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Woordje van de GRL 
Beste ouders, beste leden 

Het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de 

deur.  Het beloofd weer een jaar te worden vol  

nieuwe & bekende gezichten, leuke activitei-

ten en verassende momenten. 

Eerst en vooral willen wij samen met jullie terugblikken op het 
scoutskamp in Teuven. We hebben 10 dagen genoten van alle acti-
vitetien. Deze leuke momenten kunnen nog eens bovengehaald 
worden op de kampfotoshow  van 14 september in ‘T Goor om 
20u00.  

 

Ook dit jaar zal het nieuwe jaar afgetrapt worden op onze startdag 
op 15 september van 14u00 tot 17u00! Voor de (groot)ouders, 
sympathisanten…voorzien wij een scoutscafé waar je gezellig iets 
kan komen drinken.  

 

Inschrijven kan dit jaar ook via de website: 
www.scoutingengsbergen.be. Nieuwe leden kunnen zich inschrij-
ven via het tabblad ‘lid worden’. Oude bekenden kunnen zich in-
schrijven via het tabblad ‘inschrijven 2019-2020’.  

 

Dit jaar is er ook een nieuwe groepleidingsploeg. Maarten Guerry 
& Anneleen Verwimp zullen de taak van groepsleiding op zich ne-
men. Zij zullen worden bijgestaan door Thibaut Lavaerts & Florian 
Garmyn als assistent groepsleiding. Aarzel niet om ons met vragen 
of problemen te contacteren.  

Ziezo, dit waren de belangrijkste data en informatie  van septem-
ber en oktober die jullie zeker in jullie agenda moeten schrijven.  

 

Stevige linker 

Maarten, Thibaut, Florian & Anneleen   
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Kapoenen 
Dag lieve kapoentjes!!!!!! We zijn suuuuperblij 
dat we een heel jaar met jullie mogen doorbren-
gen! Hier is alvast de planning van de supercoole 
eerste twee maanden.  

Zondag 15 september: Startdag: 14u-17u  

Welkom op scouting engsbergen! Vandaag is de start van een jaar 

waarin jullie veeeeel nieuwe vriendjes gaan maken! Jullie leren de an-

dere kapoentjes en supercoole leiding kennen die voor jullie een heel 

jaar lang de leukste activiteiten voorziet! Op het einde van de dag is er 

om 16u30 jullie eerste formatie waar jullie ook de rest van jullie 

scouts vriendjes zullen ontmoeten!  

 

Zondag 22 september: Engsbergen onafhankelijk: 14u-16u30  

Het supercoole engsbergen is vandaag overgenomen door de slechte-

rikken. Dat kunnen we natuurlijk niet laten gebeuren met ons prachti-

ge dorpje! Jullie helpen toch ook om dat te voorkomen he?  

 

Zondag 29 september: Smurfenspel: 14u-16u30  

Hé, kom mee naar smurfenland welkom allemaal Ja kom naar smur-

fenland het land van pracht en praal. Ontdek samen met ons smurfen-

land! Kom vandaag verkleed als een smurf naar de scouts en voor de 

rest zorgen wij, zo simpel is het!  

 

Zondag 6 oktober: Geen scouts  

Jammer genoeg gaan jullie dit weekend zonder een namiddagje op de 

scouts moeten doorbrengen. Volgende week zijn we er weer met een 

supercoole en leuke activiteit!  
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Kapoenen 
Zondag 13 oktober: Bosspel: 14u-16u30  

Bomen knuffelen? Zwaarden van takken maken? Verstoppertje? Of wie 

weet wat maken jullie deze week allemaal mee in de magische bossen 

van Engsbergen. Kom zondag naar de scouts en je komt er achter!  

 

Zondag 20 oktober: Dauwtrip: 7u30-9u30  

Vandaag staan we vroeg op (boeeee) maar daar hebben we een goede 

reden voor! We trekken namelijk naar de bossen om er zelf croquejes 

te bakken op een vuurtje met de zonsopgang op de achtergrond! Hoe 

cool is dat! Kom dus met jullie hongerige maagjes in de vroege uurtjes 

naar het lokaal. Neem 2 euro mee en laat je ochtendhumeur zeker 

thuis!  

 

Zondag 27 oktober: Kapoenenrace: 14u-16u30  

Wie is snelste, slimste, grappigste of vriendelijkste kapoen? Neem het 

op tegen de andere kapoentjes en kom jezelf zeker bewijzen vandaag!  

 

Voilaaa dat was het al! Wij kijken al uit naar de rest van het jaar, ho-

pelijk jullie ook! Kusjes, knuffels en groetjes  

Loena, Seppe, Maarten, Leoni, Stien en Sien  
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Kabouters 
Lieve kabouters,  

Het nieuwe scoutsjaar is begonnen!!!  EINDELIJK !!!  

Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin om samen 
met jullie elke zondag te ravotten, te giechelen, te spe-
len, ons vuil te maken en veel plezier te maken. 

 

 Zondag 15 september 14u tot 16u30: Startdag 

Lang genoeg gewacht maar het is dan eindelijk hier: de eerste scouts-
dag van het jaar! Weer een hele zondag samen spelen. Wij kunnen al-

vast niet wachten… Breng je goed humeur zeker mee    

 

Zondag 22 september 14u tot 16u30: Overgang  

Vandaag wuiven we de 3de jaars kabouters uit. Uiteraard mogen ze niet 
zomaar vertrekken naar de jogi’s. Wij gaan ze eerst nog eens lekker 
vettig maken! Ook verwelkomen we de nieuwe 1ste jaars. Hopelijk zijn 
jullie er allemaal bij! 

 

Zondag 29 september 14u tot 16u30: Kennismakingsspel 

Welke schoenmaat heeft Siebe? Is Kaat haar lievelingskleur groen of 
roos? Wat eet Alies graag? Vindt Jarne voetbal leuk of vindt hij dansen 
leuker? Wat zijn Esmée haar hobby’s? Welk dier is Fien haar lievelings-
dier?  

Jullie komen dit vandaag allemaal te weten.  

 

Zondag 6 oktober 14u-16u30: Geen scouts  

Wenen, wenen, wenen … want vandaag is het geen scouts   

Wel gaan wij, de kaboleiding, een heel weekend samen het scoutsjaar 
vol plannen met mega-super-coole-gekke activiteiten! Spannend! 
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Kabouters 
Zondag 13 oktober 14u-16u30: Pleinspelen 

Twee is te weinig, drie is te veel, kat & muis, dikke bertha, touwtrek-
ken, het grote chipsspel, schipper mag ik overvaren, 1 2 3 piano, 
vleeshoop, potteke stamp en nog 1000 andere spelletjes zullen we 
vandaag doen, zeker komen is de boodschap!! 

 

Zondag 20 oktober 14u-16u30: Quiz 

Wie is de slimste kabouter? Wie weet wat de snelheid van bliksem 
is? En weten jullie welke vogel achteruit kan vliegen? Spelen we het 
rad van fortuin of blokken? Wie haalt er 10/10? Zoveel vragen en er 
is maar één antwoord: gewoon komen!  

 

Zondag 27 oktober 14u-16u30: Halloween 

Halloween is mijn favoriete feest, dan ben ik verkleed in een griezel 
beest. Met halloween ben je welkom in de hel! Je krijgt de kriebels. 
Je bibbert uit je vel… En als je durft, kom verkleed!!! 

 

Kusjes van jullie leiding 

Jarne, Alies, Siebe, Kaat, Esmée en Fien  
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Welpen 
Hey stoere welpen 

het is weer zo ver! Het nieuwe scoutsjaar staat 
voor de deur , dat wil zeggen dat we weer uren 
lang kunnen ravotten en veel nieuwe leuke acti-
viteiten kunnen doen.  Hier alvast een overzicht 
voor de eerste 2 maanden , wij hebben er alvast 
héél veel zin in! ☺  

 

Zondag 15 september: 14.00-17.00: Startdag 

JOOOEEEEPPPIIEEE, vandaag begint de scouts terug! Elke zondag 
spelletjes spelen, kampen bouwen in het bos en nog zoveel andere 
leuke activiteiten . Heb je misschien nog vriendjes die dit leuk vin-
den? Neem ze dan zeker mee naar onze startdag. 

 

Zondag 22 september: 14.00-16.30: Overgang 

Vandaag nemen we afscheid van onze derdejaars en daar hoort na-
tuurlijk overgang bij. Heb je de derdejaars altijd al wel eens willen 
vuil maken? Dan is dit zeker je kans! 

Voor de derdejaars: vergeet zeker geen vuile kleren aan te doen 
(geen uniform). 

 

Zondag 29 september: 14.00-16.30: Kennismakingsspel 

Een nieuw scoutsjaar betekent nieuwe leiding, nieuwe eerstejaars, 
nieuwe leden,... Tijd om elkaar dus wat beter te leren kennen. Dit 
doe je natuurlijk het beste met een kennismakingsspel. 

 

Zondag 6 oktober: GEEN scouts 

Jammer genoeg is het geen scouts dit weekend, maar niet getreurd 
vanaf volgende week zijn er weer met een heleboel leuke activitei-
ten. 
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Welpen 
Zondag 13 oktober: 14.00-16.30: Welpen vs. Leiding 

Vandaag zullen we voor eens en voor altijd uitmaken wie is de sterk-
ste, de slimste, de handigste, de snelste,.. is. Is dat de leiding? Of zijn 
dat de welpen? Denken je dat jullie gaan winnen? Kom dan maar en 
bewijs het ons! 

 

Zondag 20 oktober: 14.00- 16.30: Legervergadering  

Geef acht! Trek jullie legeruniform maar aan, maak jullie borst maar al 
nat want vandaag gaan we jullie omvormen tot echte leger mannen 
en jullie kennis laten maken met verschillende legerdisciplines.  

 

Zondag 27 oktober: 14.00- 16.30: Ladderspel  

Vandaag gaat er gestreden , gezucht en gezweet worden. Wie er zal 
winnen is de grootste vraag van vandaag…..  

Jullie gaan elkaar vandaag uitdagen en zo onderling uitvechten wie de 
sterkste welp is!  

 

Zo ,dit zijn de activiteiten voor de eerste twee maanden. Hopelijk 
hebben jullie er even veel zin in als ons.  

Stevige linker  

 

Mang ( Mathias), Phaona ( Julie), Shere Khan ( Quinten) , Rikki-tikki-
tavi ( Kobe), Ikki (Valerie) en Bagheera ( Emma)  
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Jongverkenners 
Eindelijk, het scoutsjaar is terug begonnen! Hope-

lijk hebben jullie er zin want wij kijken er heel 

hard naar uit om er samen met jullie een onver-

getelijk jaar van te maken! 

15 september – Start dag: 14u00 tot 17u00 

De scouts kan weer beginnen!  Iedereen wordt vandaag met vreugde 

ontvangen om samen te beginnen aan ons nieuw scoutsjaar. De ma-

ma’s en de papa’s, vrienden en vriendinnen mogen allemaal gezellig 

iets komen drinken op het plein. Als laatste zal er ook nog een mooie 

slot formatie gehouden worden die je niet wil missen, tot dan! 

 

22 september - Overgang: 14u00 tot 16u30 

Vandaag worden de leden aan hun nieuwe tak ontvangen. De over-

gang staat bekend voor het vettig en vuil maken van de overlopers. 

Van verf op kleren tot saus op de benen maken wij op een leuke ma-

nier de nieuwe Jong verkenners bekend in onze groep. 

 

29 september - Pleinspelen: 14u00 tot 16u30 

We maken er deze keer een competitieve vergadering van voor de 

jongverkenners. De jongverkenners zullen opgesplitst worden in 3 

groepen. Gemengd met alle jaren. Vandaag kunnen ze bewijzen wie 

van hun  de kroon spant onder deze sportieve spelletjes. 

 

6 oktober—Geen scouts 

Wij zijn dit weekend op planningsweekend dus de scouts zal deze 

zondag niet doorgaan! 
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Jongverkenners 
13 oktober – De jongverkenners van Defensie: 14u00 tot 16u30 

We gaan onze goeie vrienden van het leger trots maken door een 

vergadering te wijten aan hun. Zij staan elke dag klaar om ons land 

veilig en krachtig te houden. Doe allemaal jullie beste en vetste le-

ger kleren aan want sluipen zal een stuk beter gaan met camoufla-

ge! 

 

20 oktober – Patser vergadering: 14u00 tot 16u30 

Op deze vergadering zal beslist worden wie de sterkste patser van 

de jongverkenners is. Alle vaardigheden worden op de test gezet 

met behulp van gewichten, snelheidstesten en ga zo maar voort. Be-

reid je maar voor een stevige zondag! 

 

27 oktober – Stapel vergadering: 14u00 tot 16u30 

Met alle jongverkenners in een kast? Met alle jongverkenners in een 

auto? Op deze mooie zondag steken we de jongverkenners met zen 

alle in een krap plaatsje om de groepsband zo goed mogelijk aan el-

kaar te kleven! 

 

Dit is alles voor de eerste 2 maanden! Wij 

kijken er alvast naar uit, we hopen jullie 

ook!  

Jonathan, Gitte, Wout, Stef, Helene, Eva-

marie 
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Jonggidsen 
Hallo liefste jogi’s,  

Wij kunnen niet wachten om aan het nieuwe scouts-

jaar te beginnen, jullie ook?  Hier volgen alvast de acti-

viteiten voor de eerste twee super leuke maanden.  

Zondag 15 september: startdag: 14u00 tot 17u00  

yippiee, het nieuwe scoutsjaar is weer daar. We stellen de nieuwe 

leidingsploeg voor en spelen wat kennismakingspelletjes! 

 

Zondag 22 september: overgang: 14u00 tot 16u30 

Op deze dag worden de 1ste jaars tot de jogi-tak verklaart. Maar dat 

gaat niet zomaar, ze moeten eerst de overgang meemaken. En hier 

geldt maar 1 ding, hoe vettiger hoe prettiger. Pak dus zeker kleren 

mee die vuil mogen worden. 

 

Zondag 29 september: bosspel: 14u00 tot 16u30 

Vandaag trekken we de bossen in. We spelen een aantal typische 

bos-spelletjes, bouwen kamperen. 

 

Zondag 6 oktober: geen scouts: 14u00 tot 16u30  

de leiding is op planningsweekend. 
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Zondag 13 oktober: knutselvergadering: 14u00 tot 16u30 

We gaan onze handen uit de mouwen slaan om iets kei tof te maken. 

 

Zondag 20 oktober:  jogi-olympics: 14u00 tot 16u30 

Welke jogi kan het beste lopen, springen, dansen, roddelen… dat 

gaan we allemaal zien op de JOGI-OLYMPICS. 

 

Zondag 27 oktober: ijsje lekken: 14u00 tot 16u30 

Njammieeeee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziezo, de eerste twee maanden van het nieuwe jaar zijn voorbij ge-

vlogen! Niet getreurd, er staan nog heel veel maanden voor ons 

klaar boordevol leuke activiteiten!  

Groetjes en tot snel!  

Lennert, Anna, Annaël, Kyra & Simon  

Jonggidsen 
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Verkenners 
Beste verkenners, beste frères en frères in wording, 

Het is weer zover. Een nieuw scoutsjaar, een nieuw tijdperk.  

“Scout!” “Moedig!”  

Jup, ze zijn weer origineel geweest… . 

Aan alle nieuwkomers dit jaar, welkom! Aan alle anderen, een blij weer-

zien! Net zoals andere jaren zullen wij, jullie leiding, ervoor zorgen dat 

jullie een onvergetelijk scoutsjaar te gemoed gaan. 

Zondag 15/09 van 14u00 – 17u00: Startdag. 

Ge kent da wel, start van een scoutsjaar. Gemeenschappelijk spel-

lekes spelen, receptieke en natuurlijk het hoogtepunt van de dag: 

formatie! 

 

Zondag 22/09 van 14u00 - 16u30: Overgang. 

Vandaag verwennen we onze eerstejaars met de vettigste etenswa-

ren die aan het lokaal rondslingeren. Reminder: “Deze etenswaren 

zijn niet enkel om te consumeren maar ook om uit te smeren, ge-

paste kledij dragen.”. 

 

Zondag 29/09 van 14u00 – 16u30:  Pleinspelen. 

Spellekes spelen op ‘t plein. Ik denk dat we ervan uit mogen gaan 

dat dit bij iedereen welbekend is. 

Toch nog vragen over de ingewikkeldste vergadering van het jaar? 

Stel ze niet. 

 

Zondag 06/10: Geen scouts,  

PLANNINGSWEEKENDDD! 
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Verkenners 
Zondag 13/10 van 14u00 – 16u30: Eén tegen allen. 

Jullie krijgen de kans om krachten, tactieken en andere talenten te 

meten met andere verkenners. 

Welke verkenner eindigt er op nummer één en wordt gekroond tot 

primus van de groep? 

 

Zondag 20/10 van 14u00 – 16u30: Wuftendag. 

Rokske aan, onderbroek uit, frisse wind aan die klusters. Geef maar 

toe, iedereen zijne guilty pleasure op ne doodnormale zondagmiddag. 

 

Zondag 27/10 van 14u00 – 16u30: Highland Games. 

Idem hierboven, alleen zullen de spelletjes een beetje worden aange-

past aan het thema. 

 

Ziezo, kort maar krachtig. Wij kijken alvast uit naar een nieuw 

scoutsjaar. Jullie ongetwijfeld ook. 

Challas en tot de zondag. 

 Groetjes, jullie kapoenen: Kobe, Thibaut en Aron. 
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Gidsen 
Hallokes allerbeste gidsen!  

Speciaal voor jullie al een overzichtje van de eer-
ste twee maanden van het allerleukste scouts-
jaar ever! Veel leesplezier ☺  

15 september 14u-17u: Startdag 

Nadat we gisteren toffe herinneringen hebben opgehaald van het 
voorbije kamp, kunnen we helemaal starten aan ons nieuwe jaar! 
Vandaag is dus een speciale dag, want het scoutsjaar is OFFICIEEL 
begonnen! Vanaf 16u30 is het openingsformatie en dan mogen de 
mama’s en papa’s komen kijken. 

 

22 september 14u-16u30: Overgang 

Deze vergadering is een standaard, en een zware favoriet. Tenmin-
ste als je zelf niet moet overgaan… Vandaag gaan we de oude gidsen 
uitzwaaien en de eerstejaars met open armen verwelkomen! Wij 
kijken er naar uit hihi 

 

29 september 14u-16u30: Kennismaking 

Stel dat jullie elkaar nog niet genoeg zouden kennen, dan zal dat 
vandaag helemaal gebeuren. We gaan lekker chillen en leuke spelle-
tjes spelen en misschien komt er wel een snackje ☺ ALLEMAAL KO-
MEN DUS 

 

6 oktober: Geen scouts 

Dit weekend is er jammer genoeg geen scouts, want wij gaan dit 
weekend voor jullie het volledige jaar voorbereiden. Ideeën altijd 
welkom!  
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Gidsen 
13 oktober 14u-16u30: Het selfie-spel 

Niets is leuker dan ne kee goe poseren met uw gsm in selfie-modus, 
tot uw duckface tegen het scherm plakt. Vandaag gaat ge er hele-
maal wild in kunnen gaan, tot ge het kots beu zijt. Kom allemaal ze-
ker met de fiets! 

 

20 oktober 14u-16u30: Derdejaarsvergadering 

Ra ra ra, wat zouden de derdejaars voor ons in petto hebben?! Van-
daag gaan we dus een (hopelijk) mega vet spel spelen, gemaakt 
door de derdejaars! Wij zijn benieuwd, en stiekem heel blij dat we 
gewoon ook eens kunnen meespelen! 

 

27 oktober 14u-16u30: HALLOWEEN  

Halloween, is mijn favoriete feest 
Dan ben ik verkleed in een griezelbeest 
Met Halloween ben je welkom in de hel 
Je krijgt de kriebels, je bibbert uit je vel 

Er komt een mummie uit de kast gevallen 
We schrikken ons dood en krijsen met z'n allen 
Rare beesten kruipen zomaar binnen 
En op de trap zitten vieze grote spinnen! 

 

Belangrijk: houd allemaal al zeker 8-10 november vrij, want dan 
gaan we iets leuks doen, spanneeeeeeend! 

 

Zo, dat was het al! Twee maanden vol 
plezier! Wij kijken er naar uit en we 
zien jullie snel! 

Groetjes en challas 

Juul, Florian en Floor 

Xoxoxoxoxo 
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Jins 
hallowkes kersverse jins!!  

Er staat weer een nieuw scoutsjaar voor de deur. En 

zoals te verwachten wordt het echt kut………. Prenk! 

het wordt natuurlijk een super vet jaar!!! we hopen 

dat jullie er even veel zin in hebben als jullie leiding 

want er staan een aantal topactiviteiten op ons te 

wachten dit jaar. Van leefweek tot buitenlands kamp, 

noem maar op. En al de rest zal ook wel tof zijn zeker? 

Zondag 15 september: startdag (14:00-16:30) 

Ne introductie dag is eigenlijk nie echt nodig aangezien aangezien jul-

lie al tot bij de jins geraakt zijn. en eigenlijk kennen jullie elkaar ook 

al… Anders blijfde misschien ma beter thuis. HAHA grapje kom zeker 

af en we maken er ne toffe dag van   

Zondag 22 september: OVERGANG (14:00-16:30) 

Feitelijk zijn jullie toch nog een beetje giver zolang de overgang niet 

geweest is he, dus hier is em dan. de befaamde overgang. Jullie weten 

wel wat jullie nog te wachten staat dus maak je borst maar nat, want 

het wordt grellig. 

Zondag 29 september: überkennismakingspel (14:00-16:30) 

Ja wete misschien moeten toch nog is eeeechhht goe kennismaken. 

Vandaar: het überkennismakingspel!! Wat is het precies? Voor jullie 

een vraag, voor de leiding een weet. Maar het zal waarschijnlijk wel 

iets te maken hebben met elkaar leren kennen. En daarmee bedoelen 

we elkaar ECHT goe leren kennen. 

4-5-6 oktober: planningsweekend (info volgt nog) 

Planningsweekend, het weekend waaarr… uhhmm… gepland wordt 

zeker? En daarmee bedoelen niet geplant met een t want met plan-

ten heeft het weekend weinig te maken. Maar eventjes serieus, op dit 

weekend gaan we alle epic vergaderingen en andere dingen voorbe-

reiden, dus zorg zeker dat je van de partij bent. Vergeet zeker niet je 

goed humeur mee te pakken want anders zitten we daar uiteindelijk 

toch als een bende planten! 
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Jins 
 

Zondag 13 oktober: frères vs soeurs (14:00-16:30) 

Na een dikke maand jin zijn wordt het toch stillekes aan tijd om te bepalen wat 

het dominante geslacht is onder de jins. De hennige vrouwen of de grellige man-

nen? Wie zal het zeggen? Als ge dit jaar ne keer goe wilt ambras maken is deze 

vergadering DE moment! (niet echt vechten aub) 

 

Zondag 20 oktober: shpeel da shpelleke (14:00-16:30) 

Ne mini-game, kenne gij da? Awel zo gaan we er wel een koppel doen vandaag. de 

vraag is alleen: welke spelletjes zullen het zijn? gaan ze actief zijn? passief mis-

schien? Misschien wel grappig, of super intensief? 1 ding is wel al zeker, ze gaan 

ontichelijk nice zijn. 

 

Zondag 27 oktober: omgekeerde vergadering (14:00-16:30) 

Alles wordt omgedraaid vandaag, dit wilt zeggen ALLES. Jongens worden meisjes 

en meisjes worden jongens, links wordt recht en rechts wordt links, uwe nonkel 

wordt u tante en u tante wordt uwe nonkel. Bon ik denk dat het punt duidelijk is. 

maar uhmmm betekend dit ook dat jullie de leiding worden de leiding jullie leden? 

Hmm we zien nog wel. 

-BELANGRIJK- : de gasten verkleden zich als meisjes en de meisjes verkleden zich 

als gasten!!! Leef u ma is goe uit met het verkleden!  

 

Dit was het dan weer voor de 

eerste 2 maanden. Ma maak u 

ma nie teveel zorgen want het 

jaar is nognie gedaan, er komen 

nog genoeg maanden aan. jullie 

leiding ziet het alvast zitten!  

 

Stevige linker, 

Emelie, Spänner, Tigel. 
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Belangrijke data  
Noteer al vast onderstaande data 

in je agenda!  

 

 Kampfotoshow: 14 september, 
 20 uur In OC’T Goor  

 

 

 

  

 Startdag: 15 september, 14 uur  

 

 

 

 

 Dag van de jeugdbeweging:  

 18 oktober  

 

 

     

 Italiaanse eetdag: 10 november  



 

21 

Groepsleiding + OC  

Maarten Guerry 

Groepsleiding 

0478 / 06 41 74   

Anneleen Verwimp 

Groepsleiding 

0470 / 44 12 77 

Peter Aerts 

Voorzitter OC 

0474 / 89 31 46 

Mark Gybels 

Ondervoorzitter OC 

0474 / 88 13 12 

Erwin Crets 

Penningmeester OC 

0478 / 76 69 67 

Nelle Swinnen 

Secretaris OC 

0474 / 58 06 68 



 

Leidingsploeg 2019 ― 2020 
KAPOENEN 

Sien Beckers    0476 37 13 12 

Stien Prinsen    0471 63 03 36 

Leoni Jones     0491 12 50 06 

Loena De Heel     0478 38 83 11 

Seppe Verboven    0477 08 29 57 

Maarten Aerts    0475 42 34 39 

KABOUTERS  

Fien  Vanthoor    0488 43 51 72 

Jarne Bemong    0479 04 74 23 

Alies Jacobs    0491 13 16 97 

Siebe Verhoeven    0470 34 19 92 

Esmée Greven    0496 74 84 28 

Kaat Camps    0495 64 74 97 

WELPEN  

Valerie Franken     0499 34 97 87 

Julie mariën     0470 26 72 43 

Quinten Pauwels    0487 73 24 56 

Mathias Segers    0479 79 60 22 

Kobe Beckers    0487 46 69 13 

Emma Vanthoor     0486 71 33 10 

JONGGIDSEN 

Kyra De Heel    0479 56 42 02 

Annaël Vermeulen   0479 97 53 28 

Simon Vertessen    0479 50 09 20  

Lennert Thielens    0470 50 19 03 

Anna Verbeeck     0470 82 42 42 

JONGVERKENNERS 

Helene Roesems     0471 92 24 67 

Eva-Marie  Garmyn   0479 18 38 19 

Jonathan De Baerdemaeker  0475 29 84 22 

Wout Camps    0494 80 26 35 

Stef Vernelen    0479 02 98 86 

Gitte Bemong    0470 29 84 67 

GIDSEN  

Floor Beets     0471 33 07  43 

Juul Schapmans    0473 25 65 95 

Florian  Garmyn     0479 18 38 23 

VERKENNERS 

Aron Bracke    0476 45 19 48 

Thibaut Lavaerts    0472 58 07 47 

Kobe Fonteyn    0468 12 42 87 

JINS 

Emelie  Aerts    0471 33 64 15 

Tijl Rutten     0471 85 57 01 

Wout Gielen    0496 29 11 26 

MATERIAALLEIDING 

Benjamin De Baerdemaeker  0471 47 04 17 

Casper Vande Look   0485 80 05 43 

Berne Sannen    0472 23 26 28 

GROEPSLEIDING 

Maarten Guerry     0478 06 41 74 

Anneleen Verwimp   0470 44 12 77 

OUDERCOMITÉ 

Peter Aerts, Voorzitter   0474 89 31 46 

Mark Gybels, Ondervoorzitter 0474 88 13 12 

Erwin Crets, Penningmeester  0478 76 69 67 

Nelle Swinnen, Secretaris  0474 58 06 68 


