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Recept voor “Een succesvol scoutsjaar”

Ingrediënten:
- Goedgemutste en enthousiaste jonggidsen
- Een hypergedreven leidingsgroep
- Een vleugje humor
- …

Bij het lezen van de ingrediënten is het jullie waarschijnlijk al opgevallen… We 
moeten zelfs niet naar de winkel voor ingediënten, we hebben alles al! 

Dit jaar staat er een geheel nieuwe jonggidsenleiding op jullie te wachten, èèèèèn 
deze is toevallig super enthousiast! Wie jullie nieuwe leiding is, kunnen jullie verder 
in het boekje ontdekken. Aan het eerste ingrediënt kan uiteraard ook niet getwijfeld 
worden, natuurlijk hebben jullie er zin in!

Zoals in elk goed gerecht is het begin cruciaal. Onder dit motto wordt er een spet-
terend startweekend georganiseerd! Dit jaar is dit het weekend van vrijdag 20 sep-
tember tot zondag 22 september. Met op zaterdag de startdag. Het ideale moment 
om je nieuwe leiding en de andere jonggidsen wat beter te leren kennen.

Zoals een aardbeientaart aardbeien bevat, zo bevat een succesvol scoutsjaar een 
jonggidsen-weekend. Dit weekend vindt plaats op een (nu nog) geheimzinnige loca-
tie… spannend! Het tweede weekend van de herfstvakantie (1-3 november) mogen 
jullie al zeker vrijhouden voor dit enorm gekruide weekend. Meer details volgen 
nog.

Wij willen er alvast een mooi receptje van maken, jullie ook? Tot op de eerste ver-
gadering!

Marijn, Maarten, Kaat, Rémi

VOORGERECHT
(voorwoord)



Dag jonggidsen!

Mijn naam is Kaat en ik ben 19 
jaar oud. Ik zit al in de scouts van 
bij de kapoentjes en geef nu mijn 
tweede jaar leiding. Zoals jullie 
merken ben ik dit jaar jullie enige 
vrouwelijke leiding, dus ik zal jul-
lie talrijke opkomst nodig hebben 
om tegen al dat mannelijk geweld 
op te kunnen boksen!

Ik ga nu ook naar mijn tweede 
jaar communicatiewetenschap-
pen in Gent. Daarnaast geef ik ook danstraining aan meisjes van 
jullie leeftijd bij Rap & Vrank Evergem. Andere hobby’s zijn eens 
lekker gaan eten of gezellig iets gaan drinken met vrienden. Ik houd 
ervan om te chillen en typische meisjesdingen te doen, maar tegen 
een beetje avontuur en actie zeg ik ook geen nee.

Hopelijk hebben jullie evenveel zin in dit nieuwe scoutsjaar als ik en 
maken we er samen een gezellig en onvergetelijk jaar van!!
Groetjes,

Kaat - Lancifoliumoranje gevoelsrijke sneeuwstormvogel

WIE STAAT ER IN 
DE KEUKEN MET 
CHEF-KOK KAAT?



Dag Jonggidsen!

Mijn naam is Rémi en ik ben 19 
jaartjes jong. Ik verjaar op 16 no-
vember (noteer dat maar alvast in 
jullie agenda!).
Ik heb twee jaar achter de rug als 
welpenleiding. Daar werd ik aange-
sproken als Jacala (de coole kroko-
dil uit jungle book). Maaaar dit jaar 
is het tijd voor het echte werk!

Mijn eerste twee jaar op de universiteit heb ik afgerond, en 
dus eind september (ja wij hebben meer vakantie dan jullie 😉) 
ga ik terug naar school om aan het derde jaar burgerlijk inge-
nieur te beginnen. Tijdens de week heb ik mijn eigen plekje 
(of kot) in Gent.

Ik houd van muziek, basketbal (helaas heb ik deze hobby 
moeten opzeggen omdat welpjes en studeren helaas niet 
combineerbaar was in mijn eerste leidingsjaar), het scoutsle-
ven, the office (een tv-serie)  en uiteraard enthousiaste jong-
gidsen. Wat ik vreselijk hard haat is de afwas doen op kamp. 
Ik kan jullie nog vreselijk veel saaie dingen vertellen over me-
zelf, maar de echt leuke gesprekken zullen voor dit jaar zijn! 
Ik zie dit scoutsjaar volledig zitten, hopelijk jullie ook.

Zomerse groetjes

Rémi - Azurietblauwe Betrouwbare Perri



Dag jonggidsen die kunnen lezen!

Mijn naam is Marijn, maar de meer 
ervaren jonggidsen hebben mij zeker al 
zien rondlopen

Dit jaar begint mijn 14de scoutsjaar 
waarin ik nu met veel plezier voor de 
eerste keer jonggidsenleiding geef. 

Eind september begin ik aan mijn 
vierde jaar burgerlijk ingenieur aan de 
universiteit van Gent, iets wat een zeer 
groot deel van mijn tijd opneemt, dus de jonggidsen zullen moeten 
delen. Ook organiseer ik met een hele boel andere leiding onze 
scoutsfuif: “boobeats”. Als jullie papa’s of mama’s kennen die willen 
meehelpen moeten jullie mij dit zeker laten weten!

Gezellig aan een kampvuurtje zitten, knutselen en mijn toffe 
mede-leiding plagen zijn mijn favoriete scoutsactiviteiten. Ik leer 
zeer graag bij, hou van lachen en van ex-jonggidsenleiding van wie 
de naam met een “L” begint. Ik drink het liefst koffie en luister veel 
naar muziek en audioboeken. Ik heb een hekel aan opstaan en aan 
afwassen op kamp.

Twee stevige rechters

Marijn - Lapis lazuliblauwe vindingrijke xerus



Hey allemaal! 

Ik ben Maarten ofwel zonne-
gloedoranje goedlachs winter-
koninkje en zal één van jullie 
nieuwe leiding zijn voor dit 
scoutsjaar. 

Het is mijn 4de jaar actieve 
leiding in de scouts , ik heb 
al leiding gegeven aan de 
kabouters, de welpen en de 
givers. 

Ik hoop dat jullie evenveel uitkijken naar het komende scoutsjaar en het 
tentenkamp als ik. Hobby’s buiten de scouts heb ik niet echt (scouts boven 
alles!!), maar ik ben ook 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 - zonnegloedoranje goedlachs winterkoninkje



20-22 september:  Startweekend
Zie de bijgevoegde blaadjes!

29 september: Yoga-vergadering
Om de eerste echte vergadering van het scoutsjaar sportief in te zetten gaan we 
vandaag ons als echte 80’s yoga specialisten verkleden en de limieten van ons 
lichaam opzoeken. Na al dat gezweet volgt er nog een ontspanningsmoment dus 
mis het niet!! Vergeet zeker jullie sportmatje niet.

5 oktober: Boobeats - Geen vergadering
We moeten niet zeggen dat de leiding het super druk heeft met het organiseren van 
boobeats, want jullie ouders zijn ons uiteraard aan het meehelpen!
Geen vergadering vandaag :/

13 oktober: Cupcake wars
Haal de chefkok in jezelf naar boven want vandaag bakken we cupcakes! Jullie 
zullen allemaal strijden om de titel van beste ‘cupcake kok’. Ter inspiratie kunnen 
jullie een aantal seizoenen inhalen. Vergeet jullie mooiste versiering en vaste hand 
niet, want de lekkerste cupcake met de beste versiering wint. https://www.tlc.de/pro-
gramme/cupcake-wars

20 oktober: Influencer vergadering
Iedereen heeft wel ambities om het volgend instagram of Tik Tok icoon te worden, 
maar weet je niet goed hoe je start met het opbouwen van een following? GEEN 
NOOD, jullie super ervaren leiding weet hoe je dit moet doen. Kom dus allen om jul-
lie volgers te 40000-dubbelen. Aangezien het vriendjes en vriendinnetjes-vergade-
ring is mogen jullie iemand meebrengen die niet in de scouts zit!

WAT STAAT ER OP HET MENU?



22 oktober: Circus vergadering
Krijgen je ouders het lastig als je de aap uithangt in huis? GEEN NOOD, haal je 
apenkuren vandaag bij ons naar boven en kom terug thuis met een volwaardig 
(fake) diploma als trapezist. Voor wie wil leren jongleren neem je best 3 balletjes 
mee!

27 oktober: Miss-verkiezing vergadering
De allereerste miss-scouts-evergem verkiezingen vinden plaats bij ons op de 
scouts! Kom maar langs om mee te doen, of in de jurry te zitten!

1, 2, 3 November: jonggidsen-weekend
We vertrekken vrijdag 1 november zonder de jongverkenners gezellig op weekend! 
Jullie mogen nog een e-mail van ons verwachten!

WAT STAAT ER OP HET MENU?



PRIKBORDBLAADJE

Kaat Rémi Marijn Maarten



Kaat Tavernier
 Boomgaardstraat 11, 9940 Evergem
 0491 080 301
 jonggidsen@scoutsevergem.be

Rémi Vansteenkiste
 Doornzeelsestraat 24, 9940 Evergem
 0479 435 430
 jonggidsen@scoutsevergem.be

Marijn De Kerpel
 Koestraat 25, 9940 Evergem
 0476 082 463
 jonggidsen@scoutsevergem.be

Maarten Vanheule
 Hofbilkstraat 10, 9940 Evergem
 0468 243 026
 jonggidsen@scoutsevergem.be

We zijn altijd te bereiken op 
 jonggidsen@scoutsevergem.be 
   bij vragen of problemen.

CONTACTGEGEVENS 






