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Voorwoord 

Dag lieve kabouters en even lieve ouders, 

Hier (alweer) het voorwoord van (alweer) een eerste boekje van wat (alweer) een spetterend 

scoutsjaar zal worden!  

Wat staat er in het boekje? 

Dit boekje gaat over de vergaderingen van september tot de herfstvakantie. Even een klein overzicht: 

de eerste vergadering is op zaterdag 22 september. Voor nieuwe leden is dit dé manier om er van de 

eerste keer in  te vliegen en vriendjes te maken, maar ook voor degenen die er al een (paar) jaar scouts 

hebben op zitten wordt het een dag vol puur scoutsplezier! Er zal ook een leuk extraatje zijn: de 

overgang. Voor zij die nog weten wat dit is, kom  kijken en je zal het zien. Benieuwd wat wij met de 

leiding weer zullen ineen gestoken hebben om jullie uit te dagen? Wij kunnen al zeggen dat het 

spannend wordt... Een dag later, op zondag 23 september vindt onze fameuze BBQ plaats. Dit is altijd 

een heel gezellige namiddag, dus neem zeker je mama en papa, broers en zussen, oma's en opa's... 

mee! Verdere info is te vinden op de uitnodiging. 

Binnenkort - op zaterdag 6 oktober - staat ons ook opnieuw het feest van het jaar te wachten: 

Boobeats. ’t Voorspel staat dan ook voor de deur. Dit is op vrijdag 5 oktober. Jullie (de ouders) zijn 

daar allen van harte welkom om jullie eens goed te laten gaan. Laat die beentjes maar los! Een beetje 

verder vinden jullie meer info. In het weekend van Boobeats is alle leiding druk in de weer waardoor 

er jammer genoeg geen vergadering plaatsvindt. 

Maar 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 wordt vooral besteed in de verzekering. Jullie mogen dit 

bedrag overschrijven op volgend rekeningnummer met vermelding naam+tak: BE22 3631 

4665 5047. 

• Alle communicatie zal dit jaar via e-mail gebeuren. Jullie kunnen ons altijd bereiken op 

volgend e-mailadres: kabouters@scoutsevergem.be Achteraan in het boekje staan ook onze 

gsm-nummers.  

We willen jullie wel uitdrukkelijk vragen om deze enkel te gebruiken voor praktische zaken 

(dus niet om te vragen hoe het met uw kind is gesteld). 

• Graag krijgen wij een seintje indien uw kind niet naar de vergadering kan komen zodat wij 

onze activiteiten hieraan kunnen aanpassen. 

• De scouts houdt natuurlijk veel meer in dan gewoon vergadering geven aan uw kind. 

Gedurende het scoutsjaar organiseren wij een aantal kasacties (waaronder de barbecue als 

eerste, zie verder) om alles te financieren. In de brief op volgende pagina vindt u hierover 

meer informatie. 

• Vergeet ook niet de medische fiche achteraan dit boekje in te vullen, dit wordt elk jaar 

vernieuwd. Gelieve deze zo snel mogelijk aan ons af te geven bij het begin van een 

vergadering. 

Hopelijk zijn jullie al even enthousiast als wij om aan dit jaar te beginnen!  

Vele kusjes, jullie leiding xxxxx 

Chiara, Mara, Jana en Anne 

mailto:kabouters@scoutsevergem.be
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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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Scoutsuniform 

 
We verwachten dat jullie zoveel mogelijk in uniform op de vergaderingen verschijnen! Wanneer jullie 

toch besluiten om met andere kledij te komen, let er dan op dat deze vuil kan worden. (ook al staat 

dat niet expliciet vermeld in het boekje) Voor de meisjes, onze lieftallige kabouters is dit een das met 

rode en blauw-grijze kleuren samen met het hemd. Deze kan je het best op de scouts aankopen. 

Voor zij die nog geen scoutsdas of een scoutshemd hebben, zijn er volgende opties: 

 ➔ Scouts Evergem: Op de scouts verkopen wij ook altijd scoutsdassen, T-shirts, groene 

broeken, logo’tjes etc. (gedurende de eerste weken voor en na de vergadering) 

 ➔ Hopper Winkel Gent  Lange Violettestraat 33 – 9000 Gent 

 ➔ Tweedehands kan ook altijd 
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Vergaderingen 

22/09 Startdag: 

Goede middag deze middag! Vandaag is de eerste dag van jullie nieuwe scoutsjaar. We omhelzen 

jullie graag allemaal samen voor de aller eerste keer. Kom dus zeker met jullie jullie grote lach tot 

achter de oren, het wordt een topnamiddag! 

23/09 BBQ:  

Allen welkom om overheerlijke vleesekes te komen eten en voor de vegitariërs onder ons, geen 

vleesekes met sla kan ook altijd 😉.  

30/09 Eigenlijk-kennen-we-elkaar-al vergadering:  

Vandaag leren we elkaar beter kennen! Maar jullie kennen elkaar al! Duuuus dit is een vergadering 

voor ons zodat wij weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Zet allemaal jullie beste beentje voor 

en laat je sprankelende zelve zien. We verwachten jullie tussen 14-17uur. 

07/10 GEEN VERGADERING:  

Jajaaa, gisteren was het de partaaay van het jaar, Boobeats. Jullie leiding heeft de hele nacht 

gezwoegd, vele drankjes uitgedeeld  en heel veel gekuist waardoor ze nu liggen te slapen in hun 

bedje. MAAAAR volgende week zien we jullie allemaal graag opnieuw!!! Tot dan xxxxx 

14/10 Vier-maand-voor-valentijnvergadering:  

Laten we al eens nadenken over onze toekomstige droomprins…. Allemaal samen wegzwijmelen 

onder de zon op het scoutsterrein, wat wil je nog meer? Jullie worden verwacht om 14:00. 

21/10 Bosspel:  

Joehoooeee bosspel!! We spreken af aan café Malpertuus in de Lembeekse bossen, voor een middag 

vol blaadjes en puur natuurplezier. 

28/10 Echte padvindervergadering:  

Trek je beste bottienen en perfect uniform maar al aan (hemd in de broek!), neem je kompas en 

kaart bij de hand en navigeer tot op het scoutsterrein! Vandaag worden jullie getest op jullie 

scoutsgehalte. Be there! 

2-4/11 WEEKEND: 

Vrijdagavond spreken we af op de scouts, om dan te vertrekken op een mega-fantastisch-gigantisch  

wijs weekend! Verdere info (over de plaats, wat jullie allemaal moeten meenemen…) volgt nog. 
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Prikbordblaadje + contact 

Wanneer Wat Uur Waar Extra 

22/9 Startdag 13u30-18u Scouts  
23/9 BBQ 11u30-… Scouts / 

30/9 
Eigenlijk-kennen-we-
elkaar-al vergadering 

14u-17u Scouts / 

6/10 
Boobeats 

 
/ / / 

7/10 
GEEN VERGADERING 

 
/ / / 

14/10 
Vier-maand-voor-

valentijvergadering 
14u-17u Scouts Liefde!! 

21/10 Bosspel 14u-17u 
Lembeekse 

bossen, parking 
Malpertuus 

Warme kledij, 
regenlaarzen 

28/10 
Echte 

padvindervergadering 
14u-17u Scouts 

Kleren die vuil 
mogen worden 

2-4/11 WEEKEND 14u-17u Verdere info volgt 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 
 

  



10 
 

Ontspanning: 
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Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun 
kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  Deze informatie draagt bij 
aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de 
leidingsploeg. Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de 

leiding door te geven.  

Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen 
binnen de drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders of voogd van alle 
leden.  

Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken. 

Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt. 

Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken. 

Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien meerderjarig 

jaarlijks  invullen door ouders of voogd van leden  vertrouwelijk bewaard door takleiding 

    Adres en bereikbaarheid 

officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………….……………  postcode : 

……………………….……      

gemeente: …………………………………………………………  telefoon : 

…………………………………………………………….…… 

eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is 

adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past) 

straat, nr : ……………………………………………………………………………………………  postcode : ………………………….…      

gemeente : ….…………………………….……………………..   telefoon : …….………………………………………………………. 
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eventueel naam van verblijfsinstelling 

:………………………………………………………………………………………..………… 

gsm van vader, moeder of voogd : 

………………………………………………………………………….……………….………….. 

gsm van vader, moeder of voogd : 

…………………………………………………………………………….………………….…….. 

e-mail van vader, moeder of voogd : 
…………………………………………………………………….………………………………. 
 
 

wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen) 

naam : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

 

broers of zussen in dezelfde groep? 

naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….……………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 

naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .………………………………… 
 

eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Deelname aan activiteiten 

zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten 

onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de 

leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) : 

O ja  O nee 

deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 
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eventuele reden : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN? 

O nee  O ja 

O bij sporten (vb.  zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

O bij hygiëne  (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

O andere beperkingen of zorgen :  

…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

Medische informatie 

Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook 

het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, 

zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het 

onderstaande kader op deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel 

toedienen van dergelijke hulp. 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis 

via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : * 

O ja  

O nee 
 

*  gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in 

de kinderopvang 

onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen : 

O nee 

O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen! 

 

zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) : 

O nee 

O ja : 
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……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

info over noozakelijke aanpak bij deze aandoening : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen : 

O nee 

O ja : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :  

O ja - in welk jaar? : 
………………………..……………………………………………………………………………… 
O nee 

 

 

bloedgroep: ………………………..……………………………………………………………………………… 

 

onze huisarts : 

naam : ………………………………………………. telefoon : ………………………………………………………… 

 

Aanvullende opmerkingen  

onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het 

groepsblad, op een website van scouting, … : 

O ja  O nee 

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat 

toestaan binnen de visie van scouting : 

O nee  O ja  

O  op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) : 
………………………………………………………………………………………………………………
…… 

O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind 

: 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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……………… 

Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van 

deze steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de 

jaarlijkse herziening. 

vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct 
zijn 

voornaam en naam : 
..….…………………………………….……………………………………………………………… 

ouder / voogd  (schrappen wat niet past)      

van  (voornaam + naam van het kind) :  

………………………………………………………………………………. 

datum : …………………………………..        handtekening : ………………………………………………. 

 
Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche 

het is raadzaam om deze steekkaart ook voor de aanvang van een kamp te laten nakijken 

datum en handtekening van ouder/voogd:……………………………………………………………. 

datum en handtekening van ouder/voogd: …………………………………………………………… 

bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt 

Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle 

leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut  wenselijk dat ouders en leiding contact 

met elkaar opnemen. 

Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen 

  


