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Beste/liefste/geachte/teerbeminde givers 

na een schitterend scoutsjaar in schoonheid te hebben afgerond op kamp, hebben wij onze 
batterijen kunnen opladen en zijn we klaar voor alweer een spetterend jaar. Aangezien jullie in de 
leukste tak zitten die er is in de scouts, de givers, is een jaar vol plezier en avontuur aangebroken. 

We kunnen jullie nu al garanderen dat dit scoutsjaar één van de zotste jaren uit jullie scoutsleven zal 
worden. Niet alleen omdat jullie de leukste leiding hebben die er mogelijk is maar ook omdat we dit 
jaar tal van zotte activiteiten gaan doen die we ongetwijfeld zullen verderzetten op buitenlands 
kamp!! 

Voor we zover zijn, moeten we eerst een paar algemene zaken overlopen omtrent de werking van de 
scouts: 

• Dit jaar bedraagt het lidgeld €45. Dit is de zelfde prijs als vorig jaar. Jullie mogen dit bedrag 
overschrijven op volgend rekeningnummer met vermelding naam+tak: BE75 3900 5442 6351 
Vanaf dan zijn jullie officieel ingeschreven en ook verzekerd. 

• Alle communicatie met de ouders zal dit jaar via e-mail gebeuren. Jullie kunnen ons altijd 
bereiken op volgend e-mailadres: givers@scoutsevergem.be Achteraan in het boekje staan 
ook onze gsm-nummers.  

• Voor de givers zelf zal er ook een facebookgroep worden aangemaakt waarin er nog wat 
informatie kan komen. (bijvoorbeeld extra dingen die moeten meegenomen worden naar de 
vergadering) 

• Graag krijgen wij een seintje indien jullie niet kunnen komen zodat wij een idee hebben van 
het aantal aanwezige leden en onze activiteit daaraan kunnen aanpassen.  

• Een perfect scoutsuniform is uiteraard altijd verplicht op de vergaderingen tenzij anders 
vermeld. 

• Gedurende het scoutsjaar organiseren wij een aantal kasacties om alles te financieren. In de 
brief op volgende pagina vindt u hierover meer informatie! 

Zo, dit was een serieuze boterham maar nu zijn we er helemaal klaar voor. 
We hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als wij en hopen op een talrijke opkomst tijdens de 
vergaderingen, weekends en uiteraard op kamp! 

Kusjes/likjes/smakjes/zoentjes en een stevige linker/rechter/uppercut, 

De giverleiding 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 



Voorstelling leiding 
Gegroet gij allen, 
Het komende scoutsjaar ben ik één van de personen die jullie leiding zullen geven. Voor zij die mij 
niet kennen: ik ben Michiel en ben 21 jaar jong. Ik zit al heel mijn leven in de scouts en zou dit graag 
nog een aantal jaartjes zo houden.  

Voor zij die mij wat beter willen leren kennen: 

Naam: Michiel Caboot 
Totemnaam: Zonnebrilgele genietende hardoen 
Geboortedatum: heel heel heel lang geleden … 
Hobby’s: Scouts en basket 
Ik studeer voor: industrieel ingenieur 
Mijn lievelingslied: het scoutslied (dit moest ik zeggen van de 
groepsleiding …) 
Mijn lievelingsboeken: ? (ik lees niet veel boeken buiten mijn 
cursussen voor school maar die zijn allesbehalve interessant) 
Mijn lievelingsdieren: hagedissen (zoals mijn totemnaam) 
Mijn lievelingseten: scampi’s!! 
Wat vind ik leuk: scouts (uiteraard) 

Wat vind ik niet leuk: zagende givers, dus wees maar flink dit jaar 😉 

Groetjes, Zonnebrilgele genietende hardoen (maar Michiel is ook goed!) 

 

Hey allemaal! Ik ben Maarten ofwel 
zonnegloedoranje goedlachs winterkoninkje en zal 
één van jullie nieuwe leiding zijn voor dit scoutsjaar. 
Het is mijn 3de jaar actieve leiding in de scouts , ik 
heb al leiding gegeven aan de kabouters en de 
welpen, dus ik verwacht dit jaar een stapje op qua 
mentaliteit maar dit zal ongetwijfeld geen probleem 
zijn hé? 😉 Ik hoop dat jullie evenveel uitkijken naar 
het komende scoutsjaar en het buitenlands kamp 
als ik. 

Hobby’s buiten de scouts heb ik niet echt (scouts 
boven alles!!), maar ik ben ook tweedejaars student 
aan de KU Leuven, waar ik mij volledig op de 
industriële wetenschappen gooi. 

Ik hoop dat jullie even geëngageerd zijn als mij om 
er samen een superleuk scoutsjaar van te maken en 
ik kijk alvast uit om met jullie kennis te maken! 

Een stevige linker, rechter en uppercut. 

Maarten 



Elk zijne goeiendag 

Zoals de meeste onder jullie wel weten is mijn naam 
Luna, aka zus van Floor aka de vieze vuile veggie aka 
boterbloemgele levendige karekiet. Na een jaartje bij 
de kabouters, ben ik klaar voor het echte werk, de 
givers! Ondanks dat scouts het grootste deel van mijn 
vrije tijd in beslag neemt, heb ik ook nog andere 
bezigheden. Ik doe aan atletiek, ik studeer rechten aan 
de Ugent en ik ga al eens graag een wijntje drinken met 
mijn vrienden. Voor de rest zullen jullie het komende 
jaar nog vanalles te weten komen over mij, en ik over 
jullie. 😉  

Ik heb er alvast veel zin in, ik hoop jullie ook! 

Stevige linker 

Luna, boterbloemgele levendige karekiet 

 

 

Een heel goede dag. 

Mijn naam is Emma en ik ben jullie nieuwe leiding. Negen kans op tien houdt hier het lezen op, want 
laat ons eerlijk zijn wie interesseert het nu dat dit mijn derde jaar leiding is, dat ik vorig jaar bij de 
jongverkenners heb gestaan (hey eerstejaars boys hebben jullie me gemist), dat ik een poging aan 
het ondernemen ben om architect te worden en dat ik lichtelijk verslaafd ben aan chocolade ijs. 
Niemand toch. Voor zij die het toch verder hebben gemaakt dan de eerste zin: ‘Proficiat!’, mij is het 
in mijn tijd als lid nooit gelukt. Lezen is niet zo mijn ding. Ik heb het eerder voor op mijn gsm zitten 
terwijl de tv op de achtergrond aan het spelen is. En het is precies om die reden dat mijn mama heeft 
gezegd: ‘Zou jij niet beter eens naar de scouts gaan wat buitenspelen en zo? Dat is gezond, leuk en 
bovendien kan je er ook wat vrienden maken.’ Nu zo’n 12 jaar later is haar toon lichtjes gewijzigd: 
‘Moet jij nu weer naar de scouts, zou jij niet beter eens wat thuisblijven.’ Maar helaas pindakaas vind 
ik het veel te leuk in het kermisstraatje om thuis te blijven en ik hoop dat het zo’n een leuk jaar 
wordt dat jullie dat ook zullen vinden. 

Gegroet en tot een dezer dagen 

 

Svenska-blauwe zorgzame Sint-Bernard 

 

 

 

 

 



scoutsuniform 

 
Zoals jullie weten bestaat het perfecte uniform uit een scoutshemd, scoutsdas en een korte groene 
broek. We verwachten dan ook dat jullie op alle vergaderingen (tenzij wij zeggen van niet) in uniform 
komen. 

Voor zij die hun scoutsdas of hemd kwijt zijn, zijn er volgende opties: 

 è Scouts Evergem: Op de scouts verkopen wij elk jaar scoutsdassen, T-shirts, groene broeken, 
logo’tjes etc. (gedurende de eerste weken voor en na de vergadering) 

 è Hopper Winkel Gent  Lange Violettestraat 33 – 9000 Gent 

 è Tweedehands kan ook altijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spelletjes voor zij die een pauze nodig hebben: 

 

      

 

 

 

 



Vergaderingen 
22/09 Startdag: 

Het is eindelijk zover, de vakantie is gedaan en jullie mogen terug naar school 😉 (of zijn al effe 
bezig ondertussen) Maar er is ook goed nieuws, een nieuw scoutsjaar is aangebroken! Jullie 
worden verwacht tussen 14 uur en 18 uur op de scouts die zich nog steeds te Evergem bevindt.  

30/09 WIE-IS-HET-VERGADERING: 

Tijd om elkaar eens wat dieper te leren kennen. Wie weet wat voor geheimen komen we van 
jullie te weten deze vergadering. We spreken af op de gekende locatie en plaats. (scoutslokaal 
van 14u-17u)  

7/10 BOOBEATS: 

Geen vergadering dit weekend, de leukste fuif ter wereld vindt namelijk plaats en dat al voor 
de 10de keer! Jullie zijn allemaal uitgenodigd om te komen naar de fuif zelf en neem gerust al 
jullie vrienden mee 😉  

14/10 Verkiezingsvergadering: 
Vandaag is de grote dag: het zijn namelijk verkiezingen. Wie zal de komende jaren ons 
vertegenwoordigen en de aardsmoeilijke knopen doorhakken? Wie o wie durft het heft in eigen 
handen nemen en met een frisse blik de toekomst tegemoet gaan? Aangezien er ook dit jaar weer 
geen geschikte kandidaten op de lijst staan, proberen we op de scouts aan de hand van een debat een 
aantal coalitiepartners te vinden. (het wordt zeker niet zo saai als het klinkt 😃 ) Afspreken doen we in 
het parlement op de scouts van Evergem van 2 tot 5. 

21/10 Bosspel: 
Tijd voor nog eens een echte scoutsactiviteit: een bosspel! We spreken af op de scouts MET DE FIETS 
OM HALF 2. We rijden nadien samen naar de Lembeekse bossen om daar het bosspel van ons leven 
te spelen. Rondstreeks HALF 6 zijn we terug in Evergem. Indien het mocht regenen voorzien jullie 
best regenkledij! 

26-28/10 Weekend: 
Verdere info volgt snel, jullie mogen binnenkort een mail verwachten! 

 

 

 

 

 



 

Prikbordblaadje + contact 
Wanneer Wat Hoelaat Waar Extra 

22/09 Startdag 14h-18h Scouts Evergem Eventueel verse T-
shirt 

23/09 BBQ 11h30 - … Scouts Evergem Allen welkom!  

30/09 Wie is het-vergadering 14h-17h Scouts Evergem / 

7/10 BOOBEATS 

GEEN VERGADERING 

21h- … Scouts Evergem GIVERS ZIJN 
WELKOM! 

14/10 Verkiezingsvergadering 14h-17h Scouts Evergem / 

21/10 Bosspel 13h30-17h30 Scouts Evergem Regenkledij indien 
nodig 

26-28/10 WEEKEND  Info volgt!! Info volgt!! Info volgt!! 

 
 

Naam Telefoonnummer Adres 
Michiel Caboot +32 471 57 45 30 Keizersdreef 13 – 9940 

Sleidinge 
 

Luna Bresseleers +32 472 64 61 75 Langerbrugsestraat 20 – 9940 
Evergem 

Maarten Van Heule 
 

+32 468 24 30 26 Hofbilkstraat 10 / Goeiingen 22 
9940 Evergem 

Emma Van De Steene +32 475 54 32 14 Langerbrugsestraat 81 – 9940 
Evergem 

 


