
 



 
 

De Redactie stelt zich voor 
 
Een heel goede dag. 
Mijn naam is Emma en ik ben jullie nieuwe/oude leiding. Negen 
kans op tien houdt hier het lezen op, want laat ons eerlijk zijn 
wie interesseert het nu dat dit mijn vierde jaar leiding is, 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 14 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 
 
 
 
 
 
 

 
Dag bengels, 
Ik ben de andere Marthe van deze leidingsploeg, Marthe 
1 genaamd. Een deel van jullie herkent mij waarschijnlijk, 
want ik loop ondertussen al 15 jaar op de scouts rond. 
Het is echter mijn eerste jaar leiding bij de grote takken, 
dus daarom een kleine voorstelling: 
Deze trotse Sleinsche is net 20 jaar geworden, studeert 
voor industrieel ingenieur en heeft geen hobby’s meer 
buiten de scouts (logisch, scouts is leven). Daarnaast 
bevind ik me in een passionele relatie met mijn one true 
love: Duvel. (Gentse Strop mag er ook zijn) 

Het is ondertussen het derde jaar dat ik leiding geef, vorig jaar stond ik fier bij de kappies. 
Zonder twijfel zijn jullie even schattig. Leiding geven aan de givers vind ik zeker een 
uitdaging, maar ik zie het helemaal zitten en ben van plan er een topjaar van te maken! 
Een stevige linker, 
Marthe Rombaut – Physalisoranje Wilskrachtige Kuifmees 
 
 

 



 

 

Dag lieve givers,  

Ik ben Viktor, Patje voor de vrienden en ben 
een van jullie nieuwe leiding voor dit 
scoutsjaar. Dit is mijn 4e jaar als leiding in de 
scouts. Ik heb al leiding gegeven aan de 
jongverkenners (1 jaar) en aan de kapoenen 
(2 jaar). Ik denk dat de 2 jaar bij de 
kapoenen mij goed heeft voorbereid op wat 
ik mag verwachten dit jaar "#$%. Buiten de 
scouts heb ik niet echt zoveel bezigheden 
behalve af en toe eens een paar koeien 
melken (ook al een goeie voorbereiding op 
givers). Voor de rest eet ik zeer graag 
WARME appelmoes en iedereen die koude 
eet moet uit de scouts. Voor meer info mag 
je mij het komende jaar altijd eens 
aanspreken.  

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

Stevige linker  

Viktor, Tyrestagroene Vermakelijke Sifaka 

 

 

 

 

Goedemorgen giveritos, 

Ik ben Marthe Vanneste, Murth voor de 
vrienden maar jullie mogen mij mevrouw 
Vanneste noemen. Dit is mijn tweede jaar 
als leiding. Ik heb vorig jaar leiding gegeven 
aan de kappies en hoop dat jullie even 
enthousiast zijn als deze bengels! Mijn 
hobby is een beetje reizen, netflixen en 
ofcourse Keeping up with the Kardashians 
kijken, oookrrrr! 6 mei is mijn verjaardag en 
een aardbeientaart met verse 
banketbakkersroom kan er altijd in! Ik kijk al 
uit naar de eerste vergadering! Tot dan! 
DIKKE KUS! 

 

 

 



 

 

 
Interview met Leander 

 
Hola chicos y chicas 
Leander Hier! 
 
 
Wie ben je?  
Leander natuurlijk wat een domme vraag! 
Heb je broers of zussen?  
Ja, 1 broer, Johannes die heeft nog leiding gegeven aan 
sommige van jullie. Daarnaast heb ik nog 1 halfbroer en 3 
half zussen. 
Hoe lang zit je al in de scouts?  
15 jaar en nu dus mijn 16de jaar. Reken dus maar uit hoe 
oud ik ben. 
Hoe lang geef je al leiding?  
Ik heb al 2 jaar welpen gegeven, 1 jaar Jongverkenners en 
nu Givers. 4 jaar dus. 
Wat is je totemnaam?  
Ararode Levenskrachtige Sneeuwstormvogel. Die is wel 
echt lang he maar hij past zeker weten. 
Wat studeer je?  
Professionele Masseur, AKA Kinesitherapie &'(). Het is 5 
jaar dus nog 2 te gaan. Ik ga nu naar mijn 1ste master. 
Doe je nog iets buiten de scouts?  
Ja, vechten soms op fuiven of op straat maar meestal op 
de mat! Ik doe judo en ik heb een zwarte gordel dus pas 
maar op. Daarnaast doe ik ook nog Crossfit. 
Wat is je lievelingseten en wat lust je niet?  
Sowieso pasta! Maakt niet uit welke. En kaas echt alles met kaas haat ik. 
 
Een stevige linker                                                                                                                                         
Leander 
 

 

 
 
 
 
 



 

Hoeveel kost een wekelijkse subscriptie

voor jullie magazine?

 

Dit jaar bedraagt het lidgeld €45. Dit is

dezelfde 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.

Hoe gaan jullie ons contacteren met het

antwoord op onze vragen?

 

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)

Kunnen wij het abonnement ook even

pauzeren voor een week of zo?

 

Gelieve ons wel op voorhand een seintje

te geven zodat we weten waar we aan toe

zijn.

Als wij eens naar de redactie komen moeten

wij dan ook jullie uniform aan doen?

 

Jazeker, wij verwachten jullie iedere keer dat

jullie komen in perfect uniform!



 
 

VERGADERINGEN 
 

21/09: 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. 

 
29/09: ‘Is Leander geadopteerd en nog meer weetjes’ – vergadering 
 
Het is het moment om jullie leiding beter te kennen. Kom alle sappige details van het verleden van 
jullie leiding te weten. Of jullie alles wel gaan willen weten is nog de vraag, maar interessant zal het 
zeker worden. 

 
6/10: Boobeats 
 
Geen vergadering dit weekend, de leukste fuif ter wereld vindt namelijk plaats en dat al voor de 11de 
keer! Jullie zijn allemaal uitgenodigd om te komen naar de fuif zelf en neem gerust al jullie vrienden 
mee 😉 
 

13/10: Bosspel 
 
Vandaag gaan we naar de Lembeekse bossen met de fiets dan nog wel. We spreken af om 13u30 op 
de scouts om aan onze heuse tocht te beginnen. En daarna kunnen we ravotten met onze regenbotten. 

 
20/10 = 2 vergadering 
 
Vandaag halen we het onderste uit de kan om jullie te entertainen van kop tot teen. Wat dit 
entertainment inhoud houden we voorlopig nog geheim. Hopelijk tot dan!  

 
25/10 – 27/10: weekend 
Het eerste weekend van de herfstvakantie gaan wij allen weg. Voor de verder informatie houdt u 
beter uw mail in de gaten. 

 
 
 



 



 



 



 

 
 

Televisie programmering 
 
 

 
 

Datum Uur wat Waar Meebrengen 
21/09 14u – 18u startdag Scouts / 
29/09 14u – 17u  scouts / 
6/10 Geen 

vergadering 
boobeats   

13/10 13u30 – 
17u30 

Bosspel Afspreken op de 
scouts, fietsen 
naar Lembeke 

Fiets 

20/10 14u-17u 20/10=2 Scouts / 
25/10 – 27/10 Meer info volgt nog 

 
 
 
 

Contacteer ons 
 
 
  

Naam nummer 
Viktor +324 78 61 14 94 
Marthe R +324 71 78 67 55 
Marthe V +324 79 17 42 38 
Leander +324 76 08 24 63 
Emma +324 75 54 32 14 

 


