Leidingsboekje
2020-2021
Overzicht van alle leiding per tak voor het scoutsjaar 2020-2021.

Welkom kapoenen!
Hey kapoenen en ouders,
Wij hebben al superveel zin om jullie allemaal te ontmoeten!
De start van het scoutsjaar blijft nog even lastig door Covid,
maar we doen er alles aan om alles op tijd te laten weten en
veilige en leuke vergaderingen te organiseren. Op deze
manier willen we er samen met jullie een fantastisch jaar van
maken. Wij hebben al vele leuke spelletjes en activiteiten
voor jullie in petto!
Veel groetjes,
De kapoenenleiding

Kapoenenlied
Wij zijn de kapoenen,
maken altijd veel plezier.
Elke zondagmorgen
komen wij naar hier.
Boeba boeba
Groene trui en bruine das
Boeba boeba
en beginnen maar…

Kapoenenleiding
Bolle (Frederik
Bollaert)
Totem: cetinagroene
zelfredzame coëndou
Studie: rechten
Hobby's: scouts, zaalvoetbal,
fitness
Geboortedatum: 26/03/2001
Leukste scoutsherinnering:
Ons Jinkamp was echt
fantastisch! Vooral Kroatië was zalig!
Lievelingslied: het avondlied
Huisdieren: 2 vissen
Supercool weetje: ik heb ooit Raphaël Nadal ontmoet

Janneke Vermeulen
Totem: Ijskristalblauwe
bewonderenswaardige
perdix
Studie: Taal- en
letterkunde Frans-Spaans
Hobby’s: piano en
muziekschool, wandelen
in de natuur, afspreken
met vrienden en scouts
natuurlijk
Geboortedatum:
14/08/2001
Leukste scoutsherinnering: alle scoutskampen, om dan
met vrienden op kamp te zijn en telkens spannende
dingen te ontdekken, zoals bijvoorbeeld tijdens
driedaagse
Lievelingslied: “Come” van de Franse zangeres Jain
Huisdieren: een kat, Ronja, en een konijntje
Supercool weetje: Sommigen vinden dat ik op Rapunzel
lijk, omdat ik ook zo’n lang haar heb

Lise Jonas
Totem: Saguarogroene
expressieve wasbeer
Studie: Criminologie
Hobby’s: Afspreken met
vriendinnen, koken en
natuurlijk scouts
Verjaardag: 08/02/2002
Leukste scoutsherinnering: Op
jinkamp samen met alle
meisjes op restaurant gaan!
Lievelingslied: Juliet and
Romeo van Martin Solveig en
Roy Woods
Huisdieren: 2 kipjes en vissen
Supercool weetje: Ik heb een jongere broer bij de 85

Margaux Lescouhier
Totem: pittige
steenbok
Studie:
farmaceutische
wetenschappen
Hobby’s: hockey,
dans, scouts
Geboortedatum:
28/05/2002
Leukste
scoutsherinnering:
met zijn allen
lasershooten op
jinkamp !!!
Huisdieren: /
Supercool weetje: wist je dat vissen ook dorst hebben,
ookal zitten ze de hele tijd in het water ???

Éléonore Leclercq
Studie: farmaceutische
wetenschappen
Hobby’s: Scouts,
joggen, lezen en
afspreken met
vrienden!
Geboortedatum:
23/11/2000
Leukste
scoutsherinnnering:
een heerlijk warm
rijstpapje eten na een
koude
vrijdagavonddropping
Lievelingslied: Crazy Dream van Tom Misch
Huisideren: 2 honen en 3 visjes
Supercool weetje: ik was vroeger de allergrootste HarryPotterfan ever

Welkom Kabouters
Dag lieve kindjes, we heb al zooo veel zin om jullie
allemaal te leren kennen en leuke herinneringen te
maken samen! Hopelijk hebben jullie er ook zin in!

Kabouterlied
Een bruine muts,
soms krullend haar
2 oogjes kijken hel en klaar
een rode mond
2 wangen rond
die blozen, ’t is gezond. (2x)
Een kakikleed, een bruine das
2 kousjes goed voor de was.
Wie raadt er wat dit allemaal is?
Je weet wel wat het is.
Want dat zijn wij,
kabouters blij.
Wij zingen, dansen in de rij.
Wij werken graag.
Wij staan steeds klaar.
Wij doen ons beste best. (2x)

Kabouterleiding
Boel (Charlotte)
Totem: Ontwapenende
dolfijn
Studie: leerkracht lager
onderwijs
Hobby’s: scouts en
snoepjes eten
Geboortedatum:
28/02/2001
Leukste
Scoutsherinnering: naar
de zonsondergang kijken op
klein kamp 😌
Lievelingslied: alle tiktok
liedjes ;)
Huisdieren: Mijn hond
moby en de muisjes die
ergens verstopt zitten in
mijn huis
Supercool weetje: ik heb rechte duimen

Co Laureyssens
Totem: Vuurvlieggroen
hartstochtelijk stokstaartje
Studie: criminologie aan
de VUB
Hobby’s: scouts en
voetbal
Geboortedatum:
14/05/2002
Leukste
scoutsherinnering: kijken
naar de opkomende zon
na een vermoeiende 24uurse
Lievelingslied: shine on
you crazy diamond - Pink
Floyd
Huisdieren: twee katten:
Arthur en Poes
Supercool weetje: een
vuurvlieg (ook wel glimworm genoemd) is eigenlijk geen
vlieg of worm, maar een soort kever. Het zijn enkel de
mannetjes die kunnen vliegen.

Mirte Roggeman (Mirt)
Totem:
vuurgenster oranje
dartele spitsvogel
Studie:
orthopedagogie
Hobby’s: scouts
Geboortedatum:
22/07/2002

Leukste Scoutsherinnering: samen met alle meisjes
op kamp op restaurant gaan
Lievelingslied: elke lied dat we ooit hebben gezongen
rond het kampvuur
Huisdieren: de muggen in mijn kamer
Supercool weetje: ik heb ooit een vuurvliegje
gevangen!

Merel Rombeau

Totem: intergalactischgoude guitige steenarend
Studie: vrije beeldende kunst op sint lucas antwerpen
Hobby's: voetbal en scouts
Geboortedatum: 25/05/2002
Leukste scoutsherrinering: dit jaar op resto met de
meiden op jinkamp en natuurlijk gewoon alle
scoutskampen en vergaderingen
Lievelingslied: disperate youth van santigold
Huisdieren: 1 hond dumpy en 3 katten ranaai, dotaai en
poesaai
Supercool weetje: mijn haar veranderd heel vaak van
kleur hihi

Welkom Joka’s
Lieve joka’s.
Hopelijk zijn jullie klaar voor een spetterend jaar vol
avonturen, nieuwe vriendschappen, tentenkamp, gekke
zondag vergaderingen en nog veel meer!
Wij hopen dat jullie er enenveel zin in hebben als wij. Probeer
zeker altijd zondag aanwezig te zijn zodat je al die leuke
dingen niet hoeft te missen.
Dikke kussen en knuffels van jullie allerleukste leiding,
De jokaleiding J

Jokalied
De joka’s fier de joka’s blij.
Wij trekken samen zij aan zij,
Wij dromen steeds van ‘t stille vuur,
het grote avontuur (2x)

En roept de leiding ‘Kom eens hier’,
dan staken wij al ons getier
en luisteren naar een boeiend spel
en spelen ‘t goed en wel
Want dat zijn wij
De joka’s blij
Wij trekken samen zij aan zij
Wij dromen steeds van ’t stille vuur
Het grote avontuur (2x)

Jokaleiding
Bo Dumez
Totem:
Woestijnzandgele
levenslustige
stekelstaartzwaluw
Studie: Rechten
Hobby’s: Scouts,
hockey
Geboortedatum:
05/06/2000
Leukste
scoutsherinnering:
Jinkamp
Lievelingslied: Better
not - louis the child
Huisdier: 1 kat
Supercool weetje: Ik
heb een halve twintoe

Ella De Brauwer
Totem: Canyonrode
Onstuimige Agame
Studie: Media &
Entertainment
Business
Hobby’s: Scouts
ofcourseee, shoppen,
iets leuks gaan doen
met de vrienden,
(stiekem ook tiktoks
maken:))
Geboortedatum: 6
maart 2000
Leukste
scoutsherinnering:
De ongelofelijk mooie
sterrenhemels en
zonsondergangen die
we altijd hebben op kamp
Lievelingslied:
Hearts Ain’t Gonna Lie - Eden Prince Remix
Huisdieren: Binnenkort krijg ik een hondje🐶
Super cool weetje: Als alles goed gaat en er niets
tussenkomt ga ik in het tweede semester op Erasmus
naar Nederland 🤪

Leni Rutten
Totem: Aconitifolium
verassende
steppelemming
Studie: geografie
Hobby’s: volleybal,
hockey, snowboarden,
surfen
Geboortedatum:
06/09/2001
Leukste
scoutsherinnering:
pizza in Remiremont
Lievelingslied: hudolied
Huisdieren: helaas
geen huisdieren,
misschien maar beter
ook ;)
Supercool weetje: ik
kan vliegen!!!!

Noor Rombeau (Noor voor de
vrienden)
Totem : Atlantisch
blauwe
verwonderde OrangOetan
Studie : TBA
Hobby’s : living my
life
Geboortedatum :
28/08/2000 #maagd
Leukste
scoutsherinnering:
mijn beste
vriendinnen voor het
leven ontmoeten

Lievelingslied: everywhere - fleetwood mac
Huisdieren: 3 katten, 1 hond en spinnen
Supercool weetje : ik ben stiekem Anuna de Wever

Welkom jonggidsen
Allerliefste jonggidsen, na een gek jaar en een knotsgek kamp
vliegen we er weer in! We gaan het hele jaar lang alleen maar
plezante dingen doen om dan terug te eindigen met een
knaller van een kamp. Wij hebben er al ongelooflijk veel zin
in! Dikke kussen

Jongidsenlied
Een ster in de verte, een schip op de baren.
Het doel is nog ver, en de stormen zijn zwaar.
Wie waagt er de tocht, wie trotseert de gevaren.
Een ster wenkt ons toe, onze toekomst is daar.
Haajo, haajo, hajo hajo hajo ho, haajo, hajo ho haajo
Hajo hajo hajo, haajo haajo...

Jonggidsenleiding
Mathieu Hanssen
Naam: Mathieu Hanssen
Totem: (Honing gele)
spontane torenvalk
Studie: Productontwikkeling
Hobby’s: Hockey en tennis
Geboortedatum: 26/03/97
Leukste
Scoutsherinnering: De
laatse avond van het
jinkamp waar we allemaal
samen rond het kampvuur
zaten en verhalen uitdeelde.
Lievelingslied: The Beatles
– Here comes the sun
Huisdieren: Geen:
Supercool weetje: Olifanten
zijn de enige dieren die niet
kunnen springen.
Ik kijk er al naar uit, ik hoop jullie ook!

Liam Laenens
Totem: Atacama
oranje charmante
raccoon
Studie: industrieel
product
ontwerpen
Hobby’s: wereld
kampioenschap
extreem strijken
Geboortedatum:
26/02/2001
Leukste
scoutsherinnering: de boma op 3-daagse
Lievelingslied: sex on the beach
Huisdieren: 2 honden en gerbils
Supercool weetje: mijn beenhaar krult

Cléo Allegaert
Totem: Anemoonoranje
uitbundige picus
Studie: OrthopedagogieJeugdcriminologie
Hobby’s: scouts!!!! En
afspreken met mijn lieve
vrienden
Geboortedatum:
22/06/2000
Leukste
scoutsherinnering:
yomee-yomee met de
kabouters spelen tot de
storm weg is.
Lievelingslied: Love Lana Del Rey
Huisdieren: visjes
Supercool weetje: ik ben
eigenlijk Laura Tesoro

Welkom Gidsen!
Dag lieve Gidsen!
Het kamp 2020 maakte alle misgelopen vergaderingen door Corona
helemaal goed! We hopen dat dit jaar dat irritant virus niet in onze weg zal
staan, want we hebben al een prachtige planning in het vooruitzicht! Ook
dit jaar staan we weer enthousiast klaar voor jullie. Het zal misschien soms
wat anders verlpen, maar wij vormen in ieder geval de tofste bubbel ooit!!
Wij kijken er echt enorm naar uit om er dit jaar weer een lap op te geven en
er een knaller van formaat van te maken. Dikke kussen van jullie leiding xx
Jolien, Anne-Fleur, Emma, Yasmine en Amo

Gidsenlied
*Totemgekrijs*

Gidsenleiding
Yasmine Van Damme
Totem: Koperoranje
Sprankelende Secretarisvogel
Studie:
Communicatiewetenschappen
Hobby’s: Scouts, Dansen en
eten met vrienden
Geboortedatum: 23/06/2000
Leukste Scoutsherinnering: De
joka’s vuur leren maken op
kamp
Lievelingslied: Party in the USA
- Miley Cyrus
Huisdieren: (te)veel
naaktslakken in de tuin
Supercool weetje: ik heb al
eens een aardbeving
meegemaakt.

Amandine Allegaert
Totem: Himalayazout-roze
hartstochtelijke katta
Studie: toegepaste
psychologie
Hobby’s: ontbijten, brunchen,
lunchen, aperitieven en
dineren, kortom alle
eetmomenten met vrienden
beleven. Ook wel eens gaan
joggen (ter compensatie van al
die etentjes) en ja… scouts
natuurlijk!
Geboortedatum: 06/01/1997
Leukste scoutsherinnering: Zalig zwemmen en genieten aan het meer van
Bütgenbach afgelopen kamp
Lievelingslied: Golden Earring-Radar Love
Huisdieren: visjes (waar ik niks aan heb)
Supercool weetje: Ik weet altijd het beste gerecht van de menukaart te
kiezen

Anne-Fleur Willems
Naam: Anne-Fleur Willems
Totem: Cadillacblauwe
meelevende vink
Studie: Rechten
Hobby’s: Scouts, pilates en
afspreken met vriendinnen
Geboortedatum: 10 april 1998
Leukste scoutsherinnering:
Gezellig met zijn allen in onze
slaapzakken naar de sterren
kijken tijdens 24urenspel bij de
Givers
Lievelingslied: Ultralife Oh
Wonder
Huisdieren: 2 konijntjes
Supercool weetje: Ik ben nogal
onhandig, zo onhandig dat ik als
kind tijdens het spelen mijn
bocht te kort genomen heb
waardoor met mijn hoofd tegen de rand van de deur gebotst ben en ik
genaaid moest worden.

Jolien Daems
Totem: Joppiesausgele
Ongedwongen Flicka
Studie:
Organisatie&Management
en Life coach
Hobby’s: Tennis, fitness,
lopen, zwemmen,
(online)shoppen, afspreken
met de vrienden en
SCOUTS!
Geboortedatum:
09/10/1997
Leukste
Scoutsherinnering: De
gezellige avonden rond het
kampvuur en naar de
sterren kijken en vooral al
die lachbuien.
Lievelingslied: Chris
Medina - What are words
Huisdieren: Jessy de beagle
Supercool weetje: Die houd ik voor tijdens de varia op de
kennismakingsvergadering 😉

Emma Haentjens
Totem: Sneeuwkristalblauwe Montere Otter
Studie: Toegepaste
Economische Wetenschappen
Hobby’s: zwemmen, lopen,
zumba en last but definitely
not least scouts
Geboortedatum: 18 januari
1999
Leukste scoutsherinnering:
boenken door een veld vol
met koeien op driedaagse
Lievelingslied: Boogie
Wonderland – Earth, Wind &
Fire
Huisdieren: een paar
spinnekes onder mijn bed
Supercool weetje: ik heb ooit
eens een magneet ingeslikt,
don’t try this at home kids!

