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Voorwoord 
Liefste kabouters, 

Het moment waarop jullie lang gewacht hebben is eindelijk gekomen! Het eerste boekje van 

het jaar hebben jullie momenteel in jullie handen! Met een (bijna) volledig nieuwe 

kabouterleiding nemen wij samen met jullie een toffe en frisse start van wat ongetwijfeld 

een nog toffer jaar zal worden. Hierna volgt wat praktische informatie om het jaar goed in te 

zetten. 

Het lidgeld bedraagt €45. Dit gaat voor het grootste deel naar verzekeringen. Het bedrag 

mag worden overgeschreven naar BE75 3900 5442 6351 met vermelding van de naam + 

kabouters.  

Julie worden meestal verwacht op het scoutsterrein in perfect uniform (zie verder) op 

zondag van 14 tot 17 uur. Af en toe kan dit op een ander uur of plaats zijn, lees daarom elke 

week goed het boekje! Het boekje komt normaal toe in de mailbox van jullie ouders. 

Moesten er hiermee problemen zijn, graag een mailtje naar volgend e-mailadres: 

kabouters@scoutsevergem.be. Hierop kunnen jullie ons altijd alle vijf bereiken. 

Het startweekend is al enigszins anders dan een gewone vergadering. Jullie worden dan al op 

zaterdag verwacht om eventueel de overgang te maken van de kapoenen naar de kabouters, 

of om jullie nieuwe mede-kabouters te verwelkomen. Op zondag is er dan een heuse 

barbecue met allerlei randanimatie waarop jullie meer dan welkom zijn! Verdere informatie 

vinden jullie verderop in het boekje. 

Voor verdere vragen mogen jullie ons altijd contacteren via bovenstaand e-mailadres, of ons 

aanspreken voor of na een vergadering. Onderaan het boekje staan ook onze persoonlijke 

gegevens, voor in noodgevallen. 

Wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als ons om er spetterend jaar van te maken! 

Hopelijk zien we jullie allemaal op de startdag! 

 

Een stevige linker 

De kabouterleiding 

Jana, Luna, Liesbeth, Zoë en Floor 
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Voorstelling 
Goedendag deze dag,  

Dit jaar zal ik mijn derde jaar leiding geven en ik doe dit met enorm 
veel plezier en enthousiasme. Het zal mijn tweede jaar bij de 
kabouters zijn, waardoor de meeste me wel al wat zullen kennen.  

Naast de scouts is afspreken met mijn vrienden mijn grootste 
tijdsverdrijf. Eten en drinken mag ik zeker niet vergeten want zij zijn 
naast mijn vrienden 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, het zijn zwarte 
schapen die rondhuppelen in de wei.  

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. Ik ga namelijk op buitenlandse stage naar 
Oeganda, maar niet getreurd, ik ga zeker en vast mee op kamp! Jaja 
jullie lezen het goed, jullie zullen me even moeten missen. 

Ik ben jarig op 9 mei maar dit zal ik dit jaar vieren in Oeganda. 
Cadeautjes en kaartjes mogen jullie wel altijd opsturen hoor!  

Ajaaaa nog een kleinigheidje, mijn naam is Jana hihi. 

 

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

Tot binnenkort!  

Stevige linker en kusjes, Sahara-oranje gedreven alpaca xoxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag allerliefste kaboutertjes, 

Ik ben Liesbeth en ga dit jaar leiding aan jullie geven! JOEPIE!! 
Dit wordt mijn 14e scoutsjaar en mijn tweede jaar leiding, en 
nog steeds vind ik het mega de max! Vorig jaar was ik leiding 
van de lieve jonggidsen, en ik ben er zeer zeker van dat dit jaar 
minstens even onvergetelijk gaat worden! 

Naast de scouts zullen jullie misschien wel weten dat ik 
regelmatig eens op mijn handen durf te staan of een salto 
maak. Ik vind het namelijk super leuk om allemaal kunstjes uit 
te voeren en turn dan ook wel al een tijdje. Daarnaast ga ik in 
de zomer ook op kamp met kindjes die een mentale beperking 
hebben, wat altijd een hele belevenis is. 

Naast al die toffe dingen studeer ik ook nog voor bio-ingenieur 
en ik ga nu naar mijn tweede jaar. Ik ben jarig op 2 juni en als 
jullie mij eens willen verrassen, is chocolade altijd een goed 
idee! :)  

Ik hoop dat jullie er evenveel zin hebben in hebben als mij, want ik kan al niet wachten tot de eerste 
vergadering!!  

Veel kussies en knuffies, 

ioragele hartverwarmende gnoe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hey lieve kabouters,  

Ook ik ben een van jullie nieuwe leiding dit jaar! Mijn naam is Floor 
en dit is mijn eerste jaar leiding. Dit is wel al mijn dertiende jaar in 
de scouts.  

Verder kan ik jullie nog vertellen dat ik sociaal werk studeer en 
naast de scouts af en toe nog eens sportief probeer te wezen en ga 
lopen. Vroeger heb ik nog gedrumd en tot vorig jaar speelde ik tien 
jaar lang theater. Ook spreek ik graag met mijn vrienden af om eens 
eentje te gaan drinken of een dansje te placeren.  
Ik ga ook graag op reis, naar concerten en festivals en gaan skiën. 
Iets minder interessante dingen zijn dat mijn lievelingskleur geel is 
en ik zeer graag echte Belgische frietjes eet.  
Trouwens ik ben jarig op 5 november, dus op weekend kunnen we 
er een feestje van maken (ik zal voor de taart zorgen ;)). 

Misschien ook leuk om te weten is dat Luna, ook jullie leiding, mijn 
zus is :). 

Ik vind het zeer spannend om leiding te geven, maar heb er alvast 
super veel zin in! Hopelijk jullie ook!  

Kusjes en knuffels  
Lilioageel guitig winterkoninkje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lieve kabouters, 

 

Ik ben Zoë en zal dit jaar mijn eerste jaar leiding geven! Sinds 21 juni 

ben ik volwassen hihi,  maar geen paniek, op de scouts laat ik toch 

het kleine kind in mij naar boven 😋 Ik heb een broer Jules (givers) 

en 2 zussen; Lea (jonggidsen) en Jeanne (kabouters). De meeste 

kennen Jeanne dus al, zowel van uiterlijk en karakter lijken wij op 

elkaar dus zo hebben de meeste al een beetje een beeld van mij. Ik 

kijk er ook enorm naar uit om jullie te leren kennen! Dankzij mijn 

zussen ben helemaal op de hoogte van alle bekende tiktokers en 

YouTubers, dus ik zal erover kunnen meepraten 😉  

 

De scouts is mijn favoriete plaats en we zullen ervoor zorgen dat dit 

bij jullie ook het geval zal zijn! Ik begin dit jaar met farmacie, daarbij 

leer ik oa over planten dus jullie gaan mij kunnen testen als we op 

pad gaan 😉 Ik heb lang piano gespeeld, maar sinds dit jaar is enkel 

scouts mijn overblijvende hobby (al 13 jaar ondertussen). 

Verder ben ik altijd te vinden voor een lekkere picknick of een 

gezellig etentje, kortom alles waar eten bij te pas komt. Ik probeer 

ook wat sportief te zijn, samen met floor ga ik soms gaan lopen (lees 

heeeeeel af en toe, we durven het wel eens 'vergeten' 🤪). 

 

Stevige linker, 

Steagele sprankelende spreeuw (samen maken we er een sprankelend jaar van 😉) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liefste kabouters, 

Mijn naam is Luna, en ook ik ben een van jullie 

leiding voor dit jaar. Sommigen onder jullie zullen 

mij nog kennen, want twee jaar geleden gaf ik 

ook al leiding aan de kabouters. Na een uitstapje 

naar de givers, kon ik het toch niet laten om terug 

te komen! 

Het grootste deel van mijn tijd gaat naar de 

scouts, aangezien ik dit jaar ook groepsleiding 

ben. Verder durf ik af en toe nog eens rechten te 

studeren, en voor de rest besteed ik soms wat tijd 

op de atletiekpiste. 

Ik hou van rockmuziek, frietjes, af en toe eens zot 

doen en een heel klein beetje van mijn twee 

kippen. Ik heb 1 zus met wie ik dit jaar zelfs 

samen leiding geef aan jullie.  Mijn huisje is 

gelegen in het prachtige Evergem centrum en ik 

verjaar op 3 maart. 

Hopelijk hebben jullie evenveel zin in het 

komende jaar als ik! 

Kusjes en een stevige linker 

Luna, Boterbloemgele Levendige Karekiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Scoutsuniform 

 

 



 

  





Vergaderingen: 
21 september: STARTDAG 

Na al meer dan 2 maanden af te tellen is het eindelijk zo ver, de start van het nieuwe scoutsjaar :)                     
Meer info kunnen jullie in het begin van ons oh zo mooi boekje vinden. 

22 september: BBQ 

Vandaag zijn jullie allemaal welgekomen op het heuse eetfestijn om het scoutsjaar goed in te zetten,                
neem heel je familie mee en vergeet niet tijdig in te schrijven. Ook hierover vind je meer info op de                    
uitnodiging.  

29 september: Kennismakingsvergadering 

Aangezien we een heel jaar met elkaar moeten doorbrengen is het handig dat we elkaar wat beter                 
leren kennen. Kom om 14 uur naar de scouts voor vele toffe kennismaking spelletjes. Jullie ouders                
mogen jullie komen ophalen om 17 uur.  

5 oktober: Boobeats 

Vanavond is het weer tijd voor het feestje van het jaar, maar daar zijn jullie helaas nog iets te jong                    
voor… Niets houdt jullie tegen om vanavond thuis jullie beste dansmoves boven te halen ;) Helpende                
handen van ouders zijn hier meer dan welkom! 

6 oktober: GEEN VERGADERING 

De leiding heeft er een vermoeiend weekend opzitten (en jullie misschien ook als jullie ons advies van                 
hierboven opgevolgd hebben) dus jullie zullen ons een weekje moeten missen. Om dat goed te               
maken, zorgen we volgende week voor een geweldige vergadering! 

13 oktober: Back to school vergadering 

Da's wel een maand een half te laat hoor ik jullie denken, maar bij ons is het nog maar begonnen. En 

daarbij is het nooit te laat om hippe schoolspulletjes te maken, want geef toe op een duur ben je die 

oude spullen ook wat beu gezien. Wel, wij zorgen voor verandering zodat jullie weer vol nieuwe 

energie het schooljaar kunnen verderzetten. En na alle hippe vlogs af te gaan, hebben we enkele 

leuke ideeën. Neem zeker een aluminiumblik mee (of meer) en een cornflakes doos/ iets dat daarop 

lijkt (of meer). 

Cuberdonverkoopbladen uitdelen 

20 oktober: Kermisvergadering 

Waarom is onze straatnaam nu eigenlijk het ‘Kermisstraatje’? Vroeger was het hier misschien wel              
dikwijls kermis? Hoog tijd om die traditie dan terug te brengen als je het mij vraagt. Vandaag toveren                  
we de scouts om tot een kermisparadijs. 

27 oktober: Halloweenvergadering 

De tijd van het jaar om lekker te griezelen is weer aangebroken… Trek jullie engste outfit aan en we                   
verwachten jullie van 14 tot 17, als je durft tenminste.  

1 tot 3 november: WEEKEND 

Zet alvast een groot kruis in jullie agenda, want we gaan op een geweldig weekend! Meer info volgt. 



Prikbordblaadje: 

Wanneer Wat Uur Waar Extra 

21/9 Startdag 13u30-18u Scouts  

22/9 BBQ 11u30-… Scouts 
Vergeet hier niet 

voor in te schrijven 
29/9 Kennismakingvergadering 14u-17u Scouts / 

5/10 
Boobeats 

 
/  / 

6/10 
GEEN VERGADERING 

 
/  / 

13/10 
Back to school 

vergadering 
14u-17u Scouts 

Aluminium Blik & 
cornflakesdoos 

20/10 Kermisvergadering 14u-17u Scouts / 

27/10 Halloweenvergadering 14u-17u Scouts 
Mega enge 

verkleedkledij 
1/11 
tot 

3/11 
WEEKEND  

Verdere info 
volgt 

Verdere info volgt 

 

Contact: 

Algemeen e-mailadres: kabouters@scoutsevergem.be 

Naam Telefoonnummer Adres 

Luna Bresseleers 
+32 472 64 61 75 Langerbrugsestraat 20, 9940 

Evergem 
Jana Raman +32 471 34 52 47 Reibroekstraat 161, 9940 

Evergem 

Liesbeth Caboot 
+32 487 73 97 69 Keizersdreef 13, 9940 

Sleidinge 

Floor Bresseleers 
+32 478 94 52 86 Langerbrugsestraat 20, 9940 

Evergem 
Zoë Eeckhout +32 477 72 59 24 Elslo 4, 9940 Evergem 

 

 

 

 

 



kEI grappige mopjes! 

 

 

 

 



 

 

  

  

  


