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BLAUWE WIMPEL 

     Jaargang 2022 – 2023     

JANUARI-FEBRUARI 
 

Tweemaandelijks overzicht van de activiteiten van den 30ste Sint- Theresia, 
de meisjesscouts van den Elsdonk! 

 

 

 

 
 

 

 



15/01
Geen vergadering

22/01
Speeltuinentocht
9:30u - 12:00u

29/01

Geen vergadering

05/02

Klassiekers
9:30u - 12:00u

19/02

 Valentijnsvergadering

10:00u - 12:00u!!!

12/02
   
Knutselvergadering
          9:30u - 12:00u

26/02
Groot spel

9:30u - 12:00u

08/01
Geen verGaderinG
(kerstvakantie)



zondag 15 januari zondag 22 januari

zondag 29 januari zondag 5 februari
zondag 12 februari zondag 19 februari 

zondag 8 januari

zondag 26 februari

Speeltuinentocht 

Geen vergadering :(

De leiding heeft
examens

Klassiekers

Geen vergadering :(

De leiding heeft

examens

Valentijns
vergadering Schattenjacht

vergadering

Stratego vergadering 
!!! In de Edegemse bergen !!!

Clean the world



 

Dag liefste Joka’s,  

Hopelijk hebben jullie genoten van de kerstvakantie en 
hebben jullie veel zin in het nieuwe jaar 2023! Hieronder 
vinden jullie de planning voor de komende twee maanden.  

Laat zeker weten als je naar de vergadering komt.  

Tot dan!  

 

13/01: 19u30-21u30 schaatsen  

Joepiee schaatsen! We spreken af aan de 

ingang van schaatsbaan Antarctica te Wilrijk. 

Vergeet zeker geen handschoenen, dikke 

sokken en een centje (waarover meer info later).  

 

22/01:  geen vergadering  

De leiding heeft helaas examens.      Jullie mogen nog een 

keertje uitslapen.  

 

27/01: 19u30-21u30 kampvuur!  

Trek een warme jas aan want vandaag maken we een 

kampvuur!  



 

05/01: geen vergadering  

De leiding heeft helaas nog steeds examens     . Lekker 

uitslapen voor jullie dus!  

 

12/02: 9u30-12u verrassingsvergadering!  

Ook zo benieuwd? Zeker komen dan!   

 

19/02: 9u30-12u wieltjesvergadering 

Breng je favoriete attribuut op wieltjes mee!  

 

26/02: 9u30-12u één tegen allen  

Vandaag werken we samen! Team work makes 

the dream work!  

 

Dikke kussen en knuffels,  

Lise, Co en Margaux 

 

 



 

 

 

 

Vrijdag 13/01  

Strek maar alvast je benen want deze vrijdag gaan we schaatsen! We spreken samen met de 

Joka’s en Gidsen af aan het ijsstadion Antarctica (Moerelei 121, 2610 Wilrijk). Jullie worden 

verwacht van 19u30 en de vergadering zal duren tot 21u30! Vergeet jullie zeker niet 

warm genoeg aan te kleden en handschoenen aan te doen! Verdere info volgt nog in een 

mail die de ouders binnenkort zullen ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 22/01 

Deze week hebben jullie geen vergadering omdat de leiding druk bezig is met studeren voor 

de examens ☹  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vrijdag 27/01 

Deze vrijdag gaan we nog is een goede chillsessie houden rond het kampvuur met alle grote 

takken ! Jullie worden verwacht op Den 30 van 19u30 tot 21u30 en warm jullie stembanden 

alvast maar op. 

 

 

 

zondag 5/2  

Weer een ochtend dat jullie lekker lang kunnen uitslapen want de leiding is nogsteeds bezig 

met examens ☹☹☹ 

 

  

Zondag 12/2    9u30-12u 

Verassingsvergadering  (Deze keer is het echt geen 

techniekenvergadering we beloven het hahahaha)  

 

 

 

 



 

 

 

Zondag 19/02   9u30-12u 

Vinden jullie ook niet dat ons lokaal er heel ouderwets en 2022 uiziet? Misschien word het is 

tijd voor ons om het is te pimpen?! Als jullie zelf iets leuk hebben om op te hangen mag je 

dat zeker meebrengen! 

 

 

 

 

Zondag 26/02    9u30-12u 

Na deze weeral vermoeiende schoolweek vinden we het tijd dat we ons is verwennen met 

een welness-day! Kom gekleed in jullie meest comfy outfit en neem jullie make-up, skincare, 

gezichtsmaskertjes en haarproducten mee. 

 



 

Liefste Gidsen,  

Alweer een nieuwe Blauwe Wimpel ! Door de leiding hun examens hebben jullie alvast geen 

vergadering op Zondag 22/01/23 en op Zondag 05/02/23. Lekker uitslapen dus       

 

Meer info volgt via mail ! 

SCHAATSEN 

vrijdag 13/01/23 – 19u30 tot 21u30 

 



 

 

 

 

 

 

KAMPVUUR  

vrijdag 27/01/23 – 19u30 tot 21u30 

 

 



 

 

 

 

 

LOVE IS IN THE AIR  

zondag 12/02/23 – 9u30 tot 12u 

 



 

 

 

 

 

WELLNESS  

zondag 19/02/23 – 9u30 tot 12u 

 



 

Zo, dit was het dan weer voor de volgende 2 maanden vol met scoutsplezier !  

WE <3 YOU  

De Gidsenleiding xoxo 

( Ps : als je niet kan komen naar een vergadering, laat het ons tijdig weten ! ) 

CASINO  

vrijdag 24/02/23 – 20u tot 22u  

 



LEIDINGSBOEKJE

2022 – 2023

Overzicht van alle leiding 

per tak voor het scoutsjaar 

2022 - 2023



Kapoenenlied

Wij zijn de kapoenen, maken altijd 

veel plezier. 

Elke zondagmorgen komen wij naar 

hier. 

Boeba boeba Groene trui en bruine das

Boeba boeba en beginnen maar …

Contact: kapoenen@30ste.be



Totem: Noorderlichtblauwe 

Joviale Ringstaartmaki

Geboortedatum: 25/02/2004

Studie: 1e jaar industrieel 

ingenieur chemie

Hobby’s: scouts en zeilen

Leukste scoutsherinnering: 

jaarmarkt 2021

E-mail: daan.dumez@me.com

Totem: Admirabele Koi

Geboortedatum: 05/03/2002

Studie: interieurvormgeving

Hobby’s: scouts en hockey

Leukste scoutsherinnering: 

grootkamp 2022

E-mail: 

kyra.nauwelaerts@gmail.com

Kyra Nauwelaerts

Daan Dumez



Totem: Ochtendstondroze

Krachtige Strigo

Geboortedatum: 15/10/2004

Studie: psychologie

Hobby’s: hockey, afspreken met 

vrienden en scouts

Leukste scoutsherinnering: het hele 

jinjaar

Totem: Matchagroen Charmant 

Stokstaartje

Geboortedatum: 06/10/2004

Studie: beginnen aan 1e jaar 

rechten

Hobby’s: scouts, tennis en 

afspreken met vrienden

Leukste scoutsherinnering: de 

jinreis naar Tsjechië

Charlotte Leclercq

Lisa Vanthournout



Kabouterlied

Een bruine muts, 

soms krullend haar 

2 oogjes kijken hel en klaar 

een rode mond 

2 wangen rond 

die blozen, ’t is gezond. (2x) 

Een kakikleed, een bruine das 

2 kousjes goed voor de was. 

Wie raadt er wat dit allemaal is? 

Je weet wel wat het is. 

Want dat zijn wij, kabouters 

blij. 

Wij zingen, dansen in de rij. 

Wij werken graag. 

Wij staan steeds klaar. 

Wij doen ons beste best. (2x)

Contact: kabouters@30ste.be



Milan Dillen

Totem: Kosmospaarse

Verrassende Kulungu

Geboortedatum: 11/06/2004

Studie: Burgerlijk ingenieur

Hobby’s: voetbal en scouts 

Leukste scoutsherinnering: 

jinkamp in Tsjechië

Marie Schrooten

Totem: Lotusbloemgele
Dromerige Lepelaar

Geboortedatum: 04/06/2003
Studie: rechten

Hobby’s: scouts, voetbal, 

lopen, fietsen en 

mountainbiken
Leukste scoutsherinnering: 
elke vettige

vergadering



Totem: Pepermuntgroene 

Montere Streepmuis

Geboortedatum: 

13/07/2004

Studie: 

sportwetenschappen

Hobby's: dansen en scouts

Leukste scoutsherinnering: 

jinkamp 2022

Totem: Jadegroene Openhartige 

Chinchilla

Geboortedatum: 16/12/2004

Studie: Sociaal Economische 

Wetenschappen

Hobby’s: tennis, turnen, surfen 

en scouts :))

Leukste scoutsherinnering: het 

bezoek aan Praag tijdens het 

jinkamp

Malena Vlieghe

Janne Van Hooydonk



Jokalied

De joka’s fier de joka’s blij. 

Wij trekken samen zij aan zij, 

Wij dromen steeds van ‘t stille 

vuur, 

het grote avontuur (2x) 

En roept de leiding ‘Kom eens 

hier’, 

dan staken wij al ons getier 

en luisteren naar een boeiend spel 

en spelen ‘t goed en wel 

Want dat zijn wij 

De joka’s blij 

Wij trekken samen zij aan zij 

Wij dromen steeds van ’t stille 

vuur 

Het grote avontuur (2x)

Contact: jokas@30ste.be



Totem: Saguarogroene

Expressieve Wasbeer 

Geboortedatum: 08/02/2002

Studie: criminologie 

Hobby’s: reisjes maken, lekker 

eten en natuurlijk scouts!! 

Leukste scoutsherinnering: op 

kamp in het zonnetje liggen en 

buikpijn krijgen van het lachen :p

Totem: Vuurvlieggroen 

Hartstochtelijk Stokstaartje

Geboortedatum: 14/05/2002

Studie: criminologie

Hobby’s: scouts

Leukste scoutsherinnering: Na het 

24uren-spel samen kijken naar de 

opkomende zon 

Lise Jonas 

Co Laureyssens 



Totem: Boreaalgroene Pittige 

Steenbok 

Geboortedatum: 28/05/2002 

Studie: geneeskunde 

Hobby’s: scouts 

Leukste scoutsherinnering: met zijn 

allen aan het kampvuur liedjes 

zingen terwijl er gitaar werd 

gespeeld

Margaux Lescouhier



Jonggidsenlied

Een ster in de verte, 

een schip op de baren. 

Het doel is nog ver, 

en de stormen zijn zwaar. 

Wie waagt er de tocht, 

wie trotseert de gevaren. 

Een ster wenkt ons toe, 

onze toekomst is daar. 

Haajo, haajo, hajo hajo hajo ho, 

haajo, hajo ho haajo

Hajo hajo hajo, haajo haajo...

Contact: jonggidsen@30ste.be



Totem: Magnoliaroze Amicale Gier

Geboortedatum: 23/11/2000

Studie: master 

geneesmiddelenontwikkeling -

apotheker

Hobby’s: joggen, afspreken met 

vrienden, …scouts!

Leukste scoutsherinnering: ‘s nachts 

vallende sterren zoeken aan een 

prachtige hemel

Totem: Ijskristalblauwe

Bewonderenswaardige Perdix

Geboortedatum: 14/08/2001

Studie: Taal- en Letterkunde voor de 

talen Frans en Spaans

Hobby’s: scouts, pianoles, lezen & 

afspreken met vrienden

Leukste scoutsherinnering: samen 

dansen, zingen en kampvuur maken 

op bonte avond met de leden op de 

2 kampen in 2022

Eléonore Leclercq

Janneke Vermeulen



Totem: Vuurgensteroranje 

Dartele Spitsvogel

Geboortedatum: 22/07/2002

Studie: 3e jaar orthopedagogie

Hobby: scouts

Leukste scoutsherinnering: 

watergevecht met de kabouters 

op kamp in 2022

Totem: Intergalactisch Goude 

Guitige Steenarend

Geboortedatum: 25/05/2002

Studie: professionele bachelor 

audiovisuele technieken

Hobby’s: Scouts natuurlijk, 

fitnessen, leuke dingen doen met 

vrienden!

Leukste scoutsherinnering: 

eigenlijk gewoon alles

Merel Rombeau

Mirte Roggeman



Gidsenlied

*Totemgekrijs*

Contact: gidsen@30ste.be



Totem: Atlantischblauwe

Verwonderde Orang-Oetan

Geboortedatum: 28/08/2000

Studie: international journalism

Hobby's: SCOUTS en afspreken 

met mijn vrienden !

Leukste scoutsherinnering: de 

vrienden die ik heb gemaakt 

voor het leven !

Totem: Passievruchtgele

Ontwapenende Dolfijn

Geboortedatum: 28/02/2001

Studie: maatschappelijk werk

Hobby’s: scouts, cake en 

koekskes bakken

Leukste scoutsherinnering: het 

grote kampvuur op de laatste 

avond van de joka’s

Noor Rombeau

Charlotte Boel



Totem:

Aconitifoliumgroene

Verrassende 

Steppelemming

Geboortedatum: 

06/07/2001

Studie: zoekende

Hobby’s: scouts, 

snowboard, kitesurf en 

thaibox

Leukste scoutsherinnering:

buitenlands kamp!!

E-mail: 

lenirut1@gmail.com

Leni Rutten



Totem: Zilverspargruune

Pientere Kapucijnaap 

Geboortedatum: 29/05/2000

Studie: bio-ingenieur

Hobby’s: scouts, lopen, 

klimmen,...

Leukste scoutsherinnering: het 

genot van een zelfgemaakte, 

in de pan gebakken, op 

houtvuur gestookte en in de 

rivier(a.k.a. jacuzzi')-

opgegeten croque monsieur 

op giverkamp. 's anderdaags 

gevolgd door een even 

genotsvolle ontlading ervan 

op een perfect gesjorde hudo

Daan Troubleyn



Totem: Koperoranje 

Sprankelende 

Secretarisvogel 

Geboortedatum: 23/06/2000

Studie: filmstudies 

Hobby’s: scouts en dansen

Leukste scoutsherinnering: 

zwemmen in Bohinj

Totem: Woestijnzandgele

Levenslustige Stekelstaartzwaluw

Geboortedatum: 05/06/2000

Studie: rechten 

Hobby’s: scouts, hockey en 

genieten van de zon 

Leukste scoutsherinnering: 

buitenlands kamp met de gidsen 

in Remiremont

Bo Dumez

Yasmine Van Damme 



Totem: Cantaloupeoranje 

Pittige Kwikstaart 

Geboortedatum: 01/12/2000

Studie: werkstudent - Banaba

Autismespectrumstoornissen 

Hobby’s: scouts en afspreken 

met vrienden Leukste

scoutsherinnering: mijn laatste 

3-daagse als giver

Totem: Neongele Goedgeluimde 

Kraanvogel 

Geboortedatum: 07/07/2000 

Studie: toegepaste informatica 

Hobby’s: scoutsen

Leukste scoutsherinnering: 

skoutsen in de ardennen

Tobias Borghgraef

Amelie Boudewijns 



Totem: Mirtilleblauwe

Schrandere Sifaka

Geboortedatum: 27/12/2000

Studie: bio-Ingenieur 

Hobby’s: skiën, mountainbiken, 

padel Leukste 

scoutsherinnering: trekkamp 

met vks in de vogezen

Xander Van Noten





Leni Rutten Charlotte Boel 

Lise Jonas Margaux Lescouhier

Contact: groepsleiding@30ste.be




