
 
 
 

Dag beste kijker, welkom bij de nieuwe zender van scouts Herent, JV-TV. 
Elke zondag kan je hier tussen 14 en 18u de vetste programma’s 

ontdekken.  
Jullie 4 presentatoren staan te popelen om aan het jaar te beginnen. Wij 

hebben er alvast heel veel zin in en hopen jullie ook! 

 

 

 

 

 

 

 



Wie zijn wij? 

Hello, ik ben Lune en dit is mijn tweede jaar als leiding.  

Mijn totem is catatumbogele passionele spitsvogel :) 
Mijn favoriet tv programma is De slimste mens ter wereld.  
Momenteel studeer ik mijn tweede jaar geneeskunde.  
Ik sta in voor de vieruurtjes,  

dus bij klachten over de snackjes kan je bij mij terecht 😉 

Ik heb er dit jaar keeeeeeeeeeei veel zin in!!!!  
 

Bij noodgevallen kan je bereiken op het volgende nummer:  
0491225577 

Elaba, sommige van jullie kennen me al,  

maar voor de rest stel ik me toch nog 
even voor!  

Ik ben Manou  en sta al 3 jaar in leiding.  
Mijn enige hobby is de scouts, maar dit is wel de beste hobby die er is!!  
Dit jaar sta ik in voor de communicatie omtrent aanwezigheden en medische fiches. 
Ik studeer criminologische wetenschappen maar als ik niet aan het studeren ben kijk ik 

stiekem wel graag naar de buurtpolitie op tv 😉 



Totem: Zoutsteengele Zorgeloze Kwikstaart     
Telef. nr.: 0485337371   
Hey dames, misschien herinneren jullie mij nog van de leidingswissel vorig jaar maar voor 

wie mij niet kent stel ik mij toch even voor.  

Ik ben Vince en dit is mijn 2de jaar als leiding. naast de scouts kijk ik ook graag eens tv.  
Mijn favoriete show is de bumba ochtendshow.  
Ik kijk deze elke ochtend voor ik vertrek naar school zodat ik met een goed gevoel aan de 
dag kan beginnen. 
Mijn totem is asperge-ivoorgrasgele zorgeloze flamingo. 
Voor noodgevallen, vragen of gewoon een toffe babbel kan je mij bereiken via het 
volgende nummer: 0468134062 

Ik heb er superveel zin in en we gaan er een tof jaar van maken!  

Bonjour boys,  

ik ben Clara en dit is mijn 3e jaar in leiding. Hiervoor stond ik altijd op de Doren dus jullie 
hebben me waarschijnlijk nog niet gezien. Ik studeer psychologie en zit op kot in Leuven. 
Ik ga samen met Manou de communicatie doen en jullie medische fiches en 
aanwezigheden bijhouden. Ik kijk niet zo vaak TV maar ben wel fan van ‘Down The Road’ 
en ‘de Mol’ natuurlijk. Jullie kunnen me altijd bereiken moesten jullie vragen hebben of 
gewoon graag even willen babbelen (dat kan ook op de scouts zelf ofcourse) 0471468809. 
Ik heb er enorm veel zin in en ik hoop jullie ook!   

 



 

 

Vergaderingen 

Alle vergaderingen zullen doorgaan in De Witte Villa (adres: Kouterstraat 94A, 3020 Herent).  

Iedereen wordt hier op zondagen verwacht om 14 uur stipt en we eindigen om 18 uur. Het is de 
bedoeling dat je elke vergadering met de fiets komt of toch zeker een fiets ter beschikking hebt. 

Het kan zijn dat er op een andere locatie of tijdstip vergaderd zal worden, maar dat zal dan steeds in 
het boekje vermeld staan of medegedeeld worden. 

Kledij 

JV’s moeten steeds een Uniform dragen. Dit bestaat uit een scoutshemd, een groene broek en een 
das van Scouts Herent. TIP: Schijf OVERAL je naam op! 

Hemd en broek kan je bij de Hopper (een winkel van Scouts en Gidsen Vlaanderen) of bij de 
2dehandswinkel van onze scouts (tweedehands@scoutsherent.be). 

Beloftetekst 

Ik ben scout, ik verken de wereld. Ik val, ik tuimel en ik sta weer op. Ik wil mijn best doen. 
Ik ben scout, tussen scouts en gidsen. Daarom beloof ik mij in te zetten voor mijn groep, want mijn 

werk is ploegwerk, en onze inzet verzet bergen. 
Ik ben scout, tussen scouts en gidsen. Hier en nu, ginds en morgen. 

Het spel dat we spelen in niet luchtledig samen willen we de wereld verdraaien  

Avondlied 

Oh heer, drie vier O heer, d'avond is neergekomen de zonne zonk, het duister klom. 
De winden doorruisen de bomen en verre sterren staan al om. 

Wij knielen neer om u te zingen in t slapend woud ons avondlied. 
Wij danken u voor wat we ontvingen en vragen heer verlaat ons niet. 

Scouts en leiders knielen wij neder,  door de stilte weerklinkt onze bee. 
Luisterend fluisterend kruinen wij neer en sterren staan al teder Geef ons heer, zegen en rust en 

vree. 

Leiding nodig? 

Je kan ons bereiken via jong-verkenners@scoutsherent.be voor vragen, problemen, leuke ideeën, ... 

Voor vragen die aan de groepsleiding bedoeld zijn stuur je een mailtje naar: 

groepsleiding@scoutsherent.be 

Als je ons apart wilt bereiken kan je ons altijd aanspreken op zondag of ons een berichtje sturen via 
de nummers die in ons tekstje staan op de vorige pagina.  

We hebben ook een WhatsApp groep waar we regelmatig berichtjes in sturen. Met deze link 
kan u zichzelf aan deze groep toevoegen: 

https://chat.whatsapp.com/HxfWglKwbdIEbSW1tMTdbs         

about:blank


 

Medische fiches 

De medische fiches zijn nu volledig digitaal. Zoals vorig jaar kunnen jullie de medische fiches nakijken 
en aanpassen waar nodig. Vergeet dit zeker nog eens na te kijken. 

Als jullie nog vragen hierover hebben kunnen jullie Clara of Manou altijd mailen of de groepsleiding 
(groepsleiding@scoutsherent.be) 

Kalender 

Belangrijkste data: 
- weekend: 28-30 oktober 
- kamp: 4-14 juli 

24 
september 

De pilotaflevering: Openingsdag 

2 oktober GEEN SCOUTS. Zaterdag is het benefietje 3020! Zien wij jullie daar?  

9 oktober De Buurtpolitie: De politie van Herent zal het vandaag druk hebben want er zijn 
boeven ontsnapt. kunnen jullie hen helpen of zijn jullie zelf de boef…..  

16 oktober Jachtseizoen: Vandaag zullen jullie een hele vergadering onder de radar moeten 
blijven. Trek jullie loopschoenen al maar aan want het wordt een pittig kat-en 
muisspel. 

23 oktober Kamp Waes: Zijn jullie geschikt voor de special forces van de Herentse Scouts? 
Vandaag zullen jullie dat ontdekken….. 

28-30 
oktober 

WEEKEND: dit zal vrijdag avond beginnen en zondag middag eindigen. De exacte 
uren worden nog gecommuniceerd. 

6 november Het Lichaam Van Coppens: Lukt het jullie om Elon musk te helpen zijn raketlanding 
tot een goed eind te brengen?  

13 
november 

Van Droom Tot Tuin: Vandaag gaan we met de natuur en het milieu aan de slag 
want het is milieu vergadering. 

20 
november 

Herents Got Talent: Smeer jullie stembanden al maar vast want vandaag nemen 
jullie deel aan de grote Herentse talentenjacht!  
De scouts begint een uur later (om 15u) zodat iedereen er voor naar het Eefteest 
kan! 

27 
november 

De Mol: Dag beste vrienden, er zit een mol in ons midden.. en het is vandaag aan 
jullie de opdracht om deze te ontmaskeren. Veel succes! 

2/3/4 
december 

Dag Sinterklaas: Een van deze dagen is het sint vergadering. Hopelijk zijn jullie braaf 
geweest ( de datum en uur volgen nog). 

11 
december 

Topdokters: Slagen jullie er in een top-dokter te zijn en jullie patiënten gezond te 
houden? Leden die moeten studeren voor de examens maar toch even hun benen 
willen strekken zijn welkom om vanaf 16u aan te sluiten bij het spel.  



17 
december 

Home Alone: Vanavond schuiven we de tv’s , tafels en stoelen aan de kant en 
bouwen we een vet kerstfeestje!!! 

25 
december  

GEEN SCOUTS. De zender en de kijkers hebben wel wat belangrijkere dingen te 
doen dan Tv kijken, namelijk kerstmis vieren. 

1 januari GEEN SCOUTS. Het is nogmaals groot feest, deze keer is het nieuwjaar. veel succes 
met het voorlezen van jullie nieuwjaarsbrieven ;) 

8 januari GEEN SCOUTS. Geniet van jullie laatste dag vakantie want morgen is het weer 
school…. 

13/14/15 
januari 

filmavond:Een van deze dagen zal er een film-avondvergadering zijn. We laten zo 
snel mogelijk weten welke avond als we zelf meer weten over onze 
examenplanning.  

22 januari GEEN SCOUTS. Naast deze geweldige zender presenteren moet de leiding ook 
examens maken, vandaag gaan de examens even voor. No worries want volgende 
week zijn we er weer. 

27/28/29 
januari 

Het Rad van Fortuin:Een van deze dagen zal er een casino- avondvergadering zijn. 
We laten zo snel mogelijk weten welke avond als we zelf meer weten over onze 
examenplanning.  

5 februari GEEN SCOUTS: De leiding heeft 1 weekje vakantie om te recuperen van de 
examens.  

12 februari Blind Getrouwd: Wohooow we beginnen aan het 2e semester! Vandaag is het 
terug ‘normale’ scouts van 14-18u met de jong-gidsen! 

 

 


