Beste ouders en leden –
Welkom bij de leidraad van 2022-2023!
De leidraad is onderhand al een heuse traditie geworden, eentje die wij dan ook met
veel plezier in ere houden. Maar wat is dit nu juist?
De leidraad is een boekje waar alle leiding van het werkjaar 2022-2023 instaat.
We hebben de leiding enkele vragen gesteld en wat moeilijke dilemma’s voorgeschoteld…
Ook zo benieuwd naar wat zij ons hebben geantwoord?
Blader dan snel door naar de volgende bladzijden!
Elke leiding heeft zijn eigen pagina, en iedereen staat in alfabetische volgorde (op voornaam)
gesorteerd. Zo kan u makkelijk iedereen terugvinden.
Alvast veel leesplezier!
Een stevige linker van de (groeps)leiding

Anouck De Bakker
Mensen kennen mij ook als: Wapsie
Mijn totem is: Citrienaureoline Montere
Merel
Ik studeer/werk als: Criminologie
Dit is mijn 1e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Kabouters
Ik zit al in de scouts sinds: 2013

Beste kampeten: Hete bliksem!!!!
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Friturentocht
Dit ben ik in 3 woorden: Enthousiast, flexibel en een beetje koppig ;)
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Arthur Nevelsteen
Mensen kennen mij ook als: Geil tureke
Mijn totem is: Joviale wasbeer
Ik studeer/werk als: Professionele bachelor
elektromechanica
Dit is mijn 3e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Verkenners
Ik zit al in de scouts sinds: 2016

Beste kampeten: Heten bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Suuuuper veel plezier maken!!!!!
Dit ben ik in 3 woorden: Zot, enthousiast en sociaal
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
AlYjd bokes met choco OF al>jd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Cian Olieslagers
Mensen kennen mij ook als: de loser die de
leidraad niet invult
Mijn totem is: GuiYge Secretarisvogel
Ik studeer/werk als: Industrieel ingenieur ICT
#2ekeergoeiekeer
Dit is mijn 3e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Gidsen
Ik zit al in de scouts sinds: 2008
Beste kampeten: Kak met bonen
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: op de overgang komen helpen
Dit ben ik in 3 woorden: mij ni bellen
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aDraak gebeuren vanzelf
AlYjd bokes met choco OF al>jd bokes met roos vleesje
Je moet elke maal>jd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat alYjd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Dora Van Linden
Mensen kennen mij ook als: /
Mijn totem is: Sprankelende Katoenstaart
Ik studeer/werk als: een cursus naaien
Dit is mijn 1e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Jonggidsen J
Ik zit al in de scouts sinds: 2010

Beste kampeten: Wraps met kip!!
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Dikzakkenvergadering!!
Dit ben ik in 3 woorden: een beetje simpel
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
AlYjd bokes met choco OF al>jd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Emiel Schuytjens
Mensen kennen mij ook als: Fermiel
Mijn totem is: Geliefde Sneeuwstormvogel
Ik studeer/werk als: Industrieel ingenieur
elektro-mechanica
Dit is mijn 3e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Welpen
Ik zit al in de scouts sinds: 2006

Beste kampeten: Hete bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Met heel de scouts “Ooo mijn
blauwe geschelpte zingen” - Strangers J
Dit ben ik in 3 woorden: Ferrari, plat Aantwaarps
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Evelien Dierickx-Visschers
Mensen kennen mij ook als: Eef
Mijn totem is: Wilskrachtige Lijster
Ik studeer/werk als: Kinesist bij Kine
Ruggeveld
Dit is mijn 6e jaar leiding
Ik ben dit jaar groepsleiding
Ik zit al in de scouts sinds: 2005

Beste kampeten: Chili con carne
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Een zot spel spelen met alle leden
en leiding op groepskamp!
Dit ben ik in 3 woorden: Live love laugh <333
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Evert Verswyvel
Mensen kennen mij ook als: Gewoon Evert
Mijn totem is: Dartele Arasari
Ik studeer/werk als: Leerkracht secundair
onderwijs (bio/wisk)
Dit is mijn 6e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Jongverkenners
Ik zit al in de scouts sinds: 2005

Beste kampeten: Vol-au-vent
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Vol-au-vent met kroketjes
Dit ben ik in 3 woorden: Lierse, Angeil en ZADDY
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Fleur De Sitter
Mensen kennen mij ook als: Fleur op z’n frans
Mijn totem is: Ontwapenende Orang-oetan
Ik studeer/werk als: Toegepaste psychologie
Dit is mijn 2e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Welpen
Ik zit al in de scouts sinds: 2011

Beste kampeten: Hete bliksem!!!
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Spaghetti eten zonder handen ;)
Dit ben ik in 3 woorden: Vrolijk space konijn
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
Al>jd bokes met choco OF alYjd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Hannah Van Vlimmeren
Mensen kennen mij ook als: Hannah banana
Mijn totem is: Waardige Steltkluut
Ik studeer/werk als: Interieurarchitectuur
Dit is mijn 3e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Kabouters
Ik zit al in de scouts sinds: 2008

Beste kampeten: Hete bliksem (duhh)
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: De kabouters het litste kamp van
hun leven geven J
Dit ben ik in 3 woorden: Fashionably late diva
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Hannes Van Linden
Mensen kennen mij ook als: /
Mijn totem is: Doelbewuste Wezel
Ik studeer/werk als: elektromechanische
systemen
Dit is mijn 1e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Welpen
Ik zit al in de scouts sinds: 2010

Beste kampeten: Alles
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Eten op de italiaslag
Dit ben ik in 3 woorden: Niet zo groot
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
AlYjd bokes met choco OF al>jd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Jade Van Goethem
Mensen kennen mij ook als: Jadieee /
Woepsie
Mijn totem is: Safraanrode WarmharYge
Conejo
Ik studeer/werk als: Orthopedagogie
Dit is mijn 3e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Jonggidsen
Ik zit al in de scouts sinds: 2011
Beste kampeten: Ravioliiii J
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Nog eens een overlevingstocht!!!
Dit ben ik in 3 woorden: Mamatje & piepende lach…
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aDraak gebeuren vanzelf
AlYjd bokes met choco OF al>jd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Jassin De Bie
Mensen kennen mij ook als: Jaggin
Mijn totem is: Onbevangen Snip
Ik studeer/werk als: Integrale veiligheid
Dit is mijn 4e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Jongverkenners
Ik zit al in de scouts sinds: 2006

Beste kampeten: Hete bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Grote Stadsrally
Dit ben ik in 3 woorden: Avontuurlijk, kalmpjes en handig
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
AlYjd bokes met choco OF al>jd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Jo Cleynhens
Mensen kennen mij ook als: De lange
Mijn totem is: Scherpzinnige Arassari
Ik studeer/werk als: Student industrieel
ingenieur
Dit is mijn 3e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Jins
Ik zit al in de scouts sinds: 2008

Beste kampeten: Heten bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Toﬀe vergaderingen beleven
Dit ben ik in 3 woorden: Grapjas, asserYef en kalm
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Jolien Bogaerts
Mensen kennen mij ook als: Bamba / Jolle
Mijn totem is: Goedlachse Pica
Ik studeer/werk als: Logopedie en audiologie
Dit is mijn 3e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Gidsen
Ik zit al in de scouts sinds: 2008

Beste kampeten: Spaghen
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: De beste italiaslag ooit ﬁksen !
Dit ben ik in 3 woorden: Nieuwsgierig, roddels, persconferenYes "
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Julie Puttemans
Mensen kennen mij ook als: Jul
Mijn totem is: Artamus
Ik studeer/werk als: Toegepaste economische
wetenschappen
Dit is mijn 2e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Jongverkenners
Ik zit al in de scouts sinds: 2021 (of 2008 #)

Beste kampeten: Alles
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Littie groepskamp
Dit ben ik in 3 woorden: Vrolijk hulpvaardig sociaal
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Kato Bydekerke
Mensen kennen mij ook als: Keejtoo, katootje
Mijn totem is: Levenslustige Anhinga
Ik studeer/werk als: Toegepaste taalkunde
Frans/Engels
Dit is mijn 2e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Welpen
Ik zit al in de scouts sinds: 2011

Beste kampeten: Hete bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Keileuke spelletjes spelen
Dit ben ik in 3 woorden: Eerlijk, lief, zelfstandig
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
Al>jd bokes met choco OF alYjd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Kobe De Pauw
Mensen kennen mij ook als: /
Mijn totem is: (Papedalimoengroene) Dartele
Kunec
Ik studeer/werk als: Bioingenieurswetenschappen
Dit is mijn 1e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Jongverkenners
Ik zit al in de scouts sinds: 2012
Beste kampeten: Pasta Pesto met veel kaas
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Mij goed amuseren
Dit ben ik in 3 woorden: Speels, Creatief en Sociaal
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Kobe Wouters
Mensen kennen mij ook als: Kobeyyy
Mijn totem is: Joviale Stokstaart
Ik studeer/werk als: Bio-ingenieur (student)
Dit is mijn 4e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Kapoenen!!
Ik zit al in de scouts sinds: 2019

Beste kampeten: Hete bliksem en spaghen
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Sluipspel
Dit ben ik in 3 woorden: Sport, joviaal, verantwoordelijk
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
AlYjd bokes met choco OF al>jd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Lennert Franck
Mensen kennen mij ook als: Lennert
Mijn totem is: Aanstekelijke Raccoon
Ik studeer/werk als: nog niet
Dit is mijn 1e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Jongverkenners
Ik zit al in de scouts sinds: 2010

Beste kampeten: Hete bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Vriendjes maken
Dit ben ik in 3 woorden: Enthousiast, grappig, lang
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
Al>jd bokes met choco OF alYjd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Leni Ooms
Mensen kennen mij ook als: Len i(e)
Mijn totem is: Edelmoedig Konijn
Ik studeer/werk als: Criminologie
Dit is mijn 2e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Verkenneeeers
Ik zit al in de scouts sinds: 2009

Beste kampeten: Hete bliksem (the usual) of een goeie chilli
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Leefweekkkk
Dit ben ik in 3 woorden: Zoqe pasta lierebber (zeker die van de italiaslag ;) )
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
AlYjd bokes met choco OF al>jd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Liese Verswyvel
Mensen kennen mij ook als: Moeke
Mijn totem is: Uitbundige Arasari
Ik studeer/werk als: Jufke
Dit is mijn 8e jaar leiding
Ik ben dit jaar groepsleiding
Ik zit al in de scouts sinds: 2003

Beste kampeten: Hetenbliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Oudervergadering
Dit ben ik in 3 woorden: Lucifer kan mij krijgen
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Liz Van Maldegem
Mensen kennen mij ook als: Lizzie
Mijn totem is: Openhartige Groenvink
Ik studeer/werk als: Verpleegkunde
Dit is mijn 2e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Kapoenen J
Ik zit al in de scouts sinds: 2018

Beste kampeten: Hete bliksem!!
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Een suuuuupertof groepskamp!!
Dit ben ik in 3 woorden: Joviaal, enthousiast en blond ;)
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Lore Nyberg
Mensen kennen mij ook als: Lorée, Loreqe
Mijn totem is: OpenharYge Spreeuw
Ik studeer/werk als: Orthopedagogie
Dit is mijn 2e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Gidskes ♡
Ik zit al in de scouts sinds: 2010

Beste kampeten: Hete bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Een gids en een verkenner
koppelen $
Dit ben ik in 3 woorden: Enthousiast scheetmachine #slayyy
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Lore Totté
Mensen kennen mij ook als: Totté
Mijn totem is: Schalkse Arassari
Ik studeer/werk als: Biomedische
Dit is mijn 1e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Kapoenen
Ik zit al in de scouts sinds: 2010

Beste kampeten: Spaghetti
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Overlevingstocht
Dit ben ik in 3 woorden: Nieuwsgierig, doorzetter, (beetje) slordig
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
Al>jd bokes met choco OF alYjd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Lukas De Pauw
Mensen kennen mij ook als: /
Mijn totem is: Hoodoo-oranje Vrijmoedige
Thar
Ik studeer/werk als: Biochemie en
biotechnologie
Dit is mijn 1e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Jonggidsen
Ik zit al in de scouts sinds: 2012
Beste kampeten: Heten bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Mij amuseren
Dit ben ik in 3 woorden: Creatief actief enthousiast
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Marijana Lipovac
Mensen kennen mij ook als: Mark
Mijn totem is: LevenslusYge Spreeuw
Ik studeer/werk als: PhD student bij
VAXINFECTIO
Dit is mijn 8e jaar leiding
Ik ben dit jaar groepsleiding
Ik zit al in de scouts sinds: 2006

Beste kampeten: hete bliksem (precies ni genoeg gegeten vorig kamp)
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Een goei groepskamp
organiseren!!
Dit ben ik in 3 woorden: burnt chicken nugget
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
AlYjd bokes met choco OF al>jd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Niels Van Goethem
Mensen kennen mij ook als: /
Mijn totem is: Waardige Torenvalk
Ik studeer/werk als: Graﬁsch en digitale
media
Dit is mijn 1e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Kapoenen
Ik zit al in de scouts sinds: 2012

Beste kampeten: Alles is goed
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: /
Dit ben ik in 3 woorden: Creatief, behulpzaam, introvert
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aDraak gebeuren vanzelf
AlYjd bokes met choco OF al>jd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Oisin Olieslagers
Mensen kennen mij ook als: Tabaqui
Mijn totem is: Zorgzame Agame
Ik studeer/werk als: STW
Dit is mijn 1e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Welpen
Ik zit al in de scouts sinds: 2010

Beste kampeten: Pizza
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Lol weekend
Dit ben ik in 3 woorden: Zorgzaam, snel, strever
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
Al>jd bokes met choco OF alYjd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Pieter-Jan Van Pelt
Mensen kennen mij ook als: PJ
Mijn totem is: Aquamarijnblauwe
Goedaardige Bergbever
Ik studeer/werk als: Toegepaste Architectuur
Dit is mijn 3e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Jonggidsen
Ik zit al in de scouts sinds: 2008

Beste kampeten: Heten bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Slapen onder de blote hemel
Dit ben ik in 3 woorden: Doorzeqend, behulpzaam, rusYg
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Robbe Vermetten
Mensen kennen mij ook als:
Mijn totem is: Behoedzame Schaarbek
Ik studeer/werk als: Biochemie
Dit is mijn 1e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Jonggidsen
Ik zit al in de scouts sinds: 2010

Beste kampeten: Hete bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Groepskamp
Dit ben ik in 3 woorden: Leuk, geweldig, amazing
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Ruben Bogaerts
Mensen kennen mij ook als: Bambo
Mijn totem is: LevenslusYge Newfoundlander
Ik studeer/werk als: PoliYeke CommunicaYe
Dit is mijn 5e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Kabouters
Ik zit al in de scouts sinds: 2006

Beste kampeten: Hete Bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Een zalig groepskamp beleven
Dit ben ik in 3 woorden: Levensgenieter, mayonaiseliefhebber en keeper
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Sara Van den Sande
Mensen kennen mij ook als: Gewoon Sara
Mijn totem is: Zelfbewuste Merlo
Ik studeer/werk als: Verpleegkunde
Dit is mijn 2e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Jonggidsen
Ik zit al in de scouts sinds: 2017

Beste kampeten: Hete bliksem!!
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Eens deftig een sjorring kunnen
maken
Dit ben ik in 3 woorden: Boeken-nerd, pizza-liefhebber, enthousiast (voor de
meeste dingen)
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
Al>jd bokes met choco OF alYjd bokes met roos vleesje
Je moet elke maal>jd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat alYjd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Sarah Marie Proost
Mensen kennen mij ook als: /
Mijn totem is: Aquamarijnblauwe BlijharYge
Cavia
Ik studeer/werk als: 1e bachelor
handelsingenieur
Dit is mijn 1e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Kapoenen
Ik zit al in de scouts sinds: 2013
Beste kampeten: Hete bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Op overlevingstocht gaan
Dit ben ik in 3 woorden: Opgewekt, enthousiast en eerlijk
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Senne Franck
Mensen kennen mij ook als: Warbo
Mijn totem is: Gemoedelijke Kauw
Ik studeer/werk als: Chemie
Dit is mijn 3e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Verkenners
Ik zit al in de scouts sinds: 2010

Beste kampeten: Heten bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Friturentocht, klakkebuizen tegen
de verkenners en sowieso een lijp kamp in elkaar steken
Dit ben ik in 3 woorden: Vrolijk, spontaan, chill
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
AlYjd bokes met choco OF al>jd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Seppe Franck
Mensen kennen mij ook als: Mang
Mijn totem is: Genegen Tragopaan
Ik studeer/werk als: Student HVAC
Dit is mijn 2e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Jongverkenners
Ik zit al in de scouts sinds: 2012

Beste kampeten: Marchmellow’s aant kampvuur
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Feesten
Dit ben ik in 3 woorden: Stil, rustig en klein
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
Al>jd bokes met choco OF alYjd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Siebe Schramme
Mensen kennen mij ook als: /
Mijn totem is: Oprechte Kraanvogel
Ik studeer/werk als: Handelsingenieur aan
kuleuven
Dit is mijn 3e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Gidsen
Ik zit al in de scouts sinds: 2010
Beste kampeten: Heten bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Veel kakken op de hudo en niet in
een emmer #throwbackgroepskamp2020
Dit ben ik in 3 woorden: Sympathieke overdadige deogebruiker
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
Al>jd bokes met choco OF alYjd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Sten Devriese
Mensen kennen mij ook als: Stenneman
Mijn totem is: Toegewijde Caracara
Ik studeer/werk als: Chemie op de universiteit
van Antwerpen
Dit is mijn 1e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Kabouters
Ik zit al in de scouts sinds: 2010

Beste kampeten: FishsYcks met spinazie
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Een crazy foodﬁght houden met
alle takken op groepskamp
Dit ben ik in 3 woorden: Een echte scoutslierebber!!!
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Torre Stoop
Mensen kennen mij ook als: De beste
groepsleiding
Mijn totem is: Ondeugende Wasbeer
Ik studeer/werk als: Project leider bij Belcotec
Dit is mijn 6e jaar leiding
Ik ben dit jaar groepsleiding
Ik zit al in de scouts sinds: 2013

Beste kampeten: Hete bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Genieten op groepsweekend
Dit ben ik in 3 woorden: Gezellig, ervaren en ondeugend
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Tuur Willio
Mensen kennen mij ook als: Kookdag winnaar
Mijn totem is: Edelmoedige Newfoundlander
Ik studeer/werk als: Wiskunde
Dit is mijn 1e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Welpen
Ik zit al in de scouts sinds: 2010

Beste kampeten: Kookdag
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Kookdag
Dit ben ik in 3 woorden: kook dag winnen
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Tuur Wissels
Mensen kennen mij ook als: Wuur Tissels
Mijn totem is: Zelfbewuste Torenvalk
Ik studeer/werk als: Technical Superintendent
Offshore bij Jan De Nul
Dit is mijn 4e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Kapoentjes
Ik zit al in de scouts sinds: 2004

Beste kampeten: Fishsticks met spinasiepuree
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Slapen op een matras die niet fit is
op nacht 1
Dit ben ik in 3 woorden: Hard to get
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
Al>jd bokes met choco OF alYjd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Twan Debie
Mensen kennen mij ook als: Wonk
Mijn totem is: Behoedzame Beermarter
Ik studeer/werk als: Elektrische installaYe
technieken
Dit is mijn 2e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Kabouters
Ik zit al in de scouts sinds: 2011

Beste kampeten: Hete bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Veel plezier hebben
Dit ben ik in 3 woorden: /
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en afbraak gebeuren vanzelf
Altijd bokes met choco OF altijd bokes met roos vleesje
Je moet elke maaltijd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat altijd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Ward Schramme
Mensen kennen mij ook als: /
Mijn totem is: Zorgeloze Garza
Ik studeer/werk als: Toegepaste economische
wetenschappen
Dit is mijn 1e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Kabouters
Ik zit al in de scouts sinds: 2011

Beste kampeten: Hete bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: /
Dit ben ik in 3 woorden: Kalm, behulpzaam, eerlijk
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
Al>jd bokes met choco OF alYjd bokes met roos vleesje
Je moet elke maal>jd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat alYjd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Wout Kiebooms
Mensen kennen mij ook als: Woody
Mijn totem is: Ondernemende Mees
Ik studeer/werk als: Bouwkunde
Dit is mijn 4e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Verkenners
Ik zit al in de scouts sinds: 2007

Beste kampeten: heten bliksem
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Eindelijk een normaal groepskamp
hebben
Dit ben ik in 3 woorden: Sociaal, nieuwsgierig, ros
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
AlYjd bokes met choco OF al>jd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

Zeger Van Linden
Mensen kennen mij ook als: Zeger
Mijn totem is: Zorgeloze Stern
Ik studeer/werk als: Orthopedagogie
Dit is mijn 4e jaar leiding
Ik ben dit jaar leiding van de: Jins
Ik zit al in de scouts sinds: 2008

Beste kampeten: Hetenbliksem!!!!!
Ik wil dit jaar zeker nog dit op de scouts doen: Zeehondje spelen!
Dit ben ik in 3 woorden: Zonder T-shirt ALWAYS
Keuzes maken is belangrijk in het leven, maar niet altijd even evident! We
leggen deze dilemma’s voor aan de leiding, wat zouden zij kiezen?

Heel het kamp goed weer OF de opbouw en aWraak gebeuren vanzelf
AlYjd bokes met choco OF al>jd bokes met roos vleesje
Je moet elke maalYjd 1 theelepeltje zand bij je eten doen OF je tent staat al>jd
20° gekanteld
Kakken op een HUDO of kakken op een kakbak

