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Scouts en Gidsen Loonbeek 
 

Sint-Jansbergsteenweg 39E, 3040 Loonbeek 
Elke zondag van 14u tot 17u voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar 

 
Zijn er vragen? Aarzel dan niet om ze te stellen! 

 

scoutsloonbeek@gmail.com 
Lieselore Eggerickx: +32470 23 17 45 

Thibault Dirickx: +32474 48 78 83 
Aram Lissens: +32468 23 78 09 

 
www.scoutsengidsenloonbeek.be 



COMMUNICATIE 
 
Takinformatie, o.a. over de planning van vergaderingen, wordt via mails door de 
takleiding meegedeeld. Enkel informatie i.v.m. grote activiteiten of evenementen zal 
door de groepsleiding worden doorgestuurd. Bij kleine problemen kan dus altijd de 
takleiding gecontacteerd worden. Indien de problemen echter van groter belang zijn, 
wordt best de groepsleiding op de hoogte gebracht. 
 
Daarnaast is ook onze website een schat aan informatie. Hier vindt u niet enkel een 
uitgebreide jaaragenda terug, maar ook de contactgegevens van alle leiding, extra info 
over uitstapjes en evenementen, inschrijvingsformulieren voor kampen en weekends, 
… Bekijk hem zeker eens: www.scoutsengidsenloonbeek.be 
 
Tot slot zijn we ook te vinden op sociale media! Like zeker onze facebookpagina: 
Scouts en Gidsen Loonbeek. Hierop krijg je veel foto’s en belangrijke mededelingen te 
zien, zoals voor grote algemene activiteiten. Sinds enkele jaren hebben we ook een 
instagrampagina: @scoutsloonbeek 
 
SCOUTSWERKING 
 
Totemisatie 
 

Dit is het krijgen van een totem tijdens de scoutsloopbaan en wordt gezien als een 
belangrijk moment binnen scouting. Dit gebeurt tijdens het kampvuur op het 
zomerkamp. Een scoutslid krijgt twee totems: een totem (als 1e jaar Jonggiver) en een 
voortotem (als 1e jaar Giver). De totem is de naam van een dier dat dezelfde 
eigenschappen heeft als de drager van deze totem. Een voortotem is een adjectief dat 
eigenlijk aanvullend is voor je totem, iets dat niet in je totem geschreven staat. 
 
 

Opening 
 

We openen elke zondag gezamenlijk om stipt 14u op de speelplaats van de school 
achter onze lokalen. Hierbij staan we dan allen in een vierkant met het gezicht naar het 
midden, onze benen open en onze handen achter onze rug. De groepsleiding zal de 
opening starten met de kreten. Bij het afroepen van de kreten gaat de linkervoet bij de 
rechtervoet aansluiten. 



Kreten 
 

Kapoenen  Een kapoen staat stevig in zijn – schoen 
Kawellen  Weer – wolf 
Joka’s   Plank – gas 
Jonggivers  Lelleke – trek 
Givers   Berke  houdt – stand 
Jin   Kanneke – Üres 
Leiding  Billie en – Bollie 
  

Geef acht voor de wet 
 

De opening gaat verder met ‘geef acht voor de wet’. De benen worden nu gesloten 
en de handen ontspannen naast het lichaam gehouden. De groepsleiding kiest elke 
week een ander lid uit de groep om zijn/haar wet op te zeggen. Het is dus van groot 
belang dat iedereen zijn/haar wet kent! 
 
Kapoenen 
Een kapoen staat stevig in zijn schoen. 
 Een kapoen is een echte kampioen. 
 
Kawellen 
Een kawel volgt een oude wolf.  
Een kawel is moedig en houdt vol. 
 
Joka’s 
Een joka leeft met open oog in Gods natuur. 
Een joka is een vriend voor allen en een broeder voor ieder ander scout. 
 
Jonggivers 
Een jonggiver is hoffelijk. 
Een jonggiver is sober en spaarzaam. 
Een jonggiver leeft met open oog in Gods natuur. 
Een jonggiver is een vriend voor allen en een broeder voor ieder ander scout. 
 
Givers 
Een giver is hoffelijk. 
Een giver is sober en spaarzaam. 
Een giver leeft met open oog in Gods natuur. 
Een giver is een vriend voor allen en een broeder voor ieder ander scout. 
 Een giver is fier en op zijn eer te vertrouwen. 
Een giver is trouw aan god en kerk, koning en vaderland. 
Een giver heeft tot plicht zich nuttig te maken en anderen te helpen.  
Een giver kan zonder tegenspreken gehoorzamen. 
Een giver glimlacht en zingt onder alle moeilijkheden.  
Een giver is rein in gedachte, woorden en daden. 



Na deze twee routines wordt de opening verdergezet door na te gaan of iedereen 
zijn/haar uniform aanheeft. Wie dit niet aanheeft, mag in het midden van de kring 
een liedje komen zingen. Ook laatkomers mogen meezingen. Tijdens de opening 
besteden we ook enige aandacht aan de jarigen onder ons. Diegenen die de week 
voordien jarig zijn geweest mogen in het midden komen staan en daar wordt dan 
luidkeels voor gezongen. 
 
We eindigen met de opening door kort te overlopen wat elke tak die vergadering 
gaat doen. Volledig afsluiten doen we met de kreten nogmaals af te roepen om dan 
te eindigen met de jaarkreet. Nadien mogen alle leden naar hun leiding en kunnen 
de activiteiten starten. 
De jaarkreet van dit jaar: DAS - GOESTING 
 
 
Sluiting 
 

De sluiting gebeurt per tak onderling en start door de kreten af te roepen, nadien 
wordt de scoutsvergadering overlopen door de leiding om vervolgens terug de 
kreten af te roepen. Om volledig af te sluiten passeren alle leden de leiding en geven 
elkaar de scoutsgroet. 
 
De leden worden dan opgehaald aan de scoutslokalen door de ouders. Als je  kind 
met een andere ouder of zelfstandig naar huis moet, gelieve dit op voorhand aan de 
takleiding mee te delen. 
 



UNIFORM 
 
Wie bij de Scouts en Gidsen komt, draagt een uniform. Ons uniform bestaat uit een 
das, hemd, t-shirt en een rok voor de meisjes of een korte broek voor de jongens. 
Vanaf de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie mag je een lange broek aandoen 
aangezien het te koud wordt voor een korte broek of rok. 
 
De das is uniek aan onze scouts. Deze zijn enkel te verkrijgen bij de leiding en kosten 
€5,00. Nieuwe leden krijgen één gratis bij de inschrijving. 
T-shirt is verplicht aan te kopen bij de leiding en kost €10,00. 
 
 
Wat dan met de rest van het uniform? 
 

We doen het al enkele jaren, maar niet iedereen weet het. Daarom melden we nog 
even dat we tweedehandsuniformen kopen en verkopen. (Deze voorraad is zeer 
miniem). Ben je uit je rok/broek gegroeid of heb je een nieuw hemd nodig? Dan kan 
je altijd bij ons even komen kijken of we je maatje hebben liggen. Voor €10,00 per 
stuk wordt het zelfs van jou. Je kan natuurlijk ook hemden of rokken bij ons 
binnenbrengen. Wij aanvaarden enkel stuks die nog in een behoorlijke staat zijn. 
Daar krijg je eveneens €10,00 voor. 
 
Kunnen wij je niet helpen? Dan kan je steeds terecht bij de Hopper. Dit is een 
scoutswinkel gelegen in Leuven. Als je daar wat koopt, vergeet dan zeker je lidkaart niet! 
Deze krijg je wanneer je inschrijving in orde is (november/december). 
 
 
 
Hopper Winkel Leuven 
 
Diestsevest 92A – 3000 Leuven 
Tel. 016 23 55 35 
winkel.leuven@hopper.be 
www.hopper.be/winkel 

Openingsuren 
Maandag en zondag: gesloten  
Dinsdag tot donderdag: 14:00-18:00 
Vrijdag en zaterdag: 10:00-12:30 l 13:30-18:00 



Kentekens 
Waar komen ze op het hemd? 
 
Niet alle kentekens zijn verplicht! Maar wanneer je ze toch aankoopt, moeten ze op de 
correcte manier op het hemd gevestigd worden. 
 
 

1. Het lintje België/Europa komt links 
       boven de borstzak 
 

2. Patrouillelinten komen aan de linker 
schouderklep 

 

3. Onder het patrouillelint draag je de 
Vlaamse Leeuw of een provincieschildje 
 

4. Het internationale kenteken komt in 
het midden van de bovenarm op de  
linkermouw 

 

5. Het belofteteken komt midden op de 
  linker borstzak 
 

6. Het takkenteken komt op de rechtermouw, onder het groepslintje 
Het takkenteken wordt gegeven wanneer men de belofte heeft afgelegd. De 
belofte gebeurt in het begin van het jaar op onze Scouttedag. Dit hoef je dus niet  aan 
te kopen! 

 

7. Het groepslintje komt onder de schoudernaad van de rechtermouw 
Het groepslintje krijg je zodra onze bestelling is aangekomen. Deze zullen in de loop 
van het jaar uitgedeeld worden per tak. 

 

8. Het jaarkenteken draag je rechts vooraan, net boven de borstzak 
Het jaarkenteken is elke jaar een nieuw teken en krijg je wanneer je bent ingeschreven 

 
 
Telkens je een nieuw jaarteken krijgt, haal je je oude van je hemd en bevestig je hem op 
de achterkant van je scoutshemd. Zo is er plaats voor een nieuw kenteken! 
 
LET OP: er wordt niet op de uniformen geschreven of getekend. Je mag enkel je totem 
op je hemd schrijven en/of tekenen 



BELANGRIJKE DATA 
 
Startdag 
 

Op zondag 2 oktober vindt onze startdag plaats. De kinderen genieten van hun eerste 
activiteit en de ouders kunnen bij de leiding terecht voor meer informatie 
over het nieuwe scoustjaar. 
 
Scouttedag! 
 

Op zondag 16 oktober houden we een echte ‘Scouttedag’. Alle nieuwe leden en de 
leden die van groep veranderen, zullen hun belofte afleggen en gedoopt worden. Je 
neemt best reserve kleren mee! Vergadering op de normale uren. 
 
Jinweekend 
 

De Jin trapt onmiddellijk het jaar af met een weekend! Ze zijn weg van 21 tot 23 oktober. 
 
Dag van de jeugdbeweging 
 

Vrijdag 21 oktober. Ben jij ook trots om een Scouts/Gids van Loonbeek te zijn? Voor één 
keertje mag je je uniform aantrekken richting school. Met de oudste takken spreken we 
‘s ochtends af in Leuven om van het scoutsontbijt te genieten. 
 
Restaurant 
 

Op zaterdag 19 en zondag 20 november vindt ons jaarlijks restaurant plaats in de zaal 
in Neerijse. Hier brengen we leden, ouders en oud-leiding samen om hen te laten 
genieten van de heerlijke kookkunsten van de leiding! 
 
Sinterklaasfeest 
 

Vrijdag 2 december passeert de Sint in onze scoutslokalen. Tijdens de kerstexamens 
vallen de vergadering op vrijdagen: van 19u-22u voor de joka’s, jonggivers, givers en 
jin. De kapoenen en kawellen hebben geen vrijdagvergaderingen meer! 
 
Kerstweekend 
 

Een jaarlijkse traditie waarbij we rond de kersperiode samenkomen een hele dag 
knotsgekke activiteiten doen rond kerstmis! Dit jaar gaat kerstweekend door op 
zaterdag 24 december. 
 
Driekoningenzingen 
 

Zondag 2 en maandag 3 januari van 13u-17u. 



Schaatsen 
 

Zondag 19 februari: de leiding is klaar met hun examens, tijd om er terug in te vliegen! 
We gaan schaatsen in Haasrode. Afspraak om 14u aan de schaatsbaan. Inschrijven 
bedraagt €5,00 en zal online gebeuren. De leden mogen worden opgehaald om 17u. 
Handschoenen en dikke kousen verplicht!  
 
Kapoewelleweekend 
 

De Kapoenen en Kawellen gaan op weekend van 3 tot 5 maart. 
 
Giverweekend 
 

De Givers gaan op weekend van 10 tot 12 maart. 
 
Jojoweekend 
 

De Jonggivers en joka’s gaan op weekend van 17 tot 19 maart. 
 
Leidingsweekend 
 

Het weekend van 21 tot 23 april is de leiding op leidingsweekend en is het geen 
vergadering. De leiding is het kamp dan aan het voorbereiden. 
 
Inschrijvingen kamp 
 

Op zondag 7 mei na de vergadering, om 17u starten de inschrijvingen van het kamp. 
 
Uitstap 
 

Op de laatste vergadering van het jaar, op zondag 14 mei, gaan we op daguitstap met 
heel de scouts! Dit is elk jaar iets anders.  
 
Groepskamp 
 

We gaan dit jaar op kamp naar Pelt 
12 juli: Vertrek leiding en Givers 
14 juli: Vertrek Jonggivers 
15 juli: Vertrek Joka’s 
16 juli: Vertrek Kapoenen en Kawellen 
23 juli: BEZOEKDAG 
 
Jinkamp 
Verdere info volgt! 
 
 
 
  



EN WIE IS MIJN LEIDING? 
 
Groepsleiding 
 

 

Aram Lissens   aramlissens@gmail.com  0468 23 78 09 
    De Wilderstraat 10   3040 Neerijse 
 
Lieselore Eggerickx  lieselore.eggerickx@gmail.com 0470 23 17 45 
    Nijvelsebaan 123   3040 Neerijse 
 
Thibault Dirickx  thibault.dirickx@gmail.com 0474 48 78 83 

Leuvensebaan 21   3040 Ottenburg 
 
Kapoenenleiding 
 
Aram Lissens   aramlissens@gmail.com  0468 23 78 09 
Takleider    De Wilderstraat 10   3040 Neerijse 
 
Heleen Eggerickx  heleen.eggerickx@gmail.com 0489 05 43 83 
    Nijvelsebaan 123   3040 Neerijse 
 
Sam Buyle   sambuyle@gmail.com  0497 92 96 56 
    Ridderstraat 33   3040 Neerijse 
 
Bo Van Geijs   bovangeijs@icloud.com  0472390179 
    Sint-Jansbergsteenweg 82  3040 Loonbeek 
 
Egor Weemaels  egor.weemaels@gmail.com 0498 71 43 09 
    Zagerijstraat 6    3040 Neerijse 
 
Miel Forier   miel@forier.be   0468 35 90 66 
    Kastanjekouter 4   3040 Loonbeek 
 
 
Kawellenleiding 
 
Thibault Dirickx  thibault.dirickx@gmail.com 0474 48 78 83 
Takleider   Leuvensebaan 21   3040 Ottenburg 
 
Thomas Deboel   thomas.deboel@outlook.com 0468 25 53 24 

Ganzemanstraat 16   3040 Neerijse 
 
Marjolein Helemans fijn.klein@gmail.com  0499 94 79 73 

Nijvelsebaan 131   3040 Neerijse 



 
Stan Peeters   stanpeeters4@gmail.com  0472 38 29 57 

Ridderstraat 11   3040 Neerijse 
 
Bavo Lissens   bavolissens@gmail.com  0468 29 68 51 

De Wilderstraat 10   3040 Neerijse 
 
Jokaleiding 

 
Anne Van Dyck  anne.vandyck2003@gmail.com 0489 48 34 59 
Takleider    Leuvensebaan 91   3040 Ottenburg 
 
Arne Hellemans  arne.hellemans123@gmail.com 0499 32 76 46 

Nijvelsebaan 131   3040 Neerijse 
 
Frank Arnalsteen  farnalsteen@gmail.com  0477 80 84 10 
    Nijvelsebaan 127   3040 Neerijse 

 
Alex Deboel   alex.deboel@outlook.com 0468 28 13 61 

Ganzemanstraat 16   3040 Neerijse 
 
Sam Lemmens  samlemmens303@gmail.com 0468 47 33 56 

Ridderstraat 16    3040 Neerijse 
 
Jonggiverleiding 
 
Liana Craps   liana.craps@hotmail.com  0474 13 34 69 
Takleider    Sint-jansbergsteenweg 57A 3040 Loonbeek 
 
Tristan Heremans  tristan.heremans@gmail.com 0470 52 39 91 
    Dorpsstraat 22   3040 Neerijse 
 
Jan Vuylsteke  jan.vuylsteke@gmail.com  0484 57 14 84 

Vranksberg 7   3040 Loonbeek 
 
Simon Decoster  simon.d.coster@gmail.com 0468 24 60 75 

Oudewaversebaan 28  3040 Sint-Agatha-Rode 
 
Lien Versichele  lien.versichele@gmail.com 0472 09 29 10 

Korenheide 9    3040 Loonbeek 
 
Ferre Heremans  ferreheremans001@gmail.com  0472 41 16 50 

Oude Waversebaan 8 3040  Sint-Agatha-Rode 
 
 



 
Giverleiding 
 
Lieselore Eggerickx  lieselore.eggerickx@gmail.com 0470 23 17 45 
Takleider    Nijvelsebaan 123   3040 Neerijse 
 
Lore Hermans  lore.hermans@hotmail.com 0484 69 18 75 

Voskapelstraat 11   3080 Tervuren 
 
Seppe Wittebols  seppewittebols@gmail.com 0468 20 86 02 

Speelbergstraat 25  3051 Sint-Joris-Weert 
 
Rune Laureyns  laureyns.rune@gmail.com  0460 95 87 21 
    Sint-Jansbergsteenweg 92 3040 Loonbeek 
 
Jasper Hermans  jasperhermans17@gmail.com 0489 99 92 92 
    Voskapelstraat 11   3080 Tervuren 
 
 
Jinleiding 
 
Alexander Apers  alexander.apers@hotmail.com 0487 96 02 65  
Takleider   Eygenstraat 17   3040 Neerijse 
 
Marte Forier   marte@forier.be   0479 19 82 86 
    Kastanjekouter 4   3040 Loonbeek 
 
Jonas Van Horssen  jonasv.h14@gmail.com  0493 57 82 21 

Tervuursesteenweg 562  3061 Leefdaal 
 
 
 


