
DE FAMILIE BOORTMALT 
 
 
 
 

 



Wie zijn wij? 
 
 

 

 

 

Eve Konings 

 
Totem: Middernachtrode trotse chinchilla 

Functie: Communicatie 

Telefoonnummer: 0468162506 

E-mailadres: eve.konings@telenet.be 

Interesses: Sporten en muziek 

Nino Houbrechts 

 

Totem: Saffraanpaarse enthousiaste salangaan 

Functie: Weettewah 

Telefoonnummer: 0486641692 

E-mailadres: ninohoubrechts@gmail.com 

Interesses: Kunst en cultuur 

Freya Hendrickx 

 
Totem: Bloesemgele speelse otter 
Functie: Financiën 

Telefoonnummer: 0492756620 

E-mailadres: freyahendrickx@hotmail.com 
Interesses: Lezen en muziek luisteren 

Dries Vandevoort 

 
Totem: Noorderlichtbruine toegewijde spitssnuitdolfijn 

Functie: 4-uurtjes en aanwezigheden 
Telefoonnummer: 0468229954 

E-mailadres: 3svdvoort@gmail.com 
Interesses: Wetenschap en techniek 



Contact 
 
Via volgend e-mailadres kun je ons alle vier samen bereiken: givers@scoutsherent.be 

Het e-mailadres van de groepsleiding: groepsleiding@scoutsherent.be 
 

Belangrijke info wordt altijd via mail/Whatsapp gecommuniceerd. 
 

Whatsapp groep voor de ouders: 
https://chat.whatsapp.com/Bi1WaGzlqDzB6h0jdJbKLI 

 
 

 

 
 

Whatsapp groep voor de leden: 
https://chat.whatsapp.com/FWPqeQ4iujX8LzxKbSAlQS 

 



Praktische informatie 

Vergaderingen 
De vergaderingen zijn op zondag van 14u tot 18u aan de lokalen van Den Doren in de 
Elststraat. Indien we op een ander uur of een andere plaats afspreken zullen we dit altijd op 
voorhand communiceren via mail en/of WhatsApp. Wees op tijd, dan kunnen we ook op tijd 
met de vergadering beginnen. 

 

Fiets 
Kom elke week met de fiets naar de scouts. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar we 
spelen soms eens een spel waarbij we de fiets nodig zouden kunnen hebben. Zorg dus ook 
dat je fiets helemaal in orde is. Dit wil zeggen dat je remmen goed werken, voor- en achterlicht 
kunnen branden en dan je een bel hebt die werkt. 

 

Uniform 
Met ons uniform tonen we dat we samen tot 1 groep behoren. Kom dus elke vergadering in 
piekfijn uniform. Dit is een groene rok/broek, een scoutshemd en een scoutsdas/sjaaltje. Het 
sjaaltje kan je bij de groepsleiding kopen. Een (nieuw) hemd, broek of rok kan je kopen bij de 
Hopper, de winkel van Scouts en Gidsen Vlaanderen of op onze tweedehands dienst: 
tweedehands@scoutsherent.be 

 

Elektronica 
Gsm’s mogen meegenomen worden maar dit is op eigen risico. Daarbij is het niet de bedoeling 
dat er gsm’s boven gehaald worden tussen 14u en 18u op zondag, tenzij je deze mag 
gebruiken voor een spel. 

 
Weekend 
Het Herfstweekend dat deels georganiseerd zal worden door de derdejaars zal dit jaar 
doorgaan van 28 tot 30 oktober 2022 op de lokalen van Den Doren Herent. Meer info volgt! 

 
Aanwezigheden 
Om de groepssfeer te bevorderen hebben we natuurlijk graag dat je zo vaak mogelijk 
aanwezig bent. Indien je er toch eens niet kan bijzijn, maken we de afspraak dat jullie ons 
even een verwittiging geven via whatsapp of mail, zo kunnen wij de vergaderingen optimaal 
voorbereiden. 

 
 

 



Planning eerste semester 
 

2 oktober: 
GEEN VERGADERING. De kleinkinderen van familie Boortmalt organiseren met 

hun scouts en de chiro van Herent een Benefietje op 1 oktober. 
 

9 oktober: 
Ons Britney is net verjaard waardoor ze eindelijk naar het eerste 

kleuterklasje mag. Hoe zou deze eerste schooldag verlopen? 
 

16 oktober: 
Het is zo ver. Nonkel Davey heeft promotie gekregen op het werk. Wat zou 

dit kunnen betekenen?? 
 

23 oktober: 
Dit weekend is de familie Boortmalt te vinden op het OKTOBERFEST. 

  

 
 

28-29-30 oktober: 
FAMILIE WEEKEND. (meer info volgt later)! 

 
6 november: 

Herfstwandeling met de fam  

 
13 november: 

De familie kan af en toe wel een goede daad verrichten. Deze week laten ze 

zien hoe groot hun hart is voor onze MILIEU VERGADERING. (meer info volgt 

later)! 
 

20 november: 
Natuurlijk houden de Boortmalten van lekker en veel eten, daarom gaan ze 

samen naar het EETFEEST. (meer info volgt later)! 
 

27 november: 
Oma Agnès pakt de ganse familie mee naar de kerk, de advent begint nu 

eenmaal.  
 

3 december: 
De Sint is weer in het land. Zijn de kleinkinderen van familie Boortmalt 

braaf geweest? Kom dit te weten tijdens de avondvergadering op zaterdag 3 

december. (meer info volgt later)! 



  
 

11 december: 
Neef Keano zit volop in zijn examenperiode. Hij doet er alles aan om niet 

te moeten studeren. 

 
16 december: 

Het is KERSTFEESTJE bij bomma Margriet. (meer info volgt later)!  

 
25 december: 

GEEN VERGADERING. Heel de familie Boortmalt is nog steeds niet bekomen van 

het kerstfeestje bij bomma Margriet. 

 

1 januari: 

GEEN VERGADERING 
 
8 januari: 

GEEN VERGADERING 
 
Weekend 13-15 jan: 

AVONDVERGADERING (meer info volgt later)! 
 
22 januari: 

GEEN VERGADERING 

 
Weekend 27-29 januari: 

AVONDVERGADERING (meer info volgt later)! 

 
5 februari: 

GEEN VERGADERING. De ouders hebben ook soms een onder onsje nodig en gaan 

SKIËN. 

 
12 februari: 

Ons Kimberly heeft sinds kort een relatie met Jayden. Het is de eerste 

liefde van Kimberly, hopelijk kwetst Jayden haar niet. 
 

19 februari: 
Nonkel Frank doet mee aan Tournée minérale. 
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