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De Kapoenenleiding 
Naam en voornaam: Kasper Buntinx 

Bijnaam: Kappie, Kapstok   

Totem: Schrandere Sifaka 

Jaren in dienst: 14 

Tak: Kapoenen     

1. Wat is je favoriete kampboef ? 
Wortelpuree met worst. 

2. Wat is je vuilste scoutsherinnering ?  
Op de scouts is niks vuil. 

3. wie van de huidige leiding zou je graag gehad hebben als eigen leid(st)er ? 
Toine. 

4. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
Bos van Oud-Heverlee . 

5. Vetzakkenvergadering of casino-avond ? 
Vetzakken. 

6. Op wie van de leiding heb je stiekem een oogje ? 
Wout zijn gespierde torso kan me wel verlijden. 

7. Wie van de leiding zal ooit een koppeltje worden? 
Kobe en Peter B.  

8. Wat is je engste scoutsherinnering ? 
2de spokentocht . 

9. Wie is je favoriete groepie? 
Wout, mijn hart gaat sneller slaan als hij de groep toespreekt . 
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Naam en voornaam: Elle Vermaelen 

Bijnaam: Els 

Totem:  Zonsondergang kleurrijke Parkiet 

Jaren in dienst: 1 

Tak: Kapoenen  

1. Wat is je favoriete kampboef ? 
Chilliii. 

2. Wat is je leukste scoutsherinnering ? 
Werken op de Sin-Maartensviering als jin. 

3. Wat is je vuilste scoutsherinnering ? 
Vetzakken met die vieze vot waarmee we trefbal speelde . 

4. wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Sep, ik speelde honkbal met hem met een pollepel . 

5. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
Bos of het dorp . 

6. Op wie van de leiding heb je stiekem een oogje ? 
Dagobert . 

7. Wie van de leiding zal ooit een koppeltje worden? 
Pieter en Kobe . 

8. Mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Neee . 

9. Wat is je engste scoutsherinnering ? 
Spokentocht wanneer er een hond vrij in het bos liep .  
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Naam en voornaam: Jonas Geebelen 

Bijnaam: Sjonnie 

Totem: AKB Oranje Joviale Agame 

Jaren in dienst: 13 

Tak: Kapoenen 

1. Wat is je favoriete kampboef ? 
Vissticks met purée. 

2. Wat is je leukste scoutsherinnering ? 
Totemavond . 

3. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Mattie, hij was suuuper chill. 

4. Wie van de huidige leiding zou je graag gehad hebben als eigen leid(st)er ? 
Witse. 

5. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
De Mollekesberg . 

6. Vetzakkenvergadering of casino-avond ? 
Vetzakkenvergadering . 

7. Wat is je engste scoutsherinnering ? 
Hill bombing met de waggie . 

8. Wat was je leukste kamp ooit en waarom 
3e jaar givers, we hadden toffe leiding en we deden leuke dingen.  
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Naam en voornaam: Dag Verbeeck 

Bijnaam: Dagson 

Totem:  Cartreuse groene onbevreesde wezel  

Jaren in dienst: 1 

Tak: Kapoenen  

1. Wat is je leukste scoutsherinnering 
Mijn eerste driedaagse wandelen . 

2. Wat is je vuilste scoutsherinnering 
Dat ik een drol zag drijven in de rivier . 

3. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Jacob, omdat hij altijd grappig is en hij maakt er altijd het beste ervan. 

4. Wie van de leiding zal ooit een koppeltje worden? 
Margo en tuur . 

5. Op wie van de leiding heb je stiekem een oogje ? 
Elsje. 

6. Mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Nee dat zit niet lekker . 

7. Wat is je engste scoutsherinnering ? 
Jokke met zijn kettigzaag . 

8. Wat was je leukste kamp ooit en waarom 
Eerste jaar giver, omdat het dan fietskamp was . 

9. Op wie van je leiding had je vroeger een oogje  
Yana . 
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Naam en voornaam: Silke Brullemans 

Totem: Toegewijde fodi 

Jaren in dienst: 1e jaar 

Tak: Kapoenen 

1.  Wat is je favoriete kampboef 
Macaroni 

2.  wat is je leukste scoutsherinnering 
Survival op 3daagse 

3.  wat is je vuilste scoutsherinnering 
Vetzakken bij de kawellen 

4.  wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Elise 

5.  wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
Hagelandsplein of de mollekesberg 

6. mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Mouwen oprollen 

7.  wat is je engste scoutsherinnering ? 
De spokentocht bij de kapoenen met een boomzaag in het bos 

8.  wat was je leukste kamp ooit en waarom 
Giverkamp, toen ik 3e jaar was. Het was super mooi weer, een leuke groep en de 
totemavond was geweldig 
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Naam en voornaam: Tuur Vangrimde 

bijnaam: tukythur 

Totem: stekelvarken 

Jaren in dienst: 0 

Tak: Kapoenen 

 

1.  Wat is je favoriete kampboef 
Spaghetti 

2.  wat is je leukste scoutsherinnering 
Minigolfen op jinkamp 

3.  wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Quinten, altijd sfeer 

4.  wie van de huidige leiding zou je graag gehad hebben als eigen leid(st)er ? 
Dongmei 

5. vetzakkenvergadering of casino-avond ? 
vetzakken 

6.  op wie van de leiding heb je stiekem een oogje ? 
Chippie 

7. mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Ja, beetje luchten 
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De Kawellenleiding 
Naam en voornaam: Lucas Nys 
Bijnaam: Chippie, Chips, Chipperd 

Totem: Mahoniebruine Uitbundige Oeakari 

Jaren in dienst: 3 jaar leiding, 12 jaar lid 

Tak: Kawellen 

1. Wat is je favoriete kampboef ? 
 SPAGHETTI ZONDER HANDEN! 

2. Wat is je leukste scoutsherinnering ? 
De eerste keer dat ik survival deed op giverkamp en we ‘s nachts naar het 
kampterrein zijn gewandeld . 

3. Wie van de huidige leiding zou je graag gehad hebben als eigen leid(st)er ? 
Kasper of Gallon . 

4. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
Alles met veel bos vind ik super tof. 

5. Vetzakkenvergadering of casino-avond ? 
Vetzakkenvergadering, de douche erna is minder tof :s 

6. Wie van de leiding zal ooit een koppeltje worden? 
Kasper en Lien . 

7. Wie is je favoriete groepie? 
Wout D., hij heeft de mooiste bril, sorry Kobe... 

8. Wat was je leukste kamp ooit en waarom ? 
Ik heb drie tofste kampen, mijn kamp als tweede jaar jojo, mijn jinkamp en het 
kamp dat net geweest is waar ik leiding stond van de kapoenen. 
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Naam en voornaam: Ines Boushah 

Totem: Vrijgvochten Vos 

Jaren in dienst: Nog een groentje 

Tak: Kawellen 

 

1. Wat is je favoriete kampboef ? 
BBQ . 

2. Wat is je leukste scoutsherinnering ? 
3 Daagse 

3. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
Mollekensberg, omdat we hier altijd de leukste spelletjes speelden. 

4.  Vetzakkenvergadering of casino-avond ? 
VETZAKKEN, zonder twijfel! 

5. Wat is je favoriete scoutsevenement? 
Sint-Maartensviering, hier is altijd de beste sfeer :) 

6. Mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Oprollen natuurlijk! 

7. Wie is je favoriete groepie? 
Kobe, want het is ne Verbeeck . 

8. Wat was je leukste kamp ooit? 
JINKAMP! 
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Naam en voornaam: Margo Vangrimde 

Totem: Gemoedelijke Sifaka 

Jaren in dienst: 14 mooie jaren 

Tak: Kawellen 

 

1. Wat is je favoriete kampboef ? 
De vreetkeet bij kampvuur :P 

2. Wat is je meest memorabele scoutsmoment ? 
Survival bij de givers toen we in het midden van de nacht terug naar kampterrein 
zijn gestapt en daarna een hele dag konden chillen. 

3. Wat is je vuilste scoutsherinnering ? 
Alle vetzakkenvergaderingen . 

4. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
Stadsspel in de avond in Leuven of Kesselse Bergen 

5. Lokalenkamp of tentenkamp ? 
Tentenkamp!! 

6. Mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Oprollen in de zomer, afrollen in de winter. 

7. Wat is je engste scoutsherinnering ? 
Enge onbekende mensen in het bos bij 24 uren spel. 

8. Wat was je leukste kamp ooit en waarom 
Jojokamp aan de Lesse, tweede jaar giver en Jinkamp <33 
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Naam en voornaam: Verhoeven Kato  

Bijnaam: Katje 

Totem: Hartelijke Maki 

Jaren in dienst: 15 

Tak: Kawellen 

1. Wat is je favoriete kampboef ? 
Macaroni met hesp en kaas, maar sinds ik vegetariër ben met brocoli!! 

2. Wat is je leukste scoutsherinnering ? 
Twee uur bunkeren tijdens 2-daagse bij de jojo’s en dan ineens een rivier 
tegenkomen en deze dan maar over gezwommen . 

3. Wat is je vuilste scoutsherinnering ? 
Mijn crocs uit de HUDO vissen, heel vies! 

4. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
Bos, voor een goede stratego! 

5. Vetzakkenvergadering of casino-avond ? 
Vetzakkenvergadering voor de vuiligheid, maar casino avond voor het valsspelen . 

6. Mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Toch wel, want mijn scoutshemd is nog steeds een kindermaat, dus iets te klein 
om af te rollen . 

7. Wat was je leukste kamp ooit en waarom ? 
Jinkamp in Thailand, met de leukste groep en leiding ooit!  

8. Op wie van je leiding had je vroeger een oogje  ? 
Sakke, mijn eerste crush ooit . 
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Naam en voornaam: Sofie Peeters 

Totem: Oprechte Stormvogel 

Jaren in dienst: Beginneling 

Tak: Kawellen 

1. Wat is je favoriete kampboef ? 
Macaroni maar wel zonder spekjes . 

2. Wat is je leukste scoutsherinnering ? 
Survival op driedaagse . 

3. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Ruth, want zij is baas! 

4. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
Heel Wilsele . 

5. Wat is je favoriete scoutsevenement? 
Nachtcontroletocht, vooral de eetpost is zeer tof . 

6. Mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Oprollen, deuhh . 

7. Wie is je favoriete groepie? 
Allemaal . 

8. Wat was je leukste kamp ooit? 
Jinkamp. 

9. Wat is je favoriete vergadering? 
Drugsspel in het bos. 
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Naam en voornaam: Lukas Martens 

Bijnaam: Martens of Smetty 

Totem: Ongeveinsde Alpaca 

Jaren in dienst: 14 

Tak: Kawellen 

1. Wat is je favoriete kampboef 
Pitta’s 

2. Wat is je leukste scoutsherinnering 
Jin-kamp 

3. Wat is je vuilste scoutsherinnering 
Vetzakkenvergadering als 1e jaar Giver 

4. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
In de boskes 

5. Vetzakkenvergadering of casino-avond ? 
Casino 

6. Wie van de leiding zal ooit een koppeltje worden? 
Dong et Kersy 

7. Mouwen van je hemd oprollen of niet? 
oprollen 

8. Wat was je leukste kamp ooit en waarom 
Jinkamp 2019, elke dag was een leuke dag! 
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Naam en voornaam: Bou Serhal Serge 

Bijnaam: Kers 

Totem: daadkrachtige poolvos 

Jaren in dienst: 13 

Tak: Kawellen 

1. Wat is je favoriete kampboef 
Macaroni met brocoli 

2. Wat is je leukste scoutsherinnering 
met de jin op kamp in montenegro en albanië 

3. Wat is je vuilste scoutsherinnering 
Elke vetzakkenvergadering 

4. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
de kesselberg 

5. Vetzakkenvergadering of casino-avond ? 
vetzakkenvergadering 

6. Mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Alleen als het heel warm is 

7. Wie is je favoriete groepie? 
Wout Deckers (die kleine) 

8. Wat was je leukste kamp ooit en waarom 
Jinkamp, 17 dagen op kamp in albanië en montenegro met de tofste groep!! 
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De Jojoleiding 
Naam en voornaam: Kennes Robbe  

Bijnaam: Robster of Robtanktop 

Totem: (bosbespaarse, matterhorngrijze) doelbewuste 
behoedzame sneeuwhoen 

Jaren in dienst: 16 

Tak: Jojo’s 

1. Wat is je favoriete kampboef ? 
Barbecue met lekker veel vlees mmmm 

2. Wat is je vuilste scoutsherinnering ? 
De diepvries uitkuisen op werkvergadering…  

3. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Jokke, want met hem maakten we de allergrootste kampvuren!  

4. Wie van de huidige leiding zou je graag gehad hebben als eigen leid(st)er ? 
Chippie, want hij is een beetje zotjes 

5. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
Het bos, ik hou van de natuur :)  

6. Wie van de leiding zal ooit een koppeltje worden? 
Margot en Martens: hun naam begint met dezelfde letters en dat kan geen toeval 
zijn…  

7. Mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Haha nee zo modieus ben ik niet!  

8. Wie is je favoriete groepie? 
Wout, want hij heeft beloofd dat we nieuwe kliefhamers gaan kopen.  
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Naam en voornaam: Verbruggen Igor 

Bijnaam: (S)Iggy 

Totem: Pientere Schoenbekooievaar 

Jaren in dienst: 3 

Tak: Jojo’s 

 

1. Wat is je favoriete kampboef? 
Smoskes zonder saus 

2. Wat is je leukste scoutsherinnering? 
Survival op driedaagse als eerstejaar Giver 

3. Wat is je vuilste scoutsherinnering? 
Smoskes met saus 

4. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Seb, die wist dat ik geen saus op mijn smoskes wou. 

5. Wat is je favoriete spellocatie? (buiten de lokalen natuurlijk) 
Het dorp: niets boven een goed dorpsspel. 

6. Op wie van de leiding heb je stiekem een oogje? 
Robbe, maar alleen als hij zijn bakkebaarden laat staan. 

7. Wie van de leiding zal ooit een koppeltje worden? 
Robbe en ik. Mark my words. 

8. Wat is je engste scoutsherinnering? 
Een nachtelijke klim op de hudo die bijna misliep. Tip: neem altijd een zaklamp 
mee. 
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Naam en voornaam: Lejeune Anton 

Bijnaam: Toiné 

Totem: Guitige Grizzly 

Jaren in dienst: belachelijk lang 

Tak: Jojo's 

1. Wat is je favoriete kampboef ? 
Als er maar genoeg van is! 

2. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
De witte & Wouter Janssens, ABSOLUT 
LEGENDS ! 

3. Wie van de huidige leiding zou je graag gehad hebben als eigen leid(st)er ? 
Kobe, die is zo empathisch . 

4. Op wie van de leiding heb je stiekem een oogje ? 
Die witte kop, die prachtige ogen en dat smalle lijf, Pieter Somers is een lekker 
wijf! 

5. Wie van de leiding zal ooit een koppeltje worden? 
Kasper en Katje 

6. Mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Een scout rolt zijn mouwen op! 

7. Wat was je leukste kamp ooit en waarom ? 
Jinkamp in Thailand/ 3e jaar giver . 

8. Op wie van je leiding had je vroeger een oogje ? 
Seb Anrys . 
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Naam en voornaam: Marie Joiris 

Bijnaam: Joris 

Totem: Lavendelpaarse Wereldwijze Seriema 

Jaren in dienst: 2 (nu 3de) 

Tak: Jojo’s 

1. Wat is je favoriete kampboef ? 
Macaroni met broccoli . 

2. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Ruben omdat hij coole dance moves heeft . 

3. Wie van de huidige leiding zou je graag gehad hebben als eigen leid(st)er ? 
Kato Verhoeven . 

4. Vetzakkenvergadering of casino-avond ? 
Vetzakken!!!! 

5. Op wie van de leiding heb je stiekem een oogje ? 
Serge omdat hij een propere jongen is (hij doucht blijkbaar graag) 

6. Mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Yes . 

7. Wat was je leukste kamp ooit en waarom ? 
Are you the one-kamp (2de jaar giver) omdat er elke avond een coole ceremonie 
met vuur was . 

8. Op wie van je leiding had je vroeger een oogje ? 
Matti . 
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Naam en voornaam: Dongmei De Wit 

Bijnaam: provenciaal domein 

Totem: onbevangen kauw 

Jaren in dienst: 3 

Tak: Jojo’s 

1. Wat is je leukste scoutsherinnering ? 
Die ene spooktocht waar ik in een beek was gevallen 

2. Wat is je vuilste scoutsherinnering ? 
Die ene spooktocht waar ik in een beek was gevallen 

3. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Willem want wij hebben dezelfde prachtige totem (kauw)  

4. Wie van de huidige leiding zou je graag gehad hebben als eigen leid(st)er ? 
Wout want dat is de beste leider aller tijden 

5. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
Een meer of buitenzwembad op daguitstap is altijd genieten 

6. Wie van de leiding zal ooit een koppeltje worden? 
Anton en Robbe  

7. Mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Opgerold want mijn armen zijn te kort  

8. Wat is je engste scoutsherinnering ? 
Die ene spooktocht waar ik in een beek was gevallen 

9. Wat was je leukste kamp ooit en waarom ? 
Jinkamp in Thailand omdat ik toen voor een keer is niet de raciale minderheid 
was in de jingroep 
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Naam en voornaam: De Schuyteneer Margot 

Bijnaam: MargoTT 

Totem: terracottarode openhartige collie 

Jaren in dienst: 3 jaar 

Tak: Jojo’s 

1. Wat is je favoriete kampboef ? 
Wortelpuree met spekjes  

2. Wat is je leukste scoutsherinnering ? 
Jinreis naar Thailand 

3. Wat is je vuilste scoutsherinnering ? 
Toen Robbe een hele kotsemmer over mij goot tijdens vetzakken. 

4. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Mijn jinleiding omdat het een epische reis was. 

5. Wat is je favoriete spellocatie? (buiten de lokalen natuurlijk) 
René Verbeeckplein, want daar is een basketring. 

6. Wie van de leiding zal ooit een koppeltje worden? 
Robbe en Emma, omdat ik nu eenmaal herderziend ben.  

7. Mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Hangt van het weer af. 

8. Wat was je leukste kamp ooit en waarom ? 
Het kamp in Wezemaal als 2de jaar kapoen, heb ik nog héél veel herinneringen 
aan. 
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Naam en voornaam: Wout Deckers 

Bijnaam: peter 

Totem: Begaafde slangenhalsvogel 

Jaren in dienst: 14 jaar 

Tak: Jojo’s 

1. Wat is je leukste scoutsherinnering 
Toen scouts internationaal 100 jaar oud werd en we naar 
Brussel gingen voor een groot feest in het 
Boudewijnstadion!! 

2. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Ruben Aertgeerts, hij was mijn giver- en jinleiding, hij stond altijd klaar om je te 
helpen en plezier te maken 

3. Wie van de huidige leiding zou je graag gehad hebben als eigen leid(st)er ? 
Dongmei, dan was ik groter dan de leiding 

4. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
Hagelandpleintje, om is goed te sjotten 

5. Op wie van de leiding heb je stiekem een oogje ? 
Op Anton, zo’n beer van ne vent 

6. Wie van de leiding zal ooit een koppeltje worden? 
Dongmei en Kasper, ze zijn voor elkaar gemaakt 

7. Wat is je engste scoutsherinnering ? 
Toen ik als kawel mijn eerste spokentocht had 

8. Wat was je leukste kamp ooit en waarom 
Giverkamp toen ik derdejaar was en ik mijn totem kreeg 

9. Op wie van je leiding had je vroeger een oogje  
Op Chloë, de mooiste leidster vroeger 
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De Giverleiding 
Naam en voornaam: Kennes Lander 

Bijnaam: Landré 

Totem: toegewijde rob 

Jaren in dienst: 5 

Tak: Givers 

1.  Wat is je favoriete kampboef ? 
Barbecue 

2. Wie van de huidige leiding zou je graag gehad hebben als eigen leid(st)er ? 
Allemaal, iedereen is super tof! 

3.  Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
Grote Waalse bossen 

4.  vetzakkenvergadering of casino-avond ? 
Vetzakkenvergadering 

5.  wie van de leiding zal ooit een koppeltje worden? 
Robbe en Emma 

6. mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Niet oprollen 

7.  wat is je engste scoutsherinnering ? 
Die ene keer dat Hanne verdwenen was tijdens 24-urenspel als jojo 

8.  wat was je leukste kamp ooit en waarom ? 
Jinkamp, Macedonië is echt een mooi land. Enkel jammer dat mijn voet gebroken 
was 
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Naam en voornaam: Liesje Martens   

Bijnaam: Juf Lies 

Totem: Spontane Mees 

Jaren in dienst: 5 jaar 

Tak: Givers 

 

1. Wat is je favoriete kampboef ? 
Macaroni MET BROCCOLI 

2. Wat is je leukste scoutsherinnering ? 
3 daagse als 3e jaar Giver, eten aan het water en in de nacht terugwandelen naar 
het terrein 

3. Wat is je vuilste scoutsherinnering ? 
Johan zijn rug dat volstond met blaren van de zon 

4. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Seppe Gallon 

5. Wie van de huidige leiding zou je graag gehad hebben als eigen leid(st)er ? 
Toine of Gallon 

6. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
Kesselseberg 

7. Vetzakkenvergadering of casino-avond ? 
Vetzakken sowiesowww 

8. Mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Jazeker 
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Naam en voornaam: De Schuyteneer Emma 

Bijnaam: Ems  

Totem: Eucalyptusgroene savannegroene empathische 
schaarbek 

Jaren in dienst: 4 

Tak: Givers 

1. Wat is je favoriete kampboef ? 
Chili sin carne!! 

2. Tentenkamp of lokalenkamp? 
Tentenkamp "#$% 

3. Wat is je vuilste scoutsherinnering ? 
Maxim en zijn pepermolen 

4.  Wie van de huidige leiding zou je graag gehad hebben als eigen leid(st)er ? 
Gallon! 

5. Wat is je favoriete spellocatie? 
Er gaat niet boven een stadsspel, Leuven als spellocatie vind ik daardoor het beste. 

6. mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Oprollen  

7. Wat is je engste scoutsherinnering ? 
Kettingzaag op spokentocht 

8. Op wie van je leiding had je vroeger een oogje ? 
Seppe Gallon 
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Naam en voornaam: Lukas Gallon 

Bijnaam: Gallon, lange, lukash, smalle, noem maar oep 

Totem: kersenrode zachtaardige papegaai 

Jaren in dienst: nu begin 3e jaar 

Tak: Giverssssss <333 

1. Wat is je leukste scoutsherinnering ? 
Mijn jinreis, naar Thailand, da was echt supar da we da 
echt hebben kunnen doen . 

2. Wat is je vuilste scoutsherinnering 
Oef die vetzakken vergaderingen van vroeger, nooit fan van geweest :/ (Nu wel al 
meer gelukkig) 

3. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
de lokalen! 

4. Op wie van de leiding heb je stiekem een oogje ? 
Wout 100 procent, enja Pieterman ookwel eig. En een kleintje op Toiné, ik denk 
dat ik met een probleem zit 

5. Wie van de leiding zal ooit een koppeltje worden? 
Wout en Gallon, Pieterman en Gallon, Toiné en Gallon,… 

6. wWt is je engste scoutsherinnering ? 
Slapen in een tent met Chippie :O 

7. Wie is je favoriete groepie? 
Woutje, support uw jaar zou ik zeggen, 2000 all the way  

8. Op wie van je leiding had je vroeger een oogje  
Hayek waar moet ik zelfs beginnen, op zoveel man… Maar toch het hardst op 
Cato (haar wel echt ni zeggen pls ;/ tis nog altijd een beke zo…) 
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Naam en voornaam: Cato Wouters 

Bijnaam: Kejto, Katniss 

Totem: Vrijgevochten tijger 

Jaren in dienst: 4de jaar leiding, 15de jaar scouts? 

Tak: Givers 

1. Wat is je leukste scoutsherinnering 
Survival drie-daagse, we moesten zelf een slaapplaats vinden om te overnachten 
tijdens drie-daagse. In plaats van te slapen kozen we ervoor om terug te 
wandelen naar ons terrein in de nacht. 

2. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
 Jannes, hij was super chill en lief. 

3. Wie van de huidige leiding zou je graag gehad hebben als eigen leid(st)er ? 
Kobe, goeie gast alleen niet zo goed in speluitleg. 

4. Vetzakkenvergadering of casino-avond ? 
Vetzakkenvergadering, casino is niet goed voor mijn verslaving. 

5. Op wie van de leiding heb je stiekem een oogje ? 
Gallon, we zijn al 2 jaar samen ofsooo 

6. Wie van de leiding zal ooit een koppeltje worden? 
 Emma en Robbe 

7. Wat is je engste scoutsherinnering ? 
Elke spokentocht, ai ai ai. Of toen Hanne spoorloos verdwenen was. 

8. Wat was je leukste kamp ooit en waarom 
Tweede jaar givers. Iedereen was vrienden met elkaar, survival drie-daagse en 
super chille leiding. Echt een mega vet kamp!! 
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Naam en voornaam: Lien Deckers 

bijnaam:  

Totem: Zachtmoedige Bongo 

Jaren in dienst: 16 jaar (4de jaar leiding) 

Tak: Givers 

 

1. Wat is je favoriete kampboef 
Fishsticks met spinaziepuree mmmm 

2. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
LIEN de groef :) 

3. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
Het bos 

4. Wat vind je het leukste op kamp? 
3-daagse 

5. Waar ben je stiekem aan verslaafd? 
Zonder enige twijfel Nutella. 

6. Wat is je engste scoutsherinnering? 
Spokentocht nadat er heel de avond griezelverhalen waren verteld. 

7. Wie is je favoriete groepie? 
CATO, girlpower!!! 

8. Wat was je leukste kamp ooit? 
Derde jaar givers met als kampthema “ARE YOU THE ONE” (en mijn broer ‘the 
one’ was) 
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De Jinleiding 
Naam en voornaam: Verbeeck Kobe 

Bijnaam: Luc 

Totem: olijfgroene ongeremde Mees 

Jaren in dienst: 4 

Tak: Jin 

1. Wat is je favoriete kampboef ? 
Zelfgemaakte vol-au-vent met friet. 

2.  Wat is je leukste scoutsherinnering ? 
Omega Farma Racingteam op giver fietskamp. 

3. Wat is je vuilste scoutsherinnering ? 
Doop bij Jokke als eerstejaars jojo. 

4. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Jacob, zalige gast die altijd en overal meedeed. Een levensgenieter en een groot 
sporter. Jannes plaats ik daarnaast. 

5. Wie van de huidige leiding zou je graag gehad hebben als eigen leid(st)er ? 
Pierco. 

6. Vetzakkenvergadering of casino-avond ? 
Casino avond omdat ik daar altijd bij won. 

7. Op wie van de leiding heb je stiekem een oogje ? 
Op wie niet? 

8. Wie van de leiding zal ooit een koppeltje worden? 
Quinten en Annelies. 
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Naam en voornaam: Somers Pieter 

Bijnaam: “Pieterman”, “Pieje”, “Den beste”  

Totem: Gezellige Spistvogel 

Jaren in dienst: 15  

Tak: JIN 

1. Wat is je leukste scoutsherinnering 
De eerste keer samenzijn met alle leiding. 

2. Wat is je vuilste scoutsherinnering 
De eerste keer op de HUDO gaan. De stank was 
ondragelijk.   

3. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Dries, hij is mijn grootste idool en ooit zal ik zoals hem zijn <3  

4. Wie van de huidige leiding zou je graag gehad hebben als eigen leid(st)er ? 
Dongmei. Dan was ik bij de jojo’s niet de kleinste van de groep.  

5. Wat is je engste scoutsherinnering ? 
Toen ik eerste jaar kawel was, stond er op kamp een wit huisje. We waren er met 
veel ingegaan en opeens riep iemand “hier staat met bloed geschreven kijk naar 
links”. En op dat moment liep iedereen al gillend naar buiten. 

6. Wat was je leukste kamp ooit en waarom? 
Het jinkamp dat ik had als lid. Een onvergetelijk kamp waar regelmatig nog aan 
gedacht wordt. Maar ook alle giverkampen blijven in mijn geheugen gegrift. De 3-
daagse zijn altijd legendarisch met veel straffe verhalen. 

7.  Wat zijn je toekomst plannen met de scouts? 
De scouts ligt nauw aan mijn hart omdat ik hier veel vrienden voor het leven heb 
gemaakt. Ik zal altijd trouw blijven en de komende jaren is de scouts zeker nog 
niet van mij af! 
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Naam en voornaam: Degrauwe Lars 

Bijnaam: DG 

Totem: Bedaarde Valk 

Jaren in dienst: 5 

Tak: Jin 

1. Wat is je leukste scoutsherinnering 
Teveel om op te noemen: Prachtige bergbeklimming in Macedonië, Verlaten 
treinspoorfeestje op jinkamp, Bunkeren door koninklijke tuinen op driedaagse, 
Sterren kijken met Givers…  

2. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Lolita, Chlochlo en Edddy, mijn drie top jinleiding x 

3. Wie van de huidige leiding zou je graag gehad hebben als eigen leid(st)er ? 
Mijn naamgenoot, Pierco, voor de mega orginele spelletjes! 

4. Op wie van de leiding heb je stiekem een oogje ? 
Ik heb stiekem een oogje op Annelies. Niet doorvertellen! 

5. Wie van de leiding zal ooit een koppeltje worden? 
Pieter en Kobe!! They are meant to be! 

6. Mouwen van je hemd oprollen of niet? 
Oprollen! (Zie foto)  

7. Wat is je engste scoutsherinnering ? 
Bijna mijn GSM in de HUDO laten vallen, sindsdien text & shit ik nooit meer! 

8. Wat was je leukste kamp ooit en waarom? 
Als lid: Giverkamp 2015 in Cerfontaine als derdejaar Giver & Jinkamp in 
Macedonië natuurlijk. Als leiding: Giverkamp 2020 in Chassepierre.  
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Naam en voornaam:  Pierco Lars 

Bijnaam: Pierco, Pirre, Pirke, San Pierco, Patron Pierco, de 
senior, stamoudste 

Totem: Bedrijvige Streepmuis 

Jaren in dienst: 6 

Tak: Jin 

1. Wat is je vuilste scoutsherinnering 
Vetzakkenvergadering, een ei of zwanworst doorgeven in de mond 

2. Wie is je favoriete leiding ooit en waarom? 
Jinleiding: Seb en Jannes. Die twee samen dat is vuurwerk, daarmee dat ik ze 
samen zet. 

3. Wat is je favoriete spellocatie ? (buiten de lokalen natuurlijk) 
Een Ardens dennenbos overdekt met braamstruiken en een helling van 20°.  

4. Vetzakkenvergadering of casino-avond ? 
Casino-avond, een hele avond vertier en plezier, en de volgende ochtend word je 
niet wakker met een lege portefeuille. Heerlijk. 

5. Op wie van de leiding heb je stiekem een oogje ? 
Op Lukas Gallon, maar hij ziet me niet staan, ondanks dat ik een ‘’dikke” catch 
ben. Misschien ligt het aan mijn grootte... 

6. Wat is je engste scoutsherinnering ? 
Een nachtmerrie, ik had gedroomd dat het scoutskamp afgelast was! 

7. Wie is je favoriete groepie? 
Wout ‘woody’ Deckers, CEO van Caterpillar. Heeft weinig ervaring binnen de 
scoutssector, maar veel potentieel! 
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De Groepsleiding 

 

 

 

 

 

 

GEGROET BESTE BUURTBEWONER

HEB JE EEN VRAAG, ZIT JE MET EEN GENIAAL IDEE, IS HET TE LUID, ZOEK JE EEN HELPENDE HAND… CONTACTEER DE GROEPSLEIDING
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SCOUTS DAT IS GEWOON DURVEN à MEER INFORMATIE OP SCOUTSWILSELE.BE

CATO WOUTERS 
0470/ 01 08 70 

PIETER SOMERS 
0471/ 82 59 84 

KOBE VERBEECK 
0489/ 15 22 14

WOUT DECKERS
0491/ 23 66 94 

LARS DEGRAUWE 
0492/ 55 05 26 

SCOUTS WILSELE

Het wordt zeker een 

TOPJAAR  

met deze leidingsploeg ! 


