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De groepsleiding  
 

Voorwoord   

Voorstelling & nieuws!   
 

Beste leden 

Beste ouders 

Wij zijn Lucas, Robin en Yoni, en zijn dit jaar 

groepsleiding. Voor algemene vragen kun je 

komend jaar dus steeds bij ons terecht. Graag 

willen we Maxim, die stopt als groepsleiding, 

bedanken voor zijn twee jaar lange engagement 

als groepsleiding. 

Nu het startweekend erop zit en de overgang 

gedaan is, kan het nieuwe scoutsjaar nu écht 

beginnen. Bedankt aan iedereen die aanwezig 

was: merci fietsers, bedankt kipeters! Het was 

tof en hielden een mooie opbrengst over die 

meer dan welkom is voor onze scoutsgroep. 

Hopelijk mogen we jullie volgende keer weer 

ontmoeten op één van onze evenementen! 

Zoals je ziet is deze editie net ietsje anders dan 

voorheen. Voor het eerst presenteren we het 

Artuutje in krantenformaat! Woehoew! Graag 

willen we Léon en Nando van ons team 
Artuutje bedanken voor hun inzet bij het 

herwerken van het Artuutje. Ze deden hun 

uiterste best om van het Artuutje voor iedereen, 

leden en leiding, opnieuw iets bruisends van te 

maken. Hopelijk bevalt deze make-over jullie 

een beetje. Tips van jullie uit zijn natuurlijk 

steeds welkom!  

In deze nieuwe versie van het Artuutje stellen 

alle leiders van de kersverse takken zich voor. 

Zij hebben alvast weer zin om 100% te knallen 

en er weer een knotsgek, uitdagend, maar 

vooral fantastisch scoutsjaar van te maken vol 

goesting! Komende weken dus opnieuw 

afspraak van 14u -17u30 aan onze lokalen voor 

een reeks topnamiddagen. De volledige 

kalender vind je steeds op ardu.be/kalender. 

Mocht je vragen hebben over de activiteiten op 

zondag, kun je altijd een mailtje sturen naar de 

takken zelf. Alle e-mailadressen en 

contactgegevens van de leiding vind je achteraan 

deze krant. 

Stevige Linker 

Lucas, Robin & Yoni 

De Groepsleiding 

 

 

 

 

 

Afbeeldingschrift: Een groepsfoto met alle takken en de leiding vlak voor de overgang!  

 

De groepsleiding  
 

Kalender 

en contact 
Evenementendata en 

contactgegevens  

Voor we hier afronden en het woord geven aan 

de leiding, halen we nog even onze agenda 

boven. Pak je rode stift en duid deze data alvast 

met een groot rood kruis aan in je gezinsagenda, 

want deze evenementen wil je niet missen! Al 

deze info vind je ook terug op ardu.be/kalender. 

Mandarijnenslag 13 november  

Winterbardu 16 – 17 december 

Ontbijt 14 mei 

Kapoenen en 

Welpenkamp 

4 – 10 juli 

Wolven, 

jongverkenner en 

Verkennerkamp 

5 – 15 juli 

 

Zit je met vragen? Aarzel dan niet om ons 

te contacteren via groepsleiding@ardu.be, 

of bel ons op één van onze nummers. 

Robin Maes 0472/170.552 

Yoni De Munter 0478/012.318 

Lucas 

Bourguillioen 

0468/274.433 

 

 

 

Robin Maes 

5
de
 jaar leiding 

2
de
 jaar groepsleiding 

Yoni De Munter 

7
de
 jaar leiding 

3
de
 jaar groepsleiding 

Lucas Bourguillioen 

3
de
 jaar leiding 

1
ste
 jaar groepsleiding 

Werklustige Springbok Brutale Bever Gehechte Tapir 

groepsleiding@ardu.be  

0472 170 552 

groepsleiding@ardu.be  

0478 012 18 

groepsleiding@ardu.be  

0468 274 433 
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Een handleiding  
 

Welke uniformstukken heb ik nodig?  
Laten we het samen eens uitzoeken…  
 

Natuurlijk krijg je enkele weken om je uniform in orde te brengen. Vanaf dan verwachten we dat je elke vergadering in perfect 

uniform bent. Hieronder een overzichtje wat verplicht is, per tak. Uiteraard mag je ook niet-verplichte uniformstukken kopen, zoals 

een trui / T-shirt. Hiervan verwachten we alleen niet dat iedereen ze heeft. 

Een nieuw uniform is absoluut geen must! Kom gerust een kijkje nemen in ons assortiment 2
de

hands uniformen. Mocht het uniform 

alsnog een (financiële) drempel zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

 

   

 

Scouts en Gidsen Vlaanderen stelt voor  
 

Het jaarthema  

Das goesting! 
 

 

 

Afbeeldingschrift: een beeld over waar de tekentjes op het hemd thuishoren. Dit vindt u op onze website: 

https://www.ardu.be/.  

Een handleiding  
 

Welke uniformstukken kan 

ik waar kopen?  
Laten we het samen eens uitzoeken…  

Sommige uniformstukken zijn specifiek per scoutsgroep (zoals onze das). Die kun je 

dan ook enkel bij ons aan het lokaal kopen. Voor algemene stukken (zoals hemd, 

broek, …) kun je terecht in de Hopper-winkel. Hieronder een overzichtje wat je waar 

vindt. 

Al die tekentjes! Wat betekenen ze, en welke heb ik nodig? 

Adres Hopperwinkel: 
Antwerpsesteenweg 242 

9040 Sint-Amandsberg 

 

Afbeeldingschrift: Das goesting! Maar niet iedereen 

komt naar de scouts vanuit dezelfde goesting. Wat 

prikkelt hen om elke zondag hun enthousiasme te 

vertonen?  
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De kapoenenleiding  
 

Voorwoord  
Belangrijke info en data  

Liefste kapoenen 

Beste ouders 

Het nieuwe scoutsjaar is officieel van start 

gegaan! Wij hebben dan ook enorm veel zin 

om het nieuwe jaar in te blazen, hopelijk jullie 

ook.  

Dit zal ook het eerste jaar zijn dat wij als 

jongens en meisjesscouts van start gaan en aan 

de inschrijvingen te zien, werd dit zeer goed 

ontvangen! Wij zijn dan ook blij met de vele 

nieuwe gezichtjes en verwelkomen jullie 

hartelijk bij Scouting Ardu. De superwijze en 

speelse vergaderingen zullen doorgaan elke 

zondag van 14u tot 17u30 aan het lokaal.  

Voor de communicatie zal er dit jaar een 

whatsappgroep aangemaakt worden. Hiervoor 

zullen jullie in één van de komende weken 

een mail van ons krijgen met een 

uitnodigingslink naar de groep. Deelnemen 

aan deze groep is uiterst vrijblijvend, u wordt 

hier niet toe verplicht. Het is een kwestie van 

simpelere en snellere communicatie tussen de 

leiders en de ouders voor mochten er 

belangrijke zaken voor de komende 

vergadering snel overgebracht moeten 

worden. Ook voor de ouders kan dit een 

voordeel opleveren mochten er dringendere 

vragen zijn die via mail niet altijd even snel 

beantwoord geraken.  

Genoeg met praktische informatie, nu is het 

tijd voor een korte kennismaking met de 

leiding. Meer lees je hieronder! 

Stevige linker, 

De kapoenenleiding 

Kalender  

- Zondag 16 oktober: Das goesting 

vergadering 

- Zondag 23 oktober: Dobbelsteen 

vergadering 

- Zondag 30 oktober: geen vergadering 

- Zondag 6 november: Vuurtoren 

vergadering 

- Zondag 13 november: 

mandarijnenslag 

- Zondag 20 november: Stoelendans 

vergadering 

Contact 

Voor vragen kunt u steeds mailen naar 

kapoenen@ardu.be  

U kunt de leiding ook telefonisch bereiken via 

onderstaande nummers. 

Nando 

Bockstaele 

(takleider) 

Coco 0468 18 83 31 

Maxim Van 

Laethem 

Nemo 0472 28 35 21 

Mauro Van 

Eyck 

Pongo 0492 45 54 60 

Lenne Lenoir Stamper 0491 12 22 85 

Pepijn Van 

Erdeghem 

Stitch 0472 29 70 50 

 

 

 

   

 

De kapoenenleiding presenteert   
 

NEMO  
Liefste kapoenen, 

Ik ben super blij dat ik opnieuw leiding mag 

geven aan de kapoenen! Het is nu mijn 

vierde jaar als leider bij scouts ARDU en 

mijn 3
de
 jaar als kapoenenleider. Sommigen 

onder jullie kennen mij al van vorig jaar 

maar voor de nieuwe kapoenen stel ik mij 

kort eens voor. Ik ben 20 jaar oud en ik ben 

jarig op 9 December. Ik studeer zowel 

Medische beeldvorming en radiotherapie als 

verpleegkunde. Dit jaar is mijn laatste jaar 

dat ik naar school zal moeten want daarna 

zal ik hopelijk beginnen werken in het 

ziekenhuis. Mijn hobby’s zijn scouts en 

koken. Ik kijk er super hard naar uit om 

jullie nog een jaar de tijd van jullie leven te 

bezorgen! We gaan er samen met de andere 

leiders en onvergetelijk jaar van maken voor 

jullie. We hopen jullie massaal te zien op de 

komende vergaderingen! 

Tot Zondag!  

Groetjes Nemo  

 

Afbeeldingsschrift: Een groepsfoto met de kapoenenleiding en de kapoenen op de overgang afgelopen weekend. De 

kapoenen mochten allemaal hun hand verven en op het grote houten bord doen, deze leuke herinnering van de 

overgang wordt dan opgehangen in ons kapoenenlokaal.  
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De kapoenenleiding presenteert   
 

COCO  

 

Dag lieve kapoentjes!  

Velen onder  jullie zullen mij al kennen, maar voor de nieuwe jongens en meisjes stel ik mezelf graag eens voor. Ik ben Coco en ik 

ben jullie leider dit jaar! Dit is nu mijn 13
de

 of 14
de

 jaar in de scouts, ik ben de tel wat kwijt geraakt…En het is mijn derde jaar als leiding. 

Ik ben net als jullie ook nog een kleine kapoen geweest, cool hé! Ik ben 19 jaar oud en verjaar een dagje voor Valentijn, op 13 

februari! Ik studeer aan de Arteveldehogeschool om leerkracht te worden in het lager onderwijs en momenteel zit ik in mijn tweede 

jaar. Sommigen van jullie kennen mij niet alleen als leider Coco maar ook als meester, aangezien ik al wat les heb gegeven aan 

sommige kapoenen. Tof hé!  

Vorig scoutsjaar was ik ook kapoenenleider en heb ik een suuuupeeeer leuk jaar gehad met een fantastisch kamp! Laten we dit jaar 

minstens even tof maken! 

Ik hoop dat we een leuk jaar zullen hebben met boordevol herinneringen en speelse momenten. Maar dat kan natuurlijk enkel 

supervlot verlopen als jullie ook je steentje bijdragen. Probeer daarom om elke vergadering je uiterste best te doen en steeds te 

luisteren naar de leiding en de spellen goed mee te spelen. Zullen we dat afspreken? Goed, dan hebben we een deal!  

De kapoenenleiding presenteert   
 

PONGO  
 

Dag liefste kapoenen, 

Ik ben Pongo en zal dit jaar een van de nieuwe leiding voor jullie zijn. Het is mijn eerste jaar als leiding, maar ik heb 

zelf al 10 jaar in scouts Ardu gezeten.  

Ik ben 16 jaar en verjaar op 30 November. Ik studeer LO en Sport op de Voskenslaan in Gent. Ik zit nu in het 6de middelbaar en 

hoop volgend jaar verder LO te kunnen studeren aan de Universiteit of Hogeschool. Naast school voetbal ik ook en geef ik leiding 

uiteraard. 

Ik ga ontzettend mijn best doen om er een zo leuk mogelijk jaar van te maken voor jullie. Samen met de andere leiders hoop ik dat we 

jullie veel gaan zien en dat we zo een leuk jaar tegemoet kunnen gaan. Tot zondag! 

Groetjes van Pongo  

De kapoenenleiding presenteert   
 

STAMPER  

 
Beste kapoentjes,  

Met een overvloedige hoeveelheid motivatie mag ik dit jaar mijn 1ste jaar als scoutsleider in zetten bij jullie. Omdat ik voor jullie nieuw 

ben stel ik me kort even voor. Ik zit al 8 jaar in de scouts ik studeer sport- en bewegingswetenschappen in Gent. Mijn verjaardag is op 

21 januari (elk jaar jawel )  

Naast de scouts speel ik ook handbal en lees ik veel. Ik heb superveel zin om er samen met jullie een fantastisch tof jaar van te maken. 

Dan denk ik dat ik hier uitgepraat ben en zie ik jullie graag zondag op de vergadering (elke week jawel).  

Tot dan! Groetjes Stamper 

De kapoenenleiding presenteert   
 

STITCH 
Liefste kapoenen, 

Ik ben super blij dat ik voor mijn eerste jaar leiding mag geven aan de kapoenen. Ik ben 17 jaar en zit 

in mijn laatste jaar op de middelbare school, ik studeer humane wetenschappen. Ik ben jarig op 26 

november dus zal dit jaar nog 18 worden. Mijn hobby´s zijn scouts en schooltoneel. 

Jullie zullen mij dit jaar kennen als Stitch, ik wil er samen met jullie en mijn medeleiding echt een top 

jaar van maken. 

Met vriendelijke groeten 

Stitch  
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De spelletjeshoek  
Teken, kleur of los onderstaande spelletjes op!  
 

De Grote-Leer-Coco-Kennen-Rebus! 

Om mij nog iets beter te leren kennen en om jou weg te houden van de tablet of de televisie, heb ik een kleine 

rebus gemaakt! Probeer dit op je gemakje op te lossen. Als je merkt dat je het een beetje moeilijk vindt, haal dan 

gerust jouw mama of papa erbij, zij zullen je met plezier een handje helpen!  

1. Mijn lievelingseten is….. 

 

2. Mijn favoriete bezigheid is… 

 

3. Mijn favoriete stad is… 

 
4. Als ik een superkracht zou hebben, zou ik 

willen… 

 

5. Mijn grootste droom is… 

 

 

 

Kleur de tekenplaat van Pongo in! 
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De welpenleiding  
 

Voorwoord  
Belangrijke info en data  

Liefste Welpen 

Beste ouders  

De eerste vergaderingen in de oude 

takken hebben we achter de rug en nu 

ook de overgang achter ons ligt, kunnen 

we ons volledig storten op het nieuwe 

scoutsjaar!  

Het belooft een mooi scoutjaar te worden 

waarin we tal van leuke herinneringen 

zullen maken. De volledige welpenleiding 

kijkt er dan ook enorm hard naar uit om 

dit jaar aan jullie leiding te geven.  

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we 

op zondag 13 november onze 

Mandarijnenslag. Dit is een leuke kasactie 

waarbij we de hulp van onze welpen zeker 

en vast goed kunnen gebruiken. 

Stevige linker,  

De welpenleiding 

 

 

 

 

 

Kalender 

- 9 oktober: Professor vergadering 

- 16 oktober: Roger doet weer mee 

vergadering 

- 30 oktober: Geen vergadering 

- 6 november: te laat voor Halloween?  

Vergadering 

- 13 november: mandarijnenslag 

- 20 november: Apollo 13 vergadering 

Contact 

Mochten er doorheen het jaar vragen of 

opmerkingen zijn, aarzel dan niet om Kaa 

(Léon, takleider) of iemand anders van de 

leiding te contacteren. Dit kan via 

welpen@ardu.be of via onderstaande 

telefoonnummers.  

Léon De 

Paepe 

takleider 

Kaa 0485/924.452 

Robin 

Maes 

Rama 0472/170.552 

Gilles Van 

Herreweg

he 

Oe 0476/906.311 

 

  

 

  

   

 

De welpenleiding  
 

De overgang  

Wat een beestenboel! 
 

We blikken kort even terug op de overgang 
afgelopen weekend. Wat een dag was dat! 
Jullie waren één voor één zeer moedig en 
dapper om jullie zo vuil te maken en eens 
heel gek te doen. Via deze weg willen we 
iedereen dan ook feliciteren en bedanken 
voor het vele enthousiasme om het beste uit 
je scouting geest te halen! Het deed ons 
deugd om te zien hoe ieder van jullie zo 
geëngageeerd is voor een echte scouts te zijn! 
Tot op de volgende overgang! 

 

Afbeeldingschrift: Enkele beelden van de overgang afgelopen weekend. Proficiat aan alle moedige welpen!  
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De welpenleiding presenteert   
 

RAMA  

 
Heey Welpen 

Beste ouders 

Hoihoi, hier ben ik weer! Terug van nooit weggeweest. De welpen van vorig jaar kennen mij vast al een beetje. 

Maar voor wie nieuw is, stel ik me graag nog even voor. Ik ben Rama, 21 jaar en dit jaar jullie leiding. Ik studeer 

Burgerlijk Ingenieur Elektrotechniek aan de Universiteit Gent. Dat betekent dat ik vaak met elektriciteit, draadjes 

en elektronische apparaten werk. 

Komend scoutsjaar wordt mijn 15
de

 bij Ardu, waarvan mijn 5
de

 als leiding. Na 1 jaar kapoenen en 3 jaar welpen, 

doe ik er met veel plezier nog een jaartje bij de welpen bij. Want laten we eerlijk zijn: de welpen, dat is gewoon de 

leukste tak van de hele wereld! 

In mijn vrije tijd vind je me heel vaak… eh… op de scouts! In de zomer ben ik monitor op zomerkampen bij 

Muzaïek, en ik fiets al eens graag een weekje richting het buitenland.  

Ik heb er alweer kei veel goesting in! Ravotten, spelen, grenzen verleggen, samenwerken, leren van elkaar… Ik kan niet wachten om jullie komende 

zondag opnieuw te zien!  

Heb je nog verzoekjes voor een vergadering: een kei tof spel, een zot idee? Laat het ons weten! Weet dat je ook voor bezorgdheden, hoe groot of 

hoe klein ook steeds bij ons terecht kunt! We maken er samen een topjaar van! 

Tot zondag! 

Stevige Linker 
Rama 

De welpenleiding presenteert   
 

KAA  
 

Beste welpen en ouders 

Het is voor mij ook nog even wennen aan mijn nieuwe naam maar voortaan mogen jullie mij Kaa noemen. 

Tot voor kort stond ik nog bij de kapoenen als Dory maar ik heb het geluk om velen van jullie mee te nemen 

naar de welpen.  

Voor zij die mij nog niet kennen stel ik me graag even voor. Ik ben 18 jaar oud en ik ben dit jaar gestart met 

mijn studies rechten aan de Universiteit Gent. Naast al dat studeerwerk speel ik ook nog piano en maak ik 

geregeld ook tijd om te sporten. Wat ik ook nog enorm belangrijk vind zijn mijn vrienden waar ik met plezier 

de nodige tijd aan spendeer. 

Uiteraard is er dan ook nog de scouts zelf. Ik vat dit jaar mijn 14
de

 jaar bij ARDU aan en dit wordt mijn 2
de

 jaar als leider. Wanneer ik terug denk 

aan mijn tijd als welp, herinner ik mij hoe we op een speelse manier toch al het echte scoutsleven en de daarbijhorende technieken leerden 

kennen. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om het komende jaar samen met jullie nieuwe dingen te ontdekken en tal van mooie herinneringen te 

maken.   

Als jullie doorheen het jaar met vragen of problemen zitten kunnen jullie steeds bij mij en de andere leiding terecht. Wij helpen jullie graag verder 

en dan zoeken we samen naar een oplossing.  

Ik kijk er alvast enorm hard naar uit!  

Scouteske groet 

Kaa      

De welpenleiding presenteert   
 

OE  
Dag Welpen!  

Ik ben Oe en voor dit scoutsjaar ben ik jullie nieuwe leider. Hierbij eerst wat meer info over mezelf: ik ben 18 jaar 

en ben net op de Universiteit Gent gestart met de opleiding Industrieel Ingenieur. In mijn vrije tijd spreek ik graag 

eens met vrienden af, ga ik naar de fitness en ik kijk ook graag eens naar een serie, en natuurlijk mag scouts op 

zondag niet ontbreken. 

Ik kijk er naar uit om leiding aan jullie te geven en om van de vergaderingen, samen met mijn mede-welpen-leiding 

Rama en Kaa, actieve zondagnamiddagen te maken! 

Tot op de vergaderingen. 

Groetjes van Oe 
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Afbeeldingschrift: En nu voor het echt…Gefopt!  

Het grote welpen-kruiswoordraadsel  
Los op!  
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De wolvenleiding  
 

Voorwoord  
Belangrijke info en data  

Beste wolven en ouders 

Eindelijk is het zover, het nieuwe scoutsjaar. 

De overgang ligt ondertussen al achter de rug 

dus we vliegen er meteen in! Om een goed 

jaar in te gaan zullen we alvast wat afspraken 

maken zodat er geen misverstanden ontstaan.  

Eerst en vooral wordt er van de wolven 

verwacht om steeds in volledig uniform 

aanwezig te zijn. Een zakmes/opinel liefst 

thuislaten zodat er niks kan gebeuren. Indien 

we het zakmes nodig hebben zullen we dit 

laten weten via de whatsappgroep. Gelieve 

ook zoveel mogelijk met de fiets te komen, dit 

is niet verplicht maar dat maakt het wel 

makkelijker om ons te verplaatsen. Dit is ook 

al een goede voorbereiding voor als je naar de 

jong-gidsen-verkenners gaat. Als de fiets wel 

nodig is laten we dit zeker op voorhand weten 

via een whatsappgroep en via mail. Zoals 

eerder vermeld zal een whatsappgroep 

worden aangemaakt, hiervoor zullen jullie 

komende week een mail voor krijgen om deel 

te nemen aan deze groep. Ook dit is niet 

verplicht maar dat maakt simpele 

communicatie met de leiders eenvoudiger en 

zo hoef je niet telkens een mail te sturen.   

Nu het jaar officiaal van start is gegaan, is het 

tijd om elkaar allemaal beter te leren kennen 

zodat we er allemaal een topjaar van kunnen 

maken. De leiding geeft hieronder alvast het 

goede voorbeeld, dus vergeet zeker niet 

verder te lezen! 

Stevige Linker,    

      

Wolvenleiding 

Kalender 

- Zondag 16 oktober:  Aaaoeee 

vergadering 

- Zondag 23 oktober: Kurknat 

vergadering 

- Zondag 30 oktober: GEEN 

vergadering 

- Zondag 6 november: Special Forces 

vergadering 

- Zondag 13 november: 

Mandarijnenslag 

- Zondag 20 november: Primitieve 

vergadering 

 

Contact 

Voor vragen kunnen jullie altijd een mail sturen 

naar wolven@ardu.be of via onderstaande 

nummers.  

Yannis De 

Vidts  

Totemloze 

Yannis 

0483 75 09 70 

Lucas 

Bourguillioen 

Gehechte 

Tapir 

0468 27 44 33 

Remco 

Dekeyzer 

Meelenvende 

Caraya 

0475 40 83 83 

Vic 

Beeckman 

Goedlachese 

Fennek 

0478 67 68 75 

 

 

 

   

  

De wolvenleiding presenteert  
 

Yannis  
Dag wolven 

Ik ben jullie nieuwe leider, Yannis. Dit is mijn 

tweede jaar leiding maar vorig jaar stond ik bij 

de kapoenen, dus dit wordt zeker een tof 

avontuur. Ik heb er echt goesting in om er 

samen met jullie een tof jaar van te maken. Ik 

ben er zeker van dat dit  geen probleem zal 

worden want scouts is ALTIJD leuk.  

Enkele weetjes over mezelf: 

• Ik ben 18 jaar en verjaar op 14 juli. 

• Ik ben totemloos.      

• Ik studeer sociaal werk op Artevelde 

Hogeschool. 

• Ik hou van feesten en scouts. 

Jullie zullen me zeker en vast nog beter leren 

kennen doorheen 

het jaar!  

Stevige linker,                                                                                                                                                                             

Yannis 

Afbeeldingschrift: Enkele beelden van de overgang van de wolven afgelopen weekend. De 

wolven moesten tegen elkaar worstelen in een modderput (links) en over een brug naar de 

overkant klauteren, maar al snel vielen de leden in de modder… (rechts). Wat een beestendoel! 

Het was een zeer toffe overgang met moedige wolven, proficiat aan zij die meededen!  
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De wolvenleiding presenteert   
 

GEHECHTE TAPIR  
Jowww Wolven,  

Lucas is de naam. Maar jullie zullen mij aanspreken met mijn totem Gehechte Tapir maar gewoon Tapir is zeker voldoende!  

De eerstejaars zullen mij al kennen, maar voor wie mij nog niet kent, enkele weetjes over mij:  

• Ik ben 7300 dagen oud, ofwel 20 jaar.  

• Ik begin dit jaar aan mijn 15de jaar in deze scouts en waarvan mijn 3de jaar als leiding.  

• Ik verjaar op 11 september.  

• Ik studeer werforganisatie aan HoGent, kort gezegd is dat om werfleider te worden. 

• Ik heb er MEGA veel zin in om dit jaar met jullie te mogen staan.  

Ik zal vast nog 123 weetjes kunnen geven maar ik kom er even niet op en eigenlijk begint mijn les ook over 2 

minuten dus ik ga gaan opletten!        

Wil je toch nog iets weten over mij? Kom gerust eens naar mij tijdens de vergadering.  

Tapir out!  

Tot zondag!  

De kapoenenleiding presenteert   
 

GOEDLACHSE FENNEK  
 
Hallo iedereen,  

ik ben Vic maar de meeste kennen mij waarschijnlijk wel onder de naam bagheera, maar dit jaar sta ik 

bekend onder de naam …  

(te vinden in de rebus) 

Ik zit in mijn 2de bachelor van kinésitherapie en revalidatiewetenschappen en het is mijn 3de jaar leiding. 

Ik zit nu al 14 jaar in de scouts en heb nog evenveel enthousiasme als toen ik begon bij de kapoenen. 

Mijn top leiding bij de wolven en ik hebben er alvast heel veel zin in om er een onvergetelijk jaar van te 

maken met nieuwe toffe spelletjes en activiteiten. Ook zullen we onze wolven allerlei technieken aanleren 

zoals het sjorren, vuur maken en zelfs koken.  

Ik kan niet wachten tot het nieuwe scoutsjaar begint en tot onze eerste vergadering! 

Tot zondag!!!!! 

  🖊               

P=F+K=N-R 

 

De kapoenenleiding presenteert   
 

MEELEVENDE CARAYA  
Dag leden 

Beste ouders 

Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur en we hebben alle vier superveel goesting om er een top jaar van te 

maken met een top groep! Vorig jaar gaf ik al leiding aan een groot deel van de groep en nu hoor ik jullie denken 

“Jeeeeeej, hij is terug” (eventjes over m’n ego wrijven      ).  

Ik ben Remco maar jullie zullen me eerder aanspreken met Caraya, mijn totem. Je zal me vast en zeker direct herkennen met mijn 

petje. Ik ben 19 jaar oud en start nu mijn 11e jaar in de scouts. Ik studeer leerkracht secundair onderwijs voor de vakken geschiedenis 

en zedenleer, wie weet zie ik over een jaar een van jullie in m’n klaslokaal .       

Wat kan ik verder nog vertellen over mijzelf... Natuurlijk, de buffalo’s. De Gantoise in hart en nieren. Een fervente voetbalsupporter 

dat wel graag eens naar de Ghelamco Arena gaat. Vorig jaar de beker gewonnen, laten we hopen op nog ietsje meer dit jaar. Zijde ook 

een buffalo? Dan heb je sowieso al een plekje in m’n hart veroverd <3.  

Doorheen het jaar zullen we elkaar vast en zeker nog beter leren kennen. Tof weetje, het adjectief van mijn totem is ‘meelevend’. Bij 

een probleempje groot en klein, kan je zeker bij Remco met de pet zijn XD. Je kan altijd bij me terecht als je met iets zit of vragen 

hebt.  Zo, ik ga even stoppen met zeveren, zie jullie volgende week zondag! 

Een stevige linker,  
Meelevende Caraya aka Remco 
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Afbeeldingschrift;: een mooi beeld van de formatie van de wolven op het wolven en jongverkennerskamp deze zomer!  

De spelletjeshoek  
Los het kruiswoordraadsel op!  
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De verkennerleiding  
 

Voorwoord   
Belangrijke info en data  

Beste Verkenners en ouders, 

Het nieuwe scoutsjaar is begonnen en wij als 

verkenner leiding zijn uitermate enthousiast 

voor het komende jaar waarin wij ons volledig 

gaan smijten op toffe vergaderingen. Na 

afgelopen jaar zullen jullie wel hoge 

verwachtingen hebben van ons en dat willen 

wij zeker waarmaken! 

Sommige onder jullie kennen de nieuwe 

kasactie al namelijk, Zomerlief tent. Vanaf dit 

jaar willen wij er een vaste kasactie van maken 

om drie jaar lang te sparen voor een volgend 

buitenlands kamp. Houd dus zeker het laatste 

weekend van April vrij! Exacte data van het 

Zomerlief laten we nog weten wanneer die 

bekend zijn. 

De vergaderingen van de verkenners gaan 

normaal gezien altijd door op zondag van 14u-

18u. Wij gaan dus een half uur langer door 

met onze zotte vergaderingen.  

Zoals altijd is het de bedoeling dat jullie in 

perfect uniform zijn (hemd, eventueel broek 

en das) en een fiets met de nodige 

voorzieningen (lichten, slot, spatborden, 

wielen, een stuur…). 

Voor het vieruurtje behouden we het systeem 

van vorig jaar. We gaan dit namelijk allemaal 

samen bij de inschrijving verrekenen. Je hoeft 

dus niet meer apart over te schrijven naar een 

andere rekening. Wij hopen alvast jullie 

komende zondagen allemaal aanwezig te zien 

zodat we er een spectaculair jaar van kunnen 

maken. 

De groeten, 

De verkenner leiding. 

Kalender 

- Zondag 16 Oktober: vergadering  

(14u-18u) 

- Zondag 23 Oktober: vergadering  

(14u-18u) 

- Zondag 30 Oktober: geen vergadering 

(14u-18u) 

- Zondag 6 November: vergadering  

(14u-18u) 

- Zondag 13 November: mandarijnenslag  

(14u-18u) 

- Zondag 20 November: vergadering  

(14u-18u) 

Contact 

Vragen kan je stellen via mail 

(verkenner@ardu.be) of via onderstaande 

nummers van de leiding. 

Pieter De Meyer 0476 08 34 44 

Fré Beeckman 0477 68 93 46 

Yoni De Munter 0478 01 23 18 

 

 

  

 

  

   

 

 
 

 

 

 

Afbeeldingschrift: Een mooi beeld van de formatie met de verkenners vlak voor vertrek op buitenlands 

kamp naar Tsjechië afgelopen zomer.  
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De verkennerleiding presenteert   
 

GOEDGELUIMDE ALPACA  
 

Beste Verkenners en ouders 

De meesten kennen mij al van vorige jaren. Ik geef nu mijn tweede jaar op rij leiding aan de 

verkenners. De nieuwe verkenners zullen mij ongetwijfeld nog kennen van 2 jaar geleden. 

Ik ben dit jaar jammer genoeg geen 3 x 7 geworden maar wel 3 x 7.6667. Voor de wiskundige 

geniën onder ons is dat 23 jaar. Mijn verjaardag is 18 september maar vrees niet, late 

verjaardagstaarten en cadeaus worden steeds geaccepteerd. (Special thanks aan Gustaaf voor het 

overheerlijke drankje      ) 

Ik geef al 6 jaar leiding en ik ben blij om het zevende jaar bij jullie te mogen staan. Als ik mij niet vergis zal dit dan ook mijn 18
de

 jaar scouts ARDU 

zijn. Op naar de 20!! 

Ik studeer Handelswetenschappen aan UGent met het oog op een Master Sales en Marketing. Ik ben al afgestudeerd met een bachelor 

Bedrijfsmanagement aan Artevelde. Ik kan hierna dus nog een jaar leidinggeven. 

In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met de scouts en de scouts en als ik nog wat tijd over heb komt er hier en daar nog eens iets tussen voor de 

scouts. Lekker gaan eten is ook een hobby die ik tussendoor doe.  

Genoeg gebabbeld en gezeverd over mij. We gaan er super zot jaar van maken. Ik heb er alvast heel veel zin in en ik hoop jullie ook! 

Ik zie jullie graag allemaal terug volgende zondag! 

Pieter, Goedgeluimde Alpaca  

De verkennerleiding presenteert   
 

OPGEWEKTE KAUW  
 

Dag beste verkenners en ouders,  

De meesten onder jullie zullen mij wel al kennen van vorig jaar, de anderen hebben me op groot kamp zeker al eens 

tegengekomen, maar voor degene die mij nog niet zouden kennen zal ik me nog eens voorstellen: 

Ik ben Fré en mijn totem is opgewekte kauw. Met mijn 21 lentes ben ik nu aan mijn 5
de

 jaar leiding 

begonnen en behoor ik al tot het groepje anciens van de leiding. Hiervoor was ik 1 jaar welpen-, 2 

jaar wolven en 1 jaar verkenner leider. Mijn hobby’s zijn scouts en voetbal. Ook trotseer ik elk jaar 

de besneeuwde toppen in Frankrijk met mijn snowboard. Ik studeer lichamelijke opvoeding en 

bewegingswetenschappen op de Ugent en zit hierbij in mijn 1
ste

 master. Dit jaar zal ik ook veel 

stages op school en in de fitness hebben dus de kans zal groot zijn dat we elkaar buiten de scouts 

ook nog eens tegenkomen.  

Voilà genoeg over mezelf, ik heb heel veel zin om er samen met jullie een topjaar van te maken. 

Stevige linker,  

Fré  

De verkennerleiding presenteert   
 

BRUTALE BEVER  
Dag beste verkenners en ouders, 

Eindelijk!!! Na een jaar jongverkenner leiding te hebben gegeven sta ik weer bij de 

verkenners. Voor velen ben ik een bekend gezicht van voorgaande jaren bij de VK en JV’s 

maar ik ga mij toch nog eens deftig voorstellen. Mijn naam is Yoni maar jullie mogen mij aanspreken als Bever of BB 

(=brutale bever). Ik wordt dit jaar op 18 december 23 jaar dat valt dit jaar in de periode van winterbardu dus ik verwacht 

van iedereen minstens verjaardagwensen, een cadeautje mag ook maar is niet vereist. 2022-2023 wordt mijn 7
de

 jaar als 

leider en 18
de

 jaar als scouts. In vergelijking tot de meeste woon ik redelijk ver van de scouts, ik woon in Vinderhoute dat 

is zo’n 15min fietsen en het beste excuus als ik te laat kom op de scouts. Ik studeer nog steeds, en ben begonnen aan 

mijn laatste semester waar ik stage volg en een BAP (kort voor bachelorproef) zal moet maken. Met een beetje 

doorzettingsvermogen en geluk hoop ik tegen februari afgestudeerd te zijn. Wat ik daarna ga dan doen zie ik dan wel.  

Naast de scouts heb ik een paar hobby’s/ bezigheidstherapie, ik ga of probeer alsinds toch elke week met leider Maarten 

naar de fitness te gaan, daarnaast ben ik ook veel bezig in de tuin en hou ik mij graag bezig met photoshop.  Dit alles 

samen met de functie groepsleider houd mij zo al wat bezig.  

Ik ook meedelen dat ik eindelijk van het straat ben en een lief heb. Bij deze zeg ik niet meer en wil ik er ook geen domme vragen. Voor vragen 

over liefdeslevens ga je best Fré.   

Bon genoeg gezegd over mij, ik zie jullie vanaf nu elke zondag en kijk er alvast naar uit om jullie allen opnieuw te leren kennen en samen met 

Pieter en Fre als medeleiding gaan wij zorgen voor een onvergetelijk scoutsjaar!! 

Brutale Bever/ BB out!  
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Contactgegevens leiding Scouts Ardu 2022 - 2023 

Groepsleiding Yoni De Munter 0478/012.318 

Robin Maes 0472/170.552 

Lucas Bourguillioen 0468/274.433 

groepsleiding@ardu.be 

Kapoenenleiding Nando Bockstaele 0468/188.331 

Maxim Van Laethem 0472/283.521 

Mauro Van Eyck 0492/455.460 

Pepijn Van Erdeghem 0472/297.050 

Lenne Lenoir 0491/122.285 

kapoenen@ardu.be 

Welpenleiding Léon De Paepe 0485/924.452 

Robin Maes 0472/170.552 

Gilles Van Herreweghe 0476/906.311 

welpen@ardu.be 

Wolvenleiding Yannis De Vidts 0483/750.970 

Remco Dekeyzer 0475/408.383 

Lucas Bourguillioen 0468/274.433 

Vic Beeckman 0478/676.875 

wolven@ardu.be 

Jongverkennerleiding Jules Speeckaert 0476/811.987 

Jeroom Eelbode 0473/258.537 

Maarten De Meyer 0480/690.250 

Yoran De Maertelaere 0485/850.092 

jongverkenners@ardu.be 

Verkennerleiding Pieter De Meyer 0479/083.444 

Yoni De Munter 0478/012.318 

Fré Beeckman 0477/689.346 

verkenners@ardu.be 
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