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De groepsleiding  
 

Voorwoord   

Terugblikken & programma!   
 

Beste leden 

Beste ouders 

Als een trein… Zo verliepen de eerste weken 

van ons scoutsjaar. We beleefden samen al heel 

wat scoutsavonturen en we zijn niet van plan om 

daarmee te stoppen. In dit tweede Artuutje 

kijken we even terug, maar vooral vooruit, want 

er staat nog heel wat ander moois op het 

programma. Ontdek het hier! 

Mandarijnen! Op, op, alles is op!  

Zoals je misschien wel hebt horen waaien 

bezorgden we vorige week heel Mariakerke een 

jaarvoorraad aan mandarijnen, en ja, ze vlogen 

(figuurlijk) de deur uit. Deze overheerlijke, 

lekker sappige oranje bollen brachten ons een 

mooi centje op voor materiaal en activiteiten 

van komende tijd, maar ook heel veel plezier. 

Nog eens bedankt aan iedereen die klaarstond 

om alle mandarijnen met de bijhorende 

kinderen richting de juiste locaties te voeren. 

Ook een dikke merci aan Sarah en Els voor de 

overheerlijke soep! Maar goed, wij hebben 

genoeg mandarijnen gezien voor dit jaar. Tot 

volgend jaar!        

Avondvergaderingeuh!! 

De kerstvakantie komt dichterbij, en dat 

betekent dat er opnieuw enkele festiviteiten op 

het programma staan voor de studerende jeugd: 

de examens! In december en januari schakelen 

we daarom over op avondvergaderingen. Zo 

maken we in december de activiteiten 

toegankelijker voor de jongverkenners en 

verkenners – twee uurtjes pauze op 

vrijdagavond vallen misschien beter in te 

plannen dan de volledige 3,5 op 

zondagnamiddag. In januari zorgen ze er dan 

weer voor dat de studerende leiding nog steeds 

epische activiteiten kan voorzien tussen het 

blokken en examens maken door. We weten 

dat dit niet voor elke gezinsplanning haalbaar is, 

dus geen probleem mocht je komende weken 

wat minder present kunnen staan. Vanaf 5 

februari zijn we er gewoon weer terug op 

zondag. 

Hij komt, hij komt … 

Naar goede gewoonte brengt de Sint natuurlijk 

ook alle lieve kapoenen en welpen van Ardu 

een bezoekje. Ondanks zijn drukke agenda 

maakt hij graag nog een gaatje vrij voor hen op 

zondag 4 december. Zij hebben die dag dus nog 

één keer vergadering op zondag; hun 

vrijdagavondvergaderingen beginnen pas vanaf 

9 december. De uitgebreide kalender alsook de 

specifieke starturen van de avondvergaderingen 

vind je per tak verder in deze krant. 

 

 

 

 

 

Winter(B)ardu  

Op 16 en 17 december, telkens vanaf 16h, verwelkomen wij jullie graag op een nieuwe editie van 

Winterbardu. Ons winterevenement is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in 

Mariakerke, dé ideale gelegenheid om met buren, vrienden, collega’s en familie de kerstperiode 

ludiek in te duiken. Vanzelfsprekend zorgen wij voor diverse snacks, warme & koude dranken en 

een knetterend haardvuur... Wat wil een mens nog meer? 

Nog meer winterfun! 

Na een korte coronapauze vorig jaar, koppelen we dit jaar opnieuw een uitstap aan het 

winterbardu-weekend. Op zaterdag 17 december trekken we er al van ’s morgens op uit. Naar 

waar? Dat is nog eventjes een verrassing. Rond een uur of 5 - 6 zijn we dan terug aan het lokaal, 

waarna je nog even kunt blijven plakken in of rond ons winterdorp.  Sowieso iets wat je niet wilt 

missen, dus duid die dag alvast aan in je agenda! Volgende week komt meer info over de 

bestemming, inschrijven, uurregeling… jullie richting uit. Spannend hè! 

 

 

  

 

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. 

Zit je met vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via groepsleiding@ardu.be, of bel 

ons op één van onderstaande nummers. 

 

Winterbardu uitstap 17 december 

Winterbardu 16 – 17 december 

Ontbijt 14 mei 

Weekends Informatie volgt nog Robin Maes 0472/170.552 

Kapoenen en 

Welpenkamp 

4 – 10 juli Yoni De Munter 0478/012.318 

Wolven, 

jongverkenner en 

Verkennerkamp 

5 – 15 juli  Lucas 

Bourguillioen 

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 

We zijn ondertussen al bijna twee maand 

verder en hebben er reeds super toffe 

vergaderingen opzitten. Vorige week was 

de mandarijnenslag en via deze weg willen 

wij toch nog even benadrukken dat wij alle 

hulp van zowel de ouders als de leden ten 

zeerste appreciëren. Samen vormen wij 

een sterk team!  

Voor de komende vergaderingen zal er 

een kleine verandering zijn. Zo schakelen 

wij binnenkort over op 

avondvergaderingen doordat de leiding in 

de examenperiode komt. De allereerste 

avondvergadering zal op 9 december zijn 

en deze avondvergaderingen zullen steeds 

doorgaan van 18u tot 20u. De 

vergaderingen daarvoor zullen nog steeds 

plaatsvinden op zondag, zoals gewoonlijk. 

In onderstaande kalender staat ook 

duidelijk welke datums op het programma 

staan. 

Spannend nieuws… Binnenkort gaan wij 

ook op uitstap! Op 17 december gaan we 

met de hele scouts een hele dag op onze 

winter-uitstap, wat dit concreet inhoudt 

zult u binnenkort meer informatie 

overkrijgen dus houd uw mailbox en de 

kapoenen-whatsappgroep goed in de 

gaten! 

Naast de uitstap voor de leden is er 

uiteraard ook aan de ouders gedacht… Zo 

organiseren wij het weekend van 16 & 17 

december onze Winterbardu (wat dus 

samenvalt met de uitstap). Dit vindt plaats 

op het lokaal en hier kan je aan een 

gezellig vuurtje samenkomen voor een 

drankje en een hapje! Ik spoor jullie dus 

zeker aan om te komen! 

Stevige linker, 

De kapoenenleiding 

 

Kalender  

- Zondag 27 November: WK-

vergadering 

- Zondag 4 December: De 

Sinterklaas-vergadering 

- Vrijdag 9 December 18u-20u: 

Avondvergadering 

- Zaterdag 17 December: 

Winterbardu-uitstap 

- Vrijdag 23 December 18u-20u: 

Avondvergadering 

- Vrijdag 6 Januari 18u-20u: 

Avondvergadering 

- Zaterdag 14 Januari: Gouwfilm 

- Vrijdag 20 Januari 18u-20u: 

Avondvergadering 

- Vrijdag 27 Januari 18u-20u: 

Avondvergadering 

- Zondag 5 februari: Vergadering 

Contact 

Voor vragen kunt u steeds mailen naar 

kapoenen@ardu.be of een berichtje sturen in 

de whatsappgroep.  

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 
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De spelletjeshoek  
Teken, kleur of los onderstaande spelletjes op!  
Je eigen stoomboot maken! 

De sint komt er bijna aan… Hij zal toekomen met de stoomboot, is het dan geen idee dat jullie ook een stoomboot hebben? Volg deze 

stappen om jouw eigen stoomboot te maken! 

Natuurlijk hebben we hier eerst allerlei materiaal voor nodig… 

- Een lege eieren doos 

- Een keukenrol 

- Gekleurd papier 

- Verf 

- Een schaar 

- Lijm 

- Een stukje touw 

- Watten  

Stappenplan: 

1. Knip het deksel van de eieren doos. Gooi het deksel niet weg, dat kan je later nog gebruiken. 

2. Beschilder de eieren doos en de keukenrol in je favoriete kleuren. 

3. Terwijl de eieren doos en keukenrol drogen, knip je driehoekjes uit het deksel. Versier ze zoals je zelf wilt, ze vormen straks een 

kleurrijke slinger. 

4. Plaats de keukenrol in het midden van de doos en plak hem vast. Je schoorsteen is klaar! 

5. Plak de driehoekige vlaggetjes aan het touwtje en span de slinger tussen de schoorsteen en de voor- of achterkant van de eieren 

doos. 

6. Wil je je boot helemaal tot leven brengen? Trek dan enkele watten uit elkaar en plaats die op de keukenrol voor meer rook. 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zweedse kinderpuzzel 

Kan jij deze Zweedse kinderpuzzel oplossen? Kijk goed naar de vragen en vul het antwoord in de hokjes in. Als de puzzel volledig 

ingevuld is, kan je het woord proberen maken met de letters in de cirkel en starten met nummertje 1 natuurlijk! 

Veel puzzelplezier! 
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 Speel zelfgemaakte bowling! 

1. Drink zeer veel melk zodat je goed groeit en veel melkflessen hebt 

2. Vervolgens ga je de lege flessen bijhouden en uitkuisen 

3. Zodra je 10 flessen hebt kan je met een tennisbal zelf beginnen bowlen wanneer je maar wilt        

 

 

Vind jij alle zaken die sinterklaas tot sinterklaas 

maken? Zoek de woorden in onderstaande puzzel!  

 

Alle ballonnen zitten in de knoop! Weet jij welke 

ballon bij welke leider hoort? 

 

 

 

 

Kleur de 

kleurplaat in! 
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De welpenleiding  
 

Voorwoord  
Belangrijke info en data  

Beste ouders en welpen 

 

Het scoutsjaar is ondertussen al 2 

maanden ver en ieder keer opnieuw 

maken we er leuke zondagmiddagen van. 

Afgelopen zondag stonden velen van jullie 

paraat tijdens onze jaarlijkse 

mandarijnenslag, waarvoor wij jullie 

enorm dankbaar zijn. Ook jullie ouders 

die een zakje kochten of ons naar de 

verschillende locaties brachten, wensen wij 

te bedanken.  

 

Binnenkort zal jullie wekelijkse 

scoutsactiviteit er een beetje anders uitzien 

want de leiding schakelt namelijk over in 

examenmodus. Dit wil zeggen dat de 

vergaderingen vanaf 9 december door 

zullen gaan op vrijdag, dit telkens van 18u 

tot 20u.  

Het beloven zeker en vast even leuke 

vergaderingen te zijn als die op zondag en 

dit geeft ons ook de kans om eens wat 

activiteiten te doen die we op zondag niet 

kunnen. (Een spannend bosspel in het 

donker misschien? ☺)  

 

Daarnaast gaan we op zaterdag 17 

december met de volledige scoutsgroep  

op activiteit naar een tot op heden 

onbekende plek. Het belooft een heel 

leuke dag te worden en dus nodigen we 

jullie hier ook enorm graag voor uit. 

Verdere info over de activiteit wordt heel 

binnenkort gecommuniceerd.  

Uiteraard vergeten we de ouders ook niet 

in deze dagen voor kerst want naar 

jaarlijkse gewoonte organiseren wij op 16 

en 17 december onze fameuze 

WinterBardu. Hier kunnen zowel de 

leden als hun ouders terecht voor een 

hapje en een drankje.  

 Ik kijk er al naar uit om jullie op dit 

evenement te verwelkomen.  

 

Scouteske groet,  

De Welpenleiding 

 

 

 

 

Kalender 

- Zondag 27 November: B-post 

vergadering  

- Zondag 4 December: De 

Sinterklaas-vergadering 

- Vrijdag 9 December 18u-20u: 

Kapitein-haak -vergadering 

- Zaterdag 17 December: 

Winterbardu-uitstap 

- Vrijdag 23 December 18u-20u: 

Waar is de Kerstman-vergadering 

- Vrijdag 6 Januari 18u-20u:  

- Zaterdag 14 Januari: Gouwfilm 

- Vrijdag 20 Januari 18u-20u: Het 

labyrint der weerwolven 

- Vrijdag 27 Januari 18u-20u: Wie-

is-het-vergadering 

- Zondag 5 februari: Hoe-trein-je-

een-welp-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.  

Ook zijn wij van plan om een 

WhatsAppgroep op te richten waarbij 

zowel ouders als leiding op een snelle en 

efficiënte manier kunnen communiceren.  

Deze groep is uiteraard niet verplicht en 

duidelijke regels zullen vooraf worden 

gecommuniceerd.  

De uitnodiging en verdere info over deze 

groep volgen deze week per mail.  

Léon De 

Paepe 

(takleider) 

Kaa 0485/924.452 

Robin Maes Rama 0472/170.552 

Gilles Van 

Herreweghe 

Oe 0476/906.311 
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De spelletjeshoek  
Teken, kleur of los onderstaande spelletjes op!  
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Oh nee! Rama morste zijn sapje multi over 

zijn net ingevulde Sudoku!! 

Kun jij hem helpen met oplossing terug te 

vinden?  

De bedoeling is alle lege hokjes in te vullen 

met het juiste cijfer, zodat in elke rij 

(horizontaal) en kolom (verticaal) de cijfers 1 

tot en met 6 precies één keer voorkomen, 

maar ook in elke rechthoek van 2 bij 3 

hokjes. 

Succes! 
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De wolvenleiding  
 

Voorwoord  
Belangrijke info en data  

Beste wolven en ouders 

De eerste vergaderingen zitten er alweer 

op. Hopelijk hebben jullie je al wat 

geamuseerd, maar geen paniek er staan 

ons nog veel leuke vergaderingen te 

wachten. We hopen ondertussen dat 

iedereen zijn/haar draai al wat heeft 

gevonden. Niet enkel staan er ons 

vergaderingen te wachten maar we 

beginnen ook stilaan te kijken naar ons 

weekend. Ons weekend gaat door tussen 

3-5 maart, houd dit weekend dus zeker 

vrij! Verdere informatie volgt nog.  

Binnenkort heeft de leiding examens, dit 

wil zeggen dat we overschakelen naar 

avondvergaderingen. In plaats van zondag 

hebben we binnenkort dus vrijdagavond 

vergadering. Dit is enkel in de maanden 

december en januari. De wolven worden 

dus elke vrijdag tussen 19u en 21u 

verwacht. De exacte data kan je terug 

vinden in deze scoutskrant. 

Ondertussen wordt onze whatsappgroep 

ook al goed gebruikt, alhoewel wij dit iets 

anders voor ogen hadden. Zo dient deze 

groep eerder voor de leiding om 

belangrijke boodschappen mee te delen. 

Zo wordt er niet verwacht dat elke ouder 

hier laat weten of de zoon of dochter al 

dan niet aanwezig zal zijn. Dus gelieve 

voor individuele berichten ons toch 

persoonlijk te contacteren of een mail te 

sturen naar wolven@ardu.be. Alvast 

bedankt voor het begrip. 

Tot volgende week! 

Stevige linker, de wolvenleiding 

 

Kalender 

- 27 november: Is de aarde rond? 

Vergadering  

- 2 december: Nog 23 dagen tot kerst 

vergadering 

- 9 december: Maan smaakt naar kaas 

vergadering 

- 17 december: Pieeeeeeeuwwww 

vergadering 

- 23 december: Stille nacht vergadering 

- 6 januari: Pief Paf Boem vergadering 

- 14 januari: Gouwfilm 

- 20 januari: Allerslimste wolf 

vergadering 

- 27 januari: Glow in the dark 

vergadering 

- 5 februari: Back to basics vergadering 

 

Contact 

Voor vragen kunnen jullie altijd een mail 

sturen naar wolven@ardu.be of via 

onderstaande nummers.  

Yannis De 

Vidts 

(takleider) 

Totemloze 

Yannis 

0483 75 09 70 

Lucas 

Bourguillioe

n 

Gehechte 

Tapir 

0468 27 44 33 

Remco 

Dekeyzer 

Meelenven

de Caraya 

0475 40 83 83 

Vic 

Beeckman 

Goedlaches

e Fennek 

0478 67 68 75 
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De spelletjeshoek  
Teken, kleur of los onderstaande spelletjes op!  
 

Vriendschapsknoop: 

Een das knopen kan niet altijd gemakkelijk zijn, daarom kan je aan de hand van deze prentjes jouw das perfect knopen. (Deze knoop 

noemt de vriendschapsknoop omdat het eigenlijk de bedoeling is dat je dit bij 1 van je vrienden doet      ) 

 

RARARA Welke wolvenleider ben ik? 

Ik ben 20 jaar en geef al mijn 3
de

 jaar leiding hier in de scouts. Ik heb al elk jaar dat ik leiding geef bij een andere tak gestaan, 

beginnend bij de kapoenen. Als hobby’s hou ik me vooral bezig met de scouts en Kazou, maar wisten jullie dat ik vroeger basketbal 

speelde? Blaaspijpen kan ik zeer goed, zo kan ik zelfs met aardappelen heel hard schieten. De laatste tip is dat ik mijn enkel heb 

bezeert op het scoutsweekend, maar ik heb dat weekend wel doorgezet als een echte beer. 

Ik ben… 

Zoek de 20 verschillen kerstmiseditie 

Sommige familiefeesten kunnen best saai worden, deze zoekprent is dus ideaal tegen deze verveling       
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DE 

JONGVERKENNERS 
Artuutje 2 

De jongverkennerleiding  
 

Voorwoord  
Belangrijke info en data  

Beste JV’s 

Beste ouders 

 

De examens komen eraan dus dat 

betekend dat jullie zondagmiddag moeten 

studeren i.p.v. naar de vergadering te gaan. 

Maar geen paniek! De vergaderingen 

worden verplaatst naar vrijdagavond. Dus 

zeker afkomen voor een goede 

ontspanning tussen het schoolwerk door 

en dan kunnen we ons amuseren. 

Hopelijk hebben jullie ook de weg 

gevonden naar de whatsappgroep. We 

gaan deze zeker nog eens gebruiken. De 

avondvergaderingen zullen steeds 

doorgaan van 19u tot 21u. 

 

Verder willen wij ook even meedelen dat 

jullie allen welkom zijn op onze 

winterbardu aan ons lokaal op 16 en 17 

december. Hier kunt u opwarmen aan 

onze vuurschalen  met een drankje en 

hapje. 😊  

 

Stevige linker, 

De jongverkennerleiding 

 

Hoe ervaren ben jij als scouts? Weet je 

wat deze dingen zijn? Weet je niet direct 

wat deze dingen zijn? Geen probleeem, je 

komt ze wel nog tegen dit jaar.  

 

 

 

 

 

Kalender 

- Zondag 27 November: 

Vergadering 

- Zondag 2 December: 

Avondvergadering 

- Vrijdag 9 December 19u-21u: 

Avondvergadering 

- Zaterdag 17 December: 

Winterbardu-uitstap 

- Vrijdag 23 December 19u-21u: 

Avondvergadering 

- Vrijdag 6 Januari 19u-21u: 

Avondvergadering 

- Zaterdag 14 Januari: Gouwfilm 

- Vrijdag 20 Januari 19u-21u: 

Avondvergadering 

- Vrijdag 27 Januari 19u-21u: 

Avondvergadering 

- Zondag 5 februari: Vergadering 

 

Contact 

Jules Speeckaert 

(takleider) 

0476/811.987 

Jeroom Eelbode 0473/258.537 

Maarten De 

Meyer 

0480/690.250 

Yoran De 

Maertelaere 

0485/850.092 

 

Voor vragen kunt u ons ook contacteren 

via jongverkenners@ardu.be of via een 

berichtje in onze whatsappgroep.  
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De verkennerleiding  
 

Voorwoord   
Belangrijke info en data  

Beste verkenners en ouders, 

Het nieuwe scoutsjaar is al weer en paar 

maanden op gang getrokken met 

verschillende vergaderingen en kasacties. 

We willen jullie dan ook nog eens 

bedanken voor de massale opkomst bij de 

mandarijnenslag. Door al jullie harde 

labeur hebben we veel winst kunnen 

maken die we dan kunnen gebruiken voor 

zotte activiteiten en het kamp. MERCI! 

Nu de dagen weer korter worden en de 

leiding zich begint voor te bereiden voor 

hun examens, komen de 

avondvergaderingen er weer aan. De 

avondvergaderingen starten voor de 

verkenners vanaf vrijdag 2 december en 

gaan door van 19u tot 22u.  Deze 

avondvergaderingen zullen afgewisseld 

worden met nog andere activiteiten (zie 

kalender). 

Kijk zeker ook nog eens naar de website, 

de leiding heeft daar voor jullie nog een 

klein instructiefilmpje gemaakt: ‘Hoe doe 

ik een KiZiKa aan?’ 

Om af te sluiten nog even een praktische 

mededeling: bekijk zeker de whatsapp 

groep van de verkenners. Hierin zullen we 

als leiding zeggen of jullie een fiets/rugzak 

moet meenemen (wordt zeker 1 dag op 

voorhand gestuurd). Ook is het handig 

voor ons als je op voorhand in deze groep 

laat weten of je niet kan komen naar de 

vergadering. 

Met vriendelijke groeten, 

De verkenner leiding. 

Kalender 

- 27 november zondag vergadering  

- 2 december avondvergadering (hogere)  

- 9 december avondvergadering  

- 17 december uitstap winterbardu  

- 23 december avondvergadering  

- 6 Januari avondvergadering  

-14 Januari Gouwfilm  

-20 Januari avondvergadering  

-27 Januari avondvergadering  

-5 Februari  zondag vergadering 

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 
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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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