Kapoenen
Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie, creativiteit en
expressie. Spelenderwijs en ongedwongen ontdekken ze in groep en als
jong individu de wereld. De leiding zal hen sturen wanneer dat nodig is
en gaat hierbij uit van het kind zelf, van wat hen boeit en aanspreekt
om hen een optimale leer- en speelomgeving aan te bieden. Tijdens de
kapoenenjaren wordt gestreefd naar een sterk groepsgevoel

Totem: gehechte flicka
Naam: Lise Defieuw
Geboortedatum: 11/08/1998
Studies: Farmaceutische Wetenschappen
Hobby’s: scouts natuurlijk & skiën
Aantal jaren scouts: 12 jaar
Vorige takken leiding gegeven: kapoenen
Waarom deze tak: omdat ze zo schattig zijn
Best passende totemeigenschap: ondernemend - betrouwbaar
Leukste scoutsspel: dorpspel
Leukste kampherinnering: totemisatie
Leukste kampthema: festival
Favoriete kampeten: fishticks met puree
Opinie over fidget spinners: lang leve de immo vercammen fidget spinners

Totem: Enthousiaste Newfoundlander
Naam: Thomas Vermeulen
Geboortedatum: 9 maart 1998
Studies: voorlopig nog geen zekerheid
Hobby’s: Scouts natuurlijk
Aantal jaren scouts: Dit zal mijn 9e jaar worden.
Vorige takken leiding gegeven: Kapoenen
Waarom deze tak: Om een tweede jaar met deze

cuties te ravotten.
Best passende totemeigenschap: zachtmoedig
Leukste scoutsspel: tjoekbal
Leukste kampherinnering: Buitenlandskamp naar Portugal
Leukste kampthema: Festival als jongverkenner
Favoriete kampeten: fish-sticks met spinaziestoemp
Opinie over fidget spinners: Ideaal om dode momenten op te vullen en plezante momenten nog beter te

maken!

Totem: Elegante slangehalsvogel
Naam: Astrid Engelborghs
Geboortedatum: 14 juni 1998
Studies: leerkracht lager onderwijs
Hobby’s: dansen & scouts
Aantal jaren scouts: 13 jaar
Vorige takken leiding gegeven: kapoenen
Waarom deze tak: omdat ik ze niet kon missen
Best passende totemeigenschap: zorgzaam
Leukste scoutsspel: 1 tegen allen
Leukste kampherinnering: buitenlands kamp in Portugal
Leukste kampthema: are you the one?/ festival/ Johnny&Marina
Favoriete kampeten: fishsticks
Opinie over fidget spinners: zo passe

Totem: Zorgzame springbok
Naam: Goele Rutten
Geboortedatum: 26/07/1996
Studies: revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Hobby’s: soms een danske placeren en scouts!
Aantal jaren scouts: 16e jaar nu
Vorige takken leiding gegeven: kapoenen, JVK's

gemis naar de schattige en toffe kapoenen
Best passende totemeigenschap: zorgzaam
Leukste scoutsspel: alle waterspelletjes :D
Leukste kampherinnering: slaapplaats met zwembad tijdens 3-daagse
Leukste kampthema: feestjes!!!
Favoriete kampeten: macaroni
Opinie over fidget spinners: ik word zot van al dat gedraai
Waarom deze tak:

Totem: Bescheiden Schaarbek
Naam: Annelies Van Rossen
Geboortedatum: 03/09/1999
Studies: Toegepaste taalkunde
Hobby’s: Scouts en lezen
Aantal jaren scouts: 12
Vorige takken leiding gegeven: /
Waarom deze tak: de kapoenen zijn super enthousiast en

hebben een geweldige verbeelding (+ ook een zekere
schattigheidsfactor)
Best passende totemeigenschap: Bescheiden
Leukste scoutsspel: een tegen allen
Leukste kampherinnering: Buitenlandskamp in Madeira
Leukste kampthema: Hunger games
Favoriete kampeten: Fish sticks
Opinie over fidget spinners: In mijnen tijd…

Welpen
Een welp kan onbezorgd genieten van actieve en speelse
vergaderingen. Het is typisch voor welpen dat ze zelf dingen leren
doen. Ze krijgen ruimte en kansen om dingen uit te proberen en van
elkaar te leren. De werking wordt ingekleed met verhalen, fantasie en
een vleugje actie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Jungleboek.
Zo komt het dat vaste kleine groepen "nesten" worden genoemd, dit
zijn de voorlopers van de latere patrouilles.

Totem: Felle Kauw aka Hathi
Naam: Anneleen Henderickx
Geboortedatum:23/03/1998
Studies: Leerkracht secundair Nederlands -Biologie
Hobby’s: Scouts en turnen
Aantal jaren scouts:13
Vorige takken leiding gegeven: Welpen
Waarom deze tak: Welpen zijn gewoon de leukste!
Best passende totemeigenschap: Opgewekt

dikke bertha
Leukste kampherinnering: Slaapzakkenfuif met de welpen op kamp, driedaagse, etc.
Leukste kampthema: Are you the one?
Favoriete kampeten: couscous met pikante weusjes
Leukste scoutsspel:

Opinie over fidget spinners:

Fidget spinners verbeteren de wereld. Ik ben pro fidget spinner met logo van onze scouts.
Totem: Veelzijdige Spotlijster
Welpennaam: Mysa
Naam: Amber Sels
Geboortedatum: 19 augustus 1998
Studies: Leerkracht kleuteronderwijs
Hobby’s: SCOUTS!
Aantal jaren scouts: 12
Vorige takken leiding gegeven: Welpen
Waarom deze tak: Omdat ik mijn weppels anders veel te hard

zou missen en wie gaat mij anders masseren op kamp?
Best passende totemeigenschap: Vrolijk
Leukste scoutsspel: Dorpspelletjes
Leukste kampherinnering: Ons buitenlandskamp naar
Portugal!
Leukste kampthema: Festival
Favoriete kampeten: Balletjes met krieken
Opinie over fidget spinners: Shout out naar Ronnie!!!

Totem: Zachtaardige Ooievaar
Welpennaam: Marala
Naam: Emma van de Ven
Geboortedatum: 28/08/1997
Studies: Productontwikkeling
Hobby’s: Zang & scouts
Aantal jaren scouts: 10
Vorige takken leiding gegeven: Jongverkenners
Waarom deze tak: Wie kan er nu weerstaan aan die pretoogjes en dat aanstekelijk enthousiasme van die

welpjes??
Best passende totemeigenschap: Luisterbereid
Leukste scoutsspel: Een escaperoom in tenten op kamp!
Leukste kampherinnering: Alle kampvuren! (En zeker het grote kampvuur van afgelopen zomer, ik had

nog nooit zo’n groot kampvuur gezien!)
Leukste kampthema: Elke dag een ander feest
Favoriete kampeten: Spaghetti!
Opinie over fidget spinners: Ge denkt eerst “huh wat is dat nu weer voor hype?” en dat krijgt ge dat
in uw handen en BAM ge zijt verslaafd.
Totem: Spontane Vink
Welpennaam: Raksha
Naam: Astrid Fremau
Geboortedatum: 10/12/1994
Studies: Bio-ingenieur, extra master in management
Hobby’s: Zwemmen, lopen, piano, maar vooral scouts!
Aantal jaren scouts: 5 + 2
Vorige takken leiding gegeven: Kapoenen en Welpen
Waarom deze tak: Waaromdaarom en weppels zijn nice!
Best passende totemeigenschap: Nog steeds…

Goedgelovig
Leukste scoutsspel: Potteke stamp & Kiekeboe
Leukste kampherinnering: Awel eh, dat is hier nu is ne voorzet geven die ik heel gemakkelijk kan
binnekoppen. Sommigen die dit nalezen, weten nu waarover ik spreek. Anderen misschien iets minder, maar

het verhaal over die vrij tumultueuze nacht begint als volgt: Er was eens ne schonen avond met een goei
foaf en witte klakskes…
Leukste kampthema: Tijdsmachien!
Favoriete kampeten: Combobokes2.0 Goe wa crunchy!
Opinie over fidget spinners:

1) Die spullementen hebben meer evenwicht dan ikzelf.
2) Binnenkort is de hype hopelijk over.
En 3) Morgen benn ich dahr weer mit meer opinies!

Totem: IntenseSteenbok
Welpennaam: Akela
Naam: Max Engelborghs
Geboortedatum: 20/10/2000
Studies: Handelsingenieur
Hobby’s: Zaalvoetbal
Aantal jaren scouts: 12
Vorige takken leiding gegeven: /
Waarom deze tak: om heerlijk te ravotten met die mannen
Best passende totemeigenschap: Speels
Leukste scoutsspel: Stratego
Leukste kampherinnering: Zo goed als elke 3-daagse
Leukste kampthema: Are you the one?
Favoriete kampeten: Fishstickssssssss
Opinie over fidget spinners:

Leuk om te spinnen, maar daar stopt het ook

Totem: Speelse Conejo
Welpennaam: Ikki
Naam: Nisrine Fouad
Geboortedatum: 06/04/1998
Studies: Sociale readaptatiewetenschappen
Hobby’s: Zwemmen, dansen en lachen
Aantal jaren scouts: Een jaartje
Vorige takken leiding gegeven: Kapoentjes
Waarom deze tak: Welpen zijn super actief en mega

tof!!
Best passende totemeigenschap: Genietend
Leukste scoutsspel: Dikke berta
Leukste kampherinnering: Mijn totemisatie
Leukste kampthema: Olympische spelen
Favoriete kampeten: Fishsticks met spinaziepuree
Opinie over fidget spinners:

FIDGETSPINNERS ZIJN SUPER MEGA VET COOL!! BESTE UITVINDING OOIT!

Jongverkenners
Jongverkenners zijn jonge volwassenen die er graag op uit trekken in
de natuur of hun buurt verkennen. Tijdens het kamp worden ze een
stuk zelfstandiger dan de welpen, het beste voorbeeld hiervan is dat ze
hun eigen maaltijden leren klaarmaken. Ze werken samen in kleine
groepen en nemen initiatieven. Jongverkenners krijgen een waaier van
mogelijkheden om mee te beslissen, zelf de handen uit de mouwen te
steken en allerlei vaardigheden onder de knie te krijgen. Stilaan leren
ze dat scouting niet stopt als de activiteit is afgelopen.

Totem: Beheerste Poedel
Naam: Zeno Stevens
Geboortedatum: 13/01/1997
Studies: Communicatiemanagement
Hobby’s: Videobewerking, Photoshoppen, spellekes

spelen, Chiro en discussiëren over geopolitieke
onderwerpen.
Aantal jaren scouts: 15e jaar
Vorige takken leiding gegeven: 2x Welpen
Waarom deze tak: Als lid vond ik deze tak ook de leukste. Grote stap na de Welpen, veel vrijheid en
verantwoordelijkheid.
Best passende totemeigenschap: Beheerst
Leukste scoutsspel: Leidingsverstoppertje in het bos
Leukste kampherinnering: Totemdag
Leukste kampthema: Ridders
Favoriete kampeten: Pikante chilli con carne (NOT)
Opinie over fidget spinners: Niet over te spreken. Deze primitieve wezens worden uitgebuit door onze
meer geevolueerde samenleving. Dag in dag uit moeten ze als een gek ronddraaien, vaak zonder vaste uren
of pauzes. Ik heb een fonds opgericht om de rechten van de Fidget Spinners te verdedigen. Steun ons op
BE19 0000 0000 2820 of www.FidgetLivesMatter.com om zo deze oneerlijkheid de wereld uit te helpen.
Dank u.
Totem: /
Naam: Dennis Stroobants
Geboortedatum: 20/06/1996
Studies: Industriele ingenieurswetenschappen
Hobby’s: Lopen, Muziek spelen
Aantal jaren scouts: 6
Vorige takken leiding gegeven: /
Waarom deze tak: Het doet me enorm veel deugd en

plezier om iemand nieuwe vaardigheden aan te leren. De
JVK’s moeten ook heel wat nieuwe technieken leren en dan is
er toch niets cooler dat zij dan later zeggen: “dat heb ik
nu van leider Dennis geleerd”.

Best passende totemeigenschap: Heb nog geen totem
Leukste scoutsspel: Dikke Bertha
Leukste kampherinnering: Als derde jaar welp heb ik op kamp echt eens een prachtige hut in het bos

gebouwd.
Leukste kampthema: Cowboy’s en indianen
Favoriete kampeten: Barbeque
Opinie over fidget spinners: Fidget spinners zijn de max, maar pokemon kaarten zijn cooler.
Totem: Wilskrachtige Argali
Naam: Jowan Pittevils
Geboortedatum: 05/01/’97
Studies: Burgerlijk Ingenieur werktuigkunde/elektronica
Hobby’s: SCOUTS, judo en tennis
Best passende totemeigenschap: nieuwsgierig
Leukste scoutsspel: vurenspel
Leukste kampherinnering: Op 3-daagse een namiddagje van

een brug gaan springen
Leukste kampthema: Ridderkamp met de jong-verkenners
Favoriete kampeten: ’s ochtends chips eten als ontbijt
Opinie over fidget spinners: Een irritante rage die hopelijk snel voorbij is, toen wij klein waren hadden we

tenminste coole rage’s: pokemon-kaarten en beyblades.
Totem: Volhardend Grijsbokje

Esther Noeth
Geboortedatum: 28 september 1996
Studies: productontwikkeling
Hobby’s: Scouts (met voorsprong op 1), pianoles geven, fotograferen,
reizen, avonturen beleven en genieten van het leven! (En lang leve de
creativiteit! En nog veel meer van dat!)
Aantal jaren scouts: 16 jaar
Vorige takken leiding gegeven: kapoenen,jins
Waarom deze tak: Omdat je als jongverkenner eindelijk een echte
scout wordt. Niet langer enkel spelletjes spelen, maar ontdekken hoe je moet ‘overleven’ in de natuur, hoe je
Naam:

de coolste sjorconstructies kan bouwen en op welke manier je verantwoordelijkheid kan opnemen binnen de
groep. En met dat proces wil ik de jongverkenners heel graag stap per stap helpen. En hey, ik heb gehoord
dat jongverkenners gigaveel fantasie hebben!
Best passende totemeigenschap: betrouwbaar
Leukste scoutsspel: Vurenspel
Leukste kampherinnering: Als kleine kapoen het grote kampvuur meemaken! Ik was er toen ook van
overtuigd dat zo’n kampvuur minstens zo hoog als de Eiffeltoren was.
Leukste kampthema: Elke dag een feestje vieren met de kapoenen!
Favoriete kampeten: kriekskes met ballekes
Opinie over fidget spinners: Fidget spinners bezorgen mij identiteitscrisissen en ouderdomskwaaltjes,
want ik ben helemaal niet mee. Is mijn jeugd voorbij nu ik niet meer op de hoogte ben van jongerenrages??

Verkenners
Bij de verkenners is er ruimte voor grotere projecten en een grotere
vrijheid. Met de groep het avontuur opzoeken of uitgedaagd worden
door elkaar. Verkenners werken meestal met de gehele groep samen,
maar doorheen het kamp zullen ze net zoals bij de JVK'S ingedeeld
worden in patrouilles. Vanuit eigen interesses gaan ze op zoek naar
zichzelf tussen soortgenoten. Dit door typische activiteiten of door te
experimenteren.

Totem: Dartele Wasbeer
Naam: Fleur Van Lent
Geboortedatum: 01/07/1998
Studies: Momenteel nog geen zekerheid
Hobby’s: Scouts, piano
Aantal jaren scouts: 14 jaar waarvan nu mijn 2e jaar leiding
Vorige takken leiding gegeven: Jvk’s
Waarom deze tak: Ik vond tijdens mijn dartele jaren als lid verkenners

de leukste tak for sure! Mijn doel is dus om dit jaar die awesomeness te
evenenaren, misschien wel een trapje hoger wie zal het zeggen ;-)
Best passende totemeigenschap: They see me dartel, they hatin’
Leukste scoutsspel: vurenspel
Leukste kampherinnering: tijdens 3-daagse kunnen overnachten in een huis me een zwembad
Leukste kampthema: Festival
Favoriete kampeten: kriekskes me ballen, ookal was da er vorig jaar ni: schandalig!
Opinie over fidget spinners: Kheb just ondekt dat de vertaling daarvan ‘frutseldraaier’ is, da kunde nu
toch ni meer serieus nemen?
Totem: Guitige Seriema
Naam: Benjamin Van Hof
Geboortedatum: 11 maart 1996
Studies: TEW
Hobby’s: Scouts en skien
Aantal jaren scouts: 14
Vorige takken leiding gegeven: JVK’s
Waarom deze tak: Niets toffer dan energieke

tieners!
Best passende totemeigenschap: Nieuwsgierig
Leukste scoutsspel: Om het even welk sluipspel
Leukste kampherinnering: Buitenlands kamp, als totem opdracht slapen in het bos, 3-daagse, …
Leukste kampthema: Ridders om dan een zwaardgevecht aan te gaan met de leiding.
Favoriete kampeten: Ballekes met krieken
Opinie over fidget spinners: Hoe kan dit een hype zijn?

Naam: Lucas Lemaitre
Totem: Evenwichtige Adelaar
Geboortedatum: 14 oktober 1997
Studies: Verpleegkunde
Hobby’s: scouts, tennis is bijzaak
Aantal jaren scouts: 14
Vorige takken leiding gegeven: Welpeuuuu en Vk’s
Waarom deze tak: De rest is saai. Team awesome
Best passende totemeigenschap: geduldig
Leukste scoutsspel: maffia spel
Leukste kampherinnering: drinken van het goei

water, not
Leukste kampthema: Het kamp met de levende kip
Favoriete kampeten: fishsticks me spinaziepuree
Opinie over fidget spinners: ongewild, afpakken. Alleen de fidget spinners met extra Aero dynamica

worden nog door de vingers gezien. Benoem de fidget spinner naar een eigenschap van jezelf.

JINS
Jins leven een jaar intens samen in hun jintak. In hun eigen 'jonge' en
'onbevreesde' stijl werken ze gekke activiteiten, projecten (zoals de
jinfuif) en zelfs hun buitenlands kamp uit. Al doende leren ze
samenwerken en verantwoordelijkheid opnemen. Hieruit groeit
engagement voor de groep en voor de samenleving. De rol van de
leiding valt in deze oudste tak meer en meer weg: er wordt eerder
gesproken van begeleiding. Zij participeren, evalueren en grijpen in als
het uit de hand lijkt te lopen.

Totem: Zelfredzame Steenloper
Naam: Daan Van Rossen
Geboortedatum: 03/02/1996
Studies: Handelsingenieur i/d Beleidsinformatica
Hobby’s: Scouts <3,

MTB, Airsoft
Aantal jaren scouts: 14
Vorige takken leiding gegeven: Kapoenen
Waarom deze tak: tschijnt dat die al meer volwassen zijn
Best passende totemeigenschap: “Hij is de hele dag op
zoek naar voedsel”
Leukste scoutsspel: Een goei ouderwets bosspel
Leukste kampherinnering: Ridderkamp met de jong-verkenners: Het spontaan bestormen van het
kasteel (de tenten van de leiding) met zelfgemaakte stormrammen (omgekapte boompjes) om daarachter
een heuse veldslag met de leiding te hebben.
Leukste kampthema: Survival kamp
Favoriete kampeten: Kriekskes met ballekes
Opinie over fidget spinners: overrated tenzij die van Immo Vercammen

Totem: Amusante SteppeLemming
Naam: Van Hof Nathan
Geboortedatum: 11/03/1996
Studies: Toegepaste Informatica
Hobby’s: Scouts (uiteraard) & Skiën
Aantal jaren scouts: 15
Vorige takken leiding gegeven: VK’s & Welpen
Waarom deze tak: Ik wil men jin jaar nog eens overdoen,

jammer genoeg gaat dat als lid niet meer. Dus dan zal ik
er maar leiding aangeven. En omda het zo ne toffe groep
is 😉 <3
Best passende totemeigenschap: Amusante
Leukste scoutsspel: Sluipspellekes
Leukste kampherinnering: Den Arnoud die tege ne boom knalt tijdens een sluipspel

Leukste kampthema: Maffia
Favoriete kampeten: : fishsticks met spinaziepuree
Opinie over fidget spinners: De Ronny? Veel te verslavend da ding…En toch ni kunne uitleggen wa

er zo leuk aan is.

De leiding is alvast helemaal klaar voor
het nieuwe jaar!

