
  
  



  
  

Aarzelnietomonstecontacterenindiennodig!Uvindtdezegegevensookterugoponzewebsite. 

Groepsleiding groepsleiding@scoutsengidsenasse.be 
Heleen Vrydag 
Lars Inslegers 
Zeno Callens 

PASTINAAKSTRAAT 71 
VIJVERSTRAAT 21 
NOTSTRAAT 24 

/ 
/ 
/ 

0490 19 85 81 
0478 02 64 06 
0484 86 67 98 

heleen@scoutsengidsenasse.be 
lars@scoutsengidsenasse.be 
zeno@scoutsengidsenasse.be 

Kapoenen 1 leiding (’14) kapoenen1@scoutsengidsenasse.be 
Maxime Meersman* 
Charlotte Roelants 
Stan Van den Eynde 
Kacper Pych 

LANGESTRAAT 100 
NOTSTRAAT 58 
KESPIER 13 

/ 0468 25 22 84 
0468 23 32 85 
0477 68 23 57 
0472 02 47 81 

maximem@scoutsengidsenasse.be 
charlotte@scoutsengidsenasse.be 

stan@scoutsengidsenasse.be 

02 452 61 06 
/ 
/ KERKSTRAAT 47, 1790 AFFLIGEM kacper@scoutsengidsenasse.be 

Kapoenen 2 leiding (’13) kapoenen2@scoutsengdisenasse.be 
Nathan De Rijck* 
Lonne Soil 
Lisa Missiaen 
Bas Rodderechts 

KEIERBERG 40 02 453 01 41 0496 35 19 09 
0477 68 97 01 
0471 86 73 82 
0495 31 71 31 

nathan@scoutsengidsenasse.be 
lonne@scoutsendgidsenasse.be 
lisa@scoutsengidsenasse.be 
bas@scoutsengidsenasse.be 

BERGESTRAAT 31 
SINT-GODARDUSSTRAAT 26 
VEEGANG 40 

/ 
/ 
/ 

Kabouterleiding (’12 -’11)kabouters@scoutsengidsenasse.be 
Birte Recour* 
Nane Creupelandt 
Oskar Mahieu 

PRIEELSTRAAT 106 
POTAARDE 63 
BOEKFOS 29 

/ 
/ 
/ 
/ 

0475 27 22 70 
0475 44 77 19 
0478 75 96 87 
0474 76 78 06 

birte@scoutsengidsenasse.be 
nane@scoutsengidsenasse.be 
oskar@scoutsengidsenasse.be 
sanderd@scoutsengidsenasse.be Sander de Smedt MARLIER 76 

Welpenleiding (’12 -’11)welpen@scoutsengidsenasse.be 
Tibe Creupelandt* 
Chloë Hacken 
Sander Quisthoudt 

POTAARDE 63 
RIETWEIDE 9 
ARSENAALSTRAAT 37 
WITTERAMSDAL 57 

/ 
/ 
/ 
/ 

0491 91 55 61 
0474 49 95 39 
0471 20 70 85 
0470 50 12 92 

tibe@scoutsengidsenasse.be 
chloë@scoutsengidsenasse.be 
sanderq@scoutsengidsenasse.be 
lucas@scoutsengidsenasse.be Lucas Labeeuw 

Otterleiding (’10 -’09) otters@scoutsengidsenasse.be 
Jonas Janssens* 
Inne 

MEERSSTRAAT28 
BRUSSELSESTEENWEG 352 

/ 
/ 

0476 63 03 50 
0471 97 82 84 

jonas@scoutsengidsenasse.be 
inne@scoutsengidsenasse.be 

Vandermeerssche 
Merel Van Obbergen 
Lothe De Rop 

LANDBEEK 42 
KRUISKOUTER 47 

/ 
/ 

0473 17 88 26 
0477 47 04 68 

merel@scoutsengidsenasse.be 
lothe@scoutsengidsenasse.be 

Beverleiding (’10 – ’09) bevers@scoutsengidsenasse.be 
Simon Labeeuw* 
Fien Haerinck 
Sebastiaan Rousseau LOUWIJN 91 

WITTERAMSDAL 57 
MUURVELD 45 

02 469 45 45 0472 78 76 89 
0477 38 86 72 
0471 36 64 07 
0470 64 69 68 

simon@scoutsengidsenasse.be 
fien@scoutsengidsenasse.be 
sebastiaan@scoutsengidsenasse.be 
alexander@scoutsengidsenasse.be 

/ 
/ 
/ Alexander Peeters HOFVEL 11 

Jonggidsenleiding (’08 –’07)jonggidsen@scoutsengidsenasse.be 
Arno De Backer* 
Lichelle De Prest 
Noah Callens 
Aude Janssens 
Elien Bauwens 

WITTERAMSDAL 60 
BEGONIASTRAAT 2 
NOTSTRAAT 24 
TERLINDEWEG 51 
GROTENBROEK 3 

/ 0472 28 62 85 
0495 61 96 76 
0484 33 25 45 
0478 48 47 78 
0471 71 78 76 

arno@scoutsengidsenasse.be 
lichelle@scoutsengidsenasse.be 
noah@scoutsengidsenasse.be 
aude@scoutsengidsenasse.be 
elien@scoutsengidsenasse.be 

02 453 17 11 
/ 
/ 
/ 

Jongverkennerleiding (’08 –’07)jongverkenners@scoutsengidsenasse.be 
Lise Quisthoudt* 
Rune Recour 
Britt Dehaen 

ARSENAALSTRAAT 37 
PRIEELSTRAT 106 
BOEKFOS 14 

02 452 27 71 
/ 

0471 12 60 08 
0473 60 70 26 
0474 57 81 19 
0475 28 76 14 

lise@scoutsengidsenasse.be 
rune@scoutsengidsenasse.be 
britt@scoutsengidsenasse.be 
menno@scoutsengidsenasse.be 

02 453 98 00 
Menno Coppens TERLINDEWEG 110 02 453 16 88 

Giverleiding (’06 –’05) givers@scoutsengidsenasse.be 
Zeno Callens* NOTSTRAAT 24 / 

/ 
/ 
/ 
/ 

0484 86 6798 
0490 19 85 81 
0486 41 55 02 
0487 02 18 61 
0475 51 42 13 

zeno@scoutsengidsenasse.be 
heleen@scoutsengidsenasse.be 
evelyne@scoutsengidsenasse.be 
hinse@scoutsengidsenasse.be 
ebe@scoutsengidsenasse.be 

Heleen Vrydag 
Evelyne Delgouffe 
Hinse Creupelandt 
Ebe Coomans 

PASTINAAKSTRAAT 71 
STEENWEG 59, 1745 OPWIJK 
POTAARDE 63 
POTTEEL 19 

Pionierleiding (’04) pionier@scoutsengidsenasse.be 
Lars Inslegers* 
Laura Myny 
Felix Taelemans 

VIJVERSTRAAT 21 
OUDE DENDERMONDSEBAAN 57A 
KORTEMANSSTRAAT 59, 1731 ZELLIK 

/ 0478 02 64 06 
0491 88 80 87 
0471 87 17 35 

lars@scoutsengidsenasse.be 
lauram@scoutsengidsenasse.be 
felix@scoutsengidsenasse.be 

02 453 15 10 
02 466 74 74 

Jin (’03) jin@scoutsengidsenasse.be 
Joannes Mahieu* 
Laura Bulté 

Boekfos 29 
HEILIG HARTLAAN 21 

02 452 53 77 
/ 

0472 74 58 85 
0471 85 18 65 

joannes@scoutsengidsenasse.be 
laurab@scoutsengidsenasse.be 

De personen aangeduid met een * zijn de hopmannen (takverantwoordelijken), 
herkenbaar aan hun groen lintje aan de linkerschouder. Bij de welpen is dat de Akela. 

De andere leiding noemt men ‘vaandrig’ en hen herkent men aan hun rood lintje op de linkerschouder. 

De groepsleiding herkent men aan het wit lintje op de linkerschouder. 
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Beste scouts, ouder en sympathisant 

Allereerst willen wij jullie bedanken voor de vele steun die wij van jullie hebben 
gekregen in de organisatie en het goede verloop van het kamp. Wij danken jullie 
ook voor het vertrouwen die jullie ons bieden, zelfs in deze toch ietwat moeilijke 
tijden. Dan willen wij jullie nog met trots meedelen dat alles op kamp super vlot 
en zo coronaproef verlopen is. Er zijn geen zieken gevallen! 

Jammer genoeg heeft elke munt zijn keerzijde. Dit jaar moeten wij afscheid 
nemen van Lars Myny, Roel, René, Mies, Ruben, Maxime, Lennard, Lisa, Sien, 
Eva en Rune. We willen ze nog eens bedanken voor hun jarenlange inzet! Er 
komt wel een hele brigade van jinners bij dit jaar, zo zullen wij met 43 leiding 
voor jullie klaarstaan op zondag! 

Aangezien Corona nog niet uit het land is zullen wij nog steeds een andere 
werking hanteren. We zullen nog altijd werking met bubbels van 50 hanteren. 
We maken er het beste van! 

Dit jaar is het jaarthema ‘t’zal wel zijn’. Een jaarthema dat even 
uitdagend als relevant is. We gaan ermee aan de slag, zoals 
steeds op en top scoutesk: met onbevangen speelsheid en 
onverslijtbare vriendschappen. Alle oplossingen gaan we 
onderweg niet vinden, misschien lopen we zelfs af en toe wat 
verloren. Samen bouwen we aan sterke fundamenten en 
verliezen we nooit de draagkracht van de leidingsploeg uit het 
oog. Oplappen, aansterken, of bijschaven: het belang van de 
groep, en iedereen die er deel van uitmaakt, staat voorop. 
Leiding biedt een luisterend oor, zorgt voor geborgenheid en 
af en toe wijze raad. Ook geven ze zelf aan wanneer het hun 
petje overstijgt. We staan nooit alleen en zijn elkaars vangnet 
waar nodig. Zo werken we vlijtig verder aan een wereld die 
beter is dan we haar gevonden hebben. 

De hele leidingsploeg staat met veel goesting en nieuwe 
energie klaar om jullie zondagen een heel pak leuker te 
maken. Lees dus maar snel verder om alle praktische info en 
activiteiten te vinden over het eerste trimester. 

Hebt u vragen, opmerkingen, ... voor ons? Aarzel dan niet en 
contacteer ons via groepsleiding@scoutsengidsenasse.be! 

Stevige linker, 
De groepsleiding, Heleen, Lars I en Zeno 

mailto:groepsleiding@scoutsengidsenasse.be
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1 3 en 14 februari 

Het is weer zo ver! Op zaterdag 13/02 (vanaf 17u30) en zondag 14/02 (vanaf 11u30) staat 
het jaarlijks etentje van Scouts Asse weer voor de deur. Kijk je nu al uit naar een heerlijke 
spaghetti, of heb je meer zin in kip of stoofvlees? Of wil je vooral een lekker dessertje? Dan 
rest er jullie maar 1 ding te doen! Zet deze data in je agenda en kom Scouts en Gidsen 
Asse steunen ten voordele van hun werking! Wij heten jullie van harte welkom in zaal de 
Toverfluit! 

Tot dan! 

Datum nog te bepalen 

Liefste mama’s, zitten jullie elke zondagavond ook op het puntje van jullie stoel om vol 
spanning te luisteren naar de ongelooflijke verhalen die je zoon of dochter ’s middagsheeft 
beleefd? Blik je steeds vol nostalgie terug op jouw vervlogen kindertijd? Wil je je nog eens 
goed amuseren als meiden onder elkaar? Ga dan vooral door met lezen! Want ook dit jaar 
is er weer een moekesweekend, een weekend voor vrouwen zoals jij samen met de 
meisjesleiding, weg van de dagelijkse sleur. Het is een afwisselend weekend met een 
bosspel, quiz, onnozele spellekes, en dit steeds ingekleed in een leuk thema. Zin om mee 
te gaan? Groot gelijk! De meisjesleiding houden je met plezier op de hoogte! Dit kan 
natuurlijk enkel doorgaan wanneer corona hier geen stokje zal voorsteken! 

Datum nog te bepalen 

Een ontspannend weekend voor vaders, samen met jonge oud-scouts en de jongensleiding 
om eens aan den lijve te ondervinden waarom dochter- of zoonlief telkens zo content 
thuiskomt van een scoutsweekend. Enkele klassieke ingrediënten die je mag verwachten: 
dropping, bosspel, quiz,... voorzien van de nodige rustige momenten om eens op ‘effen’ te 
komen en het eens over de minder serieuze dinges des levens te hebben. Een stevige fysiek 
is dus allesbehalve een vereiste, voorzien zijn van een jonge geest daarentegen is 
onontbeerlijk, maar dat zal wel geen probleem zijn. Het vakesweekend is elk jaar een groot 
succes en het is sinds menig jaar zo dat de vakes en oud-leiding zelf in de organisatorische 
pap brokken. Interesse? Laat iets weten aan de jongensleiding! Ze houden jou zeker op de 
hoogte. Wederom zal het afwachten zijn of corona ons toelaat dit te organiseren, maar we 
geven de hoop niet op! 



  
  

24 april 

Ook dit jaar laat onze teerbeminde Nacht van de Korte Broek de Boekfos niet los. Ben je 
klaar voor hét feestje van het jaar? Noteer dan alvast zaterdagavond 25 april in je agenda 
en train je dansbenen al maar volop! Dit gaat enkel door zolang corona dit toelaat. Het zal 
dus spannend afwachten zijn! 

1 

1 

1 juli tem 18 juli (kleinkamp) 

1 juli tem 25 juli (grootkamp) 

Een zalig scoutsjaar sluit je natuurlijk het beste af met een topkamp! Normaal gingen we 
vorig jaar op buitenland kamp maar dit ging niet door corona. Daarom willen wij proberen om dit jaar 
naar nederland te gaan. We vertrekken allemaal samen aan de scoutslokalen op zondag 
11 juli. Kleinkamp (kapoenen, kabouters/welpen, otters/bevers) mag een week lang naar 
hartenlust ravotten. Op de bezoekdag, zondag 18 juli, keren zij huiswaarts. Vanaf dan 
hebben de grootkampers het terrein een weekje voor hun alleen! Op zondag 25 juli 
trekken zij terug naar Asse. 

Alle info over het kamp zal te vinden zijn in de kampscougi, die eind mei/ begin juni in 
jullie brievenbus zal zitten! Heb je nu al een vraag over het kamp? Aarzel dan niet om de 
groepsleiding te contacteren: groepsleiding@scoutsengidsenasse.be 

Heb je nog een fiscaal attest nodig? Dan kan je dat elke zondag vragen bij de 
groepsleiding. Ook stempelen we elke zondag formulieren van de mutualiteit af. Nog nood 
aan het in orde brengen van deze administratie? Spreek de groepsleiding hierover aan. 

Mogen we vragen geen formulieren voor een tegemoetkoming van de mutualiteit te 
verkrijgen, door te sturen via email. Dit is administratief gezien niet praktisch voor ons. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 

mailto:groepsleiding@scoutsengidsenasse.be


  
  

Heb je je al afgevraagd of je onze groep ook online kan volgen? Dat kan! Wij hebben een 
website, facebookpagina, twitteraccount en we zijn helemaal mee met onze tijd want 
sinds september kan je ons ook volgen op Instagram. Benieuwd wat je skoeten hebben 
uitgespookt op zondag? We proberen elke week op onze socials wat sfeerbeelden 
achter te laten. Hieronder kan je onze gegevens terugvinden. 

Scouts & Gidsen Asse. 

@scoutsasse 

@scoutsengidsenasse 

www.scoutsengidsenasse.be 

Ben je net verhuisd of heb je een nieuw emailadres aangemaakt? Om goed up te date 
te houden van deze gegevens is het van belang deze door te geven aan ons. Wil je je 
gegevens laten aanpassen dan kan dat door een mailtje te sturen naar Lars Inslegers: 
lars@scoutsengidsenasse.be. Vermeld in je mailtje zeker wat er moet worden gewijzigd 
en bij welke leden. 

OPGELET: Heb je vorig jaar de online medische fiche voor uw zoon of dochter ingevuld? 
Helaas kunnen wij je gegevens dan niet meer aanpassen. Dit komt omdat u dan zelf een 
persoonlijk account hebt om uw eigen gegevens in onze groepsadministratie te wijzigen. 
Van zodra je dit gedaan hebt kunnen wij gegevens zoals adres, email, telefoonnummers, 
enz. niet meer wijzigen. Ben je je paswoord vergeten? Vraag met je lidnummer dan een 
nieuw paswoord aan. Je lidnummer vind je op je lidkaart (deze worden uitgedeeld tijdens 
een van de eerste vergaderingen van het tweede trimester!) 

http://www.scoutsengidsenasse.be/
mailto:lars@scoutsengidsenasse.be
mailto:lars@scoutsengidsenasse.be
mailto:lars@scoutsengidsenasse.be


  
  

Een kapoen/kabouter is blij, 
Een kapoen/kabouter speelt mee, Een 
kapoen/kabouter kan luisteren, Een 
kapoen/kabouter doet graag 
pleziertjes. 

De Welp volgt de oude wolf, 
De Welp is moedig en houdt vol. 

Wij zijn jonggivers, wij wagen het avontuur Wij 
zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar. 
Wij willen samenwerken en beslissen 
Wij zeggen onze mening en luisteren naar 
die van de anderen. 
Zelf zet ik al eens de eerste stap. Ik 
help graag waar ik kan. 

Als otters/bevers zullen we vriend zijn, samen 
spelen en 
delen 

Ik wil winnen en kan verliezen. 
Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de 
natuur en het materiaal. Als givers: 
Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen. werken wij samen in de kleine en 

grote uitdagingen die wij zoeken, 
beleven wij de natuur en de cultuur waarin we 
ons bewegen. 
Daarom wil ik: 
Oprecht, tegenover mezelf en de anderen, 
meebouwen aan een hechte maar open 
vriendengroep, waarin ik zelf 
verantwoordelijk ben, 
Alles naar juiste waarde schatten en helpen 
waar ik kan. 
Op mij kan je rekenen! 



  
  



 
  
  

Beste Akela, 
Leer ons flinke welpen/bevers worden. Leer 
ons luisteren, helpen en blij zijn. 
Dit vragen wij u Akela, 
En samen willen wij ons best doen. 



  
  

Afscheid oUdleiding 

Zoals elk jaar moeten we jammer genoeg afscheid nemen van een groep fantastische 

scoutsleiding. Wij gaan hun heel hard missen en danken hen immens voor hun enthousiasme en 

inzet voor de scouts! 

Ruben De Swaaf – Zachtzinnig nijlpaard 

“ 

“ 

“ 

“ 

Elaaa” 

Choco’s, kom neke naar de bron” 

Euh, ik ben mijn portefeuille kwijt” 

Pee, zijt ge met de auto? Niet chaud om te fietsen” 

Lars Myny – Vredelievende flicka 

“ 

“ 

Als het kaas- en wijnavond is, ben ik geen bob” 

Is mijn zus nu weeral aan het drinken?” 

"Ze hebben mij nog niet boos gezien" 

“ Annabel, ge zijt een wijf” 

Maxime Brants – Beweeglijke streepmuis 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

Mec” 

Sale flamand” 

Oui c’est bonnn” 

… wat betekent dat?” 

T’inquiète, t’inquiète” 

Eva Meskens – Vrijmoedige raccoon 

“ 

“ 

“ 

Wilt ge mijn leeuwtje is zien?” 

Eva is niet slecht aant gaan, Eva is goe aant gaan” 

Vrijmoedige raccOON” 



  
  

Roel Geubels – Ludieke sneeuwstormvogel 

“ 

“ 

“ 

De lamberlingo kan alles aan” 

En hup” 

Mijn lichaam is een tempel” 

staat recht 

“ Atemlos durch die Nacht” 

Lennard Geeraert – Vastberaden hermelijn 

“ 

“ 

Niet op mijn poep slaan, ik heb juist squads gedaan” 

Zou ik daar vanaf kunnen springen?” 

René Dascotte – Uitbundige tuimelaar 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

Heb je een nieuw onderbroekje aan?” 

Er zijn ogen op jullie gericht” 

Plannen vanavond?” 

Ik zeg drinken, gij zegt stop” 

En straks pipi in de broek eh” 

Lisa Bracquez – Zonnige kea 

“ 

“ 

“ 

C'est quoi ça?” 

C’est degoulashhh” 

Ça schlingue” 

Sien Moens – Leutige coscoroba 

“ 

“ 

“ 

Under my umbrella ella ella ella” 

Seg eigenlijk...” 

Ik heb een tuintje in mijn hart, alleen voor jou” 

alles in verkleinwoordjes 



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  

KAPOENEN I 

Naam: Stan Van den Eynde 

Bijnaam: VdEynde, Melkie Melkie 

Totem: Genietende Agoeti 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 1 

Dit maakt mij vrij uniek: Ik hou enorm van Vlaamse Klassiekers 

Hobby’s: Scouts, tennis, toneel 

Favoriete serie: Het Eiland 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: gezouten popcorn 

met een cola want ik krijg altijd zoveel dorst van die pocorn. 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Lucas Van den 

Eynde 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: Gestruikeld 

Ik haat: Muggen en vliegen 

Motto: Als je me niet kan vinden, ben ik er niet. 

Naam: Maxime 

Bijnaam: Meersman 

Totem: loyale honingbeer 

Aantal televisieprogramma’s meegespeeld: 0 

Dit maakt mij vrij uniek: mijn haarkleur Hobby’s: scouts 

Favoriete serie: avatar 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: cola … heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: gert verhulst 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: gescout 

Ik haat: champions 

Motto: blijven zwemmen 



  
  

Naam: Kacper Pych 

Bijnaam: Kakper 

Totem: ongedwongen wulp 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 1 

Dit maakt mij vrij uniek: ik zit niet op facebook 

Hobby’s: paardenbloemgelei eten en scouts natuurlijk 

Favoriete serie: My little pony (seizoen 3) 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: ne cornetto 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Seirah Bie 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: facebook gecheckt 

Ik haat: pessimistische motto’s 

Motto: ‘T is erg, ‘t is erg 

Naam: Charlotte Roelants 

Bijnaam: Karla kaka / Charle 

Totem: hartverwarmende zilvermeeuw 

Aantal televisieprogramma’s meegespeeld: dit is mijn eerste 

Dit maakt mij vrij uniek: je kan mijn haar als pennenzak 

gebruiken 

Hobby’s: scouts en koprollen 

Favoriete serie: de aftermovies van Oskar 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: 5 hapjes en dan zit ik 

vol 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: winnie the 

pooh 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: gekoprold 

Ik haat: mensen die hun wekker te luid zetten/ niet direct 

afzetten 

Motto: beter te laat dan nooit 



  
  



  
  

KAPOENEN II 

Naam: Bas Robberechts 

Bijnaam: Stan Robberechts 

Totem: Vermakelijke buidelbeer 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 1 

Dit maakt mij vrij uniek: schoenmaat 47 en hilarische 

woordspelingen (al zeg ik het zelf) 

Hobby’s: Scouts 

Favoriete serie: ZOO 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: Maltesers 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Selena Gomez 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: woordmopjes verteld 

Ik haat: Ajuin en parallel parkeren 

Motto: Als t schuimt moet ge uwe vinger erin steken 

Naam: Nathan 

Bijnaam: Nate D.A.WG. 

Totem: Onbevreesde simia 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 2 

Dit maakt mij vrij uniek: zindelijk 

Hobby’s: zwemmen en varen 

Favoriete serie: Riverdale 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: bruiswater 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Mijn zus 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: geleefd 

Ik haat: Arno 

Motto: Wat is een motto? 



  
  

Naam: Lisa Missiaen 

Bijnaam: Lies(beth) 

Totem: Impulsieve Zeenaald 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 1 

Dit maakt mij vrij uniek: Ik heb lenige duimen 

Hobby’s: Dansen en scouts natuurlijk 

Favoriete serie: Gossip girl 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: Bugles met 

geitenkaas 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Samson 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: lucas geen downie 

noemen 

Ik haat: ongelijk hebben 

Motto: Bellini ine een zakje smaakt beter dan uit een fles ;) 

Naam: Lonne Soil 

Bijnaam: Swal 

Totem: blijmoedige aardeekhoorn 

Dit is mijn 1ste televisieprogramma 

Dit maakt mij vrij uniek: ik ben de dochter van Barbara 

Hobby’s: scouts en artistiek zwemmen 

Favoriete serie: het huis Anubis 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: popcorn ahjaaa 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Barbara 

Thomas 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: gelachen 

Ik haat: mensen die luid smakken 

Motto: lekker met de meiden worteltaart 



  
  



  
  

KABOUTERS 

Naam: Oskar Mahieu 

Bijnaam: Mahieu … (ik geef eigenlijk zelf alleen maar bijnamen) 

Totem: Geestige wouw 

Dit is mijn …e televisieprogramma: eerste 

Dit maakt mij vrij uniek: pupiterverantwoordelijke van de 

euphoniums in de Gilde 

Hobby’s: Scouts, Gilde en hagen scheren bij All Green 

Favoriete serienummer: 739274920376 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: niets, want dat is niet 

praktisch met een mondmasker #burgerzin #samengaanweervoor 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: De 

Neveneffecten en Martine Tanghe 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: gesneukeld 

Ik haat: de VTM en Qmusic (grr) 

Motto: De mop van ‘Yamaha Aerox 4’ is al te veel gemaakt 

zeker? 

Naam: Sander De Smedt 

Bijnaam: ‘De Smedt’ 

Totem: Behoedzame witkoparend 

Aantal televisieprogramma’s meegespeeld: 1 

Dit maakt mij vrij uniek: blond haar en zwarte wenkbrauwen 

Hobby’s: Scouts, slapen en fuiven 

Favoriete serie: La casa de papel 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: Doritos sweet chili 

Big Momma heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: 

Een dag niet geknuffeld met keizer Ilton is een dag niet 

geleefd: 

Ik haat: Pretparken 

Motto: Neen, mijn haar is niet geblondeerd! 



  
  

Naam: Birte 

Bijnaam: Bird 

Totem: Attente Wombat 

Aantal televisieprogramma’s meegespeeld: 3e 

Dit maakt mij vrij uniek: Ik wou zeggen “mijn krullen”, maar 

Charlotte heeft nog meer krullen dan ik  

Hobby’s: koffietjes gaan drinken, schriften kopen die ik dan 

nooit gebruik en scoutssssss <3 

Favoriete serie: Peaky Blinders 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: nachos + ice tea 

green 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Taraji P. 

Henson 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: gelachen 

Ik haat: negatieve / pessimistische mensen 

Motto: Het leven is te mooi om slecht gezind te zijn! 

Naam: Nane Creupelandt 

Bijnaam: Nané 

Totem: Joviale agame 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 2de 

Dit maakt mij vrij uniek: Ik heb twee zatte broers 

Hobby’s: Breien, Dobbit tv binge-watchen en country dancen 

Favoriete serie: Riverdale 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: wat de pot schaft! 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Roger 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: choco gegeten 

Ik haat: choco 

Motto: hoe het leven ook draait of keert, een boke met choco 

geraakt er altijd in. 



  
  



  
  

WELPEN 

Naam: Tibe 

Bijnaam: Tibeste vriend van Joannes 

Totem: Doordachte cobaye 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 4 

Dit maakt mij vrij uniek: ik heb 2 verschillende oren + ik ben de enige beste 

vriend van Joannes 

Hobby’s: Scouts 

Favoriete serie: Peaky Blinders 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: alles, als ik maar naast mijn beste 

vriend Joannes zit 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Mijn beste vriend Joannes 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: mijn beste vriend Joannes gezien 

Ik haat: leven zonder mijn beste vriend Joannes 

Motto: Live, laugh, love, Joannes 

Naam: Sander Quisthoudt 

Bijnaam: Jefke Stekelhaer, Quistynel, Tine, Iris 

Totem: Ongekunstelde Merula 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 1 

Dit maakt mij vrij uniek: Mijn bril gaat altijd stuk 

Hobby’s: Scouts, muziek, scouts en quizzen 

Favoriete serie: Het journaal 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik:Durum met frietjes 

van den Anatolie 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Bart De Pauw 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd:’watte?’ gezegd 

Ik haat: spinazie 

Motto: Beter 5 minuten te vroeg, dan 5 minuten te laat. 



  
  

Naam: Lucas Labeeuw 

Bijnaam: Beeuw / Labie 

Totem: Welwillende Poema 

Dit is mijn …e televisieprogramma: soms 19 

Dit maakt mij vrij uniek: Ik ken Arthur Lewis 

Hobby’s: zwemmen en scouts ahja 

Favoriete serie: Avatar 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: steak met frieten 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Dwayne the 

ROCK Johnson 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: geleefd 

Ik haat: het getal 12 

Motto: Wie een put graaft voor een ander is een harde werker 

Naam: Chloë Hacken 

Bijnaam: Kloe 

Totem: Toegewijde hazewind 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 1 

Dit maakt mij vrij uniek: Ik eet kiwi’s op een abnormale manier 

op (langs boven) 

Hobby’s: Scouts, dans 

Favoriete serie: The 100, Dare Me 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: Zoete popcorn 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Willa Fitzgerald 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: gelachen 

Ik haat: Rauwe eieren, zoute popcorn 

Motto: Zelfkennis is het begin van alle wijsheid 



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  

BEVERS 

Naam: Fien Haerinck 

Bijnaam: Fien Poalink/Fientje 

Totem: Doortastend Wevertje 

Aantal televisieprogramma’s meegespeeld: 1 

Dit maakt mij vrij uniek: Mijn lach, die soms wel eens iets weg 

heeft van een zeehond 

Hobby’s: Scouts, duuuh 

Favoriete serie: Gossip Girl 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: zoveel mogelijk 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Leigton 

Meester 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: onnodig gepanikeerd 

Ik haat: vage plannen en trappen 

Motto: Utlehhen en averechs doen! – S.H. 

Naam: Alexander Peeters 

Bijnaam: Mopshond // Viano 

Totem: Innemende chimpansee 

Dit is mijn …e televisieprogramma: eerste 

Dit maakt mij vrij uniek: Lang haar, wereldrecord 

gehaktballetjes eten (89) 

Hobby’s: scouts, basketbal, gehaktballetjes eten, zwanzerige 

verhalen vertellen 

Favoriete serie: Avatar The Last Airbender 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: Cornedbeef en 

pilchards 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Diaken Karel 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: inget nytt språk lärt sig 

Ik haat: aarsmaden 

Motto: Beter 5 minuten te laat, dan 5 minuten te vroeg 



  
  

Naam: Sebastiaan Rousseau 

Bijnaam: Seba 

Totem: Schelmse vos 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 1 

Dit maakt mij vrij uniek: mijn broer denkt dat hij een tiktokster 

is 

Hobby’s: scouts, basket en tennis 

Favoriete serie: Thuis 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: Doritoss 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Aaron 

Blommaert 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: genoten 

Ik haat: mensen die niet van Sarah Bossuwe houden 

Motto: Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers 

ophangen. 

Naam: Simon Labeeuw 

Bijnaam: Zatte fles 

Totem: Olijke Sint-Bernardushond 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 4de 

Dit maakt mij vrij uniek: Op groepsraden ben ik den BOB. 

Hobby’s: Bob spelen, ’s zondags naar de kerk en scouts 

Favoriete serie: Psalm 31 van Paulus zijn evangelie 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: Maria snoepkes 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: gezopen 

Ik haat: zo weinig mogelijk, want zo luidt de boodschap dat 

kinneke Jezus over zijn parochianen heeft besprenkeld 

Motto: Honda cd50 hilarisch 



  
  



  
  

JONGGIDSEN 

Naam: Aude Janssens 

Bijnaam: Aud, akalakalakala 

Totem: dartele oeakari 

Dit is mijn …e televisieprogramma: eerste 

Dit maakt mij vrij uniek: oogspasmes als ik eet 

Hobby’s: wereldvrede brengen 

Favoriete serie: Avatar: The Last Airbender 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: thee en my 

cabbages!!! 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Iroh 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: 5 keer van outfit 

gewisseld 

Ik haat: prins Zuko 

Motto: 10 minuten is een pipistraal 

Naam: Elien Bauwens 

Bijnaam: VIVA / Lientje 

Totem: Empatische karekiet 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 1 

Dit maakt mij vrij uniek: pieplach als het nodig is 

Hobby’s: scouts & eten!!!! 

Favoriete serie: Gilmore Girls 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: popcorn ajaaa (en 

zoete eh!!! Geen zout eikes) 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Lorelai Gilmore, 

vrouw van mijn leven 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: gegeten 

Ik haat: bergop fietsen 

Motto: Maar liever een beetje te dik in de kist dan een lekker 

hapje gemist 



  
  

Naam: Noah Callens 

Bijnaam: Nootje 

Totem: vermetele alpaca 

Aantal televisieprogramma’s meegespeeld: 1 

Dit maakt mij vrij uniek: Mijn rosse haren 

Hobby’s: voetbal, scouts. 

Favoriete serie: mega mindy 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: popcorn 

Jason Statham heeft mij geïnspireerd om acteur te worden 

Een dag niet geademd is een dag niet geleefd 

Ik haat: krieken 

Motto: motto? Toch liever een auto. 

Naam: Arno De Backer 

Bijnaam: Bakkie, balou 

Totem: Gemoedelijke meles 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 35 

Dit maakt mij vrij uniek: Lise Quisthoudt 

Hobby’s: scouts, muziek en zwemmen 

Favoriete serie: Professor T. 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: Veel popcorn en 

drankjes 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Lise Quisthoudt 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: gegeten 

Ik haat: gezaag 

Motto: Eten 



  
  

Naam: Lichelle 

Bijnaam: Lich 

Totem: Zachtaardige Columba 

Aantal televisieprogramma’s meegespeeld: 5 

Dit maakt mij vrij uniek: Ik kan mooi zingen in hoge tonen 

Hobby’s: zingen in hoge tonen 

Favoriete serie: the voice 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: dragibus 

heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: BOELTSH 

Een dag niet hoog gezongen, is een dag niet geleefd 

Ik haat: laag zingen 

Motto: Skoeten zingen in hoge tonen 



  
  

Naam: Arno De Backer 
Naam: Arno De Backer 

Bijnaam: Bakkie, balou 
Bijnaam: Bakkie, balou 

Totem: Gemoedelijke meles 
Totem: Gemoedelijke meles 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 35 
Dit is mijn …e televisieprogramma: 35 

Dit maakt mij vrij uniek: Lise Quisthoudt 
Dit maakt mij vrij uniek: Lise Quisthoudt 

Hobby’s: scouts, muziek en zwemmen Hobby’s: scouts, muziek en zwemmen 

Favoriete serie: Professor T. 
Favoriete serie: Professor T. 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: Veel popcorn en 
Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: Veel popcorn en 
drankjes 
drankjes 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Lise Quisthoudt 

heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Lise Quisthoudt 
… 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: gegeten 
Een dag niet …, is een dag niet geleefd: gegeten 

Ik haat: gezaag 
Ik haat: gezaag 

Motto: Eten 
Motto: Eten 



  
  

JONGVERKENNERS 

Naam: Rune Recour 

Bijnaam: Bosmens/ Tarzan 

Totem: Assertieve stormvogel 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 1 

Dit maakt mij vrij uniek: Ik eet niet graag spaghetti 

Hobby’s: Volleybal 

Favoriete serie: Brooklyn nine-nine 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: Nacho’s en cola zero 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Urbanus van 

Anus 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: Gepit 

Ik haat: Spaghetti 

Motto: What’s the motto with you? 

Naam: Lise 

Bijnaam: Tante Wieze, Quisty, Tine, Quize Listhoudt, 

Quisthoudt, Maggie, … 

Totem: Fervente Schroefhoorngeit 

Aantal televisieprogramma’s meegespeeld: 3 

Dit maakt mij vrij uniek: Mijn bril is nooit proper en ik ben hem 

vaak kwijt 

Hobby’s: Scouts en muziek 

Favoriete serie: T. 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: te veel 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Arno De Backer 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: opgestaan 

Ik haat: Deadlines 

Motto: Ik ben echt oké 



  
  

Naam: Menno Coppens d’Eeckenbrugge 

Bijnaam: ‘Menno’ voor de vrienden 

Totem: Goedhartige saterhoen 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 1 

Dit maakt mij vrij uniek: iK kAn mEt MiJn nEUs aAn MiJn tONg 

Hobby’s: Scouts, tennis, dagelijks een ijsje eten en piano 

spelen = thanks conora (idk hoe ge het schrijft, komt amper 

aan bod in het nieuws) 

Favoriete serie: Avatar The Last Airbender 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: tot als de film gedaan 

is, soms zelfs nog wat op de terugweg 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Dienst 

extralegale voordelen 

Een dag niet gepingpongd, is een dag niet geleefd 

Ik haat: mensen die niet kunnen beslissen of ze mij links of 

rechts willen kruisen!! 

Motto: Vouw uw wc-papier al-tijd dubbel voor, anders zit ge er 

met uw vingers door! 

Naam: Britt Dehaen 

Bijnaam: Britney 

Totem: ongeveinsde kraanvogel 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 1 

Dit maakt mij vrij uniek: Dat ik honger krijg na het eten van 

spaghetti 

Hobby’s: scouts, cello en ballet 

Favoriete serie: Spring 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: MNM’s en fanta 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Kinderen blij 

maken 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: gegeten 

Ik haat: slagroom het moment dat de koffie op is 

Motto: elk nadeel heeft zijn voordeel 



  
  



  
  

GIVERS 

Naam: Ebe Coomans 

Bijnaam: Eebsterboy68_X, coach 

Totem: Billijke Katta 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 1 

Dit maakt mij vrij uniek: Ik kan geen luide scheten laten. 

Hobby’s: Voetbal, manillen (professioneel), kerkentocht 

(jaarlijks) 

Favoriete serie: Avatar: The last airbender 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: veel 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Geld 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: gedacht dat ge moet 

kakken, maar dan toch niet moeten 

Ik haat: denken dat ge moet kakken, maar dan toch niet 

moeten 

Motto: Ma wie zijde gij eigenlijk? 

Naam: Hinse Creupelandt 

Bijnaam: iets met bever 

Totem: Onstuimige kwikstaart 

Aantal televisieprogramma’s meegespeeld: goeie vraag 

Dit maakt mij vrij uniek: mijn lach 

Hobby’s: tennis en scouts 

Favoriete serie: After life 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en eet ik zowat alles op 

Johnny Depp heeft mij geïnspireerd om acteur te worden. 

“ Een dag niet geklaagd, is een dag niet geleefd” zeg ik altijd. 

Ik haat: haters 

Motto: Het leven is bitter, het leven is zuur. Maar alles smaakt 

beter uit de frituur. 



  
 
  

Naam: Evelyne Delgouffe 

Bijnaam: Gregory 

Totem: Begripvolle maraboe 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 4 

Dit maakt mij vrij uniek: bitch face maar lief en naïef 

Hobby’s: boos kijken, zagen als mensen smakken, wenen bij 

elke serie en soms ook nog scouts 

Favoriete serie: the blacklist en criminal minds 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: blauwe Aquarius en 

nachos met HOT dip 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Laura Bulté 

haar voorstelling van roodkapje 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: geademd 

Ik haat: smakken en koriander 

Motto: Harley Davidson 

Naam: Heleen Vrydag 

Bijnaam: Heltwee 

Totem: Enig Damhert 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 5de 
 

Dit maakt mij vrij uniek: Vragen aan de mensen die mijn totem 

hebben gegeven 

Hobby’s: scouts gitaar, tweedehandswinkels bezoeken, 

piano leren spelen, boeken lezen, koken en reizen 

Favoriete serie: Stranger Things 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: nachos met cheese 

& cola (niet zero!!) 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Christopher 

Nolan 

Een dag geen koffie gedronken, is een dag niet geleefd 

Ik haat: mensen die stilstaan op de roltrap 

Motto: Alles komt wel op zijn pootjes terecht 



  
  

Naam: Zeno Callens 

Bijnaam: Dokter, Zeen, Zeentje 

Totem: Goedaardige goendi 

Dit is mijn …e televisieprogramma: 5de 

Dit maakt mij vrij uniek: oog dat begint te tintelen als ik moe 

ben 

Hobby’s: scouts, kubben, petanquen 

Favoriete serie: GoT, breaking bad 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: plat water en 

popcorn 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Bakkie batsbaas 

Een dag niet …, is een dag niet geleefd: gekubbed 

Ik haat: te luidruchtige mensen 

Motto: water is voor vissen 



  
  

Hele 



  
  

PIONIERS 

Naam: Laura Myny 

Bijnaam: Myny, Lawora 

Totem: Volhardende Ljoetaga 

Aantal televisieprogramma’s meegespeeld: 4de 

Dit maakt mij vrij uniek: Ik gooi wel al eens mijn fietssleutel in de 

vuilnisbak 

Hobby’s: een beetje sporten, een beetje schilderen en vooral een 

heel groot beetje scouts 

Favoriete serie: The Vampire Diaries 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: Popcorn en een 

cola 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Leonardo DiCaprio 

Een dag geen Ice Tea Green gedronken, is een dag niet geleefd: 

Ik haat: Vroeg wakker gemaakt worden op een vakantiedag 

Motto: Iemand een beetje Ice tea Green? 

Naam: Felix Taelemans 

Bijnaam: Felle, Felice, Flix(ke) 

Totem: Gezellige griend 

Aantal televisieprogramma’s meegespeeld: 4 

Dit maakt mij vrij uniek: Ik kan mijn kin bewegen 

Hobby’s: Lopen, tekenen 

Favoriete serie: Breaking bad, A:TLA 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: Popcorn en water 

Borat heeft mij geïnspireerd om acteur te worden 

Een dag niet geademd, is een dag niet geleefd 

Ik haat: mensen die mij vragen wat ik haat. 

Motto: The only time I set the bar low is for limbo. 



  
  

Naam: Lars Inslegers 

Bijnaam: Kappie 

Totem: Trouw Winterkoninkje 

Aantal televisieprogramma’s meegespeeld: 5 

Dit maakt mij vrij uniek: 

Hobby’s: Maxime Brants negeren 

Favoriete serie: FC De Kampioenen & thuis 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik met heel veel 

lawaai 

Marc C. heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: 

Een dag niet “ONGER” geroepen, is een dag niet geleefd: 

Ik haat: Maxime Brants 

Motto: Hockey is voor losers 



  
  



  
  

JIN 

Naam: Joannes 

Bijnaam: Don juan aka el Björn Calva aka Tibe zijn schoonbroer 

Totem: Wijze Ibis 

Aantal televisieprogramma’s meegespeeld: enkel Jon Snow in 

GoT 

Dit maakt mij vrij uniek: medal of honor gewonnen in de Korea 

oorlog 

Hobby’s: Basic Fit, staande wip, Fristi tasting 

Favoriete serie: Naruto 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: fruit 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Peter Van 

Asbroeck in komen eten 

Een dag niet gepetanquettt is een dag niet geleefd: 

Ik haat: Pastel (fluo)stiften 

Risotto: vind ik niet lekker 

Naam: Laura 

Bijnaam: Boeltsj, Bult, Bulté, Laurens vdb, de master, … 

Totem: Heugelijke wasbeer 

Aantal televisieprogramma’s meegespeeld: 5 

Dit maakt mij vrij uniek: zottertjes zot van het zotte clubje 

Hobby’s: Lopertjes loop van het loopclubje, dansertjes dans 

van het dansclubje, eetertjes eet van het eetclubje 

Favoriete serie: Ru Paul drag race 

Tijdens een bioscoopbezoek, drink en/of eet ik: alles wat er te vinden 

is 

… heeft mij geïnspireerd om acteur te worden: Jacky Lafon 

Een dag niet genieten, is een dag niet geleefd: #liefdeismooi 

Ik haat: onenthousiasmeee 

Motto: lachen is gezond, liever te dik in de kist dan een 

maaltijd gemist 



  
  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

de HUDO ver was? 

Eliot zijn schoenen liever omgekeerd aandoet? 

Lothe elke avond haar kleren kwijtgeraakt? 

de kapoenen 1 geen fan zijn van couscous? 

ze dat aan de fourage zijn gaan zeggen? 

de fourage hier niet mee kon lachen? 

leider Zeno zijn knie kapot was? 

hij hierdoor een hele week op krukken moest lopen? 

de kapoenen 1 graag met zijn krukken gingen gaan lopen? 

Nell en Alexia altijd samen naar de HUDO gingen? 

Gaston graag wint? 

de kapoenen 1 een dauwtocht hebben gedaan? 

dat ze hiervoor om 5 uur ’s ochtends zijn opgestaan? 

de leiding veel meer moe was dan de kapoenen zelf? 

Eliot zeer graag optreed aan het kampvuur? 

Alexia liever praat dan slaapt? 

Fleur heel goed kan voetballen? 

Juul maar 1 keer zijn bril kwijt was? 

Theo heel graag ‘sjmarsjmellows’ eet? 

de kapoenen 1 een waterglijbaan hebben gemaakt? 

de leiding dan een gezamenlijk dutje heeft gedaan? 

de kapoenen 1 dan de leiding hebben ingesmeerd zodat ze niet zouden 

verbranden? 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Thimo in slaap is gevallen aan het kampvuur? 

de kapoenen 1 beter TikToks kunnen dansen dan de leiding? 

de bijnaam van leider Lise dikke farao is? 

ze hier heel blij mee is? 

het een super super leuk kamp was? 

de leiding jullie allemaal gaat missen? 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

de welpen altijd heel stil waren ’s nachts? 

welp Arthur jarig was op kamp? 

wij dit goed gevierd hebben? 

wij heel lang gewandeld hebben op dagtocht? 

geen enkele welp hierover geklaagd heeft? 

welp Victor gewonnen is met het ‘rode-draadspel’? 

hij in één dag alle eitjes van de andere al had gevonden? 

de welpen graag waterspelletjes spelen? 

de welpen hun tenten altijd goed in orde waren? 

de welpen hun belofte zeer goed hebben gedaan? 

de welpen hun verkleedkledij TOP was? 

de welpen het af en toe toch eens leuk vinden dat er ook kabouters aanwezig 

waren? 

… welp Thor L. al eens graag gras eet? 



  
 
 
  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

welp Romain een lievelingsbroek had, die hij de hele week wou aandoen? 

welp Kamil heel graag brieven krijgt? 

het veel heeft geregend op kamp? 

de welpen dit helemaal geen probleem vonden? 

welp Lucas heel veel spelletjes mee had op kamp? 

de welpen verslaafd zijn aan snoepjes? 

ondanks de bubbels het kamp zeker geslaagd was? 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

kabouter Rosalie zeer goed kan turnen? 

ze zelfs op leidster Eva haar schouders heeft gestaan? 

leidster Eva wel een beetje bang was dat Rosalie haar pijn zou doen? 

de eerstejaars hun belofte hebben afgelegd? 

ze dit goed hebben gedaan? 

Annabelle is verjaard op kamp? 

zij een heel coole piñata heeft gekregen als cadeautje? 

de kabouters 12 kilometer hebben gewandeld op dagtocht? 

ze hebben gepicknickt in een schuur? 

de kabouters paintball hebben gespeeld met waterpistooltjes? 

ze heel veel snoepjes meehadden op kamp? 

Janne heel veel briefjes heeft gekregen? 

enkele kabouters een kalkoen hebben gezien? 

de meeste kabouters niet zo graag fetakaas eten? 

leider Arno zijn schouder heeft verbrand in de zon? 

ze een gezellig kampvuurtje hebben gehad samen met de welpen? 

ze twee afscheidsliedjes hebben gemaakt voor leidster Eva? 

… 

… 

… 

de otters op kamp fruitbrochettes gemaakt hebben? 

de otters op dagtocht 20 km gestapt hebben? 

het toen een hele dag geregend heeft, maar wij wel een mega leuke dag 

gehad hebben? 

de otters op dagtocht allemaal een opdrachtje hadden en zij elk opdrachtje 

hebben doen slagen? 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

de otters wel nog wat moeten, leren, opruimen? 

de tent soms nogal wat rommelig was? 

de otters goed overeenkwamen met de bevers? 

wij een raadsvuurtje gehouden hebben? 

we hierbij goed gelachen hebben, verhaaltjes verteld hebben en heerlijke 

marshmallows gegeten hebben? 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

we otters een otterverkiezing hielden en zij allemaal gewonnen zijn? 

de otters niet vies zijn van vuil worden? 

wij ook graag in de regen spelen? 

de otters veel gezichtsmaskers mee hadden voor de Vlaamse kermis? 

de otters allemaal in één tent geslapen hebben? 

deze heel mooi versierd was met lichtjes? 

wij hun enorm dankbaar zijn want het was een megaaaa leuk kamp? 

wij hun volgend jaar zeer hard gaan missen? 

… de jongverkenners voor de eerste keer hun eigen HUDO hebben mogen 

graven? 



  
 
 
  

… 

… 

… 

ze hier erg trots op waren? 

de jongverkenners hun leiding meermaals verrasten met hun muzieksmaak? 

Kobe en William een wel erg ingenieuze manier hadden gevonden om plaats 

te maken in de PMD-zak? 

Louis blijkbaar een pull op overschot meehad en die dan maar aan een 

jonggids gaf? 

de jongverkenners erg gedreven zijn als het gaat om het winnen van een 

voetbalmatch? 

… 

… 

… 

… 

… 

Ali, die tweemaal scoorde, hierbij de grote held was? 

de patrouille van de cobaye’s wat moeite had om hun vlag recht te zetten? 

alle eerstejaars slaagden voor de teervoet en ze dus allemaal hun belofte 

mochten afleggen? 

… 

… 

… 

Thomas het duidelijk te warm had en dus besloot om bros te gaan? 

alle jongverkenners erg blij zijn met hun totem (of dat hopen we toch )? 

de leiding al die patékes stuk voor stuk gaat missen?! 

… 

… 

… 

er 8 jonggidsen hun totemdier hebben gekregen? 

de jonggidsen prachtige shelters hadden? 

de jonggidsen moeite hadden met het strak spannen van de spankoorden van 

hun tent? 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

de hangmatten van de jonggidsen extreem goed liggen? 

de jonggidsen hun leiding een make-over hebben gegeven met vlechtjes? 

de jonggidsen buiten hebben geslapen tijdens overleving? 

de jonggidsen heel grote fans zijn van Sarah B.? 

ze heel de dagtocht naar haar nieuwe single ‘Bubblegum’ hebben geluisterd? 

het toen begon te regenen en ze naar hun tenten zijn gevlucht? 

de jonggidsen zot zijn van tiktok? 

ze hun leiding enkele dansjes hebben aangeleerd? 

Elise tiktokfamous is? 

Jante de Homo Universalis van dit kamp is geworden? 

Fréderique enkele kostuumpjes voor haar knuffel had gemaakt waaronder een 

scoutsuniform? 

… 

… 

… 

de patrouille van de Ljoetaga’s graag babbelt ’s nachts? 

de patrouille van de honingberen laatst eindigde bij de kookwedstrijd? 

margaux de overleving maar nipt overleefde? 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

..Jade heel goed selfies kan nemen? 

..Kato een katank is? 

..De leiding op omgekeerde dag heeft gekookt voor de leden? 

..Dit heel lekker was? 

..Dit wel lang heeft geduurd omdat de vuren net kapot waren? 

..De Givers dus vonden dat zij het beter deden? 

..Michiel, Luca en Emiel goede fourrage zouden zijn? 

..Arne en Wietse op hetzelfde moment en dezelfde plaats een wespensteek 

hadden tijdens totemisatie? 

...Paulien en Yero hierbij goed hebben geholpen? 

...De Givers hun opbouw in minder dan twee dagen klaar was? 

...Wout bijna op zijn eentje een kookvuur heeft gemaakt? 

...De Givers dit jaar heel vaak teken hadden? 



  
 
 
  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

..Servaas een draak op leider Lennard zijn rug heeft getekend? 

..De leiding verbaasd was hoe mooi hij dit kan? 

..Jutta geen flip flop wilt doen voor haar lieve leiding? 

..Julie boterhammen smeert voor leider Simon i.p.v. omgekeerd? 

..Emiel heeft gerecycleerd maar de leiding dit niet heeft gezien? 

..De Givers pad thai hebben gemaakt voor de kookwedstrijd? 

..Dit door het recept van leider Lennard heel lekker was? 

..De Givers niet hebben gezaagd tijdens overleving? 

..Dit heel uitzonderlijk is? 



  
  

Kapoenen I 

Bedankt voor het fantastische kamp!!! 



  
  

Kabouters 



  
  

Welpen 



  
  

BEDANKT VOOR HET LEGENDARISCHE 

KAMP!!! 



  
  



  
  

GIVERS BEDANKT VOOR HET GEWELDIGE KAMP! 



  
  

Duidelijk te zien aan deze slecht gemaakte collage 

Groetjes van: Mies, Ruben & Joannes 



  
  



  
  

2 2/11  

WIE HEEFT ER DE GROOTSTE SPIERBALLEN? WARM JE 
SPIEREN MAAR OP WANT JE ZAL ZE NODIG HEBBEN 
TIJDENS DE HIGHLANDGAMES 

2 9/11  

VANDAAG LOSSEN WE ENKELE 
MYSTERIES OP TIJDENS HET GROTE  
CLUEDO-SPEL! 

5 /12  

GROOT BEZOEK VANDAAG! WIE 
WEET BRENGT HIJ ZELFS WAT 
LEKKERS MEE... OPGELET! DE SINT 
KOMT LANGS OP ZATERDAG VAN 
1 8U-20U 

1 2/12  

HET IS ALWEER DE LAATSTE VERGADERING VAN HET 
TRIMESTER.. (OUUUUH :( ) WE HALEN EEN LAATSTE KEER 
ONZE VUURKRACHTEN BOVEN TIJDENS DE FAKKELTOCHT! 
OPGELET: OOK DEZE VERGADERING GAAT DOOR OP 
ZATERDAG VAN 18U-20U 

STEVIGE LINKER,  
CHARLOTTE, STAN, MAXIME EN KACPER  



 
  
  

KAPOENEN 
DAG LIEFSTE KAPOENTJES, HET IS EINDELIJK WEER ZO VER! 
HET SCOUTSJAAR GAAT VAN START, EN WE HEBBEN ER ZIN IN. 
ALLE VERGADERINGEN GAAN GEWOONLIJK DOOR VAN 14U-17U, TENZIJ ANDERS VERMELD. 

2 0/09/20: ONTMOETINGSLAND 
VANDAAG IS HET OPENING VAN DE SCOUTS EN WIJ GAAN OP REIS NAAR 
ONTMOETINGSLAND! 
WIJ HEBBEN JULLIE AL LANG NIET MEER GEZIEN DUS HET WORDT HOOGTIJD 
OM ELKAAR WAT BETER TE LEREN KENNE NISMAKINGSSPELLETJES! 

2 7/09/20: RONDVLIEGEN 
VAN AFRIKA TOT IN AMERIKA, ZOALS K3 HET ZOU ZEGGEN. 
ZET JULLIE KOFFER ALVAST KLAAR WANT WIJ GAAN RONDVLIEGEN DOORHEEN DE WERELD! 

0 4/10/20: KWIS? QUIZ? KWIZ? 
BESTE EINSTEINS EN EINSTEININNEN, TIJD OM JULLIE 
VERSTAND BOVEN TE HALEN WANT WIJ GAAN EEN 
SUPERLEUKE QUIZ SPELEN VANDAAG! 

1 1/10/20: DE MEGA ULTIEME KOOKBATTLE DER KAPOENEN 
HET IS DE MOMENT OM DE PANNEN, POTTEN EN MIXERS 
BOVEN TE HALEN, WANT WIJ GAAN KOKEN! 



  
  

1 8/10/20: HEEL VEEL WANDELEN / DAGTOCHT (10U-14U) 
TREK JULLIE ALLERBESTE WANDELSCHOENEN MAAR AAN WANT WIJ GAAN OP DAGTOCHT. WIJ VERZAMELEN OM 
0U OP DE PARKING VAN DE BOEKFOS, EN ZIJN TERUG ROND 14U. 1 

ZEKER NIET TE VERGETEN: 
JULLIE GOED HUMEUR 
VLEESJES (LIEFST VOORGEBAKKEN) 
REGENJAS 

KNABBELS VOOR BIJ HET VLEES 
PERFECT UNIFORM 
DRINKBUS 

2 5/10/20: CREATIVEREN (VERKLEDEN IS VERPLICHT) 
BOOOOO! HET IS BIJNA HALLOWEEN, EN DAAROM KOMEN WIJ 
VANDAAG ALLEMAAL VERKLEED. TREK JULLIE GRIEZELIGSTE 
PAKJES MAAR AAN EN HET FEEST KAN BEGINNEN. 

0 1/11/20: GEEN SCOUTS 
LAP, DE LUCHTHAVENS STAKEN WEER EENS VANDAAG… 
TOT VOLGENDE WEEK! 

0 8/11/20: FRANK ACHTERNA 
WE LATEN HET VLIEGTUIG ACHTER ONS EN NEMEN HET RUIMTESCHIP OP INTERGALAKTISC 
REIS! FRANK DE WINNE, HERE WE COME… 

15/11/20: EEN TEGEN ALLEN 
TEAMWORK IS DREAMWORK, MAAR VANDAAG NIET WANT HET IS EEN TEGEN ALLEN! 

2 1/11/20: MOVIENIGHT MET SNACKS! (18U-20U) 
WIJ VERZAMELEN S’AVONDS OM 18U AAN DE BOEKFOS VOOR EEN GEZELLIGE FILM. DE 
POPCORN EN DE BEAMER STAAN AL KLAAR, NU JULLIE NOG! 

2 9/11/20: VERRASSING 

0 5/12/20: HIJ IS WEER IN HET LAND! (18U-20U) 
VANDAAG KOMT DE ENIGE ECHTE SINTERKLAAS MET AL ZIJN ROETPIETEN 
LANGS! 
HOPELIJK ZIJN JULLIE ALLEMAAL FLINK GEWEEST DIT JAAR… 

1 3/12/20: GEZELLIGE GEZELSCHAPSSPELLETJES 
WIJ SLUITEN HET EERSTE TRIMESTER AF MET EEN RUSTIGE NAMIDDAG VOL MET SPELLETJES. JULLIE MOGEN 
ZELF OOK JULLIE FAVORIETE SPELLETJES MEENEMEN, MAAR VERGEET ER DAN WEL NIET JULLIE NAAM OP TE 
SCHRIJVEN! 



  
  

Trimesterplanning Kabouters 
Zondag 10/09 Zondag 27/09 

Het grote Tiktok spel! 

14u-17u 

Kennismakingsspelletjes! 

1 4-17u 

* *Breng een voorwerp 
mee dat jou typeert** 

Zondag 4/10 Zondag 11/10 

1 

1 

tegen allen! 

4u-17u 

Woudloperskeuken! 

1 0u30-14u 

Zondag 25/10 

Kookspel! 

Zondag 01/11 

Geen Scouts :-/ 

1 4u-17u Jullie leiding is op 
weekend… 



  
  

Zaterdag 7-Zondag Zondag 15/11 

Knutselen!! 
8 /11 

2 4 uur! 
1 4u-17u 

Zie mail voor komende 
info… 

Zondag 22/11 Zondag 29/11 

Het Sander is bijna 
jarig spel! 

Verwennamiddag 

1 4u-17u 
1 4u-17u 

Zaterdag 12/12 

Kerstfeestje! 
Zaterdag 5/12 

Sinterklaas 
1 8u-20u 1 8u-20u 

Stevige linker 

Birte, Nane, Sander en Oskar 



  
  

Welpen 

Dag stoere welpen, 
Na maandenlang stilzitten wordt het hoog tijd om nog eens buiten te komen! Wij staan alvast te 

popelen om knotsgekke avonturen te beleven samen met jullie. Alle vergaderingen gaan door op 

zondag van 14u tot 17u, tenzij anders vermeld. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij, dan 

vliegen we er samen in! 

2 7/09: Om elkaar meteen wat beter te leren kennen, spelen we kennismakingsspelletjes! 

4/10: Maak jullie borst maar nat, want vandaag staat er een heuse “Eén tegen allen” op de 0 

planning! 

11/10: Wie onder jullie is de beste detective? Dat kan je vandaag bewijzen in het grote Chloëdo 

spel. 

18/10: Terwijl de moekes en de vakes vandaag vanuit de zetel naar Vlaanderens mooiste kijken 

rijden wij vandaag onze eigen Ronde van Vlaanderen (voor de duidelijkheid: jullie hoeven gee 

fiets mee te brengen). 

25/10: Hopelijk zijn jullie in goede conditie, want vandaag gaan we op zoek naar de meest 

complete atleet! 

01/11: De leiding gaat dit weekend op afzondering. Deze zondag is er dus jammer genoeg geen 

scouts… 

08/11: Jullie favoriete leiding is morgen jarig, dus om dit te vieren spelen we vandaag al het grote 

Tibe-verjaardagsspel! 

15/11: Probeer vandaag de hoogste sport te bereiken tijdens de laddercompetitie. 

22/11: Haal die vergrootglazen maar uit de kast, want vandaag ondernemen we een echte 

sporentocht! 

29/11: Vandaag voelen we ons op en top scout, want we trekken door het bos. 

Zaterdag 05/12 (van 18u tot 20u): Hij komt, hij komt… Hopelijk zijn jullie dit jaar allemaal braaf 
geweest, want de Sint is in het land en brengt een bezoek aan onze scouts! 

Zaterdag 12/12 (van 18u tot 20u): We sluiten 2020 af in stijl met een knus kerstfeestje. 

Stevige linker, 
Sander, Chloë, Lucas en Tibe 



  
  

Otters 

Dag liefste otters, 

Zijn jullie klaar voor een nieuw scoutsjaar? Wij zijn alvast super 

enthousiast. We verwachten jullie iedere zondag van 14u tot 17u op 

de Boekfos tenzij anders vermeld. 

Tot Zondag! 

Stevige linker, 

Jonas, Lothe, Inne & Merel 

2 0/09 27/09 04/10 
Samen sterk. Maak je 

klaar voor 1 tegen allen 

Eindelijk terug scouts! 

Daarom starten we met 

kennismakingsspelletjes 

Begin al maar met 

opwarmen! Vandaag 

spelen we sport & spel 

11/10 18/10 25/10 
Pak allemaal je Joepie! De Otters gaan 

op dagtocht. Zie mail 

voor verdere info 

Tijd voor ontspanning: 

film van 18u tot 20u keukenschort mee want 

vandaag spelen we een 

kookspel 



  
  

01/11 15/11 08/11 
Deze zondag is het geen 

vergadering. De leiding 

is op leidingsweekend. 

Maak jullie klaar voor 

een heel cool stratego 

spel 

" Als de blaas vol is, moet 

men naar de pispot" 

Vandaag: de pis- quiz 

22/11 29/11 06/12 
Zijn jullie klaar voor een 

spannende sporentocht? 

Vandaag worden we in de 

watten gelegd tijdens 

onze verwennamiddag 

Vandaag lossen we het 

grote mysterie rond 

Sinterklaas op, cluedo... 

13/12 
Kleed jullie warm aan! 

Wij sluiten dit trimester 

af met een fakkeltocht 

(18u - 20u) 



 
  
  

Trimsterplanning bevers 

Kennismakingsspelletjes 

0 september 

Laddercompetitie 

27 september 

Maffia Night Stratego Beverquiz 

2 3 oktober (18u-20u) 11 oktober 18 oktober 

Woudloperskeuken 

(meer info volgt nog) 

Geen scouts want het is 

leidingsweekend :/ 

1 november 

Simon is jarig (verrassing) Kookspel Olympische beverspelen 

22 november 8 november 15 november 
25 oktober 

Stevige linker 

De beverleiding 

Fien, Sebastiaan, Alexander, Simon 

Fiens verjaardagssporentocht 

9 november 

Sinterklaas trainingskamp 

6 december 

Kerstfeestje + film 

(meer info volgt nog) 
2 12 december (18u-20u) 



 
  
  

Zijn jullie er even klaar voor als ons om viraal te gaan?! 
Check zeker deze tiktoks als tips voor het komende semester! 

ZONDAG 20 SEPTEMBER ZONDAG 27 SEPTEMBER ZONDAG 4 OKTOBER 

1 4h – 17h 14h – 17h 14h – 17h 

https://vm.tiktok.com/ZSPTqXX5/ https://vm.tiktok.com/ZSPcT8V7/ https://vm.tiktok.com/ZSPcoWap/ 

ZONDAG 11 OKTOBER ZONDAG 18 OKTOBER ZATERDAG 24 OKTOBER 

1 4h – 17h 10h – 17h 20h – 22h 

https://vm.tiktok.com/ZSPcWDLu/ https://vm.tiktok.com/ZSPcbaes/ https://vm.tiktok.com/ZSPtG7g1/ 

MEER INFO VOLGT VIA MAIL! AANDOEN: jullie 
leukste pyjama! 



  
  

ZONDAG 1 NOVEMBER ZONDAG 8 NOVEMBER ZONDAG 15 NOVEMBER 

GEEN SCOUTS!! 14h – 17h 14h – 17h 

https://vm.tiktok.com/ZSPc7qDF/ https://vm.tiktok.com/ZSPcKWpr/ https://vm.tiktok.com/ZSP7ddkQ/ 

MEER INFO VOLGT VIA MAIL! 

ZONDAG 22 NOVEMBER ZATERDAG 28 NOVEMBER ZONDAG 6 DECEMBER 

1 4h – 17h 20h – 22h 14h – 17h 

https://vm.tiktok.com/ZSPtocGN/ https://vm.tiktok.com/ZSPtoxht/ https://vm.tiktok.com/ZSPcW4Yo/ 

MEEBRENGEN: 1 witte t-shirt MEER INFO VOLGT VIA M 

& wat oude kleren die 

gepimpt mogen worden! 

Wij zijn er klaar voor! 
Tot snel!!! 

Arno, Noah, Elien en Aude 



 
  
  

TRIMESTERPLANNING JONGVERKENNERS 

RAADPLEEG DE ONLINE-VERSIE OM DE LINKS TE OPENEN! 

Dag allerliefste jongverkennertjes! Het nieuwe scoutsjaar begint 
en wij hebben er superveel zin in. Zoals jullie weten gaan de 
activiteiten door op zondag van 14 uur tot 17 uur, tenzij anders 
vermeld. Als jullie willen weten wat je gaat doen moet je eens 
goed in de schermen kijken.  

Stevige linker, 
Lise, Britt, Menno en Rune 

2 0/9 OPENING! 

7/9 2 

https://www.youtube.com/watch?v=iyIOl-s7JTU 

https://www.youtube.com/watch?v=s7L2PVdrb_8 

4/10 

11/10 

https://www.youtube.com/watch?v=F3hTW9e20d8 

https://www.youtube.com/watch?v=cJbQOUojPBI 

https://www.youtube.com/watch?v=GugsCdLHm-Q 

25/10 
https://www.youtube.com/watch?v=CIfw7v5RHIY 



  
  

Leidingsweekend 

https://www.youtube.com/watch?v=tpKCqp9CALQ 

https://www.youtube.com/watch?v=8FB9GYkIT3E 

https://www.youtube.com/watch?v=TazHNpt6OTo 

https://www.youtube.com/watch?v=Pkyy57iMaB0 

https://www.youtube.com/watch?v=mIBTg7q9oNc 

5/12 



 
  

 

 

 

Onderstaande lijst staat in willekeurige volgorde. Gelieve te ontrafelen welke 

activiteit wanneer plaatsvindt, hiervoor hebben jullie de duimafdrukken nodig. 

Enkel aflevering 1 staat op de juiste plaats. De activiteiten die op een ander 

moment plaatsvinden dan een zondag van 14:00-17:00, staan in het vetgedrukt op 

deze pagina.  

 

 

 

 
 

Kennismaking, eliminatierondes, startbudget en opening. 

  
Een maand voor vertrek worden in Vilvoorde vijf mannen en vrouwen door 
het productieteam uitgenodigd voor een laatste gesprek. Ieder van hen 
krijgt van presentator Gilles De Coster zelf te horen dat ze geselecteerd zijn 
om deel te nemen aan het nieuwe seizoen van 'De Mol'. Maar ze zijn niet 
alleen; in de aangrenzende kamer zit de Mol. Evelyne, Ebe, Hinse, Zeno en 
Heleen worden nu voor het eerst geconfronteerd met de Mol.  
 

 

 

 

Mollopoly  

 
Van de oorspronkelijke tien kandidaten rest nu nog de helft. Zij gaan op de 
historische site van Messene aan een pentatlon (of vijfkamp) deelnemen. 
Elke kandidaat zal één discipline voor zijn of haar rekening nemen. Deze 
zijn speerwerpen, discuswerpen, worstelen, ver springen en honkbal. Dit 
doen ze tegen vijf kampioenen op leeftijd. De groep bepaalt zelf wie wat 
doet en krijgt ook ruim de tijd om te oefenen. Er is ook 1 joker die ze op een 
discipline naar keuze mogen inzetten. 
 

 

 

Molspel  
De tien kandidaten staan geblinddoekt en in een monnikspij verspreid in 
drie groepjes langs een pad dat loopt over de rotsformaties in het griekse 
Meteora. Ze zijn, op één na, vastgeketend en verkleed als Mol. Gilles 
verwelkomt hen en vertelt dat ze anderhalf uur de tijd krijgen om los te 
komen om zich vervolgens naar het eind van het pad te begeven. 
 

 

 

Het Sponzenspel  
In de kustplaats Parga wil Gilles dat de groep zich verdeelt in zeven 
personen die plezier gaan beleven, twee mensen die over de beste 
algemene kennis beschikken en één iemand die wat eenzamer zal zijn. De 
zeven zullen met de aquaspeed extreme (banden die door een speedboot 
getrokken worden) naar een eiland drie kilometer verder gebracht worden. 
De boot doet het traject drie keer, telkens met andere kandidaten. 
Ondertussen moet het duo met de beste kennis meerkeuzevragen 
beantwoorden terwijl ze aan een parasail hangen. 
 

 

 

Zaterdag 24 oktober (20u-22u) - Vreetquiz  
Alle kandidaten gaan tafelen. Ze krijgen een menukaart met bijzonder hoge 
prijzen op. Hun doel is om uit drie gerechten op de kaart een verkeerd 
ingrediënt te halen. Lukt het de Bourgondiërs, dan verdienen ze 1000 euro 
voor de pot. Ondertussen gaan de vijf andere deelnemers naar een fitness. 
Zij gaan sporten en moeten gezamenlijk meer calorieën verbranden dan dat 
de Bourgondiërs eten.  
 
 
 
 

 

 

Vrijdagavond 4 december (20u-22u)  

BBQ  
Diner met De Mol - De winnaar van de vorige kamers neemt plaats aan een 
tafel waarop een menukaart en vijf genummerde stolpen staan. Achter het 
raam tegenover zich zit De Mol (of Gilles De Coster in geval dat de saboteur 
aan tafel zou zitten) vermomd in een monnikspij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afl.1 



 

 

 

Alina vs Christian 

 
Goed gespeeld van beide Alina en Christian, zo'n hele pizza meepakken, 
volgens mij zou een mol dat niet doen dus knap gedaan van Christian. 
Uiteindelijk wordt Christian gepakt maar daar was niet veel aan te doen. 
Alina wou wel spullen blijven pakken (als we Christian moeten geloven), 
dus zou je kunnen zeggen dat dat verdacht is omdat het dan makkelijker 
zou zijn dat ze gesnapt werden. 
  

   

 

Mol tegen allen 

 
De deelnemers trekken naar een supermarkt in Sparta. Ze krijgen van Gilles 
De Coster een boodschappenlijstje en 10 euro. Ze moeten in het filiaal 
zoveel mogelijk producten zien te stelen en zo veel mogelijk opdrachten op 
hun alleen proberen halen. De individuele strijder wint.  
 

 

  

 

Zoek Molleen 
Twee kandidaten gaan de laatste 17 km van de spartathlon lopen. Ze 
beginnen op een bergpad met slippers aan de voeten. Hun doel is om 
binnen de drie uur Molleen te vinden.  
 
 
 
 

 30/10-31/10-01/11  
Presentatoren zijn op leidingsweekend. Er is deze week geen vergadering.  

 

 

 

 

Sektespel  
Op Ioannina Island zullen zes kandidaten het bos van de legendarische 
minotaurus in moeten om op zoek te gaan naar puzzelstukken. Daarmee 
dienen ze mythologische wezens correct samen te stellen. Over het 
speelterrein zijn zes draden van Ariadne gespannen die hen tot bij de 
stukken brengen. Onderweg staat ook de naam van het wezen dat ze nodig 
hebben. De twee overige kandidaten kunnen hen telefonisch helpen door 
in de lokale bibliotheek boeken over de mythologie te raadplegen.   
 

 Zaterdagavond 21 november (20u-22u)  

Molquiz 

 
De volksvertegenwoordigers mogen uitslapen terwijl de vijf anderen op een 
hoogte van 4000 meter gaan skydiven. Elke springer is 500 euro waard. Er 
zijn echter maar 4 parachutes. Één kandidaat kan dus niet springen. Aan 
het duo dat later aankomt om deze persoon te ontdekken. Ze krijgen 45 
minuten om hun teamgenoten beurtelings aan de tand te voelen.  
 

 

 

Stevige linker,  

Evelyne, Ebe, Hinse, Zeno & Heleen egd 

 



Larpie, Mynyraket, Felle

Pioniers

Actie, Komedie, Avontuur

Pioniers: The 1st Quarter

De pioniers hebben 1 jaar om er een fantastisch 
jaar van te maken. Ze moeten opboksen tegen E. 
Xamens en S. Ars-Cov. Zal het ze lukken met de hulp 
van hun drie topleiding Lars, Laura en Felix?

Boekfos 30A (tenzij anders vermeld)

20 september: Meet the Fockers
- oude kinderfoto

27 september: Dirty Dancing
- Dansschoenen (aandoen!)

4 oktober: Expeditie Robinson
- Volleybal

11 oktober: Picnic in Park Lane (van 10:30-14:30 met fiets!)
- Picknickmandje

18 oktober: Cool Runnings
- een ei             

25 oktober: Boys Vs. Girls
- mannendeo/nagellak

1 november: Cancel My Reservation (geen vergadering)
- droevige selfie van jezelf doorsturen 

8 november: Frozen (2010)
- skibril + helm

15 november: Up The Ladder
- een ladder

21 november: The Shadow Man
- zaklamp

29 november: Quiz Show
- een groot uitgeprint vraagteken

5 december: Casino Royale (20:00-22:00 in ‘chique’ kledij!)
- een geweer (liefst nep uiteraard) 

Het voorwerp vermeldt onder de activiteiten dienen meegenomen te worden door iedereen!! Meer info hierover volgt nog ... 


