
 



 

Naam: Lukas 

Aantal jaren leiding: 1 

Totem: Amusante Chimpansee  

Favoriete gereedschap: koevoet 

Levensmotto: Je kunt het laten, je kunt het 

doen of je kunt het gewoon laten doen 

 

Naam: Hendrik 

Aantal jaren leiding: 1 

Totem: Vrijmoedig Golden Retriever 

Favoriete gereedschap: rolmeter 

Levensmotto: Alle mannen zijn gelijk maar 

alleen de beste werken in de bouw!! 

Ewa welpen! Omdat de huizenmarkt explodeert en de bouwgrond schaars is, hebben 

we besloten om zelf de handen uit de mouwen te steken en onze gereedschapskist 

boven te halen. We hebben zojuist een opdracht gekregen om de KSA-lokalen om te 

bouwen tot onze eigen luxeflats. Er is juist één probleem: we hebben een tekort aan 

mankracht. Enkel de sterkste en stoerste mannen kunnen deze taak voltooien, daarom 

dachten we onmiddellijk aan jullie. Hiervoor moeten jullie natuurlijk eerst worden 

opgeleid. MAAR geen stress, gelukkig hebben jullie de beste ploegbazen van het hele 

Waasland. Laat ons onszelf even voorstellen: 



 

Naam: Hasse 

Aantal jaren leiding: 1 

Totem: Doordachte Secretarisvogel 

Favoriete gereedschap: Bosch Professional 

GBH 2-26 F Boorhamer - 5 SDS-plus 5 

Levensmotto: Liever een gat in uw muur dan 

een muur in uw ... 

Naam: Dries 

Aantal jaren leiding: 2 

Totem: Ontvankelijke Arend 

Favoriete gereedschap: sloophamer 

Levensmotto: In den bouw doen wij niet aan 

levensmotto’s, enkel aan clichés 

 

Naam: Alexander 

Aantal jaren leiding: 1 

Totem: Schalkse Wolf 

Favoriete gereedschap: schroevendraaier 

Levensmotto: Een man zonder gereedschap is als  

fqsfqf soep zonder balletjes 

 

   



  

Naam: Stijn 

Aantal jaren leiding: 1 

Totem: Loszinnige Beermarter 

Favoriete gereedschap: Skatetool om mijn 

skateboard vast te zetten 

Levensmotto: Leef je droom, droom niet je leven... 

 

   

Naam: Sander 

Aantal jaren leiding: 2 

Totem: Daadkrachtige Carancho 

Favoriete gereedschap: vorkheftruck 

Levensmotto: Liever een gat in uw hand boren, 

dan een hand in uw gat       

 

   



 

10/09 Woeling en overgang (13u-17u): 

Na het versterken van ons team door ex-kapoenen, 

zullen we elkaar beter leren kennen en een goede 

groepssfeer opBOUWEN. Om te tonen dat we dit 

team waard zijn hebben wij een constructie 

gebouwd, aan jullie om hem goed te keuren. Kom 

massaal af!!! 

17/09 Bosspel (14u-17u): 

Om jullie zelf al een beetje te bewijzen, hebben wij 

een mooi stuk bouwgrond voorzien in het bos 

waarop jullie zelf iets kunnen creëren. Tijdens het 

spel komen jullie kwaliteiten als beiren zeker van 

(water)pas. 

24/09 Dorpsspel (14u-17u): 

We trekken naar de stad, de place to be om gebouwen 

te bewonderen. Bij dit spel zullen jullie gebruik moeten 

maken van jullie oriëntatievaardigheden, deze zijn 

altijd handig voor wanneer de klant een zuid gerichte 

tuin vraagt. Vind allemaal de weg naar het scoutshuis 

en dan zijn jullie genoeg opgewarmd om dit spel tot 

een goed einde te brengen. Kom allemaal in 

bouwvakkerskleren. 

1/10 Puttengraafspel (14u-17u): 

Een stevig huis begint bij een goede fundering, daarom 

zullen jullie vandaag lekker in de grond zitten. Jullie 

behendigheid met een schop zullen jullie vandaag 

goed kunnen gebruiken. Kom dus zeker naar de scouts 

voor een van de leukste spellen van het jaar! 



 

8/10 Woudloperskeuken (10u-13u): 

Wij als bouwvakkers eten normaal onze bokes met 

choco tijdens de schaftijd, maar afwisseling kan nooit 

kwaad. Van al dat klussen krijg je natuurlijk honger, 

breng daarom allemaal jullie beste vleesjes en 

groentjes mee en laat ons genieten van een stevige 

maaltijd! 

15/10 Leidingsweekend/bouwverlof: GEEN VERGADERING 

Echte werkmensen hebben natuurlijk ook al eens een pauze 

nodig. Wij gaan ons voorbereiden op de volgende grote klus 

door eens goed uit te rusten (dit doen we natuurlijk niet 

tijdens de werkuren). Neem dus een weekendje congé en 

dan zien we jullie volgende week terug voor een nieuwe klus. 

22/10 Rechtendoortocht (14u-17u): 

Wij als werkmannen zijn natuurlijk van niets bang, daarom 
zullen we vandaag Waasmunster doorkruisen in een lijn die 
even kaarsrecht is als de voorgevel van ons laatste huis. Doe 
zeker niet jullie mooiste kleren aan!  
PS: een extra paar kleren kan handig zijn. 

26-28/10 WEEKEND!!!!!: 
Nu dat jullie opgeleid zijn tot echte bouwvakkers kunnen we 
beginnen aan het echte werk. Hierbij hebben we alle 
ervaring nodig die we hebben opgedaan. Kom massaal af 
want dit weekend wil je echt niet missen. Extra informatie 
volgt!! 



 

Dit was het eerste spiespunt van het scoutsjaar, maar niet getreurd: er komen nog veel 
meer vergaderingen aan!! 
Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie ons altijd bereiken via whatsapp of via mail: 
welpen@scoutswaasmunster.be 
 
BELANGRIJK: 
• Altijd tijdig (ten laatste donderdagavond) verwittigen als je niet kan komen! 
• Graag in uniform komen: groene, bruine of beige kleding, hemd en das. Geen Jeans ! 
 
Enkele data voor in de agenda: 
• Spaghettiavond van JIN 2005: 22/10 
• Brunch: 20/11 
 
Een stevige (k)linker,  
Stijn, Hasse, Hendrik, Dries, Sander, Alexander en Lukas 


