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Voorwoord 

Dag beste ouders en liefste kabouters!  

Wat vliegt de tijd, hier is alweer het derde boekje… Ook deze keer hebben wij voor jullie de meest 

gekke vergaderingen ineen gestoken.  

De vergaderingen die in dit boekje kort beschreven staan, lopen tot ons legendarische Buitenlingen. 

Dit weekend vol wonderen gaat dit jaar door van 6 tot 7 april, dus houdt zeker een plekje vrij in jullie 

agenda! Verdere info volgt nog.  

De examens zijn gedaan, wat een opluchting! Dit wil ook zeggen dat de vergaderingen weer 

doorgaan op zondag, van 14:00 tot 17:00. We spreken steeds af op de scouts, tenzij anders vermeld 

op het prikbordblaadje. Met het nieuwe seizoen van vergaderingen, breekt er ook een nieuw seizoen 

van uniform aan: het kortebroeken-seizoen! Let er dus op dat jullie steeds in een korte groene broek 

in het vierkant verwacht worden. Hieronder nog eens het uniform, bij de kabouters is het de 

bedoeling om steeds minstens een das, hemd en korte broek te dragen.  

 

Ook deze periode staat er een kasactie op het programma. De leiding organiseert ons jaarlijkse 

spaghetti-avond, voor de beste spaghetti van Evergem en omstreken! Zak dus zeker allemaal af naar 

de gemeentelijke basisschool in Sleidinge op 16 maart. En alsof spaghetti eten nog geen reden 

genoeg is om aan onze oproep gehoor te geven, is er dit jaar ook een groepsfeest – op dezelfde dag 

en dezelfde plaats! Gegarandeerd amusement voorzien door uw eigen kinderen, wat wilt u nog 

meer? Ook over dit evenement zullen jullie nog verdere info ontvangen.  

Verder rest ons nog jullie te bedanken voor het massaal kopen van onze soep ten voordele van de 

warmste week! Dankzij jullie konden we met een goed geweten afzakken naar Puyenbroeck, het 

Fonds Emilie Leus bijspekken met maar liefst €519 voor hun werk in verkeersveiligheid. Jullie geld zal 

goed besteed worden!  

Voilà, dit was alles wat we voor dit boekje te melden hadden. Een periode van heerlijke 

vergaderingen wacht! Wij duiken er alvast met ons hoofd eerst in. Spring je ook?  

Kusjessss Jullie superleuke leiding xxxxx
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Voorstelling 

Dag lieve Kabouters,  

Ik ben Chiara Deneckere, 18 jaar en verjaar op 1 april 2000 ( dikke mop :p). Ik woon in Ertvelde in de 

straat van de fameuze ‘ aardbeienautomaat’. 

Ookal is het voor mij een eindje, ik zal telkens met veel plezier 

mijn zondagmiddag met jullie komen spenderen! Hopelijk 

behaal ik binnenkort mijn praktisch rijexamen, dat zou al een 

stukje makkelijker zijn. Dit jaar start ik voor het eerst op de 

universiteit. 

Thuis, heb ik nog 1 jongere broer, Michiel (16 ). 

Ik hou van zot doen en ben een opgewekt persoon. Buiten de 

scouts hou ik van reizen, fotografie, shoppen en natuurlijk 

feesten 😉  

Ik zit zelf al in de scouts vanaf ik een kapoentje was dus opgeteld 

maar liefst al 13 zalige jaren. 

Ik heb net een prachtig jin-jaar afgesloten met een eindreis 

naar Thailand. Dit jaar leiding geven wordt voor mij dus een nieuw avontuur. Ik kijk er alvast super 

hard naar uit om jullie te leren kennen en er samen met mijn medeleiding er een fantastisch jaar van 

te maken!!  

Ik zal dan ook alles van mezelf geven!!!!  

Dikke zoenen, Chiara Toermalijnroze opzwepende Waloewie. 

 

Dag mijn liefste kaboutertjes!! 

 

Hier spreekt één van jullie nieuwe leiding voor dit jaar: Anne Rombaut – 

maar natuurlijk mogen jullie die achternaam laten vallen! Ik woon een eindje 

van de scouts, in Sleidinge. Daar woon ik met mijn ouders, mijn grote zus, 

grote broer, ons hondje Laika en mijn tweelingzus, Marthe. Vergis je dus niet 

als je op de scouts bent: er loopt nog iemand die heeel hard op mij lijkt! 

Wat kan ik nog over mijzelf vertellen... Ik verjaar op 13 juli, dus misschien dit 

jaar wel op kamp (dan geef ik een feestje hoor!). Mijn lievelingseten is 

frieten met een goei biefstuk en ik start dit jaar mijn tweede jaar aan de 

universiteit (in een richting die ik zelf moeilijk kon onthouden dus ik zal ze 

jullie maar besparen).  

Ten slotte is scouts mijn enige overgebleven hobby (ondertussen al 14 jaar 

op rij), en ik moet zeggen dat ik er ongelofelijk veel zin in heb om mij met 

jullie te kunnen amuseren!!!  

Tot op het scoutsterrein dus, hopelijk zien jullie het even hard zitten als ik! 

 

Kusjes, Anne alias Melissegroene Goedhartige Saki (dat is mijn totem, ben ik heel trots op ) 
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Goedendag deze dag,  

Dit jaar zal ik mijn tweede jaar leiding geven en doe dit met 
enorm veel plezier en enthousiasme aan jullie, de kabouters.  

Naast de scouts is afspreken met mijn vrienden mijn grootste 
tijdsverdrijf. Eten en drinken mag ik zeker niet vergeten want 
zij zijn mijn grote liefde.   

Wat ik iets minder graag heb is regenweer, maar daar zullen 
we zeker ook weer iets gezellig van maken. Huisdieren heb ik 
ook , het zijn zwarte schapen die rondhuppelen in de wei.  

Zoals Mara ben ik jarig op 9 mei. Op die dag mogen jullie ons 

altijd verwennen (vooral dessertjes, trakteren mag altijd 😉 ) 

Niet te vergeten studeer ik ook nog een beetje tussendoor. Ik 
studeer verpleegkunde, dus als jullie een pijntje hebben zal ik 
jullie met heel veel liefde verzorgen.  

Samen met mijn medeleiding zullen we er een onvergetelijk 
jaar van maken!  

Tot binnenkort!  

Stevige linker en kusjes, Sahara-oranje gedreven alpaca xoxo 

 

Dag lieve kabouters  

Ik ben Mara De Wispelaere en ik ben één van jullie nieuwe 

leiding. Dit zal mijn 13de jaar zijn in de scouts, maar wel mijn 

eerste jaar als leiding. Ik kan niet wachten om jullie allemaal 

beter te leren kennen.  

Ik ben jarig op 9 mei net zoals Jana, één van de andere 

leidsters. Volgend jaar word ik 19 en Jana 20, we maken er dus 

een dubbel feest van! Ik heb 2 broers die ook allebei in de 

scouts zitten. Mijn totemnaam is melongenapaarse 

ontvankelijke lama. 

In september start ik aan mijn eerste jaar hogeschool. Ik zal 

orthopedagogie studeren, beter bekend als opvoeder-

begeleider. 

Buiten de scouts heb ik geen andere hobby’s, maar ik maak graag tijd om af te spreken met vrienden 

en om te shoppen.  

Ik heb dit jaar een schitterend laatste jaar gehad als lid, onze jinreis vond plaats in het prachtige 

Thailand. Nu kijk ik er heel hard naar uit om leiding te geven aan jullie 

Veel liefs 

Mara, melongenapaarse ontvankelijke lama  
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Vergaderingen 

17/02 TAAAAART: 

Haal jullie grote kooktalent maar boven en vergeet zeker niet jullie schort en koksmuts, waaant er staat 

een grote cupcake battle op jullie te wachten! En misschien valt er vandaag ook wel wat te eten te 

rapen, maar daarvoor is geen garantie…  

24/02 Rechtendoortocht:  

Kleed je goed warm want we weten niet precies wat we kunnen verwachten op ons pad! De weg 

weten we wel – steeds rechtdoor. En er is niets dat ons kan stoppen! 

03/03 Flik en boef:  

GOOD OLD TIMES! Of toch voor al degenen die op de gemeentelijke basisschool van Evergem zitten. 

Voor de anderen: geen nood, het leren van dit spel is niet moeilijk en zeker de moeite waard! ZZorg 

maar alvast dat je fit bent. 

10/03 Hollywood stars:  

Acteren, dansen, zingen... haal al jullie talenten uit de kast, jullie gaan ze zeker nodig hebben! En 

geen nood als je die niet direct weet te vinden, we halen ze zeker naar boven. Wat we er precies mee 

gaan doen, blijft een verrassing! 

16/03 Groepsfeest en Spaghettiavond:  

Kom dat zien! Kom dat zien! Jullie kleine pagadders zullen deze avond in de spotlights gezet worden. 

Hierna kunnen jullie allen onze overheerlijke spaghetti komen proeven. Als dit niet de moeite is?? 

Verdere info volgt nog. 

17/03 Geen vergadering:  

Na een avond genoten te hebben van de beste spaghetti die er te vinden is, heeft de leiding zich 

moegewerkt… Helaas kunnen wij deze dag dus geen leiding geven. Maar volgende week staan we er 

weer! 

24/03 Dorpsspel:  

We verzamelen op de scouts en vertrekken daaruit om Evergem city nog beter te leren kennen. Het 

wordt een wervelende vergadering vol actie en nieuwe uitzichten, heerlijk om niet steeds op ons 

terrein te moeten kijken!  

31/03 Ruiltocht: 

Vandaag is een dag om tradities in ere te houden. Haal jullie liefste lachjes zeker boven! Maak je 

geen zorgen, het is wel degelijk met een doel voor ogen… En het zal ons allemaal blij maken! 

Benieuwd? Afspraak op de scouts, voor de nieuwsgierigen. 

6/04 - 7/04 BUITENLINGEN 

Verdere info volgt. 
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Prikbordblaadje + contact 

Wanneer Wat Uur Waar Extra 

17/02 Taaaaart 14u-17u Scouts / 
24/02 Rechtendoortocht 14u-17u Scouts Warme kleren 

03/03 Flik en boef 14u-17u Scouts / 

10/03 Hollywood stars 14u-17u Scouts / 

16/03 
Groepsfeest en 

Spaghettiavond 
... GBS Sleidinge 

Verdere info 
volgt! 

17/03 Geen vergadering!    

24/03 Dorpsspel 14u-17u Scouts / 

31/03 Ruiltocht 14u-17u Scouts / 

6/4-7/4 Buitenlingen ... Scouts 
Verdere info 

volgt! 
 

 

 

Naam Telefoonnummer Adres 

Anne Rombaut 
+32 475 60 55 82  Weststraat 81c  

9940 Sleidinge 
Jana Raman +32 471 34 52 47  Reibroekstraat 161  

9940 Evergem 

Chiara Deneckere 
+32 477 03 71 66 Tervenen 102 

9940 Ertvelde 

Mara De Wispelaere 
+32 475 31 59 37 Veldeken 30 

9940 Evergem 
 

  



 

7 
 

Ontspanning: 

 

 

 

 

 


