
 
Kennismakings 

Kiekeboe 



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 

 

 



Naam:  Lise Defieuw 

Totem:  gehechte flicka 

Geboortedatum:  11 augustus 1998 
Studies:  das nog een goei vraag 
Hobby’s: scoute & dansen 

Aantal jaren scouts: 12 jaar 
Vorige takken leiding gegeven:  het is mijn eerste jaar 

leiding   
Waarom deze tak:  omdat die kapoentjes zo schattig zijn 

Best passende totemeigenschap:  ondernemend 
Leukste scoutsspel:  dorpsspelletjes 
Leukste kampherinnering:   buitenlandskamp in Portugal ofcourse 

Leukste kampthema:  oermensen  
Favoriete kampeten:  fishsticks met spinazieee 
Opinie over stakingspaletten:  das warm voor ons vureke 

 
 

 

 
Naam:  Thomas Vermeulen 

Totem:  Enthousiaste Newfound lander 
Geboortedatum: 9 maart 1998 

Studies:  Rechten 

Hobby’s:  Scouts 

Aantal jaren scouts:  Dit wordt mijn 8e jaar.  
Vorige takken leiding gegeven:  Geen, dit is 

mijn eerste jaar leiding. 
Waarom deze tak:  Omdat de kapoenen heel 

schattig zijn en een grote fantasie hebben.  
Best passende totemeigenschap:  Zachtmoedig 

Leukste scoutsspel:  Sjoekbal 
Leukste kampherinnering:  Het buitenlandskamp naar Portugal 

Leukste kampthema:  Festival als derde jaar jongverkenner 
Favoriete kampeten:  Fishsticks met spinaziestoemp 

Opinie over stakingspaletten:  Smijt ze op een vureke, tschent dat da al is kan opbranden. 



Naam: Astrid Engelborghs 

Totem: Elegante slangehalsvogel 
Geboortedatum: 14 juni 1998 
Studies: Leerkracht lager onderwijs 

Hobby’s: dansen & scouts  
Aantal jaren scouts: 12 jaar 
Vorige takken leiding gegeven: / 

Waarom deze tak: omdat de kapoenen cuties zijn 

Best passende totemeigenschap: zorgzaam 

Leukste scoutsspel: dorpsspellekes 

Leukste kampherinnering: ons buitenlands kamp naar Portugal! 

Leukste kampthema: oermensen 

Favoriete kampeten: fishsticks 

Opinie over stakingspaletten: goe om op te fikken 

 
 

Naam: Daan Van Rossen 
Totem: Zelfredzame Steenloper 

Geboortedatum: 3 februari 1996 

Studies: Handelsingenieur i/d beleidsinformatica 
Hobby’s: Scouts natuurlijk 

Aantal jaren scouts: 13 jaar 
Vorige takken leiding gegeven: Kapoenen 

Waarom deze tak: hebde al is bekeken hoe schattig de kindjes 
zijn! 

Best passende totemeigenschap: Hij is de hele dag op zoek 
naar voedsel 

Leukste scoutsspel: een goei ouderwets bosspel 
Leukste kampthema: Ridderkamp met de jongverkenners: 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 

Favoriete kampeten: kriekskes met bal lekes 

Opinie over stakingspaletten: Vroeger waren stakingspaletten onmisbaar bij een goede staking, maar na 
dit woelige jaar is er een dreigend tekort aan dergelijke paletten en prefereer ik een goei paar autobanden 

 



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. 

 

 

 



Naam: Zeno Stevens 

Totem: Beheerste Poedel  

Welpennaam: Baloe 

Geboortedatum: 13/01/1997 

Studies: Communicatiemanagement 

Hobby’s: Scouts, lange strandwandelingen en dank 
memes browsen. 
Aantal jaren scouts: 14de jaar scouts 
Vorige takken leiding gegeven: Welpen 

Waarom deze tak: Na een jaar zijn ze nog altijd niet braaf, daar moet iets aan veranderen. 
Best passende totemeigenschap: Luisterbereid 

Leukste scoutsspel: 3 vurenspel 
Leukste kampherinnering: Totemisatie 

Leukste kampthema: Bendes 

Favoriete kampeten: Ballekes met krieken 

Opinie over stakingspaletten: Soms niet de overtollige warmte die we nodig hebben, maar wel die dat we 
verdienen.  

Naam: Nathan Van Hof 
Welpennaam: Bagheera 

Totem: Amusante Steppe Lemming 
Geboortedatum: 11/03/1996 

Studies: Toegepaste Informatica 

Hobby’s: Skieen & Scouts 

Aantal jaren scouts: 14 

Vorige takken leiding gegeven: VK’s en Welpen 

Waarom deze tak: Ik heb heinwee gekregen naar de Welpen. 
Dus dan doe ik het dit jaar nog maar eens opnieuw. 

Best passende totemeigenschap: Amusante 

Leukste scoutsspel: Sluipspellekes 

Leukste kampherinnering: Den Arnoud die tegen ne boom is geknalt tijdens een sluipspel. En 
buitelands kamp tijdens men Jin jaar.  

Leukste kampthema:  maffia 

Favoriete kampeten: fishsticks met spinaziepuree 
Opinie over stakingspaletten: Ja daar kunde een goe vuureke mee maken ! 



Naam: Amber Sels 

Welpennaam: Mysa 

Totem: Veelzijdige Spotlijster 
Geboortedatum: 19/08/1998 

Studies: Verpleegkunde 

Hobby’s: SCOUTSSSSSS!  
Aantal jaren scouts: 11  
Vorige takken leiding gegeven: /  

Waarom deze tak: Omdat de welpen nu eenmaal de tofste 
zijn en stiekem ook omdat iemand ze manieren moet aanleren he 

Best passende totemeigenschap: Vrolijk  
Leukste scoutsspel: Dorpspelen en tjoekbal op een zeil met bruine zeep  
Leukste kampherinnering: Buitenlandskamp, het scoutskamp waarbij we kippen hadden en de cirkel 

avonturen natuurlijk    
Leukste kampthema: Festival 
Favoriete kampeten: Balletjes met krieken 

Opinie over stakingspaletten: handig?!  
 

Naam: Anneleen Henderickx 

Welpennaam: Hathi  
Totem: Felle Kauw 

Geboortedatum: 23/03/1998 

Studies: Logopedische en audiologische wetenschappen 

Hobby’s: Scouts en turnen 

Aantal jaren scouts:12 

Vorige takken leiding gegeven:/ 

Waarom deze tak: Welpen zijn gewoon freaking awesome 

Best passende totemeigenschap: Volhardend 

Leukste scoutsspel: Dikke Bertha 

Leukste kampherinnering: De cirkelavonturen en buitenlands 
kamp 

Leukste kampthema: Festival 
Favoriete kampeten: spinazie met fishsticks 

Opinie over stakingspaletten: handig voor een kampvuureke op de scouts 

 



Naam: Astrid Fremau 

Welpennaam: Raksha 

Totem: Spontane Vink   

Geboortedatum: 12/12/1994 

Studies: Bio-ingenieur 
Hobby’s: Lopen, zwemmen, piano en vooral scouts! 

Aantal jaren scouts: 5+1=6, dus dit is mijn 7de jaar ;-) 
Vorige takken leiding: Kapoenen 

Waarom deze tak?: Samen opgroeien met de kapoenen tot 
welp, en natuurlijk dat zalige enthousiasme! 
Best passende totemeigenschap: Goedgelovig misschien? Waarschijnlijk! ( Chance dat dat ook geldt 
voor die Welpen!)  
Leukste scoutsspel: Kiekeboe & potteke stamp 
Leukste kampherinnering: Toch die totem krijgen! Heerlijk! Een totemvuur builden en een hele nacht 

aan nagenieten tot die zon opkomt… Waals gras tussen de tenen, koeien in de wei, wakker worden in een 
tent, een giga-gantisch kampvuur en zoooo veel meer! 

Leukste kampthema: FEEST 

Favoriete kampkost: Mmm crunchy combobokes! (= boterham- goe veel choco- cornflakes- boterham) 
Opinie over stakingspaletten: Dat ’t goe brandt? Goe wa vuur builden! Evidenter dan een domino van 
10.000 lucifers, euh wa?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 

 



Naam: Goele Rutten 

Totem: Zorgzame springbok 

Geboortedatum: 26/07/1996 

Studies: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 
Hobby’s: soms een danske placeren en SCOUTS! 
Aantal jaren scouts:  begin aan men 15de jaar al :) 
Vorige takken leiding gegeven: Kapoenen 

Waarom deze tak:  nieuwe uitdaging  
Best passende totemeigenschap: zorgzaam 

Leukste scoutsspel: alle waterspelletjes :D 

Leukste kampherinnering: Slaapplaats met zwembad tijdens 3-daagse! 

Leukste kampthema: Feestjes!!! 

Favoriete kampeten: Fishticks 

Opinie over stakingspaletten:  Da brandt bangelijk goe! 
 
 

Naam: Emma van de Ven 

Totem: Impala 

Geboortedatum: 28/08/1997 

Studies: Productontwikkeling 

Hobby’s: Zingen, muziek maken en scouts! 
Aantal jaren scouts: 9  

Vorige takken leiding gegeven: Dit is het eerste jaar 
Waarom deze tak: Omdat de jongverkenners een zalige groep is! 

Best passende totemeigenschap: scherpzinnig 

Leukste scoutsspel: levende stratego 
Leukste kampherinnering: Alle kampvuren, dat zijn altijd 

fantastische herinneringen! 

Leukste kampthema: Elke dag een ander feest!  
Favoriete kampeten: Appelmoes met kip en rijst 

Opinie over stakingspaletten: Mijn opinie over stakingspaletten is dat ik geen mening heb 
 
 
 
 



Naam: Stijn “Corre” Rutten 

Totem: Beheerste Sifaka 
Geboortedatum: 31/05/1994 

Studies/Werk: Industrieel ingenieur elektronica-ict 

Hobby's: Scouts 

Aantal jaren scouts: Dit is mijn 17de jaar 
Vorige takken leiding gegeven: Kapoenen, Verkenners en jins 

Waarom deze tak: Basis leggen van technieken, totem geven en heel toffe mannen. 
Best passende totem eigenschap: Nuchter 
Leukste scouts spel: A-spel en flag football  
Leukste kamp herinnering: Buitenlandse kampen 

Leukste kampthema: Geen echte voorkeur maar enkele leuke waren Highland games, Are you the one en 
Risk  
Opinie over stakingspaletten: Wij gaan dit jaar goe wa vuurkes kunnen builden.  
 
 
 

Naam: Fleur Van Lent 

Totem: Dartele Wasbeer 
Geboortedatum: 01/07/1998 

Studies: Rechten 

Hobby’s: piano en scouts 

Aantal jaren scouts: 12 jaar 
Vorige takken leiding gegeven: / 

Waarom deze tak: de leeftijd vind ik het plezantste en dan kannek nog ne keer meedoen af en toe 

Best passende totemeigenschap: dartel 
Leukste scoutsspel: potteke stamp NOT 

Leukste kampherinnering: goeee wa kakken in ne cirkel 
Leukste kampthema: festival, because PARTY 

Favoriete kampeten: goeeee wa loempia’s  in een pan bakken 

Opinie over stakingspaletten: doe zo voort!  

 
 
 
 



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. 

 
 

 
 



Naam: Lucas Lemaitre 

Totem: Evenwichtige Adelaar 
Geboortedatum: 14 oktobeur 1997 

Studies: Verplegertje spelen  
Hobby’s: scouts, tennis is bijzaak 

Aantal jaren scouts: 13 

Vorige takken leiding gegeven: Welpeuuuu 

Waarom deze tak: Ze waren nogal lui, die moeten is van hun gat komen en iets doen. Daarom is er nu een 
rescueteam dat bestaat uit joane aka Jowan, viki en mezelf  
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 stakingspaletten: Deze zijn absoluut nodig in de maatschappij. Heb je het koud? Gebruik 
een stakingspallet. De eeuwige discussie kerncentrale of niet? Gebruik een stakingspallet. De eeuwige 
discussie android of den appel? Gebruik een stakingspallet omdat vuur te laten branden.  

 

Naam: Victor Van Eetvelt 
Totem: Onverstoorbare Witte Dolfijn 

Geboortedatum: 05-02-1996 

Hobby’s: Karate en random sporten met 
vrienden 

Aantal jaren scouts: 12 waarvan de eerste 
5 in de scouts van keerbergen 

Vorige takken leiding gegeven: / 

Waarom deze tak: Ik werk graag met 
pubers 

Best passende totemeigenschap: Speels 

Leukste scoutsspel: (bijna) alles met bruine 
zeep 

Leukste kampherinnering: Op 3 daagse een namiddagje van een brug liggen springen 
Leukste kampthema: Mogen weekends ook? Ja? New Kids dan :D 

Favoriete kampeten: Choco met booterham 

Opinie over stakingspaletten: Die paletten kunnen waarschijnlijk nuttiger gebruikt worden. 



Naam: jowan pittevils  

Totem: wilskrachtige argali 
Geboortedatum: 5 januari 1997 

Studies: 2de jaar burgerlijk ingenieur 
Hobby’s: Scouts, judo, skien 

Aantal jaren scouts: 13 

Vorige takken leiding gegeven: Welpen 

Waarom deze tak: Na een jaar aan welpen leiding gegeven te 
hebben, wil ik eens leiding geven aan een oudere tak.  
Best passende totemeigenschap: Nieuwsgierig 

Leukste scoutsspel: alle bosspellen 

Leukste kampherinnering: Op drie-daagse kunnen overnachten in een huis met zwembad en waar we ’s 
ochtends koffiekoeken kregen. 
Leukste kampthema: ridders 

Favoriete kampeten: pikante chili con carne 

Opinie over stakingspaletten: goe gerief  

 

 

 

 



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. 

 
 
 



Naam:  Wies Vandoorne 

Totem: Bijzondere Steltral 
Geboortedatum: 10 april 1993 

Studies: orthopedagogie 

Hobby’s: scouts uiteraard.. 
Aantal jaren scouts: 17 jaar 
Vorige takken leiding gegeven: kapoenen, welpen en 
verkenners 

Waarom deze tak:  Een stiekeme liefde voor wheelies en nektapijtjes 

Best passende totemeigenschap: vrijheidslievend 

Leukste scoutsspel: Stratego bosspel 
Leukste kampherinnering: totemisatie 

Leukste kampthema: Het aanbidden van de Heilige Herman (de beste piket ooit)  
Favoriete kampeten: alles me kaas 

Opinie over stakingspaletten: samen met wa autobanden brandt da wel goe! 
 

Naam:  Esther Noeth 

Totem: Volhardend Grijsbokje 

Geboortedatum: 28 september 1996 

Studies: productontwikkeling 

Hobby’s: Scouts (met voorsprong op 1), pianoles geven, 
fotograferen, reizen, avonturen beleven en genieten van het leven!  

Aantal jaren scouts: 15 jaar met 1 jaartje onderbreking 

Vorige takken leiding gegeven: kapoenen 

Waarom deze tak:  samen met drie fantastische jins de wijde 
wereld in trekken stond toevallig bovenaan mijn bucketlist! En 

Schultenbrau drinken op een camping in Holland stond daar toevallig vlak onder.  
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 stakingspaletten: Ik zeg altijd: “ Beter 1 stakingspalet op het vuur, dan 10 in uw gat! “ 


