
LEIDINGSBOEKJE

2022 – 2023

Overzicht van alle leiding 

per tak voor het scoutsjaar 

2022 - 2023



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 …

Contact: kapoenen@30ste.be



Totem: Noorderlichtblauwe 

Joviale Ringstaartmaki

Geboortedatum: 25/02/2004

Studie: 1e jaar industrieel 

ingenieur chemie

Hobby’s: scouts en zeilen

Leukste scoutsherinnering: 

jaarmarkt 2021

E-mail: daan.dumez@me.com

Totem: Admirabele Koi

Geboortedatum: 05/03/2002

Studie: interieurvormgeving

Hobby’s: scouts en hockey

Leukste scoutsherinnering: 

grootkamp 2022

E-mail: 

kyra.nauwelaerts@gmail.com

Kyra Nauwelaerts

Daan Dumez



Totem: Ochtendstondroze

Krachtige Strigo

Geboortedatum: 15/10/2004

Studie: psychologie

Hobby’s: hockey, afspreken met 

vrienden en scouts

Leukste scoutsherinnering: het hele 

jinjaar

Totem: Matchagroen Charmant 

Stokstaartje

Geboortedatum: 06/10/2004

Studie: beginnen aan 1e jaar 

rechten

Hobby’s: scouts, tennis en 

afspreken met vrienden

Leukste scoutsherinnering: de 

jinreis naar Tsjechië

Charlotte Leclercq

Lisa Vanthournout



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)

Contact: kabouters@30ste.be



Milan Dillen

Totem: Kosmospaarse

Verrassende Kulungu

Geboortedatum: 11/06/2004

Studie: Burgerlijk ingenieur

Hobby’s: voetbal en scouts 

Leukste scoutsherinnering: 

jinkamp in Tsjechië

Marie Schrooten

Totem: Lotusbloemgele
Dromerige Lepelaar

Geboortedatum: 04/06/2003
Studie: rechten

Hobby’s: scouts, voetbal, 

lopen, fietsen en 

mountainbiken
Leukste scoutsherinnering: 
elke vettige

vergadering



Totem: Pepermuntgroene 

Montere Streepmuis

Geboortedatum: 

13/07/2004

Studie: 

sportwetenschappen

Hobby's: dansen en scouts

Leukste scoutsherinnering: 

jinkamp 2022

Totem: Jadegroene Openhartige 

Chinchilla

Geboortedatum: 16/12/2004

Studie: Sociaal Economische 

Wetenschappen

Hobby’s: tennis, turnen, surfen 

en scouts :))

Leukste scoutsherinnering: het 

bezoek aan Praag tijdens het 

jinkamp

Malena Vlieghe

Janne Van Hooydonk



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)

Contact: jokas@30ste.be



Totem: Saguarogroene

Expressieve Wasbeer 

Geboortedatum: 08/02/2002

Studie: criminologie 

Hobby’s: reisjes maken, lekker 

eten en natuurlijk scouts!! 

Leukste scoutsherinnering: op 

kamp in het zonnetje liggen en 

buikpijn krijgen van het lachen :p

Totem: Vuurvlieggroen 

Hartstochtelijk Stokstaartje

Geboortedatum: 14/05/2002

Studie: criminologie

Hobby’s: scouts

Leukste scoutsherinnering: Na het 

24uren-spel samen kijken naar de 

opkomende zon 

Lise Jonas 

Co Laureyssens 



Totem: Boreaalgroene Pittige 

Steenbok 

Geboortedatum: 28/05/2002 

Studie: geneeskunde 

Hobby’s: scouts 

Leukste scoutsherinnering: met zijn 

allen aan het kampvuur liedjes 

zingen terwijl er gitaar werd 

gespeeld

Margaux Lescouhier



Jonggidsenlied

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...

Contact: jonggidsen@30ste.be



Totem: Magnoliaroze Amicale Gier

Geboortedatum: 23/11/2000

Studie: master 

geneesmiddelenontwikkeling -

apotheker

Hobby’s: joggen, afspreken met 

vrienden, …scouts!

Leukste scoutsherinnering: ‘s nachts 

vallende sterren zoeken aan een 

prachtige hemel

Totem: Ijskristalblauwe

Bewonderenswaardige Perdix

Geboortedatum: 14/08/2001

Studie: Taal- en Letterkunde voor de 

talen Frans en Spaans

Hobby’s: scouts, pianoles, lezen & 

afspreken met vrienden

Leukste scoutsherinnering: samen 

dansen, zingen en kampvuur maken 

op bonte avond met de leden op de 

2 kampen in 2022

Eléonore Leclercq

Janneke Vermeulen



Totem: Vuurgensteroranje 

Dartele Spitsvogel

Geboortedatum: 22/07/2002

Studie: 3e jaar orthopedagogie

Hobby: scouts

Leukste scoutsherinnering: 

watergevecht met de kabouters 

op kamp in 2022

Totem: Intergalactisch Goude 

Guitige Steenarend

Geboortedatum: 25/05/2002

Studie: professionele bachelor 

audiovisuele technieken

Hobby’s: Scouts natuurlijk, 

fitnessen, leuke dingen doen met 

vrienden!

Leukste scoutsherinnering: 

eigenlijk gewoon alles

Merel Rombeau

Mirte Roggeman



Gidsenlied

*Totemgekrijs*

Contact: gidsen@30ste.be



Totem: Atlantischblauwe

Verwonderde Orang-Oetan

Geboortedatum: 28/08/2000

Studie: international journalism

Hobby's: SCOUTS en afspreken 

met mijn vrienden !

Leukste scoutsherinnering: de 

vrienden die ik heb gemaakt 

voor het leven !

Totem: Passievruchtgele

Ontwapenende Dolfijn

Geboortedatum: 28/02/2001

Studie: maatschappelijk werk

Hobby’s: scouts, cake en 

koekskes bakken

Leukste scoutsherinnering: het 

grote kampvuur op de laatste 

avond van de joka’s

Noor Rombeau

Charlotte Boel



Totem:

Aconitifoliumgroene

Verrassende 

Steppelemming

Geboortedatum: 

06/07/2001

Studie: zoekende

Hobby’s: scouts, 

snowboard, kitesurf en 

thaibox

Leukste scoutsherinnering:

buitenlands kamp!!

E-mail: 

lenirut1@gmail.com

Leni Rutten



Totem: Zilverspargruune

Pientere Kapucijnaap 

Geboortedatum: 29/05/2000

Studie: bio-ingenieur

Hobby’s: scouts, lopen, 

klimmen,...

Leukste scoutsherinnering: het 

genot van een zelfgemaakte, 

in de pan gebakken, op 

houtvuur gestookte en in de 

rivier(a.k.a. jacuzzi')-

opgegeten croque monsieur 

op giverkamp. 's anderdaags 

gevolgd door een even 

genotsvolle ontlading ervan 

op een perfect gesjorde hudo

Daan Troubleyn



Totem: Koperoranje 

Sprankelende 

Secretarisvogel 

Geboortedatum: 23/06/2000

Studie: filmstudies 

Hobby’s: scouts en dansen

Leukste scoutsherinnering: 

zwemmen in Bohinj

Totem: Woestijnzandgele

Levenslustige Stekelstaartzwaluw

Geboortedatum: 05/06/2000

Studie: rechten 

Hobby’s: scouts, hockey en 

genieten van de zon 

Leukste scoutsherinnering: 

buitenlands kamp met de gidsen 

in Remiremont

Bo Dumez

Yasmine Van Damme 



Totem: Cantaloupeoranje 

Pittige Kwikstaart 

Geboortedatum: 01/12/2000

Studie: werkstudent - Banaba

Autismespectrumstoornissen 

Hobby’s: scouts en afspreken 

met vrienden Leukste

scoutsherinnering: mijn laatste 

3-daagse als giver

Totem: Neongele Goedgeluimde 

Kraanvogel 

Geboortedatum: 07/07/2000 

Studie: toegepaste informatica 

Hobby’s: scoutsen

Leukste scoutsherinnering: 

skoutsen in de ardennen

Tobias Borghgraef

Amelie Boudewijns 



Totem: Mirtilleblauwe

Schrandere Sifaka

Geboortedatum: 27/12/2000

Studie: bio-Ingenieur 

Hobby’s: skiën, mountainbiken, 

padel Leukste 

scoutsherinnering: trekkamp 

met vks in de vogezen

Xander Van Noten





Leni Rutten Charlotte Boel 

Lise Jonas Margaux Lescouhier

Contact: groepsleiding@30ste.be




