
 

 

 
 

 

Het Glimformatieboekje 
Alles wat je moet en/of wilt weten over de gezelligste scoutsgroep van Gent en omstreken 
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Allerbeste  Glimmies  en  Ouders 
 

Een  nieuw  scoutsjaar  staat  voor  de  deur  en het  belooft er alvast ééntje te  
worden  om  nooit te  vergeten.  Met  elke  zaterdag  een  toffe activiteit,  2  
weekends  en  natuurlijk  het zomerkamp  liggen er  heel wat leuke momenten  
in  het  verschiet. Zoals gewoonlijk staan we weer paraat met een zeer 
enthousiaste leidingsploeg en staan we te popelen om er samen met jullie een 
spetterend en fantastisch scoutsjaar van te maken! 
 
In dit infoboekje vinden  jullie alle belangrijke informatie om aan het nieuwe 
jaar te beginnen. Verder kunnen jullie ons ook  altijd aanspreken voor en/of na 
de vergadering of eens bellen of mailen.  
 
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een gemeenschappelijk infoboekje te 
maken met alle actieve leiding van O.L.V. m/d Glimlach. Zo leren jullie 
iedereen een beetje kennen en zal het (hopelijk) makkelijker zijn voor jullie om 
eender wie aan te spreken wanneer jullie een vraag hebben of wat dan ook.  
 
Graag willen we u via deze weg ook op de hoogte brengen van de optie 
‘huisbezoeken op aanvraag’  bij de start van het nieuwe scoutsjaar. Stel dat u 
na de overgang en de inschrijvingen nog met vragen zit, u graag wat extra 
verduidelijking wilt rond de werking van onze scouts en van de tak waarin uw 
zoon/dochter zit (omtrent weekends, kamp, vergaderingen…) of gewoon de 
leiding van uw zoon/dochter beter wilt leren kennen, kan u een mailtje sturen 
naar de leiding in kwestie om eens langs te komen. 
 

Een stevige linker 
 
De (groeps)leiding 
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DE VERGADERING 
 
- KAPOENEN EN WOUTERS 

 
Uw sloeber(s) kunt u elke zaterdag komen afzetten op het lokaal om 14u30 
stipt en daar terug komen ophalen om 17u30 (tenzij anders vermeld op de 
maandbrief). 

 
- JONGGIVERS EN GIVERS 

 
Met de jonggivers en givers spreken we elke zaterdag af van 14u tot 17u30 
(tenzij anders vermeld op de maandbrief). Voor de givers is er aansluitend 
op de vergadering een vrijblijvend uurtje bar (tot 18u30).  

 
- ALGEMEEN 
 
❖ We verwachten jullie telkens op tijd en in perfect uniform voor de 

vergadering. Te laat/niet in orde = superstars! 
❖ De maandbrieven vinden jullie terug op de site of per mail. 
❖ Wie niet aanwezig kan zijn laat dit minstens één dag op voorhand 

weten aan zijn/haar leiding. Dat maakt het voor ons organisatorisch een 
stuk gemakkelijker.  

❖ Tijdens de examens en de blok (+/- december-januari en mei-juni) zijn 
het avondvergaderingen i.p.v. dagvergaderingen. 

 
❖ WAT NEMEN WE NIET MEE NAAR DE VERGADERING? 

➢ Snoep en andere zoetigheden. Jullie krijgen een vieruurtje op de 
vergadering en dat zou voldoende moeten zijn om jullie honger te 
stillen. 

➢ Geld, kostbare voorwerpen of dure kledij. De kans dat je iets 
verliest of dat je vuil wordt, bestaat.  

■ de Givers mogen uiteraard wel wat geld meenemen voor 
tijdens de bar, maar het is niet de bedoeling dat dit gebruikt 
wordt tijdens de vergadering. 

➢ GSM/Ipod… etc. (Givers/Jonggivers kunnen dit soms nodig 
hebben voor een spel, maar dan wordt dit tijdig medegedeeld). 

➢ Drugs, want scouts is kicken zonder drugs en het is tevens illegaal. 
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WEEKENDS EN KAMPEN 
 
- GROEPSWEEKEND (16-18 NOVEMBER) 

 
Dit is een weekend met alle leden en leiding van O.L.V. m/d Glimlach. 
Ideaal om iedereen te leren kennen! Het is altijd een vrij druk, maar enorm 
gezellig en sfeervol weekend.  

 
- TAKWEEKENDS 

 
De takweekends vallen steeds in het tweede semester rond de periode van 
Pasen. Hierbij gaat elke tak afzonderlijk een weekendje weg. Meer info 
hierover wordt in de loop van het jaar gecommuniceerd door de leiding van 
de tak zelf.  

 
- KAMPEN 

 
A.k.a. de leukste gebeurtenis van het jaar!  
 
De Kapoenen en de Wouters gaan samen op ‘Klein kamp’; de Kapoenen 
gaan er 5 dagen op uit en de Wouters 7. Ze slapen in een gebouw, maar 
leven verder bijna uitsluitend buiten. Een niet-te-missen week! 

 
Data: 7-14 juli (Wouters), 9-14 juli (Kapoenen). 

 
De Givers en de Jonggivers gaan samen 10 dagen op tentenkamp. Er is geen 
gebouw, geen douche, maar een beek en ze koken op vuren. Het is een 
uitdagende, avontuurlijke en super gezellige belevenis. Ook absoluut niet te 
missen dus! 

 
Data: 8-18 juli. 
 
 

75 JAAR O.L.V. M/D GLIMLACH 
 

Zoals velen onder jullie misschien al weten, viert onze scouts dit academiejaar 
zijn 75-jarig bestaan en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Daarom organiseren we een heus festijn op zaterdag 27 april 2019! Wij hopen 
jullie die dag uiteraard allemaal te mogen verwelkomen dus noteer deze datum 
alvast met een stip in jullie agenda. Meer informatie omtrent dit (mega-zalige!!) 
evenement volgt doorheen het scoutsjaar! 
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HET UNIFORM  
 
Het uniform is je uithangbord als echte scout! We zien er dan ook altijd erg 
streng op toe dat iedereen naar de vergadering komt in perfect uniform.  
Ons uniform bestaat uit een groene broek/rok, de glimlachdas en een 
scoutshemd. Op dat hemd staan allerlei kentekentjes die allemaal een vaste 
plaats hebben.  
 
De regel is dat nieuwe leden in perfect uniform naar de scouts moeten komen 
vanaf groepsweekend (ten laatste). Voor leden van vorig jaar en ouder geldt dit 
al vanaf de eerste vergadering. Leden die niet in orde zijn, zullen het geweten 
hebben (jaja, de gevreesde superstars!!!). Ook zullen ze een uniform moeten 
dragen dat speciaal uitgekozen is door hun allerliefste leiding... 

 
❖ De groene broek/rok mag van 

eender waar komen, zolang deze 
maar het juiste kleur groen heeft! 
Deze moet niet per se kort zijn 
zoals op de tekening. 
❖ De scoutsdas kan bij ons op 

het lokaal gekocht worden. Deze 
kost 9 euro en is verplicht.  
❖ Het scoutshemd moet 

gekocht worden in de Hopper 
(Lange Violettestraat 33, 9000 Gent). Dit hemd kost 35 euro 
(kindermaten) of 38 euro (volwassen maten) en is eveneens verplicht.  

❖ Ook de Glimlachpull is te koop op ons lokaal. Deze kost 20 euro en is 
niet verplicht. 

❖ Het jaarkenteken krijg je van je leiding bij de inschrijvingen.  
 

TWEEDEHANDSUNIFORMEN 
 

We willen dit jaar graag meer inzetten op tweedehandskledij zoals hemden en 
groene broeken/rokken, dassen en pulls. Bij deze dus een oproep om tijdens de 
eerste vergaderingen oude scoutskledij die nog intact is, maar niet meer gebruikt 
wordt, mee te brengen. Zo kunnen we hopelijk vanaf dit jaar genoeg 
tweedehandskledij ter beschikking stellen om op die manier de kosten wat te 
drukken voor gezinnen die het financieel minder gemakkelijk hebben. 
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INSCHRIJVINGEN 
 
Inschrijven kan op de overgang of achteraf bij de leiding. Lidgeld bedraagt 48  
euro per kind en 46 euro vanaf het tweede ingeschreven kind. Het lidgeld kan 
overgeschreven worden op het rekeningnummer BE78 8915 8417 0786 met als 
vermelding ‘Naam  kind  +  tak’. Het is niet mogelijk om het lidgeld cash te 
betalen. 
 
 

MUTUALITEIT 
 

Er zijn verschillende mutualiteiten (de CM, het Liberaal, Neutraal, Socialistisch, 
Onafhankelijk Ziekenfonds,...) die, tot op een bepaald bedrag, de kosten van een 
weekend/scoutskamp én van het lidgeld terugbetalen. Indien u hiervan gebruik 
wilt maken, moet u het juiste formulier bij uw mutualiteit aanvragen (soms te 
downloaden) en ingevuld aan ons bezorgen. Wij moeten dit formulier dan 
ondertekenen en waar nodig invullen als bewijs dat uw zoon/dochter wel 
degelijk in onze scouts zit. Zeker de moeite waard om eens te bekijken! 

 
SCOUTING OP MAAT 

 
Graag willen we u via deze weg ook op de hoogte brengen van ‘Scouting op 
Maat’. Omdat we beseffen dat de kosten van een scoutsjaar soms hoog kunnen 
oplopen, kunnen we als scoutsgroep een aanzienlijk deel van de prijs van 
weekends, kampen en van het lidgeld overnemen voor gezinnen die het 
financieel moeilijker hebben. Voor meer info hierover kan u steeds Charlotte 
(groepsleiding) aanspreken of rechtstreeks contacteren. 
 
Contactgegevens Charlotte:  
 

Gsm: 0475/70.24.00 
E-mail: vandenbrchar@hotmail.com 
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Praktische informatie 
 
LOKAAL 

 
Sint-Kwintensberg 86 
9000 Gent 

 
WEBSITE 
 
www.olvglimlach.be: de maandbrieven en allerlei andere nuttige informatie 
zullen hier steeds terug te vinden zijn! 
 
CONTACT 

 
Indien er algemene vragen zijn, kan er steeds een mailtje gestuurd worden naar 
groepsleiding@olvglimlach.be. Bij specifieke vragen voor de leiding van uw 
zoon/dochter, kan u een mailtje sturen naar: 

- kapoenen@olvglimlach.be 
- wouters@olvglimlach.be 
- jonggivers@olvglimlach.be 
- givers@olvglimlach.be  

 
De (groeps)leiding is ook steeds aanspreekbaar zowel voor als na de 
vergadering en bereikbaar via hun gsm (zie nummers bij de takinformatie).  
 

BELANGRIJKE DATA 
 
❖ Vrijdag 19 oktober: Dag van de jeugdbeweging 
❖ Vrijdag 16 tot zondag 18 november: Groepsweekend 
❖ Zaterdag 27 april: 75 jaar Glimlach 
❖ 7-14 juli: Klein kamp Wouters 
❖ 9-14 juli: Klein kamp Kapoenen 
❖ 8-18 juli: Groot kamp (Jonggivers en Givers) 

 
Verdere data zullen ruim op tijd worden medegedeeld via de site, mail en/of de 
maandbrief. 
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DE LEIDING - WIE ZIJN WIJ? 
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DE GROEPSLEIDING 

 
WIE IS DE GROEPSLEIDING?  

 
Wij zijn Stijn, Charlotte en Sacha: de nieuwe groepsleiding van O.L.V. met de 
Glimlach voor dit scoutsjaar. Stijn zet zijn engagement als groepsleiding nog 
een jaartje verder en wordt hierbij vervoegd door Sacha en Charlotte. Samen 
zijn wij de sturende kracht van de gezelligste scoutsgroep van Gent en 
omstreken. 
 
Onze hoofdtaak bestaat eruit om de interne werking van onze scouts zo vlot 
mogelijk te laten verlopen. Daarnaast hebben wij de taak om als scoutsgroep 
mee te helpen aan de werking binnen ons district, Gent-Zuid, en staan we ook in 
voor het contact met de hogere stuurgroepen van de scouts, Gouw Gent en het 
verbond van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Verder kan je ook altijd bij ons 
terecht met al je vragen (inschrijvingen, algemene info, klachten, …). Dit kan 
ofwel op zaterdag voor en na de vergadering door één van ons aan te spreken 
ofwel via een mailtje naar groepsleiding@olvglimlach.be. Voor echt dringende 
vragen, meldingen, enz. kan u ons ook steeds telefonisch contacteren (zie 
pagina 14). 
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 Naam: Charlotte  
 Geboortedatum: 25 februari 1997 
 Totem: Enthousiaste Slaapmuis 
 Hoeveelste jaar leiding: 3 jaar leiding en nu mijn eerste jaar als groepsleiding 
 Studies: Massage (mopje kinesitherapie) 
 Hobby's: Zwemmen, doelloos rondhangen, scouts natuurlijk!!!!, samen zijn 

met mijn goede vrienden van de Glimlach, samen zijn met mijn goeie 
vrienden niet van de Glimlach, beetje kokerellen en in ‘t zonnetje zitten op 
een terraske of in een parkske en naar Christoff luisteren. 

 Huisdieren: Moeilijk 
 Idool: Christoff <3   
 Lievelingsscoutsactiviteit: Eierwaken!!!! En spaghetti eten zonder handen!!   
 Favoriete scoutseten: Spaghetti (en dan nog ‘t liefst zonder handen!!) 
 Als ik een BV was dan was ik: Vic De Wachter 
 Ik heb een oogje op: Misschien op Mang, ik twijfel nog  
 Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: Ergens in Gent, 

mogelijks op een rommelmarktje of op een terraske 
 Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: Lange dagen zoals 

in de zomer, maar dan altijd. Opstaan met een zonnetje, love it.  
 Als ik de lotto won dan: Kocht ik de kapel op om daar e-pi-sche feestjes in te 

geven met Christoff als special guest 
 Levensmotto: Lukt wel.  
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 Naam: Stijn  
 Geboortedatum: 14 mei 1996 
 Totem: Levenslustige Chimpansee 
 Hoeveelste jaar leiding: 4 jaar leiding waarvan één jaar groepsleiding en nu 

mijn tweede jaar groepsleiding. 
 Studies: Voorbereidingsprogramma tot master in het sociaal werk. 
 Hobby's: Scouts en minivoetbal 
 Huisdieren: R.I.P. Tijgertje en Lindsay 
 Idool: Fresku 
 Lievelingsscoutsactiviteit: Hudo-zitten with a view 
 Favoriete scoutseten: Swaghetti Yolonaise 
 Als ik een BV was dan was ik: Jason den Duiker 
 Ik heb een oogje op: mijn hoofd, 2 zelfs 
 Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: in De Bijenkorf 

shoppend op zoek naar de nieuwste Gucci, Louis Vuitton en Balenciaga-
outfits 

 Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: Een hele dure 
waggie want die rijdt fijn 

 Als ik de lotto won dan: kocht ik alles nog 4 keer duurder 
 Levensmotto: Soms kan je struggles niet vermijden, maar zonder te lijden 

wordt je nooit een leider 
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 Naam: Sacha Vahegen 
 Geboortedatum: 13/12/98 
 Totem: Scherpzinnige Stokstaart 
 Hoeveelste jaar leiding: 2 jaar leiding en nu eerste jaar  als groepsleiding 
 Studies: Rechten 
 Hobby's: kleiduifschieten en scouts 
 Huisdieren: poeske 
 Idool: Al Pacino 
 Lievelingsscoutsactiviteit: guerilla-dropping, eierwaken en driedaagse 
 Favoriete scoutseten: Sushi 
 Als ik een BV was dan was ik:  één met beperkte aansprakelijkheid 
  Ik heb een oogje op: mijn vriendinnetje hihi 
 Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: kleiduifschietclub 
 Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: Iedereen gelukkig 
 Als ik de lotto won dan: koop ik KAA Gent over want er moet daar dringend 

iets veranderen 
 Levensmotto: geniet nooit met mate 
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FUNCTIES 
 

Stijn: Communicatie 
Charlotte: Groepsadministratie, Web & Media, Scouting op Maat 

Sacha: Financiën 
 
 
 

 
 
 

CONTACT 
 

Stijn: 0479/20 06 02 
Charlotte: 0475/70 24 00 

Sacha: 0478/70 62 44 
 

groepsleiding@olvglimlach.be   
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DE KAPOENENLEIDING 
 

 
 

WIE ZIJN DE KAPOENEN? 
 

Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie, creativiteit en expressie. 
Elke vergadering spelen we spelletjes, gaan we op avontuur en kunnen we eens 
lekker vuil worden! Als kapoen ga je ook voor de eerste keer op weekend en 
kamp, wat allemaal super spannend, maar ook heeeel erg leuk is! 
 
Bij de kapoenen zijn een groene broek en das verplicht (dassen kan je kopen op 
het lokaal). 
 
Wij kijken er alvast naar uit om jullie elke zaterdag te entertainen! 
 
Veel groetjes, 
Hannelore, Rosalie en Isja  
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 Naam: Hannelore  
 Geboortedatum: 26/07/1999 
 Totem: Bedachtzame Kraanvogel 
 Hoeveelste jaar leiding: 2de jaar 
 Studies: Communicatiewetenschappen  
 Hobby's: Chillen met mijn vrienden, eens gaan zwemmen, een serietje 

checken,… 
 Huisdieren: Jammer genoeg geen ☹  
 Idool: Beyoncé 
 Lievelingsscoutsactiviteit: Totemisatie/guerilladropping 
 Favoriete scoutseten: WAP/chocoladepudding  
 Als ik een BV was dan was ik: Christoff 
 Ik heb een oogje op: Timothée Chalamet 
 Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: Overal 
 Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: Wereldvrede 
 Als ik de lotto won dan: Zou ik een mobilhome kopen en door Nieuw-

Zeeland reizen 
 Levensmotto: Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest 
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 Naam: Rosalie  
 Geboortedatum: 10/02/99 
 Totem: Onbevangen Palmtortel 
 Hoeveelste jaar leiding: 2de jaar 
 Hobby's: het lezen van sterke literatuur, tekenen, op avontuur gaan, doen 

alsof ik 12 ben 
 Huisdieren: Queen Joey de lion 
 Idool: Sabine van't weer 
 Lievelingsscoutsactiviteit: Vuile vergadering 
 Favoriete scoutseten: WAP en ook wraps 
 Als ik een BV was dan was ik: Sabine 
 Ik heb oogje op: vaders ;-))) nee mopje eum Dermot Mulroney 
 Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: Boven de ZARA 
 Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: zeg ik niet anders 

komt die niet uit!!!!!!!!!!! 
 Als ik de lotto won dan: ging ik voor een goede wereldreis met een coolbox 

vol ijsjes 
 Levensmotto: Life without knowledge is death in disguise 
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 Naam: Isja  
 Geboortedatum: 22/05/1998 
 Totem: Kritische Pitta  
 Hoeveelste jaar leiding: 2de jaar 
 Studies: Ik studeer voor leraar 
 Hobby’s: Lezen, tv kijken en natuurlijk scouts 
 Huisdieren: 2 parkieten en een hond 
 Idool: Christoff is los mijn idool 
 Lievelingsscoutsactiviteit: Spaghetti eten zonder handen 
 Favoriete scoutseten: Kaaskroketten 
 Als ik een BV was dan was ik: Christoff 
 Ik heb een oogje op: Mijn medeleiding 
 Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: In mijn bedje 
 Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: Een toffe nieuwe 

burgemeester 
 Als ik de lotto won dan: Wereldreisje maken 
 Levensmotto: “The meaning of life is to enjoy it” 
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HET KAPOENENLIED 

 
Wanneer er 3x gefloten wordt, gaat de vergadering van start en gaan we 
allemaal snel in een cirkel staan. Vervolgens zingen we allemaal samen 
luidkeels en vol enthousiasme het kapoenenlied.  

 
❖ HET KAPOENENLIED 

 
Wij zijn kapoenen van kapoenenland 
We dansen en we springen  
Samen hand in hand 
Hoera (5x) 

 
2x.   
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FUNCTIES 

 
Hannelore: Communicatie, Web & Media 

Rosalie: EHBO, Verzekeringen 
Isja: Financiën 

 
 
 

 
 
 

CONTACT 
 

Hannelore: 0471 01 59 47 
Rosalie: 0497 16 20 51 

Isja: 0485 60 69 04 
 

kapoenen@olvglimlach.be 
 

Laat steeds tijdig iets weten als je er niet bij kan zijn! 
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DE WOUTERLEIDING 
 

 
 

WIE ZIJN DE WOUTERS? 
 
De Wouters zijn de stoere jongens en coole meisjes van het 3e, 4e en 5e leerjaar. 
Ze vinden het tof om kampen te bouwen, in de bossen te spelen en de leiding te 
plagen. Een heel schooljaar lang, iedere zaterdagnamiddag van 14u30 tot 17u30 
(tenzij anders vermeld op de maandbrief), leven ze zich uit in het park of in het 
stadscentrum van Gent. De Woutertak is gebaseerd op Junglebook. Zo spreken 
de Wouters de leiding aan met namen uit het verhaal en worden ze als echte 
wolven ingedeeld in nestjes.  
 
Wij hebben alvast zeer veel zin om een weer een spetterend jaar van te maken!  
 
Groetjes van jullie kersverse wouterleiding, 
Marala, Jacala, Chil en Bagheera 
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 Naam: Marala 
 Geboortedatum: 16 februari 1998 
 Totem: Welberaden Wasbeer 
 Hoeveelste jaar leiding: 3de jaar  
 Studies: Ontwerpwetenschappen: Productontwikkeling 
 Hobby's: Natuurlijk scouts, tekenen, schilderen, beetje dit beetje dat 
 Huisdieren: 3 katten, vissen en een mini-haai 
 Idool: Sinterklaas 
 Lievelingsscoutsactiviteit: Guerrilla-dropping  
 Favoriete scoutseten: Hete bliksem met wat scouts-vitamientjes 
 Als ik een BV was dan was ik: Karen Damen 
 Ik heb een oogje op: Die knapperd daar   
 Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: Ergens aan het 

verdwalen 
 Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: Nooit meer tegen 

een balk lopen! 
 Als ik de lotto won dan: Feestje bouwen en mijn geld opdoen samen met 

Samson en Gert 
 Levensmotto: Soms is je hoofd als een toilet en moet je het doorspoelen 
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 Naam: Jacala 
 Geboortedatum: 24/07/1999 
 Totem: Dromerige Nachtegaal 
 Hoeveelste jaar leiding: 2de jaar 
 Studies: Moraalwetenschappen 
 Hobby's: Scouts, eten, chillen met vrienden 
 Huisdieren: 2 padden (Leon en Nestor) 
 Idool: Beyoncé 
 Lievelingsscoutsactiviteit: Kampvuur of samen koken 
 Favoriete scoutseten: Wraps 
 Als ik een BV was dan was ik: Evi van spring 
 Ik heb een oogje op: Loyle Carner 
 Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: Bij mijn vrienden 
 Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: Geluk voor mijn 

vrienden en familie 
 Als ik de lotto won dan: Geef ik een groot feest en de rest doneer ik aan 

goede doelen 
 Levensmotto: Doe een dutje, erna gaat alles beter!  
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 Naam: Chil 
 Geboortedatum: 12/05/1999 
 Totem: Schelmachtige Stekelstaarteekhoorn 
 Hoeveelste jaar leiding: 2de jaar 
 Studies: Secundair laatste jaar 
 Hobby’s: scouts en feesten 
 Huisdieren: 1 hond, Charly 
 Idool: Fresku 
 Lievelingsscoutsactiviteit: Siësta 
 Favoriete scoutseten: Hete bliksem 
 Als ik een BV was dan was ik: Bart De Pauw 
 Ik heb een oogje op: Jacala 
 Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: Dok Noord 
 Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: Dat deze vraag er 

volgend jaar niet meer in zit 
 Als ik de lotto win dan: Koop ik nog meer lotto-tickets 
 Levensmotto: Ik moet u niet zeggen zeker 
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 Naam: Bagheera 
 Geboortedatum: 20/05/2000 
 Totem: Temperamentvolle Wapiti 
 Hoeveelste jaar leiding: 1ste jaar 
 Studies: 1ste jaar criminologie 
 Hobby's: Tennis, tekenen en scouts  
 Huisdieren: 1 kat, Billy 
 Idool: Beyoncé 
 Lievelingsscoutsactiviteit: Guerilla-dropping 
 Favoriete scoutseten: hete bliksem 
 Als ik een BV was dan was ik: James Ensor 
 Ik heb een oogje op: iedereen behalve Stijn 
 Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: in het citadelpark 

wandelend met asielhonden 
 Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: dat de natuur 

minder beschadigd wordt 
 Als ik de lotto won dan: kocht ik een eiland voor mijzelf 
 Levensmotto: Stel niet uit tot morgen want ge kunt uitstellen tot overmorgen 
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DE WET EN HET WOUTERLIED 
 
❖ HET WOUTERLIED… 

...is de officiële start van een vergadering. Bij de ‘DEEEEEEE...’ komt iedereen 
in een cirkel staan. Als iedereen in de kring staat, beginnen we te zingen. Sta je 
nog niet in de kring? Dan ben je te laat en moet er uiteraard gepompt worden! 
  
❖ DE WET... 

...moet gekend zijn door alle Wouters! We verwachten van de nieuwe Wouters 
dat ze deze uiterlijk tegen groepsweekend vanbuiten kennen. De Wouters van 
vorig jaar moeten deze natuurlijk al kennen! 
  
DUS vanaf de eerste vergadering laten we een Chinese vrijwilliger de wet 
opzeggen! Kent deze de wet niet, dan moet er ook gepompt worden! 
  
❖ HET WOUTERLIED 

 
DEEEEEE Wouters lopen, lachen, roepen, bulderen en zingen. 
Wij proesten, dansen, hollen, tieren, vallen om en springen. 
Wij klappen in de handen (5x klap) 
Wij toeteren in het rond (TOET TOET TOET) 
En zijn we dan opeens erg moe, dan vallen we op de grond! 
  
❖ DE WET 

 
Wij doen ons best om het hier plezant te maken. 
Wij willen eerlijk met de anderen spelen: geen pijn, geen verdriet, want dat 
helpt de vrede niet. 
Zo wil de leiding het graag en wij ook, dus dat komtgoed uit. 
En lukt het niet in één keer, dan is dat niet erg want wij zien elkaar veel meer. 
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FUNCTIES 
 

Marala: Communicatie 
Jacala: Financiën 

Chil: Web & Media 
Bagheera: EHBO, Verzekeringen  

 

 
 

CONTACT 
 

Marala: 0496/79.37.93  
Jacala: 0499/71 62 23 
Chil: 0489/21 02 23 

Bagheera: 0471/38 58 60 
 

wouters@olvglimlach.be 
 

Laat steeds tijdig iets weten als je er niet bij kan zijn! 
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DE JONGGIVERLEIDING 

 
WIE ZIJN DE JONGGIVERS? 

 
Zonder twijfel de leukste en uitdagendste tak in de scouts: de jonggivers. 
In de jonggivers leer je veel bij: door het jaar heen leren we jullie sjorren en 
vuur maken zodat we op tentenkamp vlekkeloos een driepikkel kunnen recht 
zetten, een goed bedje kunnen weven en lekker kunnen koken voor onszelf. 
Klinkt spannend allemaal? Maak je geen zorgen, de leiding staat altijd klaar om 
te helpen! Natuurlijk blijft er naast alle scoutstechnieken ook genoeg plaats voor 
ongelimiteerd spelplezier en chilltijd.  
 
Wij hebben er alvast heel erg veel zin in, hopelijk jullie ook! 
 
De gloednieuwe jonggiverleiding, 
Louis, Fons en Klara 

  



 

29 

 

 Naam: Klara 

 Geboortedatum: 28/05/1998  
 Totem: Bedachtzame Collie 

 Hoeveelste jaar leiding: 3de jaar 

 Studies: Kunstwetenschappen 

 Hobby's: Scouts, voor de rest doe ik enkel saaie dingen 

 Huisdieren: Als kippen tellen als huisdieren, dan heb ik er drie 

 Idool: Michelangelo (die van de sixtijnse kapel, niet de ninja turtle) 

 Lievelings scoutsactiviteit: Tweedaagse joepie! 

 Favoriete scoutseten: Een goeie veggie hete bliksem (met lekker veel prei)  
 Als ik een BV was dan was ik: Alleszins geen sportvrouw 

 Ik heb een oogje op: Geheim!!! 

 Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: Ergens aan het 
ronddwalen/-fietsen in Gent 

 Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: Dat ik zou kunnen 
teleporteren!! 

 Als ik de lotto won dan: Zou ik een deel van het geld aan de scouts geven 
zodat we een glijbaan van het balkon naar beneden zouden kunnen 
installeren 

 Levensmotto: Yolo 
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 Naam: Louis 
 Geboortedatum: 25/02/1997 
 Totem: Argeloze Torenvalk 
 Hoeveelste jaar leiding: 4de jaar 
 Studies: Hogere zeevaartschool 
 Hobby's: Scouts, dansen, slapen en films kijken 
 Huisdieren: Een kiwi 
 Idool: Christoff DAM DAM 
 Lievelingsscoutsactiviteit: Guerilla-dropping  
 Favoriete scoutseten: Heeeeeettttteeee bliksem 
 Als ik een BV was dan was ik: Christoff DAM DAM 
 Ik heb een oogje op: Anna Nas  
 Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: In Antwerpen  
 Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: Dat magie echt is 
 Als ik de lotto won dan: Zou ik een bootje kopen en reizen  
 Levensmotto: More espresso, less depresso 
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- Naam: Fons Poissonier 
- Geboortdatum: 01/01/2000 
- Totem: Zelfbewuste Adelaar 
- Hoeveelste jaar leiding: 1ste jaar 
- Studies: Biochemie en biotechnologie  
- Hobby’s: Scouts, lopen, eten en fitness 
- Huisdieren: Heb 2 katten : poeziwoezi en paco 
- Idool: James Bond  
- Lievelings scoutsactiviteit: Drugsspel  
- Favoriete scoutseten: WAP (worst, appelmoes en patatjes) 
- Als ik een BV was dan was ik: Maggie De Block  
- Ik heb een oogje op: **** 
- Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: Op café of bij 

mijn lief 
- Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: Dat ik voor de rest 

van mijn leven geluk zal vinden 
- Als ik de lotto won dan: Ga ik op wereldreis  
- Levensmotto: Een neen heb je en een ja kan je krijgen 
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❖ JONGGIVERWET 
 

Wij zijn jonggivers 
Wij wagen het avontuur 
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 
Wij willen samen werken en beslissen 
Zelf zet ik al eens de eerste stap 
Ik help graag waar ik kan 
Ik wil winnen en kan verliezen 
Ik respecteer wat waardevol: de mens, de natuur en het materiaal 
Als vriend wil ik er zijn voor iedereen 
 
JONGGIVERLIED 
 
Refrein 
Jonggivers fier, jonggivers blij 
Wij trekken samen zij aan zij 
Wij dromen bij het stille vuur  
van ‘t grote avontuur, van ‘t grote avontuur! 
 
Strofe 1 
Een echo klinkt door de vallei 
Een lach van vreugd, een lied zo blij 
En dansen, zingen van de mei 
Wij samen, ik en jij! 
 
Strofe 2 
Wij bouwen samen aan een stad 
Met eigen handen doen wij dat 
Met eigen lichaam, eigen taal 
Een lied, een nieuw verhaal! 

 
 

→ Zoals elk jaar te kennen vanaf de eerste vergadering!!!  
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FUNCTIES 
 

Klara: Communicatie, Web & Media 
Louis: Financiën 

Fons: EHBO, Verzekeringen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT 
 

Klara: 0474265417 
Louis: 0476639543 
Fons: 0494087772 

 
jonggivers@olvglimlach.be  

 
Laat steeds tijdig iets weten als je er niet bij kan zijn! 
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DE GIVERLEIDING 
 

 
 

WIE ZIJN DE GIVERS? 
 
De Givers, de oudste tak, bieden we alle kansen om te bewijzen wat ze in hun 
mars hebben. Er is ruimte om te experimenteren, mee te beslissen en zelfs mee 
te organiseren. Grootse projecten en het legendarische groot kamp in de 
zomervakantie kleuren hun scoutsjaar, maar gewoon gezellig samen zijn hoort 
er ook bij.  
 
Ook het aansluitend en vrijblijvend uurtje bar is een unicum voor de Givertak! 
Het is de ideale gelegenheid om gezellig te keuvelen over de vergadering, 
school, liefdesproblemen, koetjes en kalfjes. Het assortiment van hapjes en 
drankjes wordt bij de aanvang van ieder scoutsjaar in samenspraak tussen 
leiding en Givers samengesteld en aan inkoopprijs aangeboden. Op onze scouts 
worden er in de Giverbar geen alcoholische dranken geserveerd. We gaan ervan 
uit dat de Givers na de bar rechtstreeks naar huis toe gaan, tenzij anders 
gecommuniceerd en in overeenstemming met de ouders. 
 
Wij zijn helemaal klaar voor TOPjaar!!! 
 
Groetjes en kusjes, 
Jaron en Nicolas 
 
PS: kom steeds met de fiets naar de vergadering! 
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- Naam: Nicolas   
- Geboortedatum: 20/01/1997  
- Totem: Toegewijde Springbok  
- Hoeveelste jaar leiding: 4de jaar   
- Studies: Politieke Wetenschappen  
- Hobby's: Scouts, musiceren, professioneel straatlopen en badkuip filosoferen  
- Huisdieren: Een schat van een kat, genaamd Lilo  
- Idool: Winnie The Pooh   
- Lievelingsscoutsactiviteit: Dikke Bertha, driedaagse en guerilla-dropping   
- Favoriete scoutseten: WAP  
- Als ik een BV was dan was ik: Benty Van Looy  
- Ik heb een oogje op: M’n medeleiding, maar ssshhhht, niet tegen hem 

zeggen! 
- Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: In den draai!  
- Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: Wereldvrede  
- Als ik de lotto won dan: Dan zou ik op kot gaan met al m’n vrienden! 

#W817-real-life-edition   
- Levensmotto: "It is more fun to talk with someone who doesn't use long, 

difficult words but rather short, easy words like "What about lunch?"  
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- Naam: Jaron Jonnaert (JJ voor de vrienden)  
- Geboortedatum: 25/08/1997  
- Totem: Schalkse Agame   
- Hoeveelste jaar leiding: 4de jaar   
- Studies: Verpleegkunde  
- Hobby's: Scouts natuurlijk  
- Huisdieren: 1 poesje   
- Idool: Die ene gast van spring   
- Lievelingsscoutsactiviteit: Eierwaken/dropping   
- Favoriete scoutseten: WAP  
- Als ik een BV was dan was ik: William Boeva (heeft niets te maken met 

mijn grootte)  
- Ik heb een oogje op: ‘t Zal wel allemaal duidelijk worden   
- Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: Op de gantoise!!  
- Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: De Lotto winnen  
- Als ik de Lotto won dan: Dan is mijn wens uitgekomen 😀   
- Levensmotto: Elke dag is een feest!   



 

37 

 
 
 
 
 
 

FUNCTIES 
 

Nicolas: Financiën 
Jaron: Communicatie, Web & Media 

Gezamelijk: EHBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT 
 

Nicolas: 0471/05 27 76 
Jaron: 0489/58 58 61 

 
givers@olvglimlach.be 

 
Laat steeds voor vrijdagavond iets weten via Messenger (Leiding Givers) als je 

er niet bij kan zijn!   
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MATLOK 

 
 

WIE IS HET ‘MATLOK’?  

 
Het ‘matlok’ is een team dat bestaat uit enthousiaste en toegewijde oudleiding. 
Zij staan in voor de zorg en de organisatie van het materiaalkot. Matlok gaat 
mee op groot kamp en staat dan in voor alle materiaalgebonden kwesties.  
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- Naam: Simon  
- Geboortedatum: 16/03/1994  
- Totem: Hechte Oeakari 
- Aantal jaar leiding: 4 
- Studies: Bestuurskunde en publiekmanagement  
- Hobby's: Het matlok opkuisen en gekke constructies sjorren  
- Huisdieren: 1 broer en 1 zus (hàhàhà)  
- Idool: Sanchez van 'The Block' want die kan kéigoed bouwen!! 
- Lievelingsscoutsactiviteit: Sjorren, zeker?  
- Favoriete scoutseten: Hete bliksem  
- Als ik een BV was dan was ik: Ingvar Kamprad van den Ikea want ook die 

kan kéigoed bouwen!!  
- Ik heb een oogje op: Tinne Oltmans 
- Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: In de bib grondig 

aan het studeren 
- Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: Dat ik een Ghost 

rocker was 
- Als ik de lotto won dan: Zou ik de nationale loterij kopen  
- Levensmotto: Liever 1 Ikki in de hand dan 10 in de lucht 
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- Naam: Pepijn 
- Geboortedatum: de lente van ‘96 
- Totem: Furby-Oranje Blijmoedige Springbok 
- Aantal jaar leiding: 3 jaar leiding, 2 jaar groepsleiding 
- Studies: Voorlopig geen meer, ik heb al zo een papiertje! 
- Hobby's: Buiten de scouts een beetje knutselen in en rond het huis 
- Huisdieren: Gelukkig geen ongedierte 
- Idool: Baden Powell uiteraard 
- Lievelingsscoutsactiviteit: alles behalve ‘den opkuis’ 
- Favoriete scoutseten: Heten bliksem 
- Als ik een BV was dan was ik: Een besloten vennootschap ha-ha-ha 
- Ik heb een oogje op: jou (by Paul Severs & Dina Rodrigues) 
- Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: Dromenland 
- Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: elke dag 

verjaardagstaart 
- Als ik de lotto won dan: Zou ik alles laten inruilen voor munten, in een 

geldpakhuis steken, om vervolgens er in te zwemmen zoals oom Dagobert 
- Levensmotto: Als je er niet vrolijk van wordt, moet je het niet doen 
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- Naam: Margo 
- Geboortedatum: 16 augustus 1996 
- Totem: Zelfbewuste Maki 
- Aantal jaar leiding: 4 
- Studies: Toegepaste Taalkunde Spaans-Engels 
- Hobby's: Scouts en dansen  
- Huisdieren: Twee katten 
- Idool: Beyoncé  
- Lievelingsscoutsactiviteit: Guerilla-dropping 
- Favoriete scoutseten: BBQ 
- Als ik een BV was dan was ik: Jeroen Meus 
- Ik heb een oogje op: Ryan Gosling 
- Als ik niet op de scouts ben kan je me steeds hier vinden: In het zonnetje 
- Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: Dat ik nog een 

jaartje bij de givers mag zitten  
- Als ik de lotto won dan: Kocht ik een huis in Italië met een grote pizzaoven 
- Levensmotto: Pizza all day, every day 
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- Naam: Anna 
- Geboortedatum: 6 november 1996 
- Totem: Opmerkzame Zwaan 
- Aantal jaar leiding: 3 
- Studies: Event- en Projectmanagement 
- Hobby's: Scouts (logisch) en lopen 
- Huisdieren: Een kat, Elvis 
- Idool: Mijn mama 
- Lievelingsscoutsactiviteit: Guerilla-dropping 
- Favoriete scoutseten: Hete bliksem 
- Als ik een BV was dan was ik: Een actrice uit Thuis 
- Ik heb een oogje op: Dat ga ik niet zeggen hihi 
- Als ik niet op de scouts ben, kan je me steeds hier vinden: Mijn werk in 

Brussel 
- Als ik een wens mocht doen dan wenste ik het volgende: Wereldvrede  
- Als ik de lotto won dan: zou ik heel veel reizen 
- Levensmotto: het leven is als een frikandel, je moet het zelf speciaal maken 
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