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Woordje van de GRL 
Beste ouders en leden,  

Welkom in het laatste boekje van dit scouts-
jaar. In dit boekje kan je alle informatie vinden 
over het kamp. Dus lees zeker eens verder en 
begin net zoals ons al heel hard te verlangen 
naar tien dagen boordevol plezier!  

In dit boekje kunnen jullie alle informatie vinden over hoe je moet 
inschrijven en wat de belangrijke data zijn. Ook kom je te weten 
wie er dit jaar voor al dat eten zal zorgen en hoe we nu eigenlijk op 
kamp gaan.  

 

Een tipje van de sluier kunnen we als groepsleiding wel al oplich-
ten... We gaan dit jaar op kamp in Teuven, in ons eigenste Limburg! 
Het is deel van de prachtige Voerstreek, het kleine stukje Limburg 
dat eigenlijk onder de taalgrens ligt. 

 

Nu de examens achter de rug zijn gaat onze leidingsploeg het 
hoofd breken over spelletjes, kampthema’s, uitdagingen en zo veel 
meer zodat jullie zoon/dochter een fantastisch kamp tegemoet 
gaat.  

 

Van de gelegenheid willen we ook nog eens gebruik maken om te 
melden dat wij een zeer ruim aanbod aan materialen verhuren : 
tenten, tafels, banken, bestek, verlichting,…. Een prijslijst kan u te-
rugvinden op de website www.scoutingengsbergen.be.  

 

Bij vragen of problemen kan u ons steeds contacteren  via groeps-
leiding@scoutingengsbergen.be 

 

Tot op kamp! 

Wout en Ina 
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Inschrijven? 

 

De kampprijs voor 10 dagen is dit jaar opnieuw €120. De kapoenen be-

talen €75 voor het kamp. De kortingen voor het tweede, derde en vier-

de kind gelden nog steeds, zijnde €5 per volgend kind. 

 
Uiteraard willen we dat Scouting toegankelijk blijft voor iedereen. Daarom staan wij als 

Groepsleiding samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen klaar om alle problemen of vragen 

over de financiering van dit bedrag te beantwoorden. Bellen kan in alle discretie naar de 

nummers achteraan dit boekje.  

U mag ook steeds een mail sturen naar groepsleiding@scoutingengsbergen.be 

Wij werken dit jaar  opnieuw met een onlinetool om in te schrijven. Het webformulier dat u 

moet invullen kan u op onze website  terugvinden door in de menubalk ‘Inschrijven Kamp 

2019’ aan te klikken. De inschrijvingen sluiten op woensdag 26 juni 2019. 

Het is belangrijk voor de ouders om ons correcte medische informatie door te geven. Dat 

betekent in de eerste plaats eventuele problemen of aandachtspunten vermelden op het 

inschrijvingsformulier. Er is ook de mogelijkheid om voorafgaand aan het kamp met de lei-

dingsploeg eventuele problemen te bespreken. Wie meer discretie wil, kan bij het afgeven 

van de bagage (op dinsdag 16 juli) terecht bij de EHBOverantwoordelijke. 

U kan er vanop aan dat uw kind op kamp alle nodige zorg en aandacht zal ontvangen van 

ons. 

Betalen doet u per overschrijving op het rekeningnummer: BE83 7351 5703 6015 

U vermeldt hierbij de volgende mededeling: Kamp 2019 “NAAM” + “VOORNAAM”. Schrijf je 

meerdere kinderen in, vermeld dan alle voornamen. Zijn er verscheidene achternamen bin-

nen het gezin, gelieve deze dan ook allen te vermelden.  

 

Ziezo. Ingeschreven? Dan zijn we klaar om verder te gaan... 



Belangrijke kampdata op een rijte 

Wanneer Wat en waar 

Dinsdag 16 juli van 18 u tot 20u Inleveren kampbagage (scoutslokaal).  

Woensdag 17 t.e.m. donderdag 18 juli Voorkamp voor Jins en Leiding 

Vrijdag 19 juli 

Vertrek van de leden wordt later bevestigd 

via mail en op de site (we wachten op be-

vestigingen van De Lijn/NMBS) 

Dinsdag  23 juli 
Vertrek Kapoenen wordt later bevestigd via 

mail en op de site 

Zondag 28 juli 

Vanaf 14u zijn ouders welkom op de be-

zoekdag. Een wegbeschrijving vindt u ver-

derop in dit boekje. Kapoenen, Kabouters, 

Welpen gaan mee naar huis met ouders na 

de slotformatie om ca. 17u30 

Maandag 29 juli 

Alle andere takken en leiding keren terug 

na afloop van het nakamp. We komen in 

de loop van de dag aan aan het lokaal. 

Concrete uren worden op de bezoekdag 

meegedeeld. 

Zaterdag 14 september om 20u 
Kom met ons nagenieten van het kamp op 

de Kampfotoshow (‘t Goor) 



Waar gaan we op kamp? 
 

Zoals eerder vermeld gaan we op kamp in Teuven.  Hieronder kan u een wegbeschrijving 

vinden en het adres dat u moet ingeven in de GPS. Vanaf dat punt kan er geparkeerd 

worden op ?.  In de loop van het kamp zal er op de Facebookpagina van Scouting Engs-

bergen nog een kaartje komen met een extra route beschrijving.  

 

 

 

 

 

Vanuit Engsbergen :  

 Vertrek richting Paal-Beringen en neem daar de E313 richting Hasselt-Luik 

 Volg de E313 (±55 km) tot het knooppunt met de E40/E42/E25 (Vottem), 

volg het knooppunt richting Aachen/Verviers/Maastricht 

 Neem knooppunt ‘Battice’ (±27 km) en volg deze richting Aubel/Battice 

(N3/N648c) 

 Op de eerste rotonde neem je de 2e afslag naar de N648/Route De La Résistance 

 Deze weg volg je verder (±13,5 km), door o.a. La Minerie, Froidthier, Aubel, 

Hagelstein 

 Je passeert Brasserie het Rode Bos aan jouw rechterkant, daar sla je de straat 

rechts in 

 Dit is de straat van het kampterrein, vanaf hier zullen pijlen naar de parking han-

gen 

GPS-ADRES: 

Varnstraat 8 

3793 Teuven (Voeren) 



Vertrek en terugkeer 
Vertrek 

Gelieve ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter op tijd en in uniform aan het lokaal is. 

Zodoende hebben we nog de tijd om aanwezigheid van alle leden te checken. Zorg 

ook dat, indien u deze nog niet heeft afgegeven bij het inleveren van de bagage, uw 

zoon of dochter zeker zijn of haar identiteitskaart/Kids-ID meeheeft. 

Gelieve er ook voor te zorgen dat uw zoon/dochter bij vertrek speelkleren meeheeft 

(jongsten) of kleren die bestand zijn tegen de opbouw (Jonggivers t.e.m. Jins). 

 

Naar huis (Bezoekdag of Nakamp) 

Voor de Kapoenen, Kabouters en Welpen is de Bezoekdag tevens het einde van het 

kamp. Ouders en familie kunnen eens komen kijken hoe wij de voorbije gedagen heb-

ben geleefd in afzondering van de buitenwereld. Het kampterrein zal niet toegankelijk 

zijn voor 14u00. De leden die op de bezoekdag naar huis terugkeren kunnen vertrek-

ken na de slotformatie (begin 17u30). Hierna beginnen de overige leden onmiddellijk 

met de afbraak van het kamp. Vergeet zeker geen ruimte te voorzien om de bagage 

van uw kind mee naar huis te nemen, ook de bagage van de leden die nog op het 

kamp blijven, vragen we reeds op de bezoekdag mee terug naar huis te nemen. Gelie-

ve zoveel mogelijke bagage mee te nemen. De jonggivers t.e.m. jins komen na afloop 

van het nakamp terug naar het lokaal. Het concrete tijdstip wordt op de bezoekdag 

meegedeeld. 

Opmerking: we staan het niet toe dat ouders hun kinderen komen bezoeken tijdens het 

kamp. Indien er zich noodgevallen voordoen, kan u de Groepsleiding steeds bereiken 

op onderstaande nummers: 

 

Wout Gielen : 0496/29 11 26 

Ina Boonen: 0476/07 94 35 



Wie gaat er mee? 
In totaal zijn gaan we met ongeveer 150 leden en 50 volwassenen (leiding, kook- en fourageploeg) op 

kamp. Een overzicht van diegenen die meegaan: 

      

Kapoenen Jonggidsen Verkenners 

Emelie Aerts 

Julie Mariën 

Jonathan De Baerdemaeker 

Leoni Jones 

Jarne Bemong 

Florian Garmyn 

Siebe Verhoeven 

Kyra De Heel 

Helene Roesems 

Alies Jacobs 

Casper Vande Look 

Aron Bracke 

Ruben Aerts 

Thibaut Lavaerts 

Matthias Gils 

Rob Vernelen 

Kabouters Jongverkenners Jins 

Floor Beets 

Linde Peeters 

Valerie Franken 

Quinten Pauwels 

Wout Camps 

Esmée Greven 

Stef Vernelen 

Tijl Rutten 

Kobe Beckers 

Stanny  Jordens 

Anneleen Verwimp 

Juul Schapmans 

Kobe Fonteyn 

Welpen Gidsen Materiaalleiding 

Fien Vanthoor 

Eva-Marie Garmyn 

Simon Vertessen 

Berne Sannen 

Mathias Segers 

Lennert Thielens 

Charlotte Nuyts 

Annaël Vermeulen 

Stien Prinsen 

Sien Beckers 

Maarten Guerry 

Benjamin De Baerdemaeker 

Groepsleiding 

Wout Gielen 

Ina Boonen 

Rien Vandenborre van de keukenploeg 

Natasja Willems, Rien Vandenborre, Eli Nys, Gert Nys, Raf Coningx, Kris Monde-

laers, Rik Swinnen 

Een kook en fourage ploeg 



Ondertussen in het buitenland 
Onze jins trekken er naar jaarlijkse 

gewoonte weer op uit aan het begin 

van de maand juli. Nu zij genoeg piz-

za’s gebakken hebben, pintjes ge-

tapt op trouwfeesten en hun leven 

als +18jarige lonkt, zijn ze klaar om 

te vertrekken op een groot buiten-

lands avontuur. 

Van 5 tot 14 juli laten ze Engsbergen even achter hun en zoeken ze ande-

re oorden op in Turkije. Daar gaan ze genieten van de zon, leuke activitei-

ten beleven en een nog leukere groep worden dan dat ze nu al zijn. Dit 

alles wordt in goede banen geleid door hun leiding Anneleen, Juul en Ko-

be.  

 

Wij wensen hen alvast een leuke reis toe!  



EHBO en de keuken 

INTUSSEN AAN DE KEUKENTENT... 

Om de maagjes van deze grote bende te vullen, kunnen wij 

dit jaar rekenen op nieuwe hardwerkende Gewapend met 

koelwagen, pannelikker en patattenmes zorgen zij ervoor 

dat ook dit jaar weer 600 liters melk, honderden kilo’s pa-

tatten en  

astronomische hoeveelheden fruit en yoghurt de weg  

vinden naar onze leden!  

KLEINE ONGELUKJES 

Dit jaar zal Rien Vandenborre van de keukenploeg ervoor 

zorgen dat de eerste noden gelenigd worden en dat leden 

die medicijnen moeten innemen dit ook tijdig en correct 

doen. Bleinen, ontstekingen, verzwikkingen, keelpijn of an-

dere kwaaltjes, u kan het zo gek niet bedenken, alles zal door 

de goede zorgen van de EHBO-er aangepakt worden.  

OPGELET!  
Het is belangrijk dat u de identiteitskaart/Kids-ID van uw zoon of dochter meegeeft tijdens 

het afgeven van de bagage (dinsdag 16 juli van 18u tot 20u) zodat wij op kamp steeds over 

correcte medische informatie van uw kind beschikken. Mocht u nog vragen of opmerkingen 

hebben omtrent de gezondheid of eventuele medische klachten van uw kant, dan zal onze 

EHBOverantwoordelijke ook aanwezig zijn om hiernaar te luisteren. Eventueel kan u een 

blad bij de inschrijving voegen met de belangrijkste medische info. 

 

 



Wat neem ik mee? 
 Ik ga op kamp en ik neem mee….. Alles uit ons lijstje hieronder. Heb je vragen omtrent het mate-

riaal? Spreek dan zeker iemand van de (Groeps)leiding aan, zij helpen je graag verder! Voorts kan 

je ook in de Hopper, Decathlon of AS Adventure terecht voor tekst en uitleg. Gelieve steeds alle 

spullen van uw zoon/dochter voldoende te merken.  Zo beperken we de stapel verloren voor-

werpen.  

Kapoenen gaan slechts half zo lang op kamp, gelieve hiermee rekening te houden. 

 Voor 10 dagen neem ik mee: 

 Bij vertrek: 

 Lunchpakket voor de vrijdagmiddag van aankomst 

 Drinkbus 

 Mijn uniform  (Aan bij vertrek) 

 Rugzak (Kapoenen, Welpen en kabouters) of trekrugzak (Deze mag ook steeds met 
de bagagecontainer mee) 

 Identiteitskaart of Kids-ID (Indien nog niet afgegeven bij de bagage) 

 Kleding: 

 Hoofddeksel tegen de zon 

 Pyjama 

 Schoenen: Stevige wandelschoenen, sportievere schoenen, laarzen en evt. sanda-
len. 

 Ondergoed: Minstens 10 paar sokken en 10 sets ondergoed . Aangevuld met enke-
le reservestukken. 

 Lange broeken: 2 à 3 

 T-shirts: 7 à 10 

 Pull met lange mouwen (2 à 3) en minstens één dikke trui (1) 

 Regenjas 

 Zwembroek/bikini/badpak en badmuts 

 Linnen zak 

 Uitrusting: 

 Slaapzak 

 Luchtmatras/veldbed.  

 Kussen 

 Zaklamp (evt. Petzl voor op het hoofd) en extra batterijen 

 Keukenhanddoek: 3 stuks met naam.  

 Schrijfgerief: Postzegels, papier en pen 
Tip: schrijf je enveloppen van je Kapoen/Kabouter/Welp al op voorhand 

 Eventueel: Strips, boeken en/of spelletjes (diabolo, frisbee, …) (geen must) 

 Toiletzak: 

 Shampoo & douchegel 

 Washandjes: 6 stuks 

 Tandenborstel, tandpasta en bekertje 

 Handdoek: 5 stuks met naam 

 Kam 

 Zonnecrème (en aftersun) en muggenmelk 

 



Wat neem ik  mee? 
Voor (Jong-)Verkenners/Gidsen en Jins (Tweedaagse op kamp) 

 Matje 

 Gamel 

 Gasvuurtje (Niet iedereen heeft er een nodig, vraag binnen jullie tak na wie dit 
meebrengt en deel het met elkaar.) 

 Degelijke trekrugzak 

Voor Kapoenen, Kabouters en Welpen. 

 Kapoenen, Kabouters en Welpen nemen een klein rugzakje mee om tijdens de 
dagtocht te gebruiken. (Liefst met brede banden zodat deze niet snijden tijdens 
het wandelen). 

 

Gedurende 10 dagen laat ik thuis 

 Extra zakgeld 

 Snoep en koeken (deze zullen worden verzameld aan het begin en bijgehouden 
door de leiding om er de groep mee te trakteren. 

 iPod, MP3-spelers, gameboys, haardrogers, stijltangen, televisies,.. Kortom: geen 
elektronische apparaten.  

 Gsm’s zijn niet nodig op kamp. In noodgevallen kunnen ouders bellen naar de 
nummers vermeld op pagina 7. 

 

Waar breng ik dit binnen? 

Bagage kan binnengebracht worden op dinsdag 16 juli 2019 tussen 18u en 20u aan het 
Scoutslokaal. Zij die er niet kunnen zijn op dit ogenblik, kunnen deze spullen best mee-
geven aan kennissen of vrienden. Wie echt problemen heeft, kan steeds de groepslei-
ding contacteren. 
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Kapoenen 

 Dag allerliefste kapoenen 

Jullie eerste jaar als een échte Scouter zit er al bijna op! 

Maar het jaar is niet voorbij voordat we allemaal samen 

op een méga-leuk kamp zijn geweest. Samen gaan we 5 

dagen gezellig kamperen, leuke spelletjes spelen, in de 

gezonde buitenlucht ravotten, tochten maken, knutselen, 

zingen en dansen, lekker eten, …. Tot op zondag wanneer 

onze ouders, broers en zusjes op de bezoekdag komen 

kijken naar onze geweldige kampplaats. 

Samen met onze kapoentjes gaan we er een keitof kamp 

van maken! Dat wil jij toch zeker niet missen?!?  
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Welpen 
Het is weer die tijd van het jaar, het kamp komt er 

aan. Maakt u al ma klaar om nog eens dit scouts-

jaar af te sluiten met de beste 10 dagen van het 

hele jaar.  We gaan weer eens ons buikskes goe 

rond eten met lekker eten gemaakt door de kook-

moekes terwijl wij onze dagen vullen met verschil-

lende leuke spelletjes te spelen, kampen bouwen, 

onnozele streken uithalen en nog VEEEEL meer. 

Wij gaan ook de bergen (ale zeg ma heuvelkes) 

doorkruisen op een geweldige dagtocht waarna 

we zeker eens een zwembad passeren. Dus ver-

geet uw zwemspullen niet. We mogen ook zeker 

de 2 leukste avonden van het hele kamp niet verg-

eten , het kampvuur en het feestje. Maak u klaar 

voor het beste kamp OOOOOIT. Maar vergeet ze-

ker niet je goede humeur mee te nemen ☺. 
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Kabouters 
Allerliefste kaboutertjes 

 

Zoals jullie weten gaan we binnenkort weer op ons superleuke scouts-
kamp! 

Om jullie voor te bereiden hebben we een klein kruiswoordraadseltje 
gemaakt, veel succes ermee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele tips voor een mega leuk scoutskamp: 

Wees uitgeslapen 

Wees goedgezind 

Wees lief voor elkaar 

 

Zo zijn we er allemaal helemaal klaar voor! 

 

Tot snel! 

De leiding 
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Jongverkenners 
Gegroet JV’s!  

Zoals elk jaar komt scoutskamp er weer aan (hoera!).  

“maar wat is het verschil tussen dit jaar en andere jaren?” hoor ik je al 

denken. Het verschil is dit jaar wordt nog 10 keer zo nice, 100 keer zo 

grappig, en 1000 keer zo leuk. Neem het van jullie leiding aan.  

Natuurlijk willen jullie het kampthema ook al weten? Wel  ik heb goed nieuws want dit jaar mo-

gen jullie het kampthema al weten op voorhand!! Kijk snel vanonder aan de pagina om het 

kamp thema te weten te komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENK!!!!!  

Natuurlijk mogen jullie het kampthema nog niet weten, maar we kunnen jullie wel al vertellen 

dat het echt episch wordt dit jaar. 

 

Stevige linker en tot binnenkort 

Jullie leiding 

Zeep, Potteke, Stanny, Tigil 
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Jonggidsen 
Joepieeeeee 

Over minder dan twee maanden vertrekken wij naar 

een super leuk, cool en knotsgekke kamp! 

10 dagen lang van s’ morgens tot s’ avonds spelletjes 

spelen, dansen, lachen en nog zoveel meer! OMG hoe 

leuk is dat zelfs? Zoiets kunt ge toch gewoon niet mis-

sen? 

Hier al een klein kruiswoordraadseltje met woorden die 

jullie al een idee geven hoe leuk het gaat worden op 

kamp!   

WIJ HEBBEN ER ALVAST SUPERVEEL ZIN IN OM ER 10 SUPER LEUKE 

DAGEN VAN TE MAKEN! 

 Kyra, Helene, Alies, Florian, Siebe en Casper 
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Verkenners 
 

Vanaf 19 juli vertrekken we weer samen op kamp naar Teuven. Dit jaar wordt weer een tradi-

tioneel verkenner kamp boordevol gevuld met allerhande spelletjes en activiteiten. Van zak-

doek-leggen tot schipper mag ik over varen, van 1,2,3 piano tot tikkertje hoog, van verstop-

pertje tot blackbox... we hebben het allemaal8 

Jullie zijn nu allemaal verkenners en ge weet wat dat betekent; je mag een stoeltje meene-

men, joepie! Want je moet toch af en toe ergens in kunnen uitrusten na al die activiteiten hé 

 . 

Wij kijken er alvast naar uit om 10 dagen met jullie opgescheept te zitten. Jullie tellen waar-

schijnlijk ook de dagen af daarom hebben we voor jullie nog deze mooie kleurplaat voorzien 

om u nog efkes bezig te houden in de tussentijd.  
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Gidsen 
Heeyhoooi gidjes!!!!  

Nog 50 dagen of 1200 uren of 72 000 minuten of 4 320 000 seconden 

en we vertrekken weer op kamp, jippie! We hebben er gi-gan-tisch 

veel zin in en tellen alvast samen met jullie af! Zoals jullie ondertussen 

misschien al weten, trekken we dit jaar naar de enige echte mega 

fantastische VOEREN! Fan van Limburg? En toevallig ook van Wallo-

nië? Dan is dit de perfecte bestemming om 10 dagen te verTEUVEN! 

We moeten eerlijk zijn, buiten dat weten wij ook niet zo heel veel 

over de Voeren. Om niet compleet onvoorbereid aan te komen en 

toch al wat geïnformeerd te zijn, hebben we wat research gedaan.  

 Wist je dat …  

1. Er geen enkele bekende Vlaming uit de Voeren te vinden is op Wikipedia? We zullen er dus 

geen nieuw slachtoffer vinden om even hard te stalken zoals we bij Ian Thomas en Laura Om-

loop deden… * snik *  

2. De Voeren maar iets meer dan 4000 inwoners telt. Dat is nog niet eens het dubbele van het 

aantal inwoners van ons geliefde Engsbergen.  

3. Er al decennia lang een taalstrijd woedt in het stukje Limburg dat omgeven is door Franstalig 

grondgebied. Wikipedia leert ons: “Talloze malen kwam het tot gevechten en rellen tussen 

Vlamingen en Walen en de oproerpolitie; de streek werd ondergekalkt met taalleuzen.” Meer 

drama dan in Thuis, Familie EN Keeping up with the Kardashians samen dus!  

En ja hoor! Ookal is het nog een tijdje, toch weten we al enkele maanden wat het kampthema 

zal zijn. (Spanneeeend) De top-puzzelaars onder jullie kunnen een hint hiernaar vinden in on-

derstaand raadsel.  

Groetjeeeees,  fijne vakantie en tot op kamp!!!  

Xoxo de Gidsenleiding  

 

 



 

20 

Jins 
Let’s goooooooooo dag JINS ons jaartje samen 

zit er bijna op ooooohhhn wat sneu  

Maar wees niet getreurd want het beste scouts 

jaar van jullie leven word nog afgesloten met 

het beste kamp en zekeeerrr niet te vergeten 

buitenlandskamp !! lET’S (fckng) GOOOO !! hier-

over krijgen jullie uiteraard nog alle nodige info. 

De enige info die wij jullie nu kunnen geven is dat het echt onvergete-

lijk gaat zijn ! En we hebben al een prachtige afbeelding van ons huis-

je dat we aan jullie kunnen tonen. 

 

Ma check da waaaaauuuw  (verbaasde smiley) 

Dan hebben we nog een klein raadseltje voor jullie. Als je het niet 

weet ga je niet mee ! Groetje Schanneleen, Wienie, & Julybaconspar-

kelz XOXO 
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Contact met de kleine 
Post krijgen op kamp is leuk. Daarom vragen wij 
aan ouders, familie en vrienden om ervoor te zor-
gen dat uw zoon of dochter enkele brieven ont-
vangt van het thuisfront.  

Op het volgende adres komen ze steeds goed te-
recht: 

 

 

Scouting Engsbergen 

T.a.v. (Naam lid) + (Tak) 

Varnstraat 8 

3793 Teuven (Voeren) 
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Kampfotoshow 

Naar jaarlijkse gewoonte vindt in september onze kampfotoshow plaats. 

Deze zal dit jaar doorgaan op zaterdag 14 september 2019 om 20u00 in ‘t 

Goor we blikken met z’n allen terug op de hoogtepunt van het voorbije 

Scoutskamp. Opnieuw zullen we klaarstaan met een uur vol grappige, ontroe-

rende, heimweestimulerende, lichtelijk romantische en simpelweg toffe foto’s 

van ons voorbije scoutskamp. We beloven jullie een avond vol avontuur, en-

thousiasme, plezier, vriendschap en vooral veel Scoutssfeer.  

Daarnaast is er plaats voor de sappige details zoals prille verliefdheden, het 

aangebrande eten en het zweet tijdens de Tweedaagse. Hopelijk zijn familie 

en vrienden erbij om terug te blikken op al dat moois. 

 

 

 



   

Leidingsploeg 2018 ― 2019 
KAPOENEN 

Emelie Aerts     0471 33 64 15 

Julie Mariën     0470 26 72 43 

Jonathan De Baerdemaeker  0475 29 84 22 

Leoni Jones     0491 12 50 06 

Jarne Bemong    0479 04 74 23 

KABOUTERS  

Floor Beets     0471 33 07 43 

Linde Peeters    0483 23 50 94 

Valerie Franken    0499 34 97 87 

Quinten Pauwels    0487 73 24 56 

Wout Camps    0494 80 26 35 

Esmée Greven    0496 74 84 28 

WELPEN  

Fien Vanthoor    0488 43 51 72 

Eva-Marie Garmyn    0479 18 38 19 

Simon Vertessen    0479 50 09 20 

Berne Sannen    0472 23 26 28 

Mathias Segers    0479 79 60 22 

Lennert Thielens    0470 50 19 03 

JONGGIDSEN 

Florian Garmyn    0479 18 38 23 

Siebe Verhoeven    0470 34 19 92 

Kyra De Heel    0479 56 42 02 

Helene Roesems    0471 92 24 67 

Alies Jacobs     0491 13 16 97 

Casper Vande Look   0485 80 05 43 

 

JONGVERKENNERS 

Stef Vernelen    0479 02 98 86 

Tijl Rutten     0471 85 57 01 

Kobe Beckers    0487 46 69 13 

Stanny Jordens    0496 12 84 08 

GIDSEN  

Charlotte Nuyts    0475 49 87 41 

Annaël Vermeulen    0479 97 53 28 

Stien Prinsen    0471 63 03 36 

Sien Beckers     0476 37 13 12 

VERKENNERS 

Aron Bracke     0476 45 19 48 

Matthias Gils    0470 33 91 92 

Ruben Aerts     0479 02 94 13 

Thibaut Lavaerts    0472 58 07 47 

Rob Vernelen    0478 40 09 57 

JINS 

Anneleen Verwimp   0470 44 12 77 

Juul Schapmans    0473 25 65 95 

Kobe Fonteyn    0468 12 42 87 

MATERIAALLEIDING 

Maarten Guerry    0478 06 41 74 

Benjamin De Baerdemaeker  0471 47 04 17 

GROEPSLEIDING 

Wout Gielen     0496 29 11 26 

Ina Boonen     0476 07 94 35 

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 


