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Kapoenen 
06/03 10u-12u30 Kookvergadering 

Na wat uitstel is de kookvergadering dan eindelijk daar! 

Ondertussen snappen jullie wel wat de bedoeling is: het 

lekkerste eten van Berchem maken en dan opsmikkelen! 

Vergeet zeker geen mooie koksmuts mee te brengen en 

eventueel nog wat koekjesvormen.  

 

13/03 10u-12u30 Estafette vergadering 

Deze week gaan we jullie uithoudingsvermogen eens 

testen! Welke kapoen deze zware proeven volledig zal doorstaan, is nog niet duidelijk… De 

snelste, de creatiefste, de sterkste doorzetter… Tijdens de estafette van vandaag zullen we 

zien wie van jullie dit wordt! Moge de beste winnen! 

 
 

 

18/03 tot 20/03 Groepsweekend 

Dit weekend gaan we eindelijk nog eens met de hele scouts gezellig op weekend. Meer info 

vinden jullie nog in de brief van het groepsweekend. Tot dan! 

 

 

27/03 10u-12u30 Speeltuinentocht 

Glijbanen, klimtuigen, kabelbanen… Allemaal 

goed gekende toestellen van een leuke 

speeltuin. Als kapoenen zijn jullie misschien wel 

de beste testers van de Berchemse speeltuinen 

die er zijn! Vandaag doen we een grote 

speeltuinentocht doorheen het Berchemse land! 

Smeer de benen maar al in, want het zal er 

stevig aan toe gaan! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

03/04 10u-12u30 Paas- en knutselvergadering 

Zoeken, zoeken, zoeken. Wij hebben gehoord dat de 

Paashaas vandaag bij ons eens een bezoekje wilde 

brengen. Hij zou misschien wel iets verstopt hebben 

voor ons… Om hem te bedanken zullen we daarna 

nog wat mooie kunstwerken maken! Als je nog wat 

knutselgerief hebt liggen thuis, dan mag je dat altijd 

meebrengen.  

 

10/03 Paasvakantie-geen vergadering 

Jullie leiding heeft nood aan een uitslaap dagje, dus vandaag is er geen 

vergadering! 

 

 

 

17/03 Pasen-geen vergadering 

Vandaag mogen jullie lekker paaseitjes gaan zoeken, want de Paashaas is weer druk bezig 

geweest vannacht. Dus doe maar goed jullie best. De leiding moet natuurlijk ook 

paaseitjes gaan zoeken. Dus jammer genoeg geen scouts vandaag. 

 

 

24/04 13u-16u Zwemmen  

Oh ja dat hebben jullie juist gelezen, vandaag gaan we 

zwemmen!! Jullie worden verwacht aan Sportoase 

Groot Schijn op de Ruggeveldlaan 488 om 13u, met 

zwemkledij, handdoek en €5 bij de hand. Om 16u is het 

zwemplezier al weer gedaan en mogen de ouders hun 

verzopen waterkiekjes weer terug komen halen. Kan 

jouw kapoen nog niet zwemmen, geef zeker ook 

zwembandjes mee!! 

 

 

 

01/05 Leidingsweekend-geen 

vergadering 

Dit weekend gaat de leiding op vormingsweekend om nog veel bij te leren! 

Wij hebben om de zoveel tijd nog eens nood aan wat bijscholing, om zo leuk 

mogelijke vergaderingen te maken voor jullie!  

 

 

 

 



08/05 10u-12u30 Shrek vergadering  

Shrek heeft onze 

hulp nodig. Er is 

namelijk iets 

hééééééél erg 

gebeurd. Lord 

Farquaad is Shrek 

weer aan het 

pesten. Dit is 

natuurlijk heel 

stout. Daarom gaan 

wij vandaag Lord 

Farquaad stoppen 

en straffen.  

P.S. misschien 

moeten jullie op 

voorhand de Shrek 

film bekijken om 

extra goed voorbereid te zijn. 

 

15/05 10u-12u30 Balsportenvergadering  

Wat hebben voetbal, basketbal, bowling en waterpolo met elkaar 

gemeen? Het zijn allemaal sporten die we vandaag kunnen doen, 

want vandaag spelen we balsporten!! Van golfballen tot yoga ballen, 

alle soorten komen vandaag aan bod.  

 

 

22/05 9u45-12u15 Klimvergadering 

Jullie mogen ons vandaag laten zien hoe een goede 

hangjongeren jullie zijn, want we gaan klimmen vandaag. 

We verwachten jullie massaal om 9u45 aan Klimzaal 

Wallstreet, Van Duyststraat 16, 2100 Antwerpen. 

Mama en papa mogen jullie om 12u15 terug komen halen 

aan ditzelfde adres. Doe allemaal sportieve kleren aan en 

neem zeker €5 en binnensportschoenen mee!! 

 

 

 

 

29/05 10u-12u30 Casino vergadering  

Roulette, toren van pisa, hoger lager en nog veel meer. Laat jij vanavond zien dat je het 

casino en je tegenspelers kan verslaan? Kom zeker in je mooiste kleren, want een casino is 

natuurlijk heel chique. Heb jij thuis ook nog een leuk spelletje staan? Dan mag je dit zeker 

mee nemen!  

 



 

05/06 10u-12u30 Risk vergadering 

Aanhoor! Aanhoor! Het Berchems leger heeft zeer dringend nieuwe 

soldaten nodig om deel te nemen aan de oorlog! Heel de wereld is 

helaas begonnen met vechten, maar wij gaan ervoor zorgen dat de 

vrede hersteld wordt! Kom zeker vandaag en laat zien wat je in je 

mars hebt! 

 

 

12/06 10u-12u30 De groothandel vergadering  

Deze zondag halen we de grootste kapitalisten in jullie naar boven! Weten jullie niet wat 

dat betekent? Geen nood! Het zal snel duidelijk worden tijdens de activiteit van vandaag! 

Vergeet zeker niet je beste smokkeltrucs mee te brengen, zodat de controleurs je niet te 

betrappen! Wie weet eindig jij wel met de grootste handel…  

 
 

 

19/06 10u-12u30 Piraten Vergadering 

Ahoi scheepsmaatjes, kapitein Blauwbaard heeft een schatkaart gevonden naar de 

GROOTSTE schat ooit. Hij heeft wel een klein probleempje: hij heeft geen bemanning om 

mee met hem en zijn schip op zoek te gaan naar de schat. Daarom heeft hij ons gevraagd 

om hem een handje te helpen. Kom dus allemaal in jullie stoerste piraten outfit om mee 

deze super coole schat te bemachtigen. 

 
 

 



19/06 19u30-20u30 Infoavond kamp voor ouders  

Het kamp komt er weeral met grote 

schreden aan en voor vele kapoenen 

is dit hun eerste scoutskamp. Om 

jullie wat meer uitleg te geven en 

jullie vragen te beantwoorden doen 

we daarom een infoavond. Jullie 

krijgen ook nog een kampbrief. Deze 

wordt via mail doorgestuurd en wordt 

ook op de facebook pagina gezet. 

 

 

26/06 10u-12u30 Waterspelletjes  

Door al dat warme en mooie weer moeten we ons een beetje afkoelen. Dus gaan we alle 

waterspelletjes op aarde spelen: waterballonen gevecht, om ter droogst.... neem dus zeker 

allemaal een waterpistool mee of iets om elkaar nat 

te kunnen maken. 

 

03/07 tot 10/07 Kapoenenkamp 

Het jaar zit er weeral op maar net nog niet want we gaan op kamp. Wij hebben er al zin in 

jullie waarschijnlijk ook en kunnen niet wachten om te vertrekken. Voor verdere info komt 

er nog een brief. Hopelijk allemaal tot op kamp!! 

Groetjes van jullie lieve leiding: Bento, Liam, Luna, Lennart, Wietse, Jan, Rafi, Tristan, 

Ruben en Kobe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps: Kleur deze tekening in voor een extra dessertje op kamp xoxo 

 



Wouters 
Zondag 6/3 10u – 12u30: marginale 

sportvergadering 

Vandaag gaan we sporten op de enige juiste 

manier. De meest marginale manier 

mogelijk. Trek dus zeker jullie meest foute 

outfit aan (zie foto voor inspiratie) en 

warm al jullie spieren alvast op, want het 

gaat intens worden.  

 

Zondag 13/3 10u – 12u30: 

klakkenbuizenvergadering 

Vandaag keren we terug naar onze originele roots en 

gaan we jagen op elkaar. Pak allemaal een mooie 

klakkenbuis mee en wat oud papier, goed 

gecamoufleerd komen kan ook geen kwaad!! 

 

 

Vrijdag 18/3 - Zondag 20/3: groepsweekend 

Jawel, het is weer tijd voor het leukste weekend van het jaar: het GROEPSWEEKEND!!!! 

Lees allemaal zeer aandachtig de weekendbrief voor meer informatie. 

 

Zondag 27/3 9u30 - 12u: 

zwemvergadering 

We gaan vandaag lekker 

plonsen in het water van 

zwembad Den Bessem.  We 

spreken af om 9u30 aan de 

ingang van het zwembad. 

Vergeet zeker niet jullie 

zwemzak en 2€.  

 

Zondag 3/4 10u – 12u30: 

filmvergadering 

Na al die actieve vergaderingen en het drukke weekend is het tijd om eens tot rust te 

komen. Neem vandaag lekker warme dekens mee (en 1 euro) dan zorgen wij voor een 

lekkere snack voor tussendoor! 

 

Zondag 10/4: paasvakantie 

Het is vakantie, yayyy!!! Maar daardoor helaas wel geen vergadering      (ohhh) 

Geniet van de welverdiende vakantie door lekker buiten te gaan spelen in het zonnetje of 

kruip gezellig binnen met warme dekens als het koud is. Veel plezier!! 

 



Zondag 17/4: paasvakantie 

Jammer genoeg nog altijd geen vergadering in de vakantie, maar volgende week staan we 

er alweer! Rust nog eens goed uit en spaar jullie krachten goed, want het zal niet 

makkelijk worden volgende week! Tot snel!!  

 

Zondag 24/4 10u – 12u30: 

wouters vs jonggivers 

Het moment is aangebroken… tijd 

om na die rustige vakantie weer 

eens terug actief te zijn! Vandaag 

gaan we bewijzen dat we beter zijn 

dan de jonggivers door een 

verpletterende prestatie neer te 

zetten! Goed uitslapen is dus de 

boodschap      

 

 

 

Vrijdag 29/4 - Zondag 1/5: LAW Geen vergadering 

Dit weekend is de leiding op weekend om betere leiding te worden. Vandaag mogen jullie 

allemaal dus lekker lang uitslapen, want het is geen vergadering vandaag. 

 

Zondag 8/5 10u – 12u30: het 

grote verfspel 

Maak jullie klaar voor het aller 

leukste, vuilste, kleurrijkste spel van 

het jaar!!!  

Neem allemaal kleren mee die lekker 

vuil mogen worden en laat het badje 

maar al lopen want jullie gaan enorm 

ranzig thuis komen!! 

Zaterdag 14/5 13u - 15u30: picknick  

Vandaag gaan we allemaal samen 

gezellig picknicken. De leiding gaat 

lekker eten voorzien, maar als jullie 

graag ook iets lekkers maken is dit 

zeker welkom. Een leuk picknick dekentje is ook zeer aan te raden. 

 

 

Zondag 22/5 10u – 12u30: wie is de mol? 

We hebben slecht nieuws. Er is een verrader onder ons en die verrader moeten jullie 

vandaag proberen te ontmaskeren.  

 

 

 



Zondag 29/5 10u – 12u: waterspelletjes 

Spetter, pieter, pater, lekker in 

het water… 

Op deze wondermooie, warme 

lentedag gaan wij genieten van 

het zonnetje, maar zullen we ons 

ook moeten afkoelen met water. 

Neem jullie mooiste en grootste 

waterpistolen mee zodat 

niemand droog blijft!;) 

(Extra kleren of niet al te mooie 

kleren zijn altijd handig)  

 

 

 

 

Zondag 5/6 10u – 12u30: 

speeltuinentocht 

Vandaag gaan we de 

belangrijkste vraag van het 

universum oplossen. Wat is 

de leukste speeltuin van 

Berchem en omstreken? Dit 

en nog veel meer gaan we 

vandaag ontdekken. 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk: het kamp is van 3 tot 10 juli, schrijf het alvast in je agenda! 

Tot op kamp! 

 

 

 

 

 

 



Jonggivers 
Zondag 6/3 10u – 12u30: gezelschapsspelletjes:  

Mens erger je niet, ganzenbord, UNO en nog veeeel meer. Vandaag spelen we de tofste 
gezelschapsspelletjes (die jullie gaan meenemen). Hou het wel gezellig eh x 

 

 

 

 

 

 

Zondag 13/3 10u – 12u30: klakkebuizen spel:  

Deze week is het tijd om elkaar neer te schieten met de klakkebuis. Neem er dus zeker 

ééntsch mee, pijlen rollen op voorhand is toegelaten maar niet verplicht.  

 

 

 

 

 

 

Zondag 20/3 10u – 12u30: groepsweekend:  

Dit weekend is het het beste weekend van het jaar. Het is groepsweekend, een weekend 

met de gehele groep dus. Da wordt dus keihard leuk dus schrijf u zeker in. Houd zeker 
facebook ook in de gaten want de brief volgt nog. 

 

 

 

 

 

 

Zondag 27/3 10u – 12u30: Geen vergadering:  

Deze week is het enorm harde slaap sessie, blijf dus massaal in u beddenbak liggen en 
kom dus ook NIET af want we willen jullie deze zondag niet zien. 

 



Zondag 3/4 10u – 12u30: Marginale sport vergadering v2: 

Het is weer eens lang geleden dat we gesport hebben dus haal jullie marginale POEP uit de 
zetel en komt keihard mee sporten want het gaat plezant worden!!!! Vergeet zeker niet 

jullie marginaalste sportkleding aan te trekken. 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 10/4 10u – 12u30: Paasvakantie:  

Het is nu wel echt vakantie en meesten van jullie zijn in de verre oorden, dus besluiten wij 
van onze vergadering op te schorten. gebruik deze tijd erom productief om nog eens bij te 
slapen want er is vorige week heel hard gesport. 

 

Zaterdag 16/4 13:30u – 16U: Zwemmen (€4 meenemen!!) 

We gaan lekker plonzen en duiken vandaag!! We verzamelen op de 50 en fietsen, samen 
naar zwembad Den Bessem in Mortsel. Neem 4 eurootjes mee, een drankje, koekje,… en 
vooral super veel goesting!! Plons! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 24/4 10u – 12u30: Wouters Vs. Jonggivers 

Vandaag is er een nieuwe challenge voor jullie, maar deze keer tegen de wouters dan 

kunnen jullie misschien is winnen want vorige keer hmmm zeer slecht. Winnen is de 
boodschap als jullie nog enige waardigheid willen hebben… 

 

 



Zondag 1/5 10u – 12u30: no vergadering 

Jullie geweldige leiding is op weekend, dus geen vergadering deze week. Ons niet te hard 
missen x 

 

Zondag 8/5 10u – 12u30: omgekeerde dag 

Aangezien jullie altijd zoveel te zeggen hebben, is het nu echt aan jullie. De leiding worden 
jonggivers en jullie mogen leiding zijn voor één dag. BEDENK OP VOORHAND AL EEN DIK 

SPEL (jullie leiding is ook altijd kei goed voorbereid natuurlijk). Ons laten pompen is niet 
toegestaan hehehe 

 

Zondag 15/5 10u – 12u30: techniekvergadering 

We hebben uiteraard allemaal kei veel zin in kamp!! Hier moeten we wel een paar 

dingetjes voor kunnen… We gaan alle scoutsvaardigheden goed inoefenen dus kom x 

 

Zaterdag 21/5 19u – 21u00: frietkottentocht 

Wat is er nu lekkerder dan frietjes!! Maar welke frituur is er nu het best??? Dit gaan wij 
grondig onderzoeken wanneer wij op tocht gaan. Dus vergeet niet om allemaal €3 mee te 

nemen! 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 26/5 19u – 21u: Casino-avond @37!!! 

Gokken is zeer illegaal, zeker op jullie leeftijd maar dat kan ons niets schelen. Doe jullie 

strakste, chiqueste pak aan en kom naar de 37! Als jullie toffe casino spellen hebben 
mogen jullie die zeker meenemen. 
 

Zondag 5/6 10u – 12u30: Laatste vergadering 

Het scoutsjaar is gedaan maar niet getreurd we gaan nog een laatste keer keihard dit jaar 

afsluiten. Kom zeker af want het kan niet anders dan leuk worden. 

 

 



Givers 

 

Zondag 6/3 19u - zaterdag 12/3 13u: leefweek 

Deze week is de leukste en gezelligste week uit de 

geschiedenis van de givertak. Kom dus zeker 

allemaal een beetje op de scouts leven, studeren, 

tammen,… Als alles goed is hebben jullie ook een 

brief en mail gekregen met meer info! 

 

Zondag 13/3 10u – 12u30: De grootte planga 

sessie 

Vandaag wordt iedereen verwacht met een prachtige 

planga (om de wallen van leefweek te verbergen). 

Veel kunnen we nog niet prijsgeven, maar ik kan 

jullie al wel beloven dat het een strakke sessie gaat 

worden.  

 

 

Vrijdag 18/3 – zondag 20/3: groepsweekend 

Wee gek weekend met de hele gang! Plezier 

gegarandeerd dus zorg dat ge er zijt. Meer info staat in 

brief die er snel aan komt! 

 

Zondag 27/3 10u – 12u30: Gezichtenjacht 

We kennen het allemaal. Je wordt ’s ochtends wakker, je 

kijkt in de spiegel en wat zie je niet…. je gezicht. Het kan 

de beste overkomen, tijdens je slaap ben je je gezicht 

verloren. Nu is het aan jullie om jullie gezicht terug te 

vinden.  

 

 

 

 

Zondag 3/4 10u – 12u30: cluedo 

detective vergadering 

Wee er is hier iemand helemaal de moeder 

gesjankt. We hebben een aantal top 

detectives nodig om de schuldige op te 

sporen en op te pakken.  



 

Zondag 10/4 10u – 12u30: Floore is 

jarig!!!!!!!! 

Jawel vandaag is het de verjaardag van ieders 

favoriete leidster! Dat vraagt natuurlijk om 

het leukste verjaardagsfeestje van het jaar. 

Kom allemaal met feesthoedjes en toeters 

want we gaan vieren in stijl! 

 

 

Zondag 17/4: Pasen! 

Vandaag is het geen vergadering, want 

iedereen moet lekker paaseitjes gaan rapen 

bij de bomma! 

 

Zondag 24/4 10u – 12u30: Influencer 

vergadering 2.0 

Nu dat we instafamous zijn is het tijd om ons 

bereik een beetje uit te bereiden. We gaan ons 

vandaag dus richten op een andere doelgroep: 

we gaan vandaag de harten van alle Facebook-

boomers veroveren. 

  

    BOOMER 

 

 

 

 

 

Zondag 1/5: Geen vergadering! 

Jullie zeer lieve leiding is dit weekend een weekendje weg voor de jaarlijkse LAW. Wij 

zullen jullie dus niet kunnen entertainen deze zondagvoormiddag (waarvoor onze oprechte 

excuses). Jullie zullen dus jullie zelf of elkaar moeten entertainen vandaag      

 

P.S. Droes is ook mee op weekend xd 

 



Zondag 8/5 10u 

– 12u30: Shrek 

vergadering 

Zie film x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 15/5 10u – 12u30: Gotcha 

Vandaag spellen we het allerbeste spel ooit 

bedacht. GOTCHA! We beginnen eraan om 10u 

op de vogelenmarkt. Kom goed verkleed en 

verstop je tussen de mensen, vind je doelwit zo 

snel mogelijk, en fluister “GOTCHA” in zijn/haar 

oor om te winnen! Laat zeker op voorhand 

weten of je komt aan Raf, hij is de gamemaster 

voor vandaag.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 22/5 10u – 12u30: Technieken (op de 37) 

Bon, ik heb gehoord dat jullie allemaal zeer ongetalenteerd zijn in de ouderwetse 

scoutstechnieken. Maar wees niet getreurd, een totaal gebrek aan talent kan 

gecompenseerd worden door zéér veel oefenwerk. Vandaag gaan we onze technieken dus 

nog eens verfijnen, deze vergadering gaat dan ook door op het andere lokaal, zodat we 

balken en touwen en alle andere materiaal kunnen gebruiken. 

 

 

Ewa dit was de planning voor de komende maanden.  We gaan proberen nog zo veel 

mogelijk activiteiten proberen te organiseren tussen het einde van dit boekje en het kamp, 

maar daarover volgt later meer info. Eind mei en juni hebben we het allemaal giga druk 

met de examens natuurlijk! Houd dus je whatsapp goed in de gaten! 

 

Groetjes van jullie favoriete giverleiding en Droes, tot op kamp! 

 

P.S.: Het kamp start in de zomer op 16 juli, en eindigt op 30 juli. Zeker in de agenda 

zetten! 

 
 

 
Tot op kamp! 



Contact 
Groepsleiding groepsleiding@de5037.be  

Dries Lauwers dries@de5037.be   

0472215814  

Saffraanrode Levenslustige Uil  

Senne Lauwers senne@de5037.be  

0472 76 06 00  

Middenzee-groene Plichtsbewuste Mustang  

Jarne Montesinos jarne@de5037.be  

0470 54 50 05  

Wisteriablauwe geliefde bongo   

Kapoenen kapoenen@de5037.be  

 

Ruben De Preter ruben@de5037.be  

0479 17 04 01  

Himalayazoutroze Pientere Wasbeer  

 

       Lennart Jacobs Lennart@de5037.be  

0491 10 39 06 

Hanoizeegroen Opgewekt Zeepaardje 

 

Luna Mercelis luna@de5037.be  

0493 04 78 92  

Guldenroede Vreugdevol Schrijvertje  

 

                  Wietse Van Den Eynde wietse@de5037.be  

0472 48 12 64  

Diephemelblauw Goedaardige Steenbok 

 

         Senne Lauwers senne@de5037.be  

0472 76 06 00  

Middenzee-groene Plichtsbewuste Mustang  

 

mailto:dries@de5037.be


       

 

Bento Duffeler bento@de5037.be 

     0475 83 23 32 

Wolkgrasgroene Beheerste     

Secretarisvogel 

 

       Kobe De Keyser kobe@de5037.be  

      0487 44 26 75 

      Vuurvortexzwart Behulpzaam 

Winterkoninkje 

 

       Liam Marteleur liam@de5037.be  

      0473 50 33 56 

     Openhartige Staartmees 

 

        Rafi Osmanu rafi@de5037.be 

      0498 40 63 05 

Auroraborealisgroene Uitdagende  

Waliasteenbok 

 

        Tristan De Preter tristan@de5037.be  

      0470 93 07 37 

     Ginkgobladgroene Guitige Toerako 

 

    Wouters wouters@de5037.be  

Anton Buelens anton@de5037.be  

0468 25 54 46 

Rovadarode Zelfbewuste Gibbon 

 

Imani Ogasawara Imani@de5037.be  

0468 17 38 60 

Rodemeldepaarse Zorgzame Sifaka 

 

Otje Heylen Otje@de5037.be  

0472 39 82 15 

Provenceblauwe Behoedzame Argali 

 

Jelle Colpin Jelle@de5037.be  
     0491 64 77 30 

Baltischamberoranje scherpzinnige   

secretarisvogel  

 

  Lowie Colpin lowie@de5037.be  

      0484 29 77 13 

mailto:bento@de5037.be
mailto:kobe@de5037.be
mailto:liam@de5037.be
mailto:rafi@de5037.be
mailto:tristan@de5037.be
mailto:Jelle@de5037.be
mailto:lowie@de5037.be


     Marianentrogblauwe Standvastige Sneeuwuil 

 

  Io Braet Io@de5037.be  

      0468 27 85 60 

     Dahliaoranje Charmante Muriki 

  Vincent Jacobs vincent@de5037.be  

      0468 22 38 49 

     Pantaimerah-oker Opmerkzame Adelaar 

 

  Pepijn Lefebure pepijn@de5037.be  

      0498 16 24 62 

     Zonnestormrode Goedlachse Zebra 

 

  Xander Lutz xander@de5037.be  

      0468 27 28 20 

     Helixneveloranje  

 

Andreas De Preter andreas@de5037.be 

0478 09 50 49  

Gensterbriljante Opgewekte Lori  

 

 Jonggivers jonggivers@de5037.be  

Valerii Danko valerii@de5037.be  

0498 11 00 42  

Zonnebloemgele opgewekte kwikstaart  

Dimitri Versmissen Dimitri@de5037.be  

0470 08 87 59  

Fijnbesnaarde codorna  

      Amy Wouters Amy@de5037.be  

0484 94 04 84 

Vertrouwde Jabiroe 

Cédric Verhoeven Cédric@de5037.be  

0472 73 16 47  

Linkmenasblauw zorgvuldig stekelvarken 

 

        Nemo Van den Eynde nemo@de5037.be 

      0465 00 12 21 

     Acasiabruine Openhartige Toekan 

 

        Fe Braet fe@de5037.be  

mailto:Io@de5037.be
mailto:vincent@de5037.be
mailto:pepijn@de5037.be
mailto:xander@de5037.be
mailto:nemo@de5037.be
mailto:fe@de5037.be


      0468 31 03 80 

     Kalliscalcietoranje Blijmoedige Wasbeer 

       

        Tiebert Lefebure tieber@de5037.be 

      0498 16 24 59 

     Zeevonkblauwe Bedachtzame Schoenbekooievaar 

 

Givers givers@de5037.be  

 

Raf Stevens Raf@de5037.be  

0477 71 52 35 

Esdoornrode Volhardende Spitsvogel  

Floore Bursens Floore@de5037.be  

0470 27 39 36 

Barnsteengeel Feestelijk Winterkoninkje 

Nik Raeymakers nik@de5037.be  

0479 22 33 38  

Ochtendglorenoranje Vinnige Gibon  

Dries Lauwers dries@de5037.be  

0472 21 58 14  

Saffraanrode Levenslustige Uil  

  Daan Stevens daan@de5037.be 

      0470 54 94 56 

 

 

Materiaalmeester 
materiaal@de5037.be 

Raf Stevens Raf@de5037.be  

0477 71 52 35  

Esdoornrode Volhardende Spitsvogel  

Adjunct-Materiaalmeester 

Kobe De Keyser kobe@de5037.be  

      0487 44 26 75 

      Vuurvortexzwart Behulpzaam 

Winterkoninkje 

mailto:tieber@de5037.be
mailto:daan@de5037.be
mailto:kobe@de5037.be

