Kabouters 2021-2022
Wie is wie

Algemeen:
Dag kabouters, mama’s en papa’s,
In dit boekje kunnen jullie alle informatie vinden voor komend scoutsjaar.
Ook stelt jullie nieuwe leiding zich kort even voor.
De kabouters is de tweede tak op de scouts voor de meisjes van het derde tot het
vijfde leerjaar. Elke zaterdag spelen we spelletjes op het scoutsterrein, als je graag wilt
weten wat we gaan doen, kijk dan zeker eens op onze website. Bij het onderdeel
brieven vind je ook onze maandbrief terug.
Wij hebben er alvast heel veel zin in!
Hopelijk jullie ook?
Groetjes, de kabouterleiding

Praktisch:
Onze activiteiten gaan normaal door op zaterdag van 14u tot 17u op het scoutsterrein.
De kinderen die met de auto worden afgezet, of te voet komen, gaan binnen langs het
kleine poortje in de Eekstraat, en zij kunnen hier ook weer opgehaald worden. Kinderen
die met de fiets komen, gaan langs de grote poort, in de scoutsstraat 55.

Soms gaan de activiteiten op een ander moment, of op een andere plaats door. Als de
activiteit op een ander moment of een andere plaats doorgaat, kunnen jullie dit
terugvinden op onze maandbrief. Lees deze dus zeker goed na op onze website.
(https://www.scoutsengidsenzele.be/activiteiten/brieven)

Inschrijven:
Inschrijven gebeurt via de website: Online inschrijven 2021-2022 | Scouts en Gidsen
Zele

Contact:
Zit je met vragen of opmerkingen, dan kan je ons altijd contacteren via het volgende
e-mailadres: kabouterleiding@scoutsengisdenzele.be. Voor dringende info kan je ons
steeds bereiken op het nummer 0497 14 62 01 (gsm takleidster Hanne De Strycker).
Je kan ons zeker ook altijd aanspreken voor of na de activiteiten op zaterdag aan de
poort.

Uniform:
Van de kabouters wordt er verwacht dat zij elke week in perfect uniform naar de scouts
komen. Het uniform bestaat uit: bottines, scoutsrok, -short, of -broek, beige das +
schildje ‘Scouts en gidsen Zele, hemd met de juiste kentekens.

Wie is wie?
Hanne De strycker (Takleidster)
Dag lieve kabouters, ik ben Hanne.
Ik ben 19 jaar en ik geef dit jaar mijn tweede jaar leiding.
Sommige zullen mij kennen van vorig jaar bij de kapoenen.
Mijn totem is Oprechte Tembo en het is mijn 13 jaar bij de
scouts. Naast de scouts speel ik ook nog klarinet in de
harmonie. Dit jaar start ik aan de UGent in mijn tweede jaar
farmaceutische wetenschappen.
de

Ik heb alvast veel zin in het komende scoutsjaar, hopelijk
jullie ook!
Tot snel, Hanne

Manon Vanheulenberghe
Dag lieve kabouters,
Ik ben Manon! Sommigen onder jullie kennen
mij ook als Rikki omdat ik mijn eerste twee
leidingsjaren leidster Rikki was bij de
kapoenen. Vorig scoutsjaar gaf ik leiding aan
de jonggidsen, maar nu wou ik heel graag een
trotse kabouterleidster worden!
Ik ben 21 jaar en zit nu in mijn laatste jaar
verpleegkunde aan HoGent.
Ik heb ongelooflijk veel zin om er samen met
jullie een fantastisch scoutsjaar van te maken.
Kusjes, Manon

Aimée Vanheulenberghe

Dag kabouters,
Ik ben Aimée! Dit is mijn eerste jaar leiding en ik heb er
heel veel zin in!
Ik ben 18 jaar en ga aan de universiteit Gent sociologie
studeren.
In de zomer geef ik ook nog leiding aan vp Marsupilami.
Ik kijk er enorm naar uit om aan jullie leiding te geven!
groetjes,
Aimée

Silke Van den Broeck

Dag lieve kabouters,
Ik ben Silke en ben 19 jaar. Mijn totem is
zachtaardige
Berner-Sennenhond.
Het
is
ondertussen mijn tweede jaar leiding en velen onder
jullie zullen mij wel kennen van vorig jaar. Ik begin
dit jaar met een nieuwe richting namelijk lager
onderwijs. Daarnaast ben ik ook moni op het
speelplein WASP en kazou.
Ik kijk al uit naar een geweldig scoutsjaar! Jullie
ook?
Groetjes, Silke

Aimee Malfliet
Dag lieve kabouters,
Ik ben Aimee en ik ben 19 jaar.
Mijn totem is liefdevolle hazewind.
Dit is mijn tweede jaar leiding en vorig jaar gaf ik leiding aan de
kapoentjes. Sommigen onder jullie zullen mij dus wel al
kennen. Ik studeer lager onderwijs, en het is nu mijn tweede
jaar.
Ik er naar uit om er dit jaar een geweldig jaar van te maken!
Groetjes, Aimee

Amber Van der Slycken
Dag toffe kabouters!
Mijn naam is Amber en ik ben 19 jaar oud. Ik studeer 'sociaal
werk' aan Arteveldehogeschool in Gent. Mijn totemnaam is
Bruisende Beo. Dit is mijn tweede jaar leiding en ik ben zeer blij
dat ik dit jaar eens bij de kaboutertjes mag staan. Voor dit jaar
heb ik leiding gegeven aan de welpen.
Ik ben ervan overtuigd dat dit een leuk jaar zal worden, ik hoop
dat de kabouters daar hetzelfde over denken. 🙂
Groetjes Amber

Zo, dat was het dan, tot zaterdag!

