


Beste ouders, leden, sympathisanten, …. 

 

Wederom een nieuw scoutsjaar dat begint en dat betekent ook weer jonge, nieuwe 

gezichten in de leidingsploeg!  Wat u nu in handen heeft, is de nieuwe leidraad voor 

het scoutsjaar 2012-2013.  Een bundeling van algemene informatie, leuke weetjes, 

aantal jaren in de scouts en zo veel meer over deze nieuwe leidingsploeg.   Een fijne 

pocket om te lezen bij de start van het nieuwe scoutsjaar. 

Bewaar deze leidraad goed, zodat u ook weet wie waarvoor verantwoordelijk is en 

waarover je hem/haar kan aanspreken.  Nuttige gegevens (telefoon, adres, …) staan 

vermeld op het programmaboekje ‘Taktie’.                                                                            

Vragen aan je leidingsploeg?  GEWOON DOEN!  

 

Veel leesplezier! 

 

Uw groepsleiding 

Gerben – Koen – Jochem 



GERBEN COSEMANS 

Bijnaam: Heurbie 

Totem: Zelfbewuste Schaarbek 

Tak: Groepsleiding 

Geboortedatum: 8/4/1986 

Gsm: 0472/32.47.72 

Email: gerben.cosemans2@gmail.com 

Beroep/Studie: Technisch vakspecialist Groen- en begraafplaatsen 

Lid van de 70 sinds: 1999/2000 Droom me daar 'ns 

Lievelingsgerecht:  Stoofvlees met Mc Chouffe'ke in de saus met Ice Tea 

Beschrijving totem: 

Deze vogel uit de familie van de sternen leeft in kolonies langs kusten en rivieren. Hij is ordelijk en werkt 

steeds samen met soortgenoten, waarbij ze elkaar aflossen. De Schaarbek is vriendelijk en gedienstig, maar 

toont slechts oppervlakkige belangstelling voor andere dieren. Het is een eerlijk dier dat sluw en behendig 

te werk gaat, zonder een spoor van luiheid te vertonen. De Schaarbek stelt rust en kalmte op prijs: de 

kolonie verhuist snel als er onrust of gevaar dreigt om de orde zo vlug mogelijk te herstellen. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Buitenlands kamp Polen (vk's) en Kroatië (leiding vk's).  NICE! 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

wij kunnen tenminste deftig sjorren! 

Gerben in 3 woorden: 

We - gaan - ervoor! 

Gerben in het kort: 

Blauw of Rood: Rood Bottines of Foempies: Bottines 

Jongens of meisjes: Meisjes! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Wetenschappen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Pest 

Frietjes of Kroketjes: Kroketjes! Bier of Wijn: Bier 

  



KOEN MORTELMANS 

Bijnaam: Koentje 

Totem: Ondernemend Smelleken 

Tak: Groepsleiding 

Geboortedatum: 9/24/1988 

Gsm: 0494/11.35.08 

Email: koen_mortelmans@hotmail.com 

Beroep/Studie: Industrieel ingenieur @ W+D 

Lid van de 70 sinds: 1997/1998 Scouting creatieve tijd 

Lievelingsgerecht:  Kreeft met Pils 

Beschrijving totem: 

Het Smelleken is een klein en onopvallend valkje, maar is zeker niet bang uitgevallen. Het verdedigt zijn 

territorium fel, maar laat zich daarbuiten graag benaderen. Het is geduldig, mild en wijs. Het vliegt lenig en 

snel. Het Smelleken gaat bij alles doordacht en schrander te werk. Het is spaarzaam, vreedzaam en 

zorgzaam van aard. Het is tamelijk honkvast, maar past zich niettemin goed aan aan nieuwe omgevingen. 

Het Smelleken is dapper, want het durft ook grotere dieren weerstaan. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Kroatië!!!! 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

Ik wou ni na de chiro! (Ik heb daar zelfs om gehuild...) 

Koen in 3 woorden: 

Coupé - Deluxe - 4Evah! 

Koen in het kort: 

Blauw of Rood: Blauw Bottines of Foempies: Bottines 

Jongens of meisjes: Meisjes! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Wetenschappen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Cholera 

Frietjes of Kroketjes: Kroketjes! Bier of Wijn: Bier 

  



JOCHEM MACHIELS 

Bijnaam: Broekie 

Totem: Vindingrijke Salangaan 

Tak: Groepsleiding 

Geboortedatum: 11/18/1988 

Gsm: 0477/91.09.93 

Email: jochem.machiels@gmail.com 

Beroep/Studie: Process engineer @ Praxair 

Lid van de 70 sinds: 2005/2006 Verdraai de Wereld 

Lievelingsgerecht:  Kaaskroketten met mucho Mojito (alcoholvrij 

 natuurlijk!) 

Beschrijving totem: 

De Salangaan is een levendige en rusteloze acrobaat. Hij is humoristisch, creatief en kunstzinnig. Hij heeft 

een sterk aanpassings- en oriënteringsvermogen dat hem in staat stelt snel in een nieuwe omgeving te 

aarden. Het is een uitgesproken groepsdier, dat in grote kolonies leeft. Omdat hij vlug en verstandig is, 

ontsnapt hij makkelijk aan zijn belagers. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Vorige zomer NIET meegaan op groepskamp was echt kei cool.... of nee wacht. Da was juist echt kei stom 

dat ik niet meekon, maar daardoor kon ik wel op op iets cool: World Scouting Jamboree in Zweden. Maar 

als ik zeg dat dat de coolste scoutservaring was dan zou ik liegen. Pak dan maar duodagen in februari 2 jaar 

geleden: bij -18°C spelletjes buiten spelen.... ah nee dat is de koelste ervaring... HMMM even denken 

gewoon de afgelopen 6 jaar nemen is misschien wat te cliché. Dus kies ik voor het Arabierenkamp van de 

jongverkenners (met Riens, Karen en allemaal geweldige JV's). Gewoon HET BESTE KAMP/JAAR OOIT !!!!! 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

mijn broer zat al in de scouts en er was een leidingstekort, maar vooral omdat scouts véééééél leuker is en 

tenminste deftige broeken draagt ;) 

Jochem in 3 woorden: 

Internationaal - Verstrooid? - Ikke? 

Jochem in het kort: 

Blauw of Rood: Blauw Bottines of Foempies: Bottines 

Jongens of meisjes: Meisjes! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Wetenschappen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Pest 

Frietjes of Kroketjes: Kroketjes! Bier of Wijn: Wijn 

  



EVELIEN VAN DE VONDEL 

Bijnaam: Stokstaart 

Totem: Meelevend Stokstaartje 

Tak: Kapoenen 

Geboortedatum: 6/11/1991 

Gsm: 0473/68.06.77 

Email: evelienvandevondel@hotmail.com 

Beroep/Studie: Master in de Chemie 

Lid van de 70 sinds: 2005/2006 Verdraai de Wereld 

Lievelingsgerecht:  Pasta met Cola 

Beschrijving totem: 

De Stokstaart is een energieke graver die een ingewikkeld gangenstelsel bouwt. Hij is erg sociaal en wordt 

daardoor een aanhankelijk huisdier dat zich met opvallend gemak overal thuis voelt. Als hij jong is, is hij erg 

speels. De Stokstaart handelt zelden instinctief, hij leert veel uit ervaring. Hij lijkt dan ook een goed 

geheugen te hebben en hij toont zich erg schrander. De Stokstaart is gezellig en vriendelijk, grappig, maar 

ook steeds waakzaam en uitermate dapper. Het is een zonneaanbidder die je ook vaak in de zon kan zien 

liggen, maar die dan plots onstuimig en drukdoend met iets bezig kan zijn. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Tent in brand! 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

Chiro rijmt op cacao en afgelakte frisco 

Evelien in 3 woorden: 

Gekke - bekken - trekken 

Evelien in het kort: 

Blauw of Rood: Rood Bottines of Foempies: Bottines 

Jongens of meisjes: Meisjes! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Wetenschappen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Cholera 

Frietjes of Kroketjes: Kroketjes! Bier of Wijn: Wijn 

  



ELS VAN OOTEGHEM 

Bijnaam:  

Totem: Dartele Agame 

Tak: Kapoenen 

Geboortedatum: 4/5/1994 

Gsm: 0488/49.51.37 

Email: vanooteghem.els@hotmail.com 

Beroep/Studie: Handelswetenschappen 

Lid van de 70 sinds: 2008/2009 Burelure ! 

Lievelingsgerecht:  pizza met capri sun 

Beschrijving totem: 

Deze hagedis is een echte schrokop. Hij is grappig, ondeugend, nieuwsgierig en uitdagend. Hij is erg snel. Hij 

heeft een merkwaardig uiterlijk, maar is ongevaarlijk. Hij past zich vlot aan. Hij is verzot op zon en warmte. 

Hij imiteert zijn vijanden door grootdoenerij. 

Mijn coolste scoutservaring: 

3-daagse 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

ik moest 

Els in 3 woorden: 

dit - is - moeilijk 

Els in het kort: 

Blauw of Rood: Rood Bottines of Foempies: Foempies 

Jongens of meisjes: Jongens! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Wetenschappen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Cholera 

Frietjes of Kroketjes: Frietjes! Bier of Wijn: Wijn 

  



WILMA VAN BOXEM 

Bijnaam: Wolms 

Totem: Energieke Gazelle 

Tak: Kapoenen 

Geboortedatum: 3/6/1994 

Gsm: 0471/38.72.70 

Email: wilma_vanboxem@hotmail.com 

Beroep/Studie: Sleutel 

Lid van de 70 sinds: 2002/2003 Buiten is Troef 

Lievelingsgerecht:  scampi's met redbull 

Beschrijving totem: 

Dit hoogbegaafd dier is erg vlug, levendig, behendig en gracieus. Het is schrander, sluw en zeer voorzichtig. 

De mannetjes zijn zeer territoriaal. Dit lieftallige dier leeft in vrede met andere verwante dieren en kan 

hoge snelheden ontwikkelen, maar dit doet slechts zelden om aan een belager te ontkomen. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Italië! 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

Weet ik veel! 

Wilma in 3 woorden: 

heb - ik - niet 

Wilma in het kort: 

Blauw of Rood: Blauw Bottines of Foempies: Foempies 

Jongens of meisjes: Jongens! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Wetenschappen 

School of Ziek: Ziek Pest of Cholera: Cholera 

Frietjes of Kroketjes: Frietjes! Bier of Wijn: Wijn 

  



SIBRON SMETS 

Bijnaam: siby of smetske 

Totem: IJverige Steenarend 

Tak: Kapoenen 

Geboortedatum: 10/3/1994 

Gsm: 0478/06.75.71 

Email: sibron_smets@hotmail.com 

Beroep/Studie: Student 

Lid van de 70 sinds: 2012/2013 Scouting? Gewoon doen! 

Lievelingsgerecht:  pasta met Duvel 

Beschrijving totem: 

De Steenarend heeft een edel voorkomen en een edele inborst. Hij heerst fier over zijn territorium. Hij laat 

hier wel andere vogels toe, zo lang ze zijn rang niet bedreigen. Hij is waakzaam, rustig en verstandig. 

Tijdens de jacht is hij snel en behendig. De Steenarend heeft een beperkte familie maar die blijft hij zijn 

hele leven trouw. Wegens zijn strenge uiterlijk heeft hij de naam gevaarlijk te zijn, maar hij heeft een 

rustige aard. Hierdoor zal de Steenarend eerder beschermen dan bedreigen. Enkel wanneer hij rechtstreeks 

wordt aangevallen zal hij zich fel verdedigen. De Steenarend is een volhouder. 

Mijn coolste scoutservaring: 

de kampen 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

het leren sjorren 

Sibron in 3 woorden: 

 -  -  

Sibron in het kort: 

Blauw of Rood: Blauw Bottines of Foempies: Foempies 

Jongens of meisjes: Jongens! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Wetenschappen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Pest 

Frietjes of Kroketjes: Frietjes! Bier of Wijn: Bier 

  



ELISABET VETTERS 

Bijnaam: Vetters 

Totem: Bedachtzame Snip 

Tak: Kabouters 

Geboortedatum: 10/31/1993 

Gsm: 0493/52.60.27 

Email: elisabet_vetters@hotmail.com 

Beroep/Studie: Kunst- en Cultuurbemiddeling 

Lid van de 70 sinds: 2001/2002 Een Spatje Meer 

Lievelingsgerecht:  Koekjes met Cola 

Beschrijving totem: 

Deze steltloper is erg voorzichtig. Hij laat zich nooit zien in het open veld. De Snip is erg schrander, 

scherpzinnig en listig. Hij is rusteloos en soms bijna koortsachtig steeds op zoek. Hierbij laat hij zich eerder 

leiden door zijn gevoel dan door weloverwogen beslissingen. Hij kan zich goed verbergen en zal in een 

groep zelden haantje-de-voorste zijn. Toch kan hij bij gevaar onverwacht sterk reageren. De Snip zal op zo’n 

ogenblik de leiding nemen. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Buitenlands kamp Italië en Kapoenenkamp 2012 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

Mijn mama heeft mij 12 jaar geleden bij de scouts afgezet en niet bij de Chiro. 

Elisabet in 3 woorden: 

Ik - ben - Elisabet 

Elisabet in het kort: 

Blauw of Rood: Rood Bottines of Foempies: Foempies 

Jongens of meisjes: Jongens! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Talen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Pest 

Frietjes of Kroketjes: Kroketjes! Bier of Wijn: Bier 

  



NICKY MARIËN 

Bijnaam:  

Totem: Levenslustige Bij 

Tak: Kabouters 

Geboortedatum: 12/5/1993 

Gsm: 0497/15.89.08 

Email: nickske_marien@hotmail.com 

Beroep/Studie: Logopedie en audiologie 

Lid van de 70 sinds: 2002/2003 Buiten is Troef 

Lievelingsgerecht:  Pasta met Ice tea 

Beschrijving totem: 

De Bij is een sociaal insect. Ze werkt hard en is altijd bezig. Ze zet eigen belangen opzij om anderen te 

helpen. Wat ze ook doet, het is steeds gericht op het welzijn van anderen. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Dierenlijken ontdekken in een bos!!! 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

Elisabet zat in de scouts en niet in de chiro 

Nicky in 3 woorden: 

Lache - Lache - LachemetdeNicky 

Nicky in het kort: 

Blauw of Rood: Rood Bottines of Foempies: Foempies 

Jongens of meisjes: Meisjes! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Talen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Pest 

Frietjes of Kroketjes: Frietjes! Bier of Wijn: Bier 

  



MARITJE PEERAER 

Bijnaam: Farit 

Totem: Dappere Zwaluw (salangaan!) 

Tak: Kabouters 

Geboortedatum: 4/28/1994 

Gsm: 0477/81.23.41 

Email: maritje.1@hotmail.com 

Beroep/Studie: Kleuteronderwijs 

Lid van de 70 sinds: 2004/2005 Jongleren 

Lievelingsgerecht:  Kampspaghetti! met cola 

Beschrijving totem: 

De Zwaluw is een elegante en gracieuze zangvogel, die zich edel verdedigt tegen indringers, zonder ze 

werkelijk te verwonden. Het is een snelle en kunstige vlieger. De Zwaluw is behendig en bedrijvig, is sociaal 

en leeft nauw samen in troepen. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Buitenlandskamp Italië, Sjarshen, .... 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

De chiro heeft kookouders! 

Maritje in 3 woorden: 

Ik - ben - ros 

Maritje in het kort: 

Blauw of Rood: Blauw Bottines of Foempies: Foempies 

Jongens of meisjes: Jongens! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Wetenschappen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Cholera 

Frietjes of Kroketjes: Frietjes! Bier of Wijn: Wijn 

  



SEBASTIAAN VERNIMMEN 

Bijnaam: kletteke 

Totem: Vastberaden Specht 

Tak: Welpen 

Geboortedatum: 11/24/1990 

Gsm: 0499/36.25.33 

Email: sebastiaan.vernimmen@gmail.com 

Beroep/Studie: Industrieel productontwerpen 

Lid van de 70 sinds: 1996/1997 Tuur in de natuur 

Lievelingsgerecht:  burger king met iced tea (zero) 

Beschrijving totem: 

De Specht is opgewekt van aard. Hij vrolijkt de bosbezoeker op door zijn lachende roep en zijn innemend 

gedrag. Hij is schrander en waakzaam. Tegenover soortgenoten is hij niet altijd even beminnelijk. De Specht 

is zorgzaam voor zijn jongen. Iedereen kent hem omwille van zijn luide tromgeroffel, maar als hij onraad 

bespeurt houdt hij daar onmiddellijk mee op. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Totemisatie 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

Hotpants  is voor janetten en het  ziet daar zwart vant volk 

sebastiaan in 3 woorden: 

mooi - en - meedogenloos 

sebastiaan in het kort: 

Blauw of Rood: Rood Bottines of Foempies: Bottines 

Jongens of meisjes: Meisjes! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Wetenschappen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Cholera 

Frietjes of Kroketjes: Frietjes! Bier of Wijn: Bier 

  



JOREN VAN DE VONDEL 

Bijnaam:  

Totem: Ondernemende Torenvalk 

Tak: Welpen 

Geboortedatum: 5/30/1993 

Gsm: 0494/03.72.76 

Email: jorenvandevondel@gmail.com 

Beroep/Studie: Informatica 

Lid van de 70 sinds: 1999/2000 Droom me daar 'ns 

Lievelingsgerecht:  lasagne met Ice tea 

Beschrijving totem: 

Vanwege zijn gezellige aard en de zorgzaamheid voor zijn jongen heeft deze vogel veel sympathie. Hij is 

snel, behendig en niet vlug vermoeid. Hij gedraagt zich moedig en flink. Het is een rover van de ergste 

soort, maar dat vergeet men snel omdat zijn stijl bewondering afdwingt. Hij heeft een sierlijke vlucht en is 

een echte acrobaat op dat gebied. Hij is erg opmerkzaam. De Torenvalk is krachtig en moedig. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Kroatië, buitenlands kamp 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

scouts is beter 

Joren in 3 woorden: 

 -  -  

Joren in het kort: 

Blauw of Rood: Blauw Bottines of Foempies: Bottines 

Jongens of meisjes: Jongens! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Wetenschappen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Pest 

Frietjes of Kroketjes: Frietjes! Bier of Wijn: Bier 

  



LOUIS WATTERS 

Bijnaam:  

Totem: Standvastige Neushoorn 

Tak: Welpen 

Geboortedatum: 6/11/1994 

Gsm: 0477/29.80.14 

Email: louis.watters@hotmail.com 

Beroep/Studie: Moderne Talen-Wetenschappen 

Lid van de 70 sinds: 2000/2001 Zet je in, Leef je uit 

Lievelingsgerecht:  Frieten met nen bicky burger met Cola 

Beschrijving totem: 

Dit grote hoefdier is ondanks zijn plompe uiterlijk beweeglijk en snel, maar heeft een beperkt 

uithoudingsvermogen. Hij heeft een goede reuk en een goed gehoor. De Neushoorn is schuw en op 

verdediging ingesteld. Hij leeft volgens vaste principes, is trouw en voelt zich goed in kleine groepjes. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Buitenlands kamp met de verkenners 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

De scouts was dichter bij huis 

Louis in 3 woorden: 

Spontaan - Zelfverzekerd - Awesome 

Louis in het kort: 

Blauw of Rood: Rood Bottines of Foempies: Bottines 

Jongens of meisjes: Meisjes! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Wetenschappen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Pest 

Frietjes of Kroketjes: Frietjes! Bier of Wijn: Bier 

 



CEELKE 'DANGEROUS' VAN NUFFELEN 

Bijnaam: Kevin en B tot the Agheera ! 

Totem: Vreugdevolle Ani 

Tak: Welpen 

Geboortedatum: 7/5/1994 

Gsm: 0491/10.83.07 

Email: ceelkevn@hotmail.com 

Beroep/Studie: Student Taal - en Letterkunde en er voor zorgen dat 

 de Riens zijn naam in elk liedje voorkomt 

Lid van de 70 sinds: 2002/2003 Buiten is Troef 

Lievelingsgerecht:  Spaghetti zonder bestek met chocomel op De  

                 Emmie's wijze 

Beschrijving totem: 

De Ani is een soort koekoek en behoort wellicht tot de meest ongewone vogels ter wereld. Hij blijft steeds 

dicht in de buurt van de groep. Hij is buitengewoon sociaal, de groep waarin hij zich bevindt gedraagt zich 

als een hechte familie. Samen met deze groep verdedigt hij het gemeenschappelijk territorium. Als één van 

de vogels gewond is, beschermen de andere vogels hem vol medelijden. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Buitenlands kamp naar Italië!  

GI Jane kamp! 

met nat gazettenpapier naar de Ploekie gooien! 

Ploekie is een seut op een aangedampte autoruit schrijven! 

BH-tocht! 

vissla in een franse scouter zijn gezicht gooien omdat ze ons probeerde te sjarsen, Ha LOSERS! 

 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

Omdat chiromannen voor de voetbal op scoutsweekenden overhuis gaan. 

Ceelke 'Dangerous' in 3 woorden: 

Hip - Hip - HOERA! 

Ceelke 'Dangerous' in het kort: 

Blauw of Rood: Blauw Bottines of Foempies: Foempies 

Jongens of meisjes: Meisjes! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Talen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Pest 

Frietjes of Kroketjes: Frietjes! Bier of Wijn: Bier 

  



ELLEN LIEKENS 

Bijnaam:  

Totem: Levendige Patrijs 

Tak: Jonggidsen 

Geboortedatum: 9/12/1991 

Gsm: 0479/45.23.80 

Email: ellenliekens12_9@hotmail.com 

Beroep/Studie: Geneeskunde 

Lid van de 70 sinds: 2005/2006 Verdraai de Wereld 

Lievelingsgerecht:  frietjes met cola 

Beschrijving totem: 

De Patrijs is een standvastige en rustige vogel, slim, verstandig en leerzaam. Deze schuwe vogel past zich 

aan alle levensomstandigheden aan. Hij heeft een goed gemeenschapsgevoel en is vredelievend. Hij is 

opofferingsgezind en bijzonder teder en trouw tegenover vrouw en kroost. De Patrijs toont deze 

eigenschappen alleen bij zijn familie. Hij verlevendigt de omgeving. De Patrijs is kalm, voorzichtig en 

tevreden. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Tent in brand! 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

de scouts is gewoon beter! 

Ellen in 3 woorden: 

Jonggidsen - zijn - supertof 

Ellen in het kort: 

Blauw of Rood: Blauw Bottines of Foempies: Bottines 

Jongens of meisjes: Jongens! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Wetenschappen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Pest 

Frietjes of Kroketjes: Frietjes! Bier of Wijn: Bier 

  



LIESBETH SOMERS 

Bijnaam:  

Totem: Zachtmoedige Flicka 

Tak: Jonggidsen 

Geboortedatum: 11/29/1990 

Gsm: 0499/29.33.60 

Email: liesbethsomers@gmail.com 

Beroep/Studie: Regentaat LO & bewegingsrecreatie (natuursport en 

 Fitness) 

Lid van de 70 sinds: 2008/2009 Burelure ! 

Lievelingsgerecht:  Paella met een fris drankske da goe smaakt op de  

                 moment 

Beschrijving totem: 

Dit veulen is aanvankelijk schuw en eenzelvig van aard, maar dit verandert door het vertrouwen in een 

vriend. Het veulen is aanhankelijk. Deze snelle loper is een verstandig en wilskrachtig dier dat niemand 

kwaad doet. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Buitenlands kamp in Polen. 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

ik wil niet dezelfde fout maken als mijn broer om naar de chiro te gaan. Scouts is De Beste!! 

Liesbeth in 3 woorden: 

 -  -  -   

Liesbeth in het kort: 

Blauw of Rood: Rood Bottines of Foempies: Foempies 

Jongens of meisjes: Meisjes! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Talen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Cholera 

Frietjes of Kroketjes: Kroketjes! Bier of Wijn: Bier 

  



ELLEN CANTRAINE 

Bijnaam:  

Totem: Fiere Sifaka 

Tak: Jonggidsen 

Geboortedatum: 12/18/1993 

Gsm: 0497/50.90.52 

Email: ellen.cantraine@hotmail.com 

Beroep/Studie: Rechten 

Lid van de 70 sinds: 2008/2009 Burelure ! 

Lievelingsgerecht:  Pizza Magaritha met Groene thee 

Beschrijving totem: 

De Sifaka voelt zich goed in kleine vriendengroepen. Hij is uiterst vreedzaam en vriendelijk. Het is een 

gevoelig dier met fijn ontwikkelde zintuigen. Hij is vreedzaam maar kan zich toch onverdraagzaam tonen 

tegenover andere groepen. Jongere dieren worden door de Sifaka zorgzaam beschermd, soms bijna 

vertroeteld. Hij is slim en bedachtzaam. Alleen bij gevaar wordt hij snel onzeker en luidruchtig. De Sifaka 

houdt ervan ondeugende of uitdagende streken uit te halen. Hij is meelevend en eerlijk. Hij is zelden 

uitermate enthousiast, maar wel behulpzaam en gedienstig. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Italiëkamp en het voorbije kapoenenkamp! 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

de scouts is gewoon beter 

Ellen in 3 woorden: 

Da - s - moeilijk 

Ellen in het kort: 

Blauw of Rood: Blauw Bottines of Foempies: Foempies 

Jongens of meisjes: Jongens! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Talen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Cholera 

Frietjes of Kroketjes: Kroketjes! Bier of Wijn: Wijn 

  



NILS MET EEN N DE CLERCQ 

Bijnaam: Nils met een N! 

Totem: Doorzettende Sneeuwstormvogel 

Tak: Jongverkenners 

Geboortedatum: 10/2/1989 

Gsm: 0479/39.07.49 

Email: nilsdeclercq@gmail.com 

Beroep/Studie: Gecoöpteerd 

Lid van de 70 sinds: 1996/1997 Tuur in de natuur 

Lievelingsgerecht:  lamsvlees met gestoofde tomaatjes die bijgekruid  

 zijn met een beetje peper en oregano en worden  

  vergezeld van een pasta in lichte kruidenroomsaus 

  met Capri Sun Safari van het oogstjaar 1989 

Beschrijving totem: 

De Sneeuwstormvogel is een elegante vogel. Hij is krachtig, snel en lenig. Het is een schrandere en 

opmerkzame volhouder. Hij toont zich dankbaar en leeft in vrede met andere dieren. De werkkracht en 

inzet van de Sneeuwstormvogel zijn vaak fenomenaal. Hij is geliefd om zijn dappere, vrolijke en opgewekte 

houding. Als hij soms boos en opvliegend wordt, onderneemt hij nadien stappen om het terug goed te 

maken. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Kroatië 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

ik heb horen zeggen dat ze daar hondjes ziek maken en die dan verkopen aan mensen die daar geen lieve 

dingen mee willen doen! Mijn bron is betrouwbaar 

Nils met een N in 3 woorden: 

ik ben niet echt een persoon die samen te vatten is - en MAAR 3 kernwoorden, buiten dan natuurlijk mijn 

totem, maar - dat zijn er 2. 

Nils met een N in het kort: 

Blauw of Rood: Blauw Bottines of Foempies: Foempies 

Jongens of meisjes: Meisjes! Samson of Gert: Gert! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Wetenschappen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Pest 

Frietjes of Kroketjes: Frietjes! Bier of Wijn: Bier 

 

  



AURÉLIE PIERRE 

Bijnaam: Auré 

Totem: Vrijheidslievende Labrador 

Tak: Jongverkenners 

Geboortedatum: 8/13/1993 

Gsm: 0476/51.35.56 

Email: Pierre.aurelie.lj@gmail.com 

Beroep/Studie: Verpleegkunde 

Lid van de 70 sinds: 2008/2009 Burelure ! 

Lievelingsgerecht:  Pizza met Sprite 

Beschrijving totem: 

Deze Labrador is erg hulpvaardig. Hij is steeds trouw aan zijn meester en gehoorzaamt hem dan ook 

probleemloos. Omdat hij zo volgzaam is, kan je hem beschouwen als een goede gids langs bestaande paden 

in plaats van ontdekker van nieuwe wegen. Hij onthoudt erg makkelijk wat hem wordt aangeleerd. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Buitenlandskamp; GIEREN!  

De onvergetelijke vlottentocht op de Lesse 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

De chiro suckt! 

Aurélie in 3 woorden: 

Kapotlachen - Menes? - Allright! 

Aurélie in het kort: 

Blauw of Rood: Rood Bottines of Foempies: Foempies 

Jongens of meisjes: Jongens! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Talen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Cholera 

Frietjes of Kroketjes: Kroketjes! Bier of Wijn: Wijn 

  



MATHIAS TEUWEN 

Bijnaam: Teuwen 

Totem: Ontwapenende Dolfijn 

Tak: Jongverkenners 

Geboortedatum: 3/4/1993 

Gsm: 0487/80.95.80 

Email: mathiasteuwen@hotmail.com 

Beroep/Studie: TEW 

Lid van de 70 sinds: 1999/2000 Droom me daar 'ns 

Lievelingsgerecht:  Kaaskroketten met River spuitwater 

Beschrijving totem: 

De Dolfijn is gezellig, dartel, vrolijk en heel beweeglijk. Het is een knappe imitator en een ondeugend maar 

vriendelijk dier. Door de gebogen lijnen van zijn bek lijkt hij te glimlachen. 

Mijn coolste scoutservaring: 

buitenlandskamp @ Kroatië + wegrennen van een man in een apenpak 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

Via deze manier zou ik graag mijn excuses willen aanbieden aan mijn lieve dierbare mama. Deze vraag werd 

al eens eerder aan mij gesteld en toen had ik blijkbaar verkeerd geantwoord. Ik heb dus altijd de vrije keuze 

gehad om naar onze scouts te gaan. Dat de scouts veel dichterbij lag en betere uren had dan de Chiro in 

Wommelgem (waar destijds al mijn klasgenoten naartoe gingen) heeft blijkbaar er niet zoveel mee te 

maken. Integendeel! Al die tijd had ik de vrijheid om te kiezen. Aldus mama , het is recht gezet. Ik heb 

gewoon zelf gekozen voor de scouts. Knap van mij!! 

Mathias in 3 woorden: 

Oi - Oi - Oi 

Mathias in het kort: 

Blauw of Rood: Rood Bottines of Foempies: Foempies 

Jongens of meisjes: Jongens! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Talen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Pest 

Frietjes of Kroketjes: Kroketjes! Bier of Wijn: Bier 

  



MARGOT DE PALMENEIRE 

Bijnaam: Margoke, Margi, Margot DuPont 

Totem: Innemende Ibis 

Tak: Gidsen 

Geboortedatum: 7/27/1989 

Gsm: 0484/86.49.07 

Email: margotdepalmeneire@gmail.com 

Beroep/Studie: Film, want Matthias Schoenaerts is een beest. 

Lid van de 70 sinds: 2007/2008 Samen in Touw 

Lievelingsgerecht:  Pasta met Capri Sun 

Beschrijving totem: 

De Ibis is over het algemeen geen schuwe vogel. Hij leeft in grote kolonies en heeft niet veel vijanden. De 

Ibis is verstandig en heeft een rustige en waardige manier van doen. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Definitely ons awesome wate-fosse afrokamp met de jonggidskes: You're dead NIGGA! 

 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

Ik ben het waard. 

Margot in 3 woorden: 

 -  -  

Margot in het kort: 

Blauw of Rood: Rood Bottines of Foempies: Foempies 

Jongens of meisjes: Meisjes! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Talen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Cholera 

Frietjes of Kroketjes: Frietjes! Bier of Wijn: Bier 

  



RIENS - PAS OP VOOR ONS CEEL - VAN NUFFELEN 

Bijnaam: Roenzibar, Rienzo, Roens, Rieno, Kleine, Jason, 

 Jacques Package,The Fresh Prince of Belly Hair, De 

 Pjoep, De Kleine PRiens 

Totem: Vrolijke Addax 

Tak: Gidsen 

Geboortedatum: 3/9/1990 

Gsm: 0494/73.17.63 

Email: riensvn@hotmail.com 

Beroep/Studie: Taal- en Letterkunde, ervoor zorgen dat mijn naam in 

 elk liedje voorkomt 

  Lid van de 70 sinds: 1996/1997 Tuur in de natuur 

  Lievelingsgerecht:  Chinees met Almdudler 

Beschrijving totem: 

De Antilope is een groot hert dat in groep leeft. De Antilope is geduldig, slank, snel, voorzichtig en elegant. 

Zijn zintuigen zijn sterk ontwikkeld, zodat hij alles opmerkt. De Antilope leeft in vrede met andere verwante 

dieren. De Antilope is levendig, behendig en lieftallig. Hij is hoogbegaafd en leert uit ervaring. 

Mijn coolste scoutservaring: 

- Timmeke als smurf 

- Ivana die Marijana in haar gezicht mepte onder het motto "snel, doe iets om hem kwaad te maken" (*) 

(*) Niemand raakte gewond en er was veel plezier... 

 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

ik sloeg den bakker met een andere pan... 

Riens - Pas op voor ons Ceel - in 3 woorden: 

Drive - By - Heroes! 

Riens - Pas op voor ons Ceel - in het kort: 

Blauw of Rood: Blauw Bottines of Foempies: Foempies 

Jongens of meisjes: Meisjes! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Talen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Pest 

Frietjes of Kroketjes: Frietjes! Bier of Wijn: Bier 

  



JONAS VEREYCKEN 

Bijnaam:  

Totem: Assertieve Lori 

Tak: Verkenners 

Geboortedatum: 11/20/1991 

Gsm: 0477/78.79.33 

Email: verkenners@scoutsborsbeek.be 

Beroep/Studie: Handelsingenieur in de Beleidsinformatica 

Lid van de 70 sinds: 1996/1997 Tuur in de natuur 

Lievelingsgerecht:  Pitaschotel Hawai met Feta en looksaus met Water 

 met te weinig grenadine, heerlijk! 

Beschrijving totem: 

De Lori behoort tot de familie van de klauwaapjes. Er bestaat eveneens een papegaaiensoort met dezelfde 

naam en gelijksoortige karaktertrekken. Hij is voorzichtig en sluw, heeft een uitstekend 

onderscheidingsvermogen en een ongelooflijk geheugen. De Lori is zelfbewust, moedig en trots. Hij 

gedraagt zich trouw, aanhankelijk en dankbaar. Hij beweegt zich handig, levendig en snel voort. Dit gezellig 

dier is de hele dag opgewekt. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Iedere jaar diezelfde vraagskes van dee Leidraad invullen, zalig! 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

Met de Scouts gaat ge op buitenlands kamp! 

Jonas in 3 woorden: 

Roemenië? - Albanië? - Litouwen? 

Jonas in het kort: 

Blauw of Rood: Blauw Bottines of Foempies: Bottines 

Jongens of meisjes: Jongens! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Wetenschappen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Pest 

Frietjes of Kroketjes: Kroketjes! Bier of Wijn: Bier 

  



JASPER DE SAEGER  

Bijnaam:  

Totem: Opgewekte Spreeuw 

Tak: Verkenners 

Geboortedatum: 4/14/1993 

Gsm: 0484/88.53.69 

Email: jasperdesaeger@hotmail.com 

Beroep/Studie: Accountancy en fiscaliteit 

Lid van de 70 sinds: 1999/2000 Droom me daar 'ns 

Lievelingsgerecht:  Frieten met lamsvlees met fristi !!! 

Beschrijving totem: 

Er bestaat geen vrolijkere, blijmoedigere en opgewektere vogel dan de Spreeuw. Hij beschouwt alle 

omstandigheden met de rust en de opgeruimdheid van een wereldwijs schepsel. Hij laat zich nooit zijn 

goed humeur ontroven. De Spreeuw is bescheiden, slim en speels. Hij leert gemakkelijk iets bij. Hij heeft 

gevoel voor groepsdiscipline. De Spreeuw heeft een groot aanpassingsvermogen. Hij kent een hecht 

familieleven en verdedigt zich dapper tegen vijanden. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Van een rots springe die 12 meter hoog is op buitenlands kamp in kroatie !!! 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

die drage super korte broekskes !! 

Jasper in 3 woorden: 

altijd - vrolijk - :) 

Jasper in het kort: 

Blauw of Rood: Blauw Bottines of Foempies: Foempies 

Jongens of meisjes: Meisjes! Samson of Gert: Samson! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Wetenschappen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Cholera 

Frietjes of Kroketjes: Frietjes! Bier of Wijn: Bier 

  



MICHIEL DE CLERCQ 

Bijnaam: Monkeyfather da best 

Totem: Dartele Streepmuis 

Tak: Verkenners 

Geboortedatum: 9/14/1993 

Gsm: 0478/61.02.82 

Email: michiel_dc1@hotmail.com 

Beroep/Studie: Winnen van Jonas Vereycken met Fifa 12 

Lid van de 70 sinds: 2012/2013 Scouting? Gewoon doen! 

Lievelingsgerecht:  Super bacon menu (Quick) met pils 

Beschrijving totem: 

De Streepmuis is waakzaam en bedrijvig. Ze heeft scherpe ogen en is een behendig klimmer. Ze heeft veel 

vijanden hoewel ze zich niet vijandig opstelt. Het is een kwetsbaar diertje dat graag en veel speelt. De 

Streepmuis is sportief en nieuwsgierig. Ze is zorgzaam en niet snel bang. 

Mijn coolste scoutservaring: 

Ik heb er zoveel!! Maar ik wil liever de stomste vertellen. 

Ne kerel gezien in de tent die naakt zijn onderbroek zoekt met z'n botten aan omda de grond modderig 

was! (thanks botter!) 

Ik zit in de Scouts en niet in de Chiro, want: 

The lion king is een goeie film. 

Michiel in 3 woorden: 

Jonas - is - gay 

Michiel in het kort: 

Blauw of Rood: Rood Bottines of Foempies: Bottines 

Jongens of meisjes: Jongens! Samson of Gert: Gert! 

Scouts of Voetbal: Scouts Wetenschap of Talen: Wetenschappen 

School of Ziek: School Pest of Cholera: Pest 

Frietjes of Kroketjes: Frietjes! Bier of Wijn: Bier 

  



 


