
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 11/09 & 

Overgang 02/10 



 

 
 

 



 

 

 
 

 

Op zondag 2 oktober verzamelen we weer met z’n allen 
op ‘de Hoge Rielen’ in Kasterlee 

waar onze jaarlijkse ‘overgang’ plaatsvindt 

 
Noteer deze datum meteen in je agenda, want we verwelkomen 

alle leden en hun ouders, broers en zussen 
om 10u Het Theater 

op het domein ‘de Hoge Rielen’ 
Molenstraat 62 in Kasterlee 

 

We eindigen ook op deze locatie om 16u 
 

Wat staat er op het programma ? 
In de voormiddag 
• We stellen het jaarthema* voor in een spetterende show 
• We verklappen wie de leiding zal zijn van elke tak 
• We nemen afscheid van de leiding die ons vaarwel zegt 

 
Tijdens de middagpauze voorziet onze ouderploeg heerlijke soep 
en kan je uniformstukken kopen. 
*Jaarthema : Elk jaar kiest Scouts & Gidsen Vlaanderen een leuze, een lied, 

een jaarkenteken (voor op je scoutshemd), en een specifiek spelaanbod. 
 

In de namiddag 
• We heten de nieuwe leden welkom in hun tak door hen een opdrachtje te 

laten uitvoeren 
• De nieuwe kapoenen, de laatstejaars kapoenen, de oudste welpen, de oudste 

jojo’s, givers, nieuwe jins en eerstejaars leiding gaan over naar een 
volgende tak na het uitvoeren van overgangsproefjes 

• We maken kort kennis met onze vernieuwde tak en leiding 
• Om 16u eindigen we aan het Theater en worden de jaarkentekens uitgedeeld. 

Zondag 2 oktober 2021 
OVERGANG 

in de Hoge Rielen 



 

 

Wat breng je best mee ? 
- Zowel leden als hun ouders en familie, brengen eten en drinken mee voor ’s middags 

(bij goed weer picknicken we buiten op het gras) 
- Bij slecht weer : regenkledij 

 
 

Beperk het afval a.u.b. ! Gebruik een brooddoos en drinkbus 
 

Alle nieuwe leden en leden die naar een volgende tak overgaan (behalve kapoenen), 
brengen ook het volgende mee : 

• zwemkledij 
• kleren die vuil mogen worden (inclusief reserve ondergoed) 
• een handdoek 

 
Afspraken  
Op het domein ‘de Hoge Rielen’ geldt het volgende reglement : 

• er mogen geen auto’s op het domein, je moet parkeren op de voorziene parkings 
(breng voor de kleine broertjes/zusjes eventueel een buggy of fietsje mee, want 
het is een vrij groot domein!) 

• huisdieren worden niet toegelaten 
• gooi geen afval (ook geen peuken) op de grond 

 
Het afval moet gesorteerd worden. 
Beperk het dus zoveel mogelijk of neem het mee naar huis! 

 

Hoe geraak je daar ?  
• Met de wagen : Reken op ongeveer 35 min. rijden van Borgerhout tot de Hoge 

Rielen, en nog 10 min. te voet van de parking tot het Theater 
• Met de trein : Het treinstation ‘Tielen’ ligt op 3 km van de Hoge Rielen. 

Reken op 45 min stappen van het station tot aan het Theater of 10-15 min fietsen. 
 
 

Het is de bedoeling dat iedereen ter plekke geraakt. 
Indien u niet over een wagen beschikt, u als ouder niet kan komen maar uw kind wel, 
u graag afspreekt om samen te rijden , ………Dan proberen we dit te regelen! 

!!! Zoekt u vervoer of hebt u plek over, mail dan naar Groepsleiding@18bp.be 

met het aantal gezochte  plaatsen of plaatsen die over zijn.  !!! 

 
 

We rekenen op een massale opkomst ! 
We verwachten zeker alle nieuwe leden en 

alle leden die overgaan naar een volgende tak. 
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Wegbeschrijving 
Vanuit Antwerpen : 
E34, afrit 22. Richting Gierle. 
Laat de dorpskern van Gierle links liggen en rij naar Tielen. 
200m. voorbij de kerk van Tielen : 1ste straat links. 
Vanaf daar volg je de bewegwijzering : de Hoge Rielen 

 

U kan best parkeren op 
Parking 1 of 2 (hoofdingang) 
Parking 4 (zij-ingang) 
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Zondag 11 september 10u tot 17u  

Dag lieve kapoentjes, zijn jullie al uitgerust van ons o zo leuke kamp? Vandaag gaan we nog 1 keer alles 
geven om het jaar af te sluiten. Vandaag gaan we zwemmen en nog andere leuke dingen doen. Dus vergeet 
zeker geen zwemkleren. Veel kusjes, de kapoenenleiding 
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Zondag 11 september 10u tot 17u (lokaal) 

Dag liefste welpjes, Hopelijk zijn jullie al een beetje bekomen van dat supermegacoole en 
spectaculaire kamp. De leiding begon jullie wat te missen dus daarom doen we nog een knaller van 
een afscheidsvergadering. Pak jullie verrekijker al maar mee want we gaan op Safari in 
Planckendael! Het is een hele dag dus vergeet geen eten en drinken mee te nemen. Als je een zoo-
abonnement hebt dan mag je dat zeker en vast ook meenemen. Kom allemaal af want het is onze 
laatste dag samen. Dierlijke groetjes van jullie beestige leiding!!!!! 

 



 

 
 
 
 
 
 

Zondag 11 september 10u tot 17u (lokaal) 

Yooww jojo’s, 

Hopelijk hebben jullie met volle teugen 

van de vakantie genoten! Deze zondag is 

het de allerlaatste vergadering met deze 

topjojoleiding. Neem allemaal sportkledij 

mee en ook zeker jullie fiets, lunchpakket 

en  genoeg drinken! 

Tot dan! 



 

 
 
 
 

 

Afscheidsvergadering 10-11u 11 september 

Eehjoww beste giverzzz Hopelijk hebben 

jullie genoten van jullie vakantie terwijl de 

leiding herexamens had, maar jullie moeten 

wel al terug naar school HAHAHAHA 

Hopelijk is iedereen goed gestart, jullie 

zullen wel nood hebben aan ontspanning en 

frisse lucht na een hele week op de muffe 

schoolbanken te zitten. Daarom hebben wij 

voor de afscheidsvergadering maar één doel 

voor ogen... Maar welk doel dat is, is nog een 

verrassing. Het is wel aangeraden om in 

sportieve kledij MET JE FIETS en met 

lunchpakket te komen See yall there! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kapoenenleiding 

kapoenenleding@18bp.be 

Rekeningnr: 

BE 25 0688 9980 6682 

Storm Vandermaesen (Toto) 

0032484072123 

storm@18bp.be 

Tuur Moerkerke (Rikki) 

tuur@18bp.be 

Lou Vandergeten (Gigi) 

0032490405522 

lou@18bp.be 

Anna Van Mierlo (Zazoe) 

+324/70 84 12 88 

anna@18bp.be 

Dag Vandermaesen (Petro) 

+324/87 22 47 17 

dag@18bp.be 

 

 
Giverleiding 

giverleiding@18bp.be 

Rekeningnr: 

BE 89 0688 9980 6985 

Jelle Kruijtzer 

0032497312424 

jelle@18bp.be 

Elian Van Den Eynde 

0032468313724 

elian@18bp.be 

Seni ‘Ndong ‘Mboulou 

0032486786481 

seni@18bp.be 

Mattijs Vens 

0032486688685 

mattijs@18bp.be 

 

Welpenleiding 

welpenleiding@18bp.be 

Rekeningnr: 

BE 14 0388 9980 6783 

Rik Van Mierlo (Sambua) 

0032486786481 

rik@18bp.be 

Imke Reiniers (Raksha) 

+324/89 75 01 29 

imke@18bp.be 

Stan Cornil (Flaps) 

+324/87 14 38 08 

stan@18bp.be 

Sami Bagh (Chill) 

+324/72 04 84 82 

sami@18bp.be 

Yosse Claesen (Sona) 

+324/89 26 46 16 

yosse@18bp.be 

 

Jojoleiding 

jojoleiding@18bp.be 

Rekeningnr: 

BE03 0688 9980 6884 

Arno 

Lies Mensch 

0032468192657 

lies@18bp.be 

Vlad Mondelaers 

+324/70 33 28 82 

vlad@18bp.be 

Midas Roegiers 

+324/83 24 88 86 

midas@18bp.be 

Adam Van Haver 

+324/84 42 26 37 

adam@18bp.be 

 

Tjenne Covens 

+324/91 73 19 19 

tjenne@18bp.be 
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Redactie Schakeltje – redactie@18bp.be 

Rik Van Mierlo 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Verhuur lokalen - verhuur@18bp.be 

Jelle Kruijtzer 

Uniformenbank – uniformenbank@18bp.be 

Lieve Lardinois-Van Leuven 

03/448 35 06 
 

 
 

Webmaster – webmaster@bp.be 

Elian Van Den Eynde 

 

 

Groepsleiding – groepsleiding@18bp.be 
 
 

Jelle Kruijtzer 

Materiaalmeesters 

 

Storm Vandermaesen 

Arno Van Weert 

Ouderploeg – ouderploeg@18bp.be 

Els en Johan Robyns 

03/236 29 30 

Annelies Henderieckx 

0497/10 61 55 

Luc en Ilse Nagels 

03/272 22 30 

Gert Demuys 

03/236 23 49 

Toon en Lies Van Mierlo 

03/216 09 04 
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