Leidingsboekje 2021-2022

Scouts Wilsele presenteert:
De leiding van dit jaar

Arne Geebelen
kapoenen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Jin
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Bosspel

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
0489527870

Dit wordt mijn eerste jaar leiding

E-MAIL:
arnegeebelen2003@gmail.com

Favoriete scoutseten:
Chili con carne
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Pieter en Anna
Ben je een vouwer of een propper:
Vouwer

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Favoriete drankje:
Cristal van 't vat
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een appelboor, appels zijn echt gemaan goeee
Mijn levensmotto:
Het leven is één groot feest, je moet alleen zelf de
slingers ophangen
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Ik heb er ongelooflijk veel goesting in!!

(Laetitia
Pirenne/Lili)
(Kapoenen)
Welke tak vond je het leukst als lid:
Jin

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Wat is de leukste scoutsvergadering:
Pleinspelen

0491 07 39 76

Aantal jaren leiding:

E-MAIL:
laetitia.pirenne2003@gmail.com

Begin nu.
Favoriete scoutseten:
Macaroni met hesp en kaas
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Kobe en Soete
Ben je een vouwer of een propper:
Vouwer
Favoriete drankje:
Rosé eh

Behulpzaam

Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een radio, ik breng graag sfeer in huis
Mijn levensmoto:
Always in the mood for food
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Kaulo veel

Soetkin Libbrecht
Kapoenen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Givers, ik heb geweldig mooie herinneringen aan deze
kampen.
Wat is de leukste scoutsvergadering:

ZO KAN JE ME BEREIKEN
TELEFOON:
0478219437
E-MAIL:
Libbrecht.soetkin@gmail.com

Bosspel
Aantal jaren leiding:
1e jaar
Favoriete scoutseten:
Wortelpuree met spekjes
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Joris en Jonathan
Ben je een vouwer of een propper:
Zonder twijfel een vouwer!

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Favoriete drankje:
Kan toch wel echt genieten van een lekkere cola zero
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een koelkast, ik heb het namelijk ook altijd koud.
Mijn levensmoto:
Van een schouderklopje krijgt niemand een blessure.
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Onbeschrijfelijk veel zin in!!!!!!

Behulpzaam

Dag Verbeeck
Kapoenen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Jojo, het eerste tentenkamp.
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Bosspel!

ZO KAN JE ME BEREIKEN
TELEFOON:
0484 64 50 91
E-MAIL:
Dag.verbeeck@gmail.com

Aantal jaren leiding:
Dit is mijn tweede jaar leiding.
Favoriete scoutseten:
Wortelpurree met spek
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Boemie en Karina
Ben je een vouwer of een propper:
Zonder;)
Favoriete drankje:
Cécemel

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een boormachine, altijd handig
Mijn levensmoto:

Gefocust

Verstand op nul, frituur op 180°
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Altijd veel goesting

Activered

Lars
Kapoenen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Jin.
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Vergadering op wieltjes, je weet zelf.

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
0492/55 05 26

6 jaar :0
Favoriete scoutseten:

E-MAIL:
Larsdegrauwe@scoutswilsele.be

Hete Bliksem.
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Pieter en Anna.
Ben je een vouwer of een propper:
Vouwer, uiteraard!

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Favoriete drankje:
Ne warme cecemel.
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:

vrolijk

Leiding

Een klok, want die draait rond en rond als een leeuw in
kooi.
Mijn levensmoto:
Een tweedehands Ducati.
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
8592%, Dat is wel erg veel, amai.

Paulien (Polle)
kapoenen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Kapoenen kawellen jojo’s givers jin
Wat is de leukste scoutsvergadering:
bosspel

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
0470 39 86 56

nu eerste jaar
Favoriete scoutseten:

E-MAIL:
p.gielis@telenet.be

Croques
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Oliver en Roos <3
Ben je een vouwer of een propper:
vouwer
Favoriete drankje:
koffie!

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
een koffieapparaat zijn, is mijn grote droom (waarom: zie
hierboven)
Mijn levensmotto:

vriendelijk

Te laat zijn kan geen kwaad (behalve op de scouts want
dan moet je pompen)
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Niet in woorden te beschrijven, zó veel!!

oprecht

Elle Vermaelen
Kapoenen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Giverss, op tentenkamp chillen en ravotten!
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Kookvergadering

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
0496 25 46 53

Dit wordt mijn tweede jaar als leiding.
Favoriete scoutseten:

E-MAIL:
ellevermaelen@ymail.com

Macaroni met broccoli hmmm
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Soetkin en Kobe
Ben je een vouwer of een propper:
Vouwer, dat is netjes.
Favoriete drankje:

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Een goeie frisse cécémel
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een hartjeswafelijzer, altijd met veel liefde gebakken
Mijn levensmoto:

Meelevend

Er is altijd tijd voor plezier in het leven☺
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Zoooooo veel want scouts is het leukste!!!!

Een beetje gek

Myrte Doom
Kawellen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Ik heb genoten van elke tak, maar het allerleukste vond
ik mijn jinjaar omdat we zo een hechte vriendengroep
zijn.
Wat is de leukste scoutsvergadering:

ZO KAN JE ME BEREIKEN
TELEFOON:
0468 21 30 36
E-MAIL:
Myrte@jurdendoom.be

Bosspel!!
Aantal jaren leiding:
Dit is mijn eerste jaar leiding.
Favoriete scoutseten:
De gerechten die we verzinnen tijdens de kookspelletjes
op kamp.
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Soete en Kobi;)
Ben je een vouwer of een propper:
Eens een vouwer altijd een vouwer, zonder twijfel.

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Favoriete drankje:
Mojito
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:

Behulpzaam

Sodastream, ik drink altijd bruiswater.
Mijn levensmoto:
Geniet van de kleine dingen in het leven!!!
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Ik heb tantoe lit veel zin in komend fire jaar swag.

Zelfstandig

Jana Ghesquiere
Kawellen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Jojo’s, die eerste keer op tentenkamp was echt episch.
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Stadsspel :)

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
0486083039

Ik start mijn eerste jaar!

E-MAIL:
jana.ghesquiere@gmail.com

Favoriete scoutseten:
Macaroni met kaassaus en hesp
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Kobe en Soetkin.
Ben je een vouwer of een propper:
100% vouwer.

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Favoriete drankje:
Een goed koud glas cola.
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een radio, ik hou van muziek.
Mijn levensmoto:
Be happy!
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
SUUUUUUUPPPPER VEEL!!!! Ik kan niet wachten!

Jonas Geebelen
Kawellen
Welke tak vond je het leukst als lid:
De givers
Wat is de leukste scoutsvergadering:
wieltjesvergadering natuurlijk

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
0486880469

Dit is mijn 2e jaar. Vorig jaar stond ik bij de kapoenen.

E-MAIL:
Geebelenjonas2001@gmail.com

Favoriete scoutseten:
Vegetarische pita met looksaus
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Dag en Elle
Ben je een vouwer of een propper:
Een geener
Favoriete drankje:
water
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Een mixer: ik behandel alle groenten en fruit op dezelfde
manier. Hierdoor wordt er een soep gemaakt die
lekkerder is dan alle groenten apart.
Mijn levensmoto:
Wie niet waagt, wie niet wint.
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Van hier tot Neptunus en terug!

Tuur Vangrimde
Kawellen
Welke tak vond je het leukst als lid:
givers
Wat is de leukste scoutsvergadering:
vetzakken

ZO KAN JE ME BEREIKEN
TELEFOON:
04 84 33 92 04
E-MAIL:
Tuur.vangrimde@gmail.com

Aantal jaren leiding:
2
Favoriete scoutseten:
spaghetti
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Robbe + Sofie
Ben je een vouwer of een propper:
vouwer
Favoriete drankje:

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

water
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een kruimeldief, ik eet graag
Mijn levensmotto:
"De mensheid is oké, maar 99% van de mensen zijn
saaie idioten." Slavoj Žižek
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
234568986549865576787349%

Jannika Van de
Sompele
Kawellen
Welke tak vond je het leukst als lid:

ZO KAN JE ME BEREIKEN
TELEFOON:
0472.91.32.93
E-MAIL:
Jannika.vandesompele@gmail.co
m

De jojo's, de spelletjes werden groter en we gingen op
tentenkamp.
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Bosspel en techniekenvergadering vind ik altijd super
leuk.
Aantal jaren leiding: Eerste jaar
Favoriete scoutseten: Bokes met choco!!
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen: Soete
en Kobe

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Ben je een vouwer of een propper: 3 blaadjes netjes
gevouwd.
Favoriete drankje: Voor mij bubbels…kidibul ☺

Beheerst

Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
een blender, ik breng iedereen samen en maak
smoothies die fruitig en vrolijk zijn. Daarbij drink ik ook
graag smoothies.
Mijn levensmotto: Live YOUR life
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar: mega super veeell!!!

Hannah
Kawellen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Jin
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Bosspel

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:
Mijn eerste jaar

TELEFOON:
0471110816

Favoriete scoutseten:

E-MAIL:
Hannahnys2003@gmail.be

Pudding met hagelslag
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Kobe en Soete!!!!!!!!!!!!!
Ben je een vouwer of een propper:
Vouwer
Favoriete drankje:

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Mojito gemaakt door Elle
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Koffiezet apparaat

Vriendelijk

Mijn levensmoto:
Leven om te leven

Huiselijk

Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Ik heb tantoe veel zin in het epische jaar met de
allerliefste Kawellen!

Levendig

Silke Brullemans
Kawellen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Givers, omdat we toen op tentenkamp en 3-daagse
gingen. Bij de 3e jaars kregen we ook onze totem.
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Stadsspel of een bosspel is ook altijd heel leuk

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:
Dit is mijn 2e jaar leiding

TELEFOON:
0487629249

Favoriete scoutseten:

E-MAIL:
Silke.brullemans2@gmail.com

Chili con carne met tortilla’s
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Tuur en Ines
Ben je een vouwer of een propper:
Een vouwer
Favoriete drankje:
Fanta lemon!
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een koffieapparaat, want ik drink elke ochtend koffie

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Mijn levensmotto:
Pluk de dag!

Zorgzaam

Levendig

Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Echt heeeeel veel zin!!!

Jonathan Vangeel
Kawellen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Jin, omdat we toen op buitenlandskamp gingen.
Wat is de leukste scoutsvergadering:
drugsspel

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
0492866575

1e jaar leiding

E-MAIL:
Jonathan-vangeel@hotmail.com

Favoriete scoutseten:
hamburgers
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Arne en Myrte
Ben je een vouwer of een propper:

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

vouwer
Favoriete drankje:
Ice tea
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Vuilbak want ik eet alle restjes op.

integer

Mijn levensmoto:
Eten is leuk
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
10000000000000000000000000000000000000000

Ines Boushah
Kawellen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Givers omdat ik driedaagse echt heel leuk vond
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Pleinspelen!

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
0483620773

Dit is mijn tweede jaar als leiding.

E-MAIL:
inesboushah@gmail.com

Favoriete scoutseten:
Chili con carne!
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Anton en Kappie
Ben je een vouwer of een propper:
Een rasechte vouwer :)

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Favoriete drankje:
Aquariusss
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een grasmaaier omdat ik heel graag buiten ben!
Mijn levensmotto:
Dat zijn zorgen voor morgen
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Het meeste van iedereen!!!!

Joris Verbruggen
Kawellen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Jin, dat was echt een zot leuk jaar!
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Bosspel is altijd nice!

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
0468 10 45 68

Dit is mijn eerste jaar

E-MAIL:
Joris-verbruggen@telenet.be

Fishsticks met spinaziepuree

Favoriete scoutseten:

Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Ik heb Kobe en Pieter altijd een goede combinatie
gevonden, dus hun!
Ben je een vouwer of een propper:
Vouwer

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Favoriete drankje:
Een goe Duvelke vers uit de frigo
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:

slim

Een koelkast, want ik eet graag en daar zitten ook
Duvelkes in.
Mijn levensmoto:

eerlijk

Als we maar gelukkig zijn
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:

sober
betrouwbaar

Echt TANTOE veel!!!!

Sofie Peeters
Kawellen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Givers, omdat je op kamp veel vrijheid hebt
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Een goe bosspel

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
0476067046

Dit is mijn tweede jaar

E-MAIL:
Sofie.peeters.leuven@gmail.com

Favoriete scoutseten:
Spinaziepurree met fishsticks
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Lien en Wout, die lijken nog wel op elkaar
Ben je een vouwer of een propper:

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Vouwer duhh
Favoriete drankje:
Niks zo goed als een koffietje in de ochtend op kamp
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Ne koffiezet
Mijn levensmotto:
Je bent wat je eet
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Niet in woorden vatbaar veel :))

Oliver Creemers
Kawellen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Jin, want we hadden een heel hechte groep!!
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Casino

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
0490421642

Dit is mijn eerste jaar leiding

E-MAIL:
olivercreemers@hotmail.be

Favoriete scoutseten:
Pita met looksaus !
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Soete en Kobe, en ik weet niet precies waarom..
Ben je een vouwer of een propper:
Een vouwer is het enige juiste antwoord

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Favoriete drankje:
Verse appelsiensap
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Appelsienpers, zie vorige vraag
Mijn levensmotto:
Na de regen komt er sunshine
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Echt gigantisch veel. Ik kijk er al naar uit!

Anna Bou Serhal
Kawellen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Ik vond mijn laatste jaar als jin het allerleukste
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Ik eet graag, dus sowieso kookvergadering ☺

ZO KAN JE ME BEREIKEN
TELEFOON:
0478748397
E-MAIL:
annabs03@icloud.com

Aantal jaren leiding:
Dit is mijn eerste jaar als leiding, spanneeeund!
Favoriete scoutseten:
Zoute chips natuurlijk!
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Ik denk dat Lars en Paulien stiekem verliefd zijn op elkaar
Ben je een vouwer of een propper:

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Een echte vouwer
Favoriete drankje:
Lekker fris versgeperst appelsiensap
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:

kattenvrouwtje

Een frituur, voor lekkere frietjes en frituurhapjes
Mijn levensmotto:
Waar een wil is, is een weg
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Super mega giga ongelooflijk veel zin!!!!

Roos Forysth
Kawellen
Welke tak vond je het leukst als lid:
Jojo’s, omdat we daar leerden wat een scouts hoort te
weten/kunnen.
Wat is de leukste scoutsvergadering:

ZO KAN JE ME BEREIKEN
TELEFOON:
04 91 31 50 31
E-MAIL:
Roos.forsyth@outlook.com

Doop
Aantal jaren leiding:
Dit is mijn eerste jaar leiding
Favoriete scoutseten:
Pasta zonder handen
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Soetkin en Kobe hoelang moeten we nog wachten?
Ben je een vouwer of een propper:
Vouwer
Favoriete drankje:
Natuurlijk een virgin mojito
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Smoothie blender, omdat je moet durven smaken
combineren en niet altijd voor het veilige gaan omdat je
weet hoe het smaakt. Zo zouden we in het leven ook
soms moeten zijn.
Mijn levensmotto:
LIVE, LAUGH, LOVE
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Niet normaal veel zin! Hopelijk gaat alles wat soepeler
verlopen en kunnen de activiteiten en bijeenkomsten

Margot De Schuyteneer
Jojo’s
Welke tak vond je het leukst als lid:
Kawellen (veel spelen, weinig nadenken) of Jin.
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Daguitstap met liefst op het einde een zwembad.

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
0471422812

VIER

E-MAIL:

Wortelpuree met (veggie)spek

margot.deschuyteneer@gmail.com

Favoriete scoutseten:

Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Misschien wel Joris en Jana, JJ dat klinkt mooi.
Ben je een vouwer of een propper:
Vouwer all the way, beginnend met 3 vellen WC papier.
Favoriete drankje:
LIPTON ICE TEA!!
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Een frigo, want ik ben koel.
Mijn levensmotto:
Zég, ik wil mij daar nu nie mee moeien eeh,
maar… (@Carmen)
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:

Bedachtzaam

Tantoe veel zin (of hoe zeggen die leden dat?).

Kobe Verbeeck
Jolige Jojo’s
Welke tak vond je het leukst als lid:
Givers, specifiek fietskamp als 1e jaar met Jacob als
leider. Genieten!
Wat is de leukste scoutsvergadering:

ZO KAN JE ME BEREIKEN
TELEFOON:
0489/15.22.14
E-MAIL:
Kobe.verbeeck@icloud.com

Technieken- en sportvergadering.
Aantal jaren leiding:
5.
Favoriete scoutseten:
Zelfgemaakte vol-au-vent met frieten uit een Waalse keet.
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Lars Degrauwe en Annelies.
Ben je een vouwer of een propper:
Geen van beide. Het liefst water uit de Ourthe als
verfrissende reinigingsbeurt.
Favoriete drankje:

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Lauwe cara.
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Kärcher (hogedrukreiniger). Die zijn superkrachtig, geel,
energiezuinig en makkelijk in onderhoud. Bovendien kan
je er ook je afwas mee doen.
Mijn levensmoto:

Korte broek dragend

Talent is goesting.
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:

Balvast

Venetiaans blond

Episch veel!

Pieter Somers
Jolige jojo’s

ZO kan je me bereiken

Welke tak vond je het leukst als lid:
De Givers vond ik als lid het leukste! Tentenkamp, goeie
voetbalwedstrijdjes, onnozel doen, … Nog steeds kunnen
ravotten op een oudere leeftijd, wat wilt een mens nog
meer?!
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Een-tegen-allen was altijd een hilarische vergadering!

TELEFOON:
+32471825984
E-MAIL:
pietersomers@scoutswilsele.be

Aantal jaren leiding:
Dit is mijn 5e jaar leiding in deze geweldige scouts.

LinkedIn:
@PieterSomers

Favoriete scoutseten:
Spaghetti zonder handen of lekkere wortelstoemp met
spekjes.
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Ik denk dat er tussen Anton en Margot wel iets bloeit ;)
Ben je een vouwer of een propper:
#vouwerke #wiezijndieproppers?

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Favoriete drankje:
Een lekkere koude Fanta smaakt me wel echt! Een goede
mojito op een warme zomeravond is natuurlijk ook niet
mis.
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Ik zie mezelf wel als een keukenrobot. Multifunctioneel
en kan goed met alles en iedereen overweg. Ik meng me
graag tussen verschillende groepen.

iel technisch

Mijn levensmotto:
Het leven is geen ponykamp, maar een oorlog waarbij je
sommige slagen verliest.
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Niet zo veel…
Mopjeee! Het gaat een fantastisch, maar druk jaar
worden! Ik kijk er super hard naar uit!

Dongmei De Wit
Jojo’s
Welke tak vond je het leukst als lid:
Givers! Maar tweede jaar jojo’s was wel het leukste
scoutskamp ooit
Wat is de leukste scoutsvergadering:

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Stadspel of dorpspel, lekker tjollen in ‘t stad
Aantal jaren leiding: Al drie jaar + het komende jaar

TELEFOON:
0487245988

Favoriete scoutseten: Macaroni met kaas en hesp en
bakken veel broccoli

E-MAIL:
dongmeidewit@scoutswilsele.be

Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Margot en Joris, ooh la la la
Ben je een vouwer of een propper:
PROPPER TOT IN DE KIST!!!!

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Favoriete drankje:
Ice tea green, liefst van Boni njommie
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een broodrooster want ik zou elke boterham 10x beter
maken

eigenzinnig

Mijn levensmotto: Kwaakt het als een eend en ziet het
eruit als een eend? Dan is het waarschijnlijk een eend.
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar: Massa’s veel zin,
echt niet normaal man!!

Kasper Buntinx
Jojo’s
Welke tak vond je het leukst als lid:
Jojo’s, uiteraard.
Wat is de leukste scoutsvergadering:

ZO KAN JE ME BEREIKEN
TELEFOON:
0478/60 40 13
E-MAIL:
kasperbuntinx@scoutswilsele.be

Alle scoutsvergaderingen zijn episch, maar douwtrip is
toch wel één van de betere.
Aantal jaren leiding:
Dit is mijn derde jaar.
Favoriete scoutseten:
Portie gemengd met mosterd.
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Chippie en Kato, ze zijn voor elkaar geboren.
Ben je een vouwer of een propper:
Vouwer, kakken is een kunst.

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Favoriete drankje:
Gele Fantakes
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Zitmaaier, de geur van vers gemaaid gras is het beste
wat er is.
Mijn levensmoto:
SOJA, zo ja! – Tom Derijcke, W817 s4e20
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Vrij tot zeer veel zin in!

Marie
Jojo’s
Welke tak vond je het leukst als lid:
Giversss
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Vetzakken of kookvergadering

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
0471957775

Dit wordt mijn vierde jaar leiding!

E-MAIL:
mariejoiris@scoutswilsele.be

Favoriete scoutseten:
Fishsticks met spinaziepuree, macaroni mét broccoli of
belegde broodjes (ik kan niet kiezen HELP)
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Anna en Pieter zijn keischattig samen <3
Ben je een vouwer of een propper:
Proppers 4 the win!
Favoriete drankje:

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Capri sun hmmmm
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een koffiezetapparaat omdat ik zelf niet zonder kan
(oeps)…
Mijn levensmoto:
Ik leef in de tevreden tijd!
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Supercalifragilisticexpialidocious veel zin in !!!!!!!!!!

Lander Kennes
Jojo’s
Welke tak vond je het leukst als lid:
Givers want toen hebben we de zotste en meest
memorabele dingen meegemaakt.
Wat is de leukste scoutsvergadering:

ZO KAN JE ME BEREIKEN
TELEFOON:
+32 485/07.32.01
E-MAIL:
landerkennes@scoutswilsele.be

Bosspel
Aantal jaren leiding:
Dit wordt mijn 6e jaar leiding.
Favoriete scoutseten:
Thaise curry
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Emma en mijn broer Robbe. Houden zo ◆
.̋
Ben je een vouwer of een propper:
Vouwen, sowieso!
Favoriete drankje:
Cola

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Inductievuur, supersnel en efficiënt. Gevaar is wel dat
alles overkookt …

sportief

Mijn levensmotto:
Geniet nooit met mate
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Super deluxe mega veel zin!!! Het wordt een top jaar!

Kato Verhoeven
Givers
Welke tak vond je het leukst als lid:
Jojo’s, omdat we toen op tentenkamp gingen en leerde
vuur maken
Wat is de leukste scoutsvergadering:

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Vetzakkeennn!!!
Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
0479952841

Dit wordt mijn 4e jaar leiding

E-MAIL:
Kato.verhoeven@gmail.com

Favoriete scoutseten:
Spaghetti zonder handen!!
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Kasper en Dongmei zijn heel schattig samen
Ben je een vouwer of een propper:
Vouwer, al is dat op de HUDO niet altijd even gemakkelijk

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Favoriete drankje:
Een verse home made ice tea
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Popcornmachine, want ik hou van popcorn!
Mijn levensmotto:

Opgewekt

Scouts is goe, chiro is boe
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Meeegaaa veel zin! We maken er een top jaar van!

Igor Verbruggen
Givers
Welke tak vond je het leukst als lid?
De Givers: het is een mooie mix van spelen en gewoon
gezellig samen zijn.

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Wat is de leukste scoutsvergadering?
Technieken, want vuur maken en sjorren is enorm
episch!
Aantal jaren leiding:
Dit wordt mijn 5e joyeuze jaar leiding.

TELEFOON:
0468 12 95 44
E-MAIL:
igorverbruggen@scoutswilsele.be

Favoriete scoutseten:
Woudloperskeuken, bereid op een heus houtvuur.
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen?
Kobe en Soetkin zouden een krachtig koppel zijn.
Ben je een vouwer of een propper?
Ik ben een vlijtige vouwer.

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Bedachtzaam

Favoriete drankje:
Een beestige beker beschaduwd bidonnenwater, op een
zonnige zomerdag op kamp, na een leutig loopspel. Voor
de meerwaardezoeker: drink ze in één keer leeg en neem
er direct een tweede. Zo ben je grandioos gehydrateerd.
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom?
Een broodrooster: zelfs het meest belabberde brood (niet
beschimmeld) komt er beter uit.
Mijn levensmotto:
Aan de persoon die alle antwoorden weet, zijn nog niet
alle vragen gesteld.
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar?
Twee keer zoveel zin als Robster.

Margo Vangrimde
Givers
Welke tak vond je het leukst als lid:
Givers
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Een spannend dorpsspel

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
+32491075747

3

E-MAIL:
margo.vangrimde@hotmail.com

Favoriete scoutseten:
Wrapsss (met looksaus)
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Hmmm, moeilijke vraag
Ben je een vouwer of een propper:
Vouwer

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Favoriete drankje:
Appel-kers
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een oven want ik heb het graag lekker gezellig warm
Mijn levensmotto:

Behulpzaam

Alles komt altijd goed
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Heeeeeel veel, eindelijk terug allemaal samen <3

Robbe Kennes
Giversss
Welke tak vond je het leukst als lid:
Kapoenen, want toen was alles simpel
Wat is de leukste scoutsvergadering:
KAAMMPPPP

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
+324 84 90 56 82

Ik begin aan mijn 5e jaar leiding :o ik word oud…

E-MAIL:
robbekennes@scoutswilsele.com

Favoriete scoutseten:
BBQ (maar love de veggies ook hee)
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Hmm, Emma en ik misschien?
Ben je een vouwer of een propper:

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Sorry, ik ben aan het eten!
Favoriete drankje:
Regenwater, lekker scoutesk
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een kapotte kookwekker: nutteloos maar happy :)
Mijn levensmotto:
MAKE VUUR NOT WAR
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Episch veel zin!!! <3

Lien Deckers
Givers
Welke tak vond je het leukst als lid:
De givers
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Een supercool, spannend dorpsspel

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
0479070394

Dit wordt mijn 5de jaar leiding
Favoriete scoutseten:

E-MAIL:
liendeckers@scoutswilsele.be

Spinaziepuree met veeel fish sticks!
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Kobe ♥ Soetkin
Ben je een vouwer of een propper:
Een vouwer
Favoriete drankje:
Pompelmoessap van de Werf

geduldig

Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een keramische kookplaat omdat ik vaak rood zie na een
activiteit
Mijn levensmoto:
Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Hééél erg veel!!!

Lucas
Givers
Welke tak vond je het leukst als lid:
givers
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Vlottentocht bij techniekenvergadering
Aantal jaren leiding:

ZO KAN JE ME BEREIKEN

4e jaar

TELEFOON:
0470322975

Favoriete scoutseten:
macaroni

E-MAIL:
Lucasnys@gmail.com

Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Pieter en Kobe
Ben je een vouwer of een propper:
vouwer

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Favoriete drankje:
Een orvalleke
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een sodastream

actief

Mijn levensmotto:
Pijn is een illusie

rechtsvoetig

1,85m
spits

Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
12

Wout Deckers
Givers
Welke tak vond je het leukst als lid:
De Jin!

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Wat is de leukste scoutsvergadering:
Vetzakkenvergadering! Een dag lang zonder schaamte
stinken om daarna goed in bad te gaan en helemaal
terug proper te zijn.

TELEFOON:
0491236694

Aantal jaren leiding:
4

E-MAIL:
woutdeckers@scoutswilsele.be

Favoriete scoutseten:
Spaghetti
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Anton en Dongmei
Ben je een vouwer of een propper:
Propper

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Favoriete drankje:
Een warme chocomelk met slagroom natuurlijk
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een frigo, bij mij is er altijd wel iets lekkers te vinden
Mijn levensmoto:

Sociaal

Pijn is een illusie
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Mijn zin is zo groot als een gele sjorbalk!!

Trouw

Toiné
Givers
Welke tak vond je het leukst als lid:
Elke tak heeft zo zijn troeven.
Wat is de leukste scoutsvergadering:

ZO KAN JE ME BEREIKEN
TELEFOON:
+32474067549
E-MAIL:
antonlejeune@scoutswilsele.be

Niets mis met een beestig bosspel of een spetterende
sportvergadering.
Aantal jaren leiding:
Dit wordt mijn al 4e jaar leiding, wat gaat dat toch snel…
Favoriete scoutseten:
Zolang het met liefde bereid is en er genoeg is ben ik
tevreden.
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Igor & Landré
Ben je een vouwer of een propper:
Vouwer
Favoriete drankje:

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Een spuitwatertje gaat er bij mij altijd in (al smaakt een
pintje ook wel eens).
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Een oven omdat ik een hete brok ben.

Speciaal…

Mijn levensmoto:
Geniet wat meer, slaap kan je later altijd nog inhalen.
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:

Grapjas
Guitig

Ik kijk er ontzettend hard naar uit. Dat wordt weer een
jaar om nooit te vergeten!

(Liesje Martens)
(Jin)
Welke tak vond je het leukst als lid:
Givers for the win
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Daguitstap

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
0487672329

6 jaar (!!!)
Favoriete scoutseten:

E-MAIL:
liesjemartens@scoutswilsele.be

Macaroni met broccoli plsss
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
twan en Gallon
Ben je een vouwer of een propper:
Vouwer!!!!!!!!

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Spontaan

Favoriete drankje:
KBR
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
een airfryer, altijd lekker eten in mijn buikje
Mijn levensmotto:

Opgewekt

YOLO xd
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
tot aan de maan en terug

Sociaal

Gallon
Jin
Welke tak vond je het leukst als lid:
Givers! Met 1 grote familie op kamp!
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Vetzakken, direct het jaar goed beginnen ;)

ZO KAN JE ME BEREIKEN

Aantal jaren leiding:

TELEFOON:
+32471738737

Dit wordt mijn 4e jaar leiding, mama mia wat gaat de tijd
snel…

E-MAIL:
lukasgallon@gmail.com

Favoriete scoutseten:
Hete bliksem letsgoooooo
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Anton, Kasper en ik <3 bij deze is het gezegd geweest!
Ben je een vouwer of een propper:
Vouwer, proppers zijn raaaaaar
Favoriete drankje:
Geef mij maar een fris pintje!

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:
Kruimeldief denk ik, ik durf wel al eens eten te stelen xd
Mijn levensmoto:

zachtaardig

Scouts = familie <3012
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:

creatief
grappig..?

On-ge-loo-fe-lijk veel! Wordt een jaar om nooit te
vergeten!

Cato Wouters
Jin
Welke tak vond je het leukste als lid:

ZO KAN JE ME BEREIKEN
TELEFOON:
0470010870
E-MAIL:
CATOWOUTERS@SCOUTSWILSELE.BE

Givers, we kregen meer verantwoordelijkheid,
creëerden een hechtere band en maakte
onvergetelijke herinneringen zoals survivallen en
in de nacht stappen!
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Vetzakken!
Aantal jaren leiding:
Dit jaar is mijn 5de jaar als leiding.
Favoriete scoutseten:
Hamburgers met zo een oranje kaze’ke

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

Wie van de leiding zou een goed koppeltje
vormen:
Ik ben een en al voor de bromance tussen Toin en
Gallon
Favoriete drankje:
Een goeie ice-tea zero
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welke en
waarom:
Een koffiezetapparaat, that’s all I need in life
Mijn levensmotto:
Gallon is stom <3
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Ongezien veel, als in super mega veel, als in ik
kan niet wachten veel!

Emma De Schuyteneer
Jin
Welke tak vond je het leukst als lid: Jin! Je leert samen
om van alle vette dingen te bereiken als groep. Al blijft
een tenten-giverkamp ook wel zeer episch. ◆
:
v
Wat is de leukste scoutsvergadering:
Nachtcontroletocht!

ZO KAN JE ME BEREIKEN
TELEFOON:
0479220888

Aantal jaren leiding:
Dit wordt mijn vijfde jaar leiding, amai ik ben al zo oud
◆.

E-MAIL:
emmadeschuyteneer@gmail.com

Favoriete scoutseten:
Chili sin carne, mmmm.
Wie van de leiding zou een goed koppeltje vormen:
Toine en Lien
Ben je een vouwer of een propper:

BESCHRIJF JEZELF IN 5
WOORDEN

vouwer
Favoriete drankje:
Ik ben een beetje verslaafd aan cola light oeps.
Als je een huishoudapparaat zou zijn, welk en waarom:

Inlevingsvermogen

Microgolfoven, dan kan ik mijn eigen kersenpitkussen
opwarmen. + de luide geluiden
Mijn levensmotto:
Met eerlijk en vriendelijk zijn kom je heel ver + ik hou van
slapen, maar nog meer van feesten :p
Hoeveel zin heb je in dit scoutsjaar:
Valt niet te beschrijven hoe veel man!!

