichte
schoenen dragen als ze naar de activiteiten komen. Verder krijgen de kapoenen ook een
jaarkenteken en kapoenenkenteken (de leiding voorziet deze kentekens). Het eerste
moet verticaal op de rechterborst van de pull genaaid worden, het kapoenenkenteken
vanboven op de rechtermouw. De kapoenenpull, das en dasknoop kan bij ons gekocht
worden voor respectievelijk 25 euro, 8 euro en 2 euro en maken samen met de alom
bekende scoutsbroek deel uit van ons scoutsuniform. De scoutsbroek kan je kopen in de
scoutswinkel, ook wel bekend als ‘Hopper’ en is terug te vinden in Hasselt (Vredestraat
6/001, 3500 Hasselt).
Tijdens de eerste activiteiten mag natuurlijk nog gewone speelkledij gedragen worden,
maar we vragen iedereen om tegen het eerste weekend in orde te zijn met zijn uniform.
Indien er gevraagd wordt om verkleedkledij aan te doen, is het zeker niet te bedoeling
om dingen te gaan kopen en onnodige kosten te maken, maar om met oude lakens en
spulletjes iets te improviseren.

Kapoenenkenteken

Jaarkenteken

Kapoenentrui

AFSPRAKEN
- De activiteit start om 8u30, dus vragen we om zeker 5 à 10 minuten op voorhand te
komen zodat we op tijd kunnen beginnen.
- Bij afwezigheid wordt er verwittigd, je kan hiervoor een mailtje sturen naar
kapoenenleiding@scoutsbolderberg.be of even bellen of een berichtje sturen naar
Roodborstje of Lieveheersbeestje.
- Geen eten, drinken, koeken of snoep meebrengen (tenzij anders vermeld)
- Geen gadgets meebrengen
Woeps 2020-2021
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FOTO’S
We proberen zoveel mogelijk foto’s te posten op onze facebookpagina en onze website,
dus vergeet zeker niet regelmatig eens te gaan kijken op
www.facebook.com/scoutstrappersbolderberg.
Indien er nog vragen zijn mogen jullie ons steeds bellen,
mailen of aanspreken na de activiteit.

De activiteiten
03/04/2021: Zweeds bosspel – 08:30-12:00

10/04/2021: Eendaagse – Meer info volgt
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16/04/2021: Vuuractiviteit – 18:30-20:30

24/04/2021: Minigame activiteit – 08:30-12:00
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01/05/2021: Blote voeten activiteit – Meer info volgt

08/05/2021: Olympische Spelen – 08:30-12:00
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15/05/2021: Eindactiviteit – Meer info volgt

Jullie leiding: Lieveheersbeestje, Roosborstje,
Kievit, Narwal, Sperwer, Aboe en Calderon
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Vrijdag 2 april: 19u30 – 21u 30 Sluipspel
Onze mascotte is gisteren gestolen en gevangen
genomen door een bende. Dus bereid jullie maar
voor op een grote bevrijdingsactie. MAAR opgepast
er zijn verschillende sluipschutters die jullie in het
vizier hebben en jullie willen tegenhouden.

How how, zo snel
geven wij toch
niet op!!

Zaterdag 10 april: 8u30 – 12u (zie rebus)

Vandaag gaan wij als zotten crossen door de bossen! Wij gaan een spel spelen waar jullie nog
jaren over gaan spreken! Wel oppassen voor de rustige ochtendwandelaars, deze worden niet zo
graag omver gelopen door een kudde welpen 😉!
Potvolkoffie, dit
is al het 3de ding
dat ik laat
aanbranden!!!

Arkal, op deze
manier vlieg jij met
uw potten en pannen
buiten!

Zaterdag 17 april: 10u30 – 14u30 Kookactiviteit
Haal uw koksmuts maar van onder het stof uit want
vandaag gaan wij jullie trainen tot echte master
chefs. Wij gaan samen streven naar enkele culinaire
delicatesse waar Peter Goosen en Jeroen Meus alleen
maar van kunnen dromen.
Zeker mee te nemen: gamel, bestek, doosje (voor eten
mee te pakken).
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Zaterdag 24 april: 8u30 – 12 u Keuzeactiviteit
Vandaag laten we de keuze aan jullie! Jullie beslissen
wat deze activiteit zal zijn, dit zal gebeuren a.d.h.v.
een stemming die zal gebeuren op de kookactiviteit.

Zaterdag 1 mei: 8u30 – 12 u Verfactiviteit
Vandaag doen we eens iets anders! We gaan
met verf en onze lichamen een kunstwerk
maken.
Doe daarom een witte T-shirt en kleren die
vuil mogen worden aan!

Wat zijn wij
hier toch
weer bezig, zo
smerig als
iets!!

Dit is toch
plezant, wij zitten
toch niet bij de
scouts om proper
te blijven

Zaterdag 8 mei: 8u30 – 12u Wateractiviteit
De activiteit gaat door op het heidestrand in
Zonhoven, jullie mogen daar jullie welpen
komen brengen en ophalen! (adres:
Zwanenstraat 105, 3520 Zonhoven)
Altijd al gedroomd om een eigen boot te
bouwen? Vandaag is het onze kans, wij bouwen
vandaag ons eigen cruise schip en laten we het
te water!
Vergeet geen reserve kledij en een handdoek!
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Zaterdag 15 mei: Eindactiviteit Meer info volgt.

Stevige linker
arkal, cheetah, cynomys, gazelle, guanaco, impala,
mandrillo, springbok & spitsvogel
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Zaterdag 10/04/2021: 8u30 – 20u00
Eendaagse
Trek maar allemaal jullie wandelschoenen aan want
we gaan alle kilometers van op 3-daagse proberen
te voltooien op één dag !!

Zaterdag 03/04/2021: 19u00 – 23u00
Filmavond
Breng mar allemaal jullie favoriete snacks en
versnaperingen mij, want wij gaan een kort-maarkrachtige filmmarathon doen !!

Zaterdag 17/04/2021: 8u30 – 12u00
Brennige spelen
Trek jullie vuilste kleren al maar aan want niemand
gaat proper naar huis !!
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Zaterdag 24/04/2021: 8u30 – 12u00
Dorpspel
Als trotse scouts spelen we vandaag een spel in ons
prachtige dorp !!

Vrijdag 30/04/2021: 20u00-23u00
Guerrillatocht
Vandaag is het tijd om jullie sluipkunsten te
tonen… Een avond vol plezier, spanning en
adrenaline verzekerd !!

Zaterdag 08/05/2021: 8u30-12u00
Quiz
Als voorlaatste activiteit gaan we toch nog eens
testen of jullie wel wat wijsheid hebben
meegenomen van jullie leiding, tijdens onze SUPER
QUIZ !!!

Zaterdag 15/05/2021:
EINDACTIVITEIT
Jammer genoeg al onze laatste activiteit
voor kamp :(
MEER INFO VOLGT
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ALGEMENE AFSPRAKEN









8u30 aankomen = te laat !
Het is heel belangrijk dat je altijd in perfect uniform (met kentekens) komt,
anders kan je je verwachten aan de “straf van de week”.
Geef steeds een seintje als je niet kan komen.
Niet met luxe kleren naar de scouts komen en laat jullie luxe-dingen thuis. GSM
laat je ook thuis.
Geen snoep, koeken, … als er eten en drinken nodig is zullen wij dat op voorhand
zeggen.
Heb respect voor de leiding, zij steken veel van hun vrije tijd in scouts zonder
hier geld aan te verdienen.
In elke woeps vind je de rubriek ‘Ad valvas’, deze bevat belangrijke info voor de
ouders!
Roken is niet toegestaan op de scouts en drugs is vanzelfsprekend ook verboden.

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 afwezig was, zal hij/zij voor een of meerdere activiteiten geschorst
worden.
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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.

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.

DASSEN

TAKKENTEKEN
GROEPSLINTJE
JAARKENTEKEN
DAS
VLAAMSE LEEUW
INTERNATIONAAL SCOUTSEMBLEEM
BELGISCHE VLAG
BELOFTETEKEN

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.
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AS ADVENTURE
Als jullie iets gaan kopen in de AS Adventure, kunnen jullie aan de kassa zeggen dat
jullie lid zijn van "Scouts Bolderberg" .
Wij krijgen dan aankoopbonnen van 10% van wat jullie gekocht hebben, daarmee kunnen
wij allerhande materiaal kopen dat we op de scouts zeker kunnen gebruiken, zoals:
gaslampen, tenten, shelters, speelmateriaal, en nog veel meer! Zeker doen dus!

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

TROOPER
Heb je nog iets nodig en kan je dit online kopen? Zeker doen, want zo kan je ons
tegenwoordig steunen!
Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat?
Maak kennis met Trooper. Een website voor al je online shopping die ervoor zorgt dat je
Scouts Bolderberg gratis steunt met je
online aankopen, zonder één € meer te betalen.
Hoe werkt Trooper ?
1. Je gaat naar onze pagina op Trooper (www.trooper.be/scoutsbolderberg).
2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat jij ons wil steunen.
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen.
4. De shop betaalt een percentje aan onze club. Gemiddeld krijgen wij € 5 per aankoop
van €100.
Via www.trooper.be/scoutsbolderberg kan je heel wat meer kopen dan wafels.
Shop bij meer dan 300 webshops:
1. Massa’s electronica & veel meer (Coolblue, Krefel, Selection...)
2. Het meest fantastische speelgoed (Bol.com, Dreamland, Fun, Playmobil, Maxitoys...)
3. Een leuk weekendje weg (Booking.com, Expedia, Cheaptickets, Centerparcs...)
4. Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, Torfs, Brantano....)
5. Een lekker parfum/mooie make-up (ICI Paris XL, Farmaline,...)
6. Een cadeautje (FonQ, Your Surprise, Tadaaz, Mamzel, Coolgift...)
7. Het beste eten en drinken (Collect&Go, Takeaway, Lidl, Wijnvoordeel,...)
8. En nog veel meer...
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Heb je nog iets nodig? Koop dit al eens via www.trooper.be/scoutsbolderberg. Dan weet
je al hoe het moet ;-).

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
(Mieke Mallants: penningmeester)
Oud-leden:
Sander Vanhemel
Charlotte Vertessen
Dorian Coppenrath
Leden:
Nick Gijbels, Guanaco
Wout Reekmans, Narwal
Finn Janssens, Maraboe
Woeps 2020-2021
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Naam

Voornaam

Totemnaam

Mail

GSM-nr

KAPOENEN
Vanhemel
Reekmans

Jeroen
Wout

Aboe
Narwal

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

0492/77 47 16
0471/43 66 52

Cartuyvels
Maes
Poelmans
Baert
Goethals

Anna
Elisabeth
Lander
Max
Henri

Lieveheersbeestje
Roodborstje
Sperwer
Calderon
Kievit

anna_cartuyvels@hotmail.be
elisabeth23.maes@hotmail.be
landerpoelmans@gmail.com
max.baert@telenet.be
henrigoethals@hotmail.com

0495/27 23 04
0472/20 31 65
0470/33 07 03
0496/39 93 22
0468/22 79 46

Poesen
Palmers
Claes

Fien
Joren
Ewout

Cheetah
Spitsvogel
Arkal

fien.poesen@telenet.be
palmers.joren@gmail.com
claes.ewout@gmail.com

0468/13 65 99
0493/19 56 99
0471/36 20 16

Driesen
Lodewijckx

Julie
Jenah

Impala
Gazelle

juju.driesen@gmail.com
jenah.lodewijckx@hotmail.com

0471/67 73 70
0470/29 88 82

Gijbels
Teurelincx

Nick
Islinde

Guanaco
Springbok

nick.gijbels2001@gmail.com
izzyteurelincx@gmail.com

0499/72 41 74
0477/03 96 43

Jennes
Gorissen

Céline
Merel

Mandrillo
Cynomys

jennes.c@hotmail.com
merel.gorissen@telenet.be

0471/89 60 51
0468/20 68 06

Jacobs

Dylan

Stekelstaarteekhoorn dylan.jacobs61@hotmail.com

0498/32 29 75

Driessens
Gijbels
Vanhoutvin
Joris
Moons

Quinten
Elias
Luca
Fran
Briek

Alpaca
Otter
Toekan
Zeezwaluw
Koedoe

0473/55 58 68
0471/41 65 14
0468/22 75 15
0493/55 55 71
0483/11 60 50

WELPEN
ALBA’S

ORIONS

JONGGIVERS
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Reekmans
Zwerts
Vrijsen

Kaat
Maarten
Kobe

Rayador
Poolvos
Caprinae

kaat.reekmans@hotmail.com
maartenzwerts@hotmail.com
kobevrijsen@posteo.be

0496/39 12 29
0468/24 48 33
0478/88 46 01

Bijnens

Annemarie

Bij

bijnens.annemarie@gmail.com

0491/02 92 52

Vanhemel
Gijbels
Warson
Goethals
Jorissen
Maes

Thomas
Ben
Anna
Aurélie
Gilles
Jules

Perdix
Hamster
Cavia
Damhert
Kwikstaart
Herder

thomasvanhemel2000@gmail.com
ben.gijbels@gmail.com
anna_warson2000@hotmail.com
auregoethals@hotmail.com
gillesjorissen1@gmail.com
jules.15maes@gmail.com

0470/56 41 32
0491/91 63 53
0476/45 03 43
0493/61 98 30
0478/81 30 24
0470/20 87 24

Gorremans

Jonathan

Adelaar

jonathangorremans@gmail.com

0491/37 20 33

Janssens

Finn

Maraboe

finnjanssensfj@gmail.com

0477/06 24 78

Coppenrath

Yannick

Argali

yannick.Coppenrath@gmail.com

0472/29 62 78

Janssens

Finn

Maraboe

finnjanssensfj@gmail.com

0477/06 24 78

Reekmans

Wout

Narwal

wout.reekmans@yahoo.com

0471/43 66 52

GIVERS

JINLEIDING

GROEPSLEIDING

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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ALLE LEIDING: leiding@scoutsbolderberg.be
GROEPSLEIDING: grl@scoutsbolderberg.be
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Hopper Hasselt
Vredestraat 6/001, 3500 Hasselt
 011/22.42.42
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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