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KAPOENENLEIDING 2020-2021   

Esther Thenaers  
Totem: Hulpvaardige Streepmuis 
Leeftijd: 20 
Verjaardag: 01/10/1999 
Studierichting / Werk: Verpleegkunde 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
Ik zit vanaf mijn eerste jaar kapoen op de scouts. Dit jaar 
wordt mijn 16de jaar.  
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
Ik ben leiding geweest van de kapoenen, kabouters en tweemaal van de welpen.  
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Dit blijft spaghetti, omdat we op kamp maar één keer zonder bestek mogen eten.  
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Ik heb zo veel herinneringen aan de scouts. Maar de leukste herinneringen die 
komen vooral van kamp.  
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Nou ja dat heb ik eigenlijk niet. =(  
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Ik ben iemand die enthousiast mee speelt met de leden en me echt inzet voor de 
scouts op de dagen dat ik kan want anders ben ik mijn lieve patiënten aan het 
verzorgen.  
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 



Noah Jaspers  
 
Totem: Steenbok 
Leeftijd: 19 jaar 
Verjaardag: 4 september 2001 
Studierichting / Werk: Revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie aan de UHasselt 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
Ik zit al van bij de kapoenen op de scouts, dus 13 jaar. 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
Enkel van de welpen 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Frietjes met stoofvlees natuurlijk! 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Het buitenlands kamp met de jins en het moment dat ik mijn totem kreeg. 
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Ik ga wekelijks fitnessen. 
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Een echte levensgenieter die zich graag amuseert en geniet van elke seconde 
samen met mijn kameraden.  
 
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
 
 



Siebe Noblesse  
 
Totem: Smelleken 
Leeftijd: 19 jaar 
Verjaardag: 9 Juli 
Studierichting / Werk: Industriële 
ingenieurswetenschappen 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
13 jaar 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
De jong-verkenners 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Frietjes met stoofvlees 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Jin-kamp 2 jaar geleden 
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Atletiek 
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Ik ben sportief en ik vind humor heel belangrijk. 
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
 
 
 



Fien knops  
 
Totem: Heb ik nog niet L  
Leeftijd: 18 
Verjaardag: 30 December 2001 
Studierichting / Werk: Agro- en Biotechnologie met 
afstudeerrichting Dierenzorg aan de HoGent 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
Dit is mijn eerste jaar bij de scouts! 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
/ 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Barbecue 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Heb ik nog niet, hopelijk beleef ik de komende jaren veel leuke dingen die ik me 
nog lang ga herinneren!! 
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Hondenschool en koken 
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Fien de dierenfluisteraar en nummer 1 fan van DJ Flippin’ Double 
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
 
 
	



KABOUTERLEIDING 2020-2021 
	
Chloë Truyens  
 
Totem: / 
Leeftijd: 18 
Verjaardag: 24 april  
Studierichting / Werk: communicatiewetenschappen 
(@Leuven)  
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
12 jaar 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
Dit is mijn eerste jaar als leiding 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Chili !!! 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Zowat elk kamp eigenlijk!  

 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Dutjes doen  
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Altijd gelukkig zolang er eten is en ik dutjes kan doen  

 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
	



Manon Lagaeysse  
 
Totem: Uitbundige staartmees 
Leeftijd: 23 jaar 
Verjaardag: 11 november 
Studierichting / Werk: Vroedkunde 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
Ik zit bij de scouts sinds mijn 1e jaar kapoen, dat moet 
dus ondertussen 17 jaar zijn!  
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
Ik ben al 4x kapoenenleiding geweest en 1x jong-gidsenleiding, beide takken 
vond ik geweldig!  
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Mijn favoriete kampmaaltijd is toch wel de chili con carne op de avond van het 
grote kampvuur!  
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Mijn meest gekoesterde herinnering aan de scouts moet toch wel mijn belofte als 
leiding zijn tijdens bezoekdag op kamp. Die dag was echt de kers op de taart 
waarbij ik mij officieel beloofde in te zetten als leiding zoals de leiding toen voor 
mij als lid gedaan heeft.  
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Lezen, zingen, piano, wandelen en véél spelletjesavonden met vriendinnen!  
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
100% scout in hart en nieren!  
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 



Robbe Uytterhoeven  
 
Totem: Stekelvarken 
Leeftijd: 19 
Verjaardag: 2 augustus 
Studierichting / Werk: Industriële Wetenschappen 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
Sinds eerste jaar kapoen 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
De welpen 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Spaghetti 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Een avond rond het vuur op buitenlands kamp 
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Nog meer scouts 
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
/ 
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
 
 
 
 



Jelle Vanderlinden  
 
Totem: / 
Leeftijd: 17 jaar 
Verjaardag: 6/12/2002 
Studierichting / Werk: Leerkracht basisonderwijs 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
13 jaar 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
Geen 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Friet stoofvlees 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Jinkamp 
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Atletiek 
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Beter dan Senne 
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
 
 
	
	



WELPENLEIDING 2020-2021 
	
Wout Broekmans  
 
Totem: Herdershond 
Leeftijd: 19 jaar 
Verjaardag: 19 februari 
Studierichting: Handelswetenschappen aan de UHasselt 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
6 jaar 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
De kapoenen 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Chili con carne 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Het kamp als jin in Kroatië 2018-2019 
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Lange afstanden lopen  
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Sportieve doorzetter die graag gezelligheid opzoekt en houdt van een goed 
feestje. 
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
 



Senne Vanderlinden  
 
Totem: Fret 
Leeftijd: 19 
Verjaardag: 8 augustus 
Studierichting / Werk: Lerarenopleiding Secundair 
onderwijs 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
13 Jaar 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
Kapoenen, welpen 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Friet stoofvlees 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Sowieso op buitenlands kamp gaan met de Jins 
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Joggen 
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Ik ben veruit de beste Vanderlinden 
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
 
 
 



Marie Maet  
 
Totem: Maki 
Leeftijd: 19 jaar 
Verjaardag: 19/03/2001 
Studierichting / Werk: Orthopedagogie 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
Ik zit al van mijn 2e jaar kapoen bij de scouts dus dit is nu 
mijn 13e jaar. 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
Van de Jong-Gidsen. 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Frietjes met stoofvlees!!! 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Kampvuur, elk jaar in een cirkel, samen het beloftelied zingen! :) 
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Tennis 
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Maki, het is niet voor niets mijn totem. 
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
 
 
 



Anino Van Pinxteren  
 
Totem: / 
Leeftijd: 17 jaar 
Verjaardag: 18 november 2002 
Studierichting / Werk: Autotechnologie & Jobstudent bij 
McDonald’s 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
Sinds 1ste jaar Jong Verkenner 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
/ 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Friet met stoofvlees 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Jinkamp  
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Heb ik niet eigenlijk.  
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Gemotiveerd en leergierig  
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
 
 
 



JONG-GIDSENLEIDING 2020-2021 
	
Hannah Verboven  
 
Totem: Picus 
Leeftijd: 19 
Verjaardag: 23 januari 2001 
Studierichting / Werk: Marketing  
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
Vanaf mijn eerste jaar kabouter, dus ik begin nu mijn 12de 
jaar.  
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
Kabouters 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Chili con carne 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Het moment waarop ik mijn totem kreeg en het jin-kamp. 
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Paardrijden 
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Een vrolijk en opgewekt persoon die op haar strepen staat en niet bang is om haar 
mening te uitten.  
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn   à geen dilemma voor mij haha ;)  
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  à ook geen dilemma haha 
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
 



Jonas Timmers  
 
Totem: Gedreven Olifant 
Leeftijd: 21 
Verjaardag: 16/03/1999 
Studierichting / Werk: Elektromechanica 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
Als ik goed geteld heb 13 jaar 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
Welpen en kabouters 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Een grote kom pudding als vieruurtje 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Doorheen de jaren heb ik al veel prachtige momenten meegemaakt, zo veel dat 
het moeilijk is om er een meest gekoesterde uit te kiezen. Maar de kampen waren 
toch wel steeds het hoogtepunt van het jaar. 
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Meer scouting en pokemons vangen 
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Gotta catch ‘em all 
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn     à Uiteraard cola! 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
 
 



Yolanda Thenaers 
	
Totem: / 
Leeftijd: 18 jaar 
Verjaardag: 19 september 2002 
Studierichting / Werk: Toegepaste economische 
wetenschappen 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
Vanaf mijn eerste jaar kapoen zat ik al op de scouts, nu 
begin ik aan mijn 13de jaar op de scouts.  
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
Geen  
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Spaghetti en barbecue  
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Ik heb heel veel mooie herinneringen aan de scouts. Zo veel dat ik er niet één kan 
kiezen, maar de meeste leukste herinneringen zijn de kampen.  
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Lopen en eten 😊 
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Ik ben een enthousiast persoon die zich vaak bezighoudt met TikTok dansjes aka 
ook het aanleren van de TikTok dansjes aan Jessica (maar dat is niet vaak een 
succes), ik ben iemand die graag omringd is door mensen en spelen met de kids is 
helemaal m’n ding. 
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn  



JONG-VERKENNERLEIDING 2020-2021 
	
Enno Mangelschots  
 
Totem: Leergierige Schaarbek 
Leeftijd: 19 
Verjaardag: 23 september 2000 
Studierichting / Werk: Bachelor elektromechanica in Geel 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
Ik zit al bij de scouts sinds eerste jaar kapoen. 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
Kapoenen en 2x Jong-Verkenners 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Woudlopers keuken  
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Elk jaar op kamp gaan 
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
DJ bij Flippin’ Double, Fitness en sleutelen aan dingetjes 
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Beste DJ van België 
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
 
 



Jan Swerts  
 
Totem: Castor 
Leeftijd: 19 
Verjaardag: 18 mei 
Studierichting / Werk: Burgerlijk ingenieur 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
Al van bij de welpen 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
De welpen 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Als er maar genoeg is, en kippenkruiden 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Jinkamp 
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Zwemmen 
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Ik bouw graag dingen, ik kan goed zwemmen en ik hou van een goed feestje. 
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
 
 
 
 



Thijs Reynders  
 
Totem: Muriqui 
Leeftijd: 23 jaar 
Verjaardag: 19/09/1997  
Studierichting / Werk: Meubelmaker 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
2 jaar 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
Bij de welpen 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Frieten met stoofvlees 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Een team vormen bij welpen  
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Skiën, snowboarden, skaten, BMX  
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Brave jongen 
 
Dilemma’s  
 
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
 
 
 
 



GIDSENLEIDING 2020-2021  
	
Fabian Lagaeysse  
 
Totem: Goedhartige Kiang 
Leeftijd: 21 
Verjaardag: 14/02/1999 
Studierichting / Werk: Elektronica-ICT 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
15 jaar 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
Jong-Gidsen, Welpen, Jong-Verkenners 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Pens met appelmoes 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Tentje plat  
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Rugby 
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Leutemaker  
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
 
 



Bram Cox  
 
Totem: Newfoundlander 
Leeftijd: 19 
Verjaardag: 4 mei 
Studierichting / Werk: Toegepaste Economische 
Wetenschappen in Leuven 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
Sinds het 1e jaar kapoen dus uhmmm 13 jaar! 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
Kabouters 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Friet stoofvlees 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Zonder twijfel het jinkamp naar Kroatië 
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
DJ  
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
You’re a wizard, Harry! 
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
 
 
 



JINLEIDING 2020-2021  
	
Anouk Belmans  
	
Totem: Verantwoordelijke Coscoroba  
Leeftijd: 22 jaar  
Verjaardag: 10/09/1998 
Studierichting / Werk: Leerkracht lager onderwijs @KdG 
Antwerpen 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
Dit jaar begin ik aan mijn 12e scoutsjaar. Ik ben gestart als eerste jaar jong-gids.  
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
3x kabouters, 1x gidsen, 1x kapoenen en nu de jins.  
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Frietjes met stoofvlees na een tweedaagse of dagtocht, maar de kampcroqueskes 
staan toch op een gedeelde 1e plaats moet ik toegeven.  
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
De vriendschappen voor het leven die je maakt als lid, maar ook later als leiding.  
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Luieren in de zetel en leuke series kijken.  
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Een sociale, zorgzame en verantwoordelijke leiding, die zich naast de scouts ook 
graag amuseert met vrienden/vriendinnen.  
 
Dilemma’s:  

Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel  
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn  



Jessica Thenaers  
	
Totem: Speelse Spitsvogel (aka Spitsige Speelvogel) 
Leeftijd: 22 jaar  
Verjaardag: 15/05/1998 
Studierichting / Werk: Revalidatiewetenschappen en 
kinesitherapie 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
Al vanaf mijn eerste jaar kapoen, dus ik begin nu aan mijn 
17de jaar bij de scouts! 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
Van de Kapoenen, Jong-Gidsen, Kabouters (2x), Gidsen en nu van de Jins! 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Spaghetti duhuu, dan mag ik eindelijk eens zonder bestek eten! 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Ik heb er echt teveel om op te noemen, zowel als lid en als leiding heb ik super 
mooie herinneringen. Zeker de vriendschap die ik na al die jaren nog steeds heb 
met de personen die ik op de scouts ontmoet heb. 
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Af en toe gaan lopen en fitnessen! 
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven?  
Een energieke persoon die positief in het leven staat (vaak met een roze zonnebril 
op), geniet van de kleine dingen en volledig mee gaat in het spel met mijn leden. 
(Vaak vragen de leden zich af of ik nu lid of leiding ben hihi!) 
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen (omdat ik beide zo goed kan (kuch kuch)) 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 



Arne Vanderlinden   
 
Totem: Plichtsgetrouwe Arkal 
Leeftijd: 22 jaar 
Verjaardag: 25 april 1998 
Studierichting / Werk:  Automation Engineer 
 
Hoelang zit je al bij de scouts?  
17 jaar 
 
In welke takken ben je al leiding geweest?  
Welpen, jong-Verkenners, verkenners en jins 
 
Wat is je favoriete kamp-maaltijd?  
Frit met stoofvlees 
 
Wat is je meest gekoesterde herinnering aan de scouts?  
Vettige spellekes met koeienkak als laatste jaar verkenner. 
 
Wat zijn je andere hobby’s buiten scouting?  
Fietsen, fitness en plaatjes draaien 
 
Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven 
Als een frisse pint op een warme zomeravond, lekker en verfrissend. 
 
Dilemma’s  
	
Pizza    of   Frieten  
Goed boek   of   Goede film 
Zomer   of   Winter 
Bier    of   Wijn 
Pasta    of   Rijst  
Disney   of   Studio 100  
Zingen   of   Dansen 
Komedie   of   Horror  
Kaartspel  of   Bordspel 
Kunnen vliegen  of   Onzichtbaar zijn 
	
	
	
	
	
	



	
	
	

	
	
	

	
	
	



	


