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Voorwoord 
 

Beste scoutsvrienden, 

 
Met deze informatiebrochure willen we iedereen een beetje wegwijs maken in de 
wereld van scouting en van onze scoutsgroep in het bijzonder. Dit boekje heeft daarbij 
twee bedoelingen. Ten eerste is het bedoeld om u -als scout of ouder ervan- 
informatie te geven in verband met praktische zaken zoals uniform, contactgegevens 
van leiding, uren van vergaderingen, enz. Ten tweede wil dit boekje verduidelijken 
waar scouting en ook onze scoutsgroep voor staat, en wat we daarbij van onze leden 
en hun ouders verwachten. 

 
Voor diegenen die nog nooit van scouts hebben gehoord, kunnen we enkel zeggen dat 
het een virus is, dat al sinds 1988 in ‘s-Gravenwezel ronddwaalt en dat zo hardnekkig 
is dat het elk jaar slachtoffers blijft maken. Eens erdoor gebeten, kan je er nog maar 
moeilijk vanaf geraken. Als je graag in bomen klimt, de bossen van ons lieflijk dorpje 
onveilig maakt, graag zingt, speelt of met vrienden vanalles meemaakt, dan ben jij de 
ideale scoutsjongen of -meisje! 
 
Hopelijk kunnen wij je ook besmetten. 
 
Tot dan,  
De Groepsleiding 
 

 

 

Scouting tast je hele lichaam aan, van kop tot teen. 
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Structuur van Scouts en Gidsen Vlaanderen 
 

Onze groep heet ‘tweede Sint-Catharina’. Het herkenningsteken van onze groep is het 
Catharinawiel. Dit is een oranje schildje met een zwart, half wiel erop, waarin een roos 
staat. Iedereen van onze groep draagt dit teken op zijn uniform (plaats op het hemd: 
zie verder in dit boekje). 
 
Ons groepsnummer is A2202G. A voor Antwerpen, 2 voor Gouw Heide, 2 voor District 
Kommerin, 02 voor tweede Sint-Catharina en G voor een gemengde groep. 
 
 
De structuur van Scouts en Gidsen Vlaanderen is opgebouwd uit verschillende organen 
op verschillende niveaus: 
 
Allereerst is er de TAK met de takraad bestaande uit leiding. Zij organiseren de 
wekelijkse activiteiten van hun tak. 
 
Daarboven staat de groepsraad waarin alle actieve leiding van de hele GROEP zit. 
Hierin worden alle beslissingen genomen en zaken besproken die de groep aangaan. 
Zij be-“stuurt” de groep. 
 
Boven de groepsraad staat de districtsraad, bestaande uit groepsleiding van heel het 
DISTRICT, en voorgezeten door de districtscommissaris(sen). Zij zorgen bijvoorbeeld 
voor de goedkeuring van de kampdossiers. Wij behoren tot het district 'Kommerin'. 
 
Een groep districten samen vormt een GOUW (voor ons is dat gouw 'Heide') met elk 
hun gouwcommissaris(sen) en gouwraad. 
 
Hierbij zijn we gekomen tot bij het VERBOND, het hoogste orgaan van Scouts en 
Gidsen Vlaanderen, waarin de algemene lijnen van het scoutsbeleid worden 
getrokken. Zij organiseren o.a. Herfstontmoeting, waar leiding van heel Vlaanderen 
samenkomt om het nieuwe jaar te starten. Ook zorgen zij voor de begeleiding en 
vorming van de leiding, bepalen de uitwerking van de jaarthema’s, zorgen voor 
materiële steun zoals tenten, uniformen, kentekens, zij organiseren mee jamboree’s, 
enz.
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De pijlers op een rijtje 
 

Scouting wil bijdragen tot een totale opvoeding van haar leden. Zowel op sportief, ecologisch, 

sociaal als cultureel vlak wil scouting jongeren vormen. Zij wil dit doel bereiken via een 

welbepaalde methode. Scouts en Gidsen Vlaanderen steunt haar werking op vijf basispijlers: 

1. Engagement: 

Engagement is actief kiezen 

Engagement is energie vrijmaken 

Engagement is zorgen dat ze op je kunnen rekenen 

Engagement is in de bres springen 

2. Zelfwerkzaamheid: 

Zelfwerkzaamheid is ondernemen 

Zelfwerkzaamheid is verkennen, ontdekken, ontplooien 

Zelfwerkzaamheid is zich tonen 

3. Medebeheer:  

Medebeheer is mee de koers uitzetten 

Medebeheer is bekommerd zijn om het geheel 

Medebeheer is samen oplossingen zoeken, keuzes maken en beslissen 

4. Ploegwerk:  

Ploegwerk is genieten van verbondenheid 

Ploegwerk is samen ondernemen 

Ploegwerk is goed omgaan met elkaar 

5. Dienst:  

Dienst is een handje toesteken 

Dienst is zorgen voor anderen, voor de samenleving 

Dienst is zich belangeloos inzetten  

 

De basispijlers kan je zien als de fundamenten van de takwerking. In elke tak worden ze op 
hun eigen manier en in meerdere of mindere mate gebruikt en verwerkt in de activiteiten 
zoals bijvoorbeeld patrouilles, parlementen, takraden, ... . 
 
De basispijlers hebben hun functie: het zijn herkenbare punten binnen onze waarden-volle 
methode om doelstellingen van scouting te realiseren. Ze zijn niet meer maar ook niet minder. 
 
Scouting, vrije tijd die niet vrijblijvend is.  
Lid worden van de scouts houdt in dat men een actief engagement aangaat, waarbij men zich 
sociaal, solidair, milieubewust en hulpvaardig toont. 
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Over vergaderingen 
 

Een vergadering, zo noemen wij onze wekelijkse activiteit, begint zondagmorgen om 9u45 
stipt. De dag begint met een groepsformatie waarbij iedereen in een groot vierkant staat en 
een leiding vertelt wat iedere tak die dag gaat doen. Hierop volgt onze scoutskreet en de 
eventuele takkreten waarna elk tak met zijn activiteit begint. De tak is een groep waarmee wij 
onze vergaderingen doen op zondag, meer informatie hierover volgt verder. 

 
Iedereen wordt verwacht om regelmatig naar de vergaderingen te komen. Dit omdat scouting 
niet zomaar een bezigheidstherapie of babysit is, het is de bedoeling een hechte groep te 
kweken en de ‘spirit of scouting’ over te brengen. Dit is vanzelfsprekend pas mogelijk als 
iedereen regelmatig aanwezig is. Wanneer je niet aanwezig kan zijn op een vergadering vragen 
we om de leiding ten minste een dag op voorhand te verwittigen, zo kunnen ze er rekening 
mee houden tijdens de voorbereiding van de activiteiten. 

 
Zonder die ‘spirit of scouting’ kan iemand niet mee op kamp. Een kamp moet je verdienen, je 
moet er mee aan werken een heel jaar lang. 
 
Takken zijn de groepen waarmee we werken, en die zijn als volgt ingedeeld: 
 
Kapoenen 6-8 jaar, 1e en 2e leerjaar 
Wouters 8-11 jaar, 3e tot 5e leerjaar 
Jong-Givers 11-14 jaar, 6e leerjaar tot 2e middelbaar 
Givers 14-17 jaar, 3e middelbaar tot 5e middelbaar  
Jins 17-18 jaar, 6e middelbaar 
 
Wouters : een samentrekking van Welpen en Kabouters 
(Jong-)Givers : een samentrekking van (Jong-)Gidsen en (Jong-)Verkenners 

 
Een vergadering duurt een halve dag, per uitzondering (waaronder de examenperiodes) is er 
een vrije zondag en driemaal per jaar is er een hele dag. Als het een halve dag is, eindigt de 
scouts om 12.30u, bij een hele dag om 17.00u. 
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De actieve groep 
 

Kapoenen (6 tot 8 jaar) 
Spelen, ravotten, knutselen, etc. Kortom, eindeloos plezier maken. Dat is waar een 
kapoenenjaar uit bestaat. Als kers op de taart van zo’n plezant jaar trekken de kapoenen en 
hun leiding op een 6-daags zomerkamp! 
 
De leidingsploeg die dit jaar voor leuke kapoenenavonturen zal zorgen: 
 

 
 
Van links naar rechts, van boven naar onder: 
 

Pieter-Jan Veys Fuchsia Alerte Pica 

Enya Verweirde 
Terrarakie Onbelemmerde 
Kulungu 

Eline Vanthienen 
Kastanjebruin Expressief 
Wevertje 

Maxim Berckmoes 
Kastanjerode Stoutmoedige 
Berglemming 

Gilles Tholenaars 
Oceaanblauwe Goedhartige 
Orang Oetan 
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Wouters (8 tot 11 jaar) 
Hier leren we zelf dingen doen. Ons eigen lokaal inrichten, muziekinstrumenten maken, in 
bomen klimmen, kampen bouwen en nog meer spannende dingen. In de sfeer van het 
Jungleboek beleven we al deze dingen in kleine ploegjes, nesten genaamd. We gaan ook met 
zijn allen op wouterweekend en zomerkamp. 
 
De Wouters zullen met deze leiding een jaar lang spelen: 
 

 
 
Van links naar rechts: 
 

Jef Pollefeyt 
Puurkopere Guitige 
Distelvink 

Robin Madden 
Aquaturquoise Genietende 
Chinchilla 

Maya De Kort 
Roségoude Vrijgevochten 
Roodborstje 

Lucas Kinoo 
Fuchsiazwarte Bedachtzame 
Agame 

Tijmen Van Bedaf 
Bordeauxrode Bedachtzame 
Jariboe 

Aäron Le Hong Terranosaurus Gevatte Oribi 

 



Infoboekje 2021-2022 

9 

 

Jong-Givers (11 tot 14 jaar) 
We gaan een stapje verder. Op tocht met de rugzak en vuurtjes stoken, zo leren we de 
kneepjes van het vak. We wagen ons ook aan een toneelstuk of een stevig partijtje sport. Een 
vlot sjorren, op tweedaagse gaan, fietsen met je patrouille, woudlopen en dan het 
tentenkamp in volle zomer, dat is pas spel zonder einde! 
 

De Jong-Giverleiding van dit jaar: 
 

 
 

Van links naar rechts: 
 

Karel Veys 
Pruimpaarse Nieuwsgierige 
Raccoon 

Simon  Van Lint 
Hulsgele Vrijgevochten 
Wasbeer 

Nicolas Timmermans 
Olijfgroene Vindingrijke 
Mungo 

Corneel Pollefeyt 
Camoukaki Stoutmoedige 
Agame 

Hannes Vanlouwe 
Citroenlimoen Frivool 
Winterkoninkje 

Lauranne Piotrowski 
Flamingoroze Opgewekte 
Dolfijn 
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Givers (14 tot 17 jaar) 
De kans om te experimenteren, mee te beslissen en te gekke dingen ontdekken. We wagen 
ons aan grote projecten. We trekken de nacht in, gaan op overlevingstocht of verkennen af en 
toe het verre buitenland. Soms ook zitten we gewoon gezellig wat bij elkaar. 
 

 
 
Volgende leiding zal de ervaren scouters leiden in hun avontuur: 
Van links naar rechts: 
 

Brent Cotemans 
Roestbruine Wilskrachtige 
Baardkoekoek 

Mirco Truyens 
Platinumzilver Volhardende 
Kraaghagedis 

Joost Van Lint Limoenroze Guitige Katta 

Eline  Tavernier 
Korenbloemgroen Charmant 
Stokstaartje 
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Jins (17 tot 18 jaar) 
Jins steken de handen uit de mouwen, maar denken ook na over wie ze zijn en wat ze willen, 
binnen en buiten scouting. Wij zijn zwervers. We plannen zelf ons weekend en slaan onze 
tenten op in het buitenland. Op de vooravond van het in leiding staan, ondervinden we wat 
ploeggeest, zelfstandigheid en inzet betekenen. 
 
En dit alles doen ze samen met de volgende leiding: 
 

 
 
Van links naar rechts: 
 

Lucas Van Lint 
Kopergroene Doorzettende 
Boomklever 

Aaron Truyens 
Roestivoor Geëngageerde 
Arasari 
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Leiding (vanaf 18 jaar) 
Tijdens deze jaren ondervind je dat er bij scouting meer komt kijken dan op het eerste zicht 
lijkt. We organiseren activiteiten voor leden en we zijn mee verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen van de hele scouts- en gidsengroep. Door vorming leren we onszelf kennen als 
begeleid(st)er van kinderen en jongeren. 

Groepsleiding 
Groepsleiding wordt gekozen door de leidingsploeg. Ze zijn bij voorkeur minstens 21 jaar. De 
groepsleiding is eigenlijk de eindverantwoordelijke in de groep, organiseert groepsraden en 
zorgt voor het contact met district, parochie, gemeentelijke jeugdraad, ouders, … Momenteel 
hebben we in onze groep een groepsleidingsploeg die bestaat uit drie personen. 
 

 
 
Van links naar rechts: 
 

Mirco Truyens 
Platinumzilver Volhardende 
Kraaghagedis 

Sofie Van den Rul 
Terrabruine Bezonnen 
Markoeb 

Hannes Vanlouwe 
Citroenlimoen Frivool 
Winterkoninkje 
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Secretaris 
De taken van de secretaris worden dit jaar verdeeld. De ledenadministratie wordt gedaan 

door Sofie Van den Rul. Bij haar kan u terecht voor alle vragen i.v.m. de inschrijvingen. Voor 

de financiën is Mirco Truyens verantwoordelijk. 

Sofie Van den Rul Mirco Truyens 

Kromvendreef 13 Karel Werrebroecklei 21 

2900 Schoten 2970 ‘s-Gravenwezel 

administratie@scoutswezel.be financien@scoutswezel.be 

 

Stam 
Wie na zijn periode als leiding nog steeds zin heeft in scouting kan bij de stam terecht. Zij 
organiseren samen activiteiten, gaan op weekend,… Hiernaast betekenen zij ook een steun 
voor de groep door ons op allerlei activiteiten te helpen zoals o.a. de overgang en oud-
leidingsvergaderingen.  

  

mailto:administratie@scoutswezel.be
mailto:financien@scoutswezel.be
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Materiaal 
Team Materiaal zorgt voor het onderhoud en eventuele herstellingen van het materiaal. 
Tevens kopen zij nieuw materiaal aan voor de scouts indien nodig. Ze voorzien de 
voornaamste benodigdheden die de takken tijdens hun activiteiten gebruiken. 
Moest u thuis nog iets hebben liggen waar u niets meer mee doet en waarvan u denkt “dat 
is nu eens iets voor de scouts”, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. Dit kan via 
materiaal@scoutswezel.be. U kan ons ook bereiken op volgende nummers: 
 
Aaron Truyens 0471/11.61.81 
Corneel Pollefeyt 0496/98.54.66 

 
 

 
 
  

mailto:materiaal@scoutswezel.be
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Ouderwerkgroep 
De OWG (ouderwerkgroep) 
Wie zijn ze? 
Wat doen ze?                                                                                  
Wat drijft ze? 
 
Wij zijn een groep super enthousiaste ouders die de scouts hoog in het hart dragen. Regelmatig 
komen we samen met de groepsleiding om bepaalde activiteiten te plannen en te ondersteunen. Drie 
grote activiteiten staan elk jaar op onze agenda … 
Tijdens de jaarlijkse overgang staan wij meestal in voor de catering. We verzorgen de culinaire kant 
(wafels, hamburgers & bbq) en houden de bar draaiende. De opbrengst van deze activiteit gaat 
integraal naar nieuw materiaal of verfraaiing van de infrastructuur. Dat kan gaan van nieuwe tenten, 
tot deurversiering enz. Een volgende activiteit is de doe-mee-dag waar ouders hun kroost kunnen 
bijstaan tijdens allerlei leuke spelletjes. Op dat moment wordt er door de OWG een heuse brunch 
voorzien met spek en eieren, pistolets en noem maar op.  Een derde activiteit, in het voorjaar, is de 
jaarlijkse fakkeltocht. Daar voorzien we ook een hapje en een drankje om na de wandeling gezellig te 
kunnen bijpraten.  
 

We vinden onszelf een toffe bende maar er is altijd plaats voor nog eentje meer!!! 
 

Bent u geïnteresseerd om ons bij te staan of eventueel als helpende hand ons te komen vergezellen, 
mag u ons altijd op één van deze activiteiten aanspreken.  
 

Hopelijk tot binnenkort, 
De OWG 
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VZW De Kim 
Reeds sinds het prille begin van de scouts bestaat, los van de actieve groep, ook de vzw De 
Kim. Deze verenigt de ouders, oud-leden, de leiding en sympathisanten van de 2de Scouts en 
Gidsen Vlaanderen St.-Catharina en heeft als doel de scoutsgroep te steunen. 
 
Dankzij haar rechtspersoonlijkheid biedt de vzw de actieve groep de mogelijkheid zich, 

indien nodig, in het rechtslandschap te bewegen. Daarnaast wil De Kim de scoutsgroep 

materieel en financieel ondersteunen. Daarvoor worden natuurlijk regelmatig acties 

ondernomen. 
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Inschrijven 
 
Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier dat te vinden is op 
www.scoutswezel.be/inschrijven/webinschrijving. Nieuwe leden raden we aan om eerst 
contact op te nemen met de groepsleiding vooraleer in te schrijven. De contactgegevens 
vindt u achteraan in de infobrochure terug of op www.scoutswezel.be/contact.  
  
Het is belangrijk om te weten dat kinderen die jonger dan zes jaar zijn (of geen zes worden in 
2021), niet ingeschreven kunnen worden en dus zullen moeten wachten tot het volgende 
jaar. Een uitzondering geldt voor kinderen die wel naar het eerste leerjaar gaan, maar nog 
geen zes jaar worden. Gelieve hiervoor even contact op te nemen met de groepsleiding. 

 
De inschrijving en de verzekering is pas volledig als u zowel online ingeschreven bent, als 
het lidgeld betaald hebt en de individuele steekkaart ingevuld heeft. Het lidgeld voor 2021-
2022 bedraagt: 
 

Eerste Kind €50,00 

Tweede en volgende kinderen €45,00 

Leiding €55,00 

 
In het lidgeld zit ten eerste de aansluiting bij het verbond inbegrepen. Het verbond is een 
pedagogische en administratieve staf die zorgt voor het coördineren van vrijwilligers, het 
voorbereiden van Herfstontmoeting, het maken van tijdschriften, de begeleiding en vorming 
van leiding, de public relations, de ledenadministratie en het opmaken en versturen van 
facturen. 

 
Verder zijn ook de persoonlijke verzekering, de eigen werkingskosten en verschillende 
activiteiten inbegrepen. Enkel voor speciale activiteiten kan uitzonderlijk een bijdrage 
gevraagd worden. Dit zal dan wel expliciet in ‘t Kimmeke of op de site vermeld worden en 
blijft beperkt. 

 
Voor gezinnen die het moeilijk hebben om het volledige bedrag te betalen, is het mogelijk 
om verminderd lidgeld te betalen. Dit is een mogelijkheid die wordt aangereikt vanuit het 
verbond. Voor inlichtingen hieromtrent kan u bij de groepsleiding terecht. 
 
Het lidgeld van nieuwe leden dient gestort te worden voor 1 oktober op rekeningnummer: 
 

BE73 9731 8051 9660 
 

Voor kampen en weekends krijg je telkens apart informatie omdat de prijzen en afzonderlijke 
gegevens hierover niet op voorhand bekend zijn. 

 
Wanneer u dit wenst kan de leiding van de tak waarin je zoon/dochter zit met veel plezier bij 
u thuis langskomen. Zo kan je de leidingsploeg en de groep een beetje beter leren kennen en 
een antwoord krijgen op al je vragen. Om een huisbezoek aan te vragen gelieve contact op 
te nemen met de leidingsploeg van de tak waarin je zoon/dochter zit. 

http://www.scoutswezel.be/inschrijven/webinschrijving
http://www.scoutswezel.be/contact
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Uniform 

 
Door ons uniform kan iedereen duidelijk zien dat we van de scouts van ‘s-Gravenwezel zijn. 
Niemand hoeft zich te onderscheiden door opvallende kleding te dragen en heel belangrijk, 
het kan tegen een stootje. Het uniform is als volgt: 
 

• Kapoenen: Groepsdas (verplicht vanaf november). 
• Wouters: Groepsdas, groene broek of rok, beige scoutshemd (verplicht vanaf 

november). 
• Jong-Givers t.e.m. leiding: Groepsdas, groene broek of rok, beige scoutshemd 

(verplicht vanaf september). 
 
Op het scoutshemd hebben we ook enkele tekens hangen. Alle info en afbeeldingen zijn te 
vinden op www.scoutswezel.be/onze-scouts/uniform. Deze tekens kan je kopen na elke 
vergadering (om 12u30) bij iemand van de groepsleiding. 
 
Bij de groepsleiding kan je ook een T-shirt of zonnehoedje van onze scouts kopen. Dit is 
echter niet verplicht. 
 

De rest van het uniform kan je kopen in de Hopper winkel: 
 
 Wilrijkstraat 45 
 2140 Antwerpen 
 Tel.: 03/297.37.34 
 E-mail: winkel.antwerpen@hopper.be 
 Website: www.hopper.be/winkel 
 

De openingsuren zijn: 
 
 Maandag  Gesloten 
 Dinsdag  10u00 – 18u00 
 Woensdag  10u00 – 18u00 
 Donderdag  10u00 – 18u00 
 Vrijdag   10u00 – 18u00 
 Zaterdag  10u00 – 17u00 
 Zondag  Gesloten 
  

http://www.scoutswezel.be/onze-scouts/uniform
mailto:winkel.antwerpen@hopper.be
http://www.hopper.be/winkel
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Website 
 

Sinds geruime tijd hebben we een website voor onze scoutsgroep. De site breidt elk jaar uit 
en ziet er steeds beter uit. Het loont zeker de moeite om er eens een kijkje te gaan nemen. 
Het adres is: www.scoutswezel.be. 
  
Opmerkingen, leuke foto’s, tips, … zijn altijd welkom via webteam@scoutswezel.be.  
Op de site kan u de Kimmekes raadplegen, de contactgegevens van de leiding opvragen, 
foto's bekijken, enz ... . 
 
De website op regelmatige basis in het oog houden is een grote aanrader. Kleine wijzigingen 
in ons programma zullen op onze website verschijnen. 
 
Daarnaast hebben wij ook een Facebook- (Scouts Wezel) en Instagram-pagina (scoutswezel) 
Hierop zullen leuke kiekjes en updates over de scoutsavonturen van uw rakkers geplaatst 
worden. De adressen hiervan zijn:  
Facebook: www.facebook.com/scoutswezel 
Instagram: www.instagram.com/scoutswezel  

 
Voor meer informatie over Scouts en Gidsen Vlaanderen in het algemeen kan u terecht op 
volgende site: www.scoutsengidsenvlaanderen.be. 
  

http://www.scoutswezel.be/
mailto:webteam@scoutswezel.be
http://www.facebook.com/scoutswezel
http://www.instagram.com/scoutswezel
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/
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 ‘t Kimmeke 
 

’t Kimmeke is een twee- of driemaandelijks programmaboekje dat u kan vinden op de site. 
Hierin worden de vergaderingen van de volgende maanden aangekondigd. Wanneer uren of 
data afwijken of wanneer je iets speciaal moet meebrengen naar de vergaderingen zal dit 
zeker in dit online-boekje te lezen zijn. Om goed op de hoogte te blijven is het zeer sterk 
aangeraden om dit online-boekje volledig te lezen. Naast programma’s van de takken staan 
er ook groepsactiviteiten in vermeld zoals de doe-mee-dag, weekends, … . 
 
Kleine wijzigingen aan het programma worden gemaakt zullen tijdig op de site verschijnen. 
Deze veranderingen zijn te lezen op www.scoutswezel.be/nieuws. Brieven die worden 
meegegeven aan de leden zult u op dezelfde link kunnen terugvinden. 

 
Het nieuwe Kimmeke verschijnt iedere keer tijdig op www.scoutswezel.be/kimmeke. 
Indien u toch al het verloop van het volledige scoutsjaar wil weten, kan u dit raadplegen via 
http://scoutswezel.be/kimmeke/jaarplanning-2021-2022.

http://www.scoutswezel.be/nieuws
http://www.scoutswezel.be/kimmeke
http://scoutswezel.be/kimmeke/jaarplanning-2021-2022
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Contact 
 
Groepsleiding   groepsleiding@scoutswezel.be 
Sofie Van den Rul 0496/97.42.46 sofie.vandenrul@scoutswezel.be 
Mirco Truyens 0471/63.48.70 mirco.truyens@scoutswezel.be 
Hannes Vanlouwe 0499/81.37.74 hannes.vanlouwe@scoutswezel.be  
 
Kapoenen   kapoenen@scoutswezel.be 
Eline Vanthienen 0470/54.27.50 eline.vanthienen@scoutswezel.be 
Gilles Tholenaars 0497/93.44.10 gilles.tholenaars@scoutswezel.be 
Enya Verweirde 0471/38.07.27 enya.verweirde@scoutswezel.be 
Maxim Berckmoes 0473/98.50.62 maxim.berckmoes@scoutswezel.be 
Pieter-Jan Veys 0468/29.31.57 pieterjan.veys@scoutswezel.be 
 
Wouters   wouters@scoutswezel.be 
Lucas Kinoo 0470/13.82.32 lucas.kinoo@scoutswezel.be 
Tijmen Van Bedaf 0486/24.09.07 tijmen.vanbedaf@scoutswezel.be 
Maya De Kort 0470/61.10.87 maya.dekort@scoutswezel.be 
Jef Pollefeyt 0494/42.71.07 jef.pollefeyt@scoutswezel.be 
Robin Madden 0489/66.32.91 robin.madden@scoutswezel.be 
Aäron Le Hong 0473/12.38.26 aaron.lehong@scoutswezel.be 
 
Jong-Givers   jonggivers@scoutswezel.be 
Corneel Pollefeyt 0496/98.54.66 corneel.pollefeyt@scoutswezel.be 
Hannes Vanlouwe 0499/81.37.74 hannes.vanlouwe@scoutswezel.be  
Karel Veys 0479/86.69.66 karel.veys@scoutswezel.be 
Lauranne Piotrowski 0478/05.07.87 lauranne.piotrowski@scoutswezel.be 
Nicolas Timmermans 0486/40.19.90 nicolas.timmermans@scoutswezel.be 
Simon Van Lint 0471/41.17.49 simon.vanlint@scoutswezel.be 
 
Givers   givers@scoutswezel.be 
Joost Van Lint 0471/63.38.48 joost.vanlint@scoutswezel.be 
Mirco Truyens 0471/63.48.70 mirco.truyens@scoutswezel.be 
Brent Cotemans 0489/43.77.20 brent.cotemans@scoutswezel.be 
Eline Tavernier 0486/08.64.91 eline.tavernier@scoutswezel.be 
 
Jins   jins@scoutswezel.be 
Aaron Truyens 0471/11.61.81 aaron.truyens@scoutswezel.be 
Lucas Van Lint 0470/83.14.15 lucas.vanlint@scoutswezel.be 

mailto:kapoenen@scoutswezel.be
mailto:eline.vanthienen@scoutswezel.be
mailto:joost.vanlint@scoutswezel.be
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Onze sponsors 
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