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Beste scout en gids,
Beste ouder en sympathisant,
Opgepast, wat u nu met een
schijnbare nonchalance in de handen
neemt, is van dierbaar bezit. Neem
het dus stevig ter hand en het zal uw
gids zijn gedurende het aanstaande
scoutsjaar. Wanneer trekt mijn kleine
kapoen naar het verre noorden? Welke
tenue hoort mijn woudloper alweer
aan te trekken? Gene paniek, u vindt
het hier allemaal terug! Allereerst een
terugblik op afgelopen bosseizoen.
Zoals het hoort: een bosseizoen als
geen ander doch passend binnen
onze tradities. ’s Middags animator
van uw knapen, ‘s avonds organisator
van talrijke evenementen. Daar
vonden
we
steeds
dezelfde
elementen terug: heerlijke drukte,
jolige leute, amicale gezelligheid
en een bedreven organisatie.
De kalender aflopend, beginnen we
bij een wederom vruchtbare editie
van onze welvertrouwde vriend, de
Appelsienslag. Trots op onze ouwe
rot, maar ook fier als een kersverse
moeder
op
de
fonkelnieuwe
Kerstmarkt. Ook het Feestweekend
stelde niet teleur. Op Entropy vlogen
benen in de lucht, de Quiz- en
Streekbierenavond deed geoefende
quizzers gokken terwijl ze de keel
gesmeerd hielden en ’s zondags
smulde men van onze overheerlijke
stoverij. Ook de Givers en Jinners
leerden we de kunst der organisatie
door het bolwerken van een knusse

openluchtcinema en een swingende
bandjesavond. Allemaal te danken
aan een gedreven leidingsploeg,
een ervaren oudercomité en jullie,
een bende leutige sympathisanten!
Het doel van dit jaar? Het
minstens even plezant maken.
Hoewel de ouderen onder ons nog
niet aan vernieuwing toe zijn, doet
er zich een verjonging binnen de
leidingsploeg voor. Met de handen
achter de rug en de borst vooruit
brullen we een welgemeende danku
aan Syméon, Emiel, Stijn en Elias.
Afscheidnemend
van
verstokte
generaals, komt een sectie montere
soldaten
aangemarcheerd.
Het
jaar ’99 is in aantocht en zal
wederom bewijzen dat het deciem
’90 uitstekende leiders aflevert.
Na twee maand herbronnen in
Graide, zijn we er opnieuw klaar voor.
We garanderen jullie kroost uren
ravotplezier en kijken ernaar uit jullie
welkom te heten op onze talrijke
festiviteiten. Tot vandaag of morgen!
Een stevige scoutslinker,
De voltallige leidingsploeg, maar
liefst 37 koppen rijk: Emma, Wannes,
Ine, Simon Van Parys, Lotte Fevery,
Lukas, Valerie, Jonas Bauts, Emile,
Tuur, Susan, Louis, Lotte De Roover,
Loic, Niels, Ines, Sander, Marie,
Tijmen, Jonas Vyncke, Emiel, Antje,
Tinka, Xavier, Ruben De Witte,
Ranie, Senne, Fabio, Ruben Saeys,
Lore, Kyara, Viktor, Simon Danneels,
Wouter, Arthur, Sibren en Alice.

Wouter, Arthur, Sibren en Alice zijn groepsleiding.
Aangenaam!
Elias verlaat na 17 jaar het reilen en zeilen van Scouts Drongen. Hij deed dienst
als ondeugend lid, enthousiaste leider en gedreven groepsleider. We hebben
maar liefst drie vervangers voor hem gezocht. Wouter, Arthur en Alice staan
te popelen om Sibren bij te staan. Met samen 61 scoutsjaren achter de rug,
zijn ze bereid een bende leutige leiders mee op sleeptouw te nemen om samen
uw kroost onvergetelijke zaterdagen te schenken!
Heb je vragen, opmerkingen of problemen? Aarzel dus zeker niet om ons te
contacteren, u kan ons bereiken via het mailadres groepsleiding@scoutsdrongen.be of persoonlijk via de gegevens hieronder. Wij horen ook graag
voorstellen, suggesties of ideeën. Uw mening telt en die is steeds bij ons
welkom.
Sibren Dejaegher
0472 45 35 26
sibren129@hotmail.com

Alice Gheeraert
0478 11 12 64
alicegheeraert@hotmail.com

Arthur Versieck
0496 39 32 66
arthurversieck@hotmail.com

Wouter Willems
0495 77 99 03
wouter.willems06@hotmail.com

Word/ Blijf lid!
LIDGELD SCOUTSJAAR 2018-2019
Het lidgeld voor dit scoutsjaar bedraagt 55 euro per lid. Zodra uw kroost
drie scouts en gidsen telt, bedraagt het lidgeld 50 euro per persoon. Dit
bedrag graag storten voor 11 oktober.
Indien bovenstaand bedrag een probleem zou vormen, neem dan zeker
contact op met de groepsleiding. Samen kunnen we tot een passende
oplossing komen.
U kan het lidgeld betalen via overschrijving op volgend rekeningnummer.

IBAN: BE31 7370 0708 2255
Vermeld hierbij steeds de naam van uw kind.

HET LEDENBEHEER
Vanaf heden neemt Eva Maertens de fakkel der ledenbeheer over van ons
geliefkoosde Kaat. En hoewel Kaat met veel plezier Eva wegwijs maakt
tussen de leden van scouts Drongen, zal dit nauwelijks nodig zijn. Als
voormalig groepsleidster heeft Eva Kapoenen Woudlopers zien worden en
Givers leiding. Ze kent reeds de naam, bijnaam, totemnaam van elke scout
of gids.
Voor vragen over het ledenbeheer stuurt u een mailtje naar
ledenbeheer@scoutsdrongen.be. Inschrijven kan via onze site
www.scoutsdrongen.be onder het tabblad ‘Lid worden’.
Eva Maertens
ledenbeheer@scoutsdrongen.be
0478 64 39 86

Jaarthema: Minder is meer
Wist je dat…
We per jaar per persoon 30 kg voeding weggooien?
België koploper is in de wereld qua lichtvervuiling?
We jaarlijks 400 kg afval per persoon produceren?
Wij geloven dat het anders kan. Dit jaar draait om
minder voedsel weggooien, minder energieverspilling
en minder afval. En vooral, met veel meer bewustzijn,
meer liefde en respect voor de natuur.
Wil je meer te weten komen over ons jaarthema? Surf
dan naar www.scoutsengidsenvlaanderen.be!

Praktisch

Wij houden u op de hoogte

TERREINEN
Wij zijn gelegen aan het speelveld in
de Lage Lakendreef te Drongen.

TAMTAM
We hebben vernomen dat ouders
heel graag op de hoogte zijn van het
reilen en zeilen van onze scouts en
geven dan ook met plezier gehoor
aan deze vraag.

VERGADERINGEN
Een normale scoutsvergadering op
zaterdagnamiddag loopt van 14 u tot
17 u bij de kapoenen en welpen en tot
18 u bij oudere takken, tenzij anders
vermeld in de maandbrief.
UNIFORM
Op zaterdag zien we graag iedere
scout van Drongen vanaf de welpen
in onberispelijk uniform. Dit is iets om
trots op te zijn!
Hiermee bedoelen we het beige
scoutshemd met de nodige kentekens,
onze groen - witte scoutsdas, een
groene broek of rok, een kisika
(fluohesje) en indien er met de fiets
op pad gegaan wordt, ook een helm.
Voor de kapoenen is een scoutsdas
en kisika voldoende.
Onze groen-witte scoutsdassen zijn
te verkrijgen op de overgang voor
7,50 euro of gedurende het jaar bij de
takleiding. Al het overige is te vinden
in de Hopper (scoutsshop) in Gent.
Hopper Winkel Gent
Lange Violettestraat 33
9000 Gent
09 223 84 42

We sturen vanuit de groepsleiding
maandelijks een digitale nieuwsbrief,
de TAMTAM met de komende
activiteiten en gebeurtenissen. Wil je
deze graag ontvangen? Schrijf je dan
snel in via onze website.
Handige info is terug te vinden op
onze website: www.scoutsdrongen.
be. Iets minder nuttig, maar zeker
de moeite waard: de collectie foto’s,
het totemarchief of een stukje
geschiedenis van Scouts Drongen.
Heb je onze Facebookpagina al
ontdekt? Via www.facebook.com/
scoutsdrongen houden we jullie op de
hoogte van nieuws en evenementen.
Je kan er onze werking ook bekronen
met zo’n begeerlijke ‘like’! Ook op
Instagram delen we vaak toffe foto’s
en quotes, je kan ons vinden onder
‘scoutsdrongen’.
MAANDBRIEVEN
De takleiding houdt jullie via deze
maandelijkse brief op de hoogte van
hun komende activiteiten, deze wordt
digitaal bezorgd op het mail adres dat
u opgaf bij de huisbezoeken.

Activiteitenkalender en kampdata
OVERGANG - ZATERDAG 29 SEPTEMBER
Het aanvatten van een nieuwe tak, staat bij Scouts Drongen gelijk aan het
trotseren van een heuse constructie. Elke scout of gids sleurt, klautert en sliert
een nieuwe leeftijdsgroep binnen waar hij de komende twee of drie jaar zal
vertoeven. Liefst drijfnat! Haal je agenda en reservekleren al maar boven, want
dit is een niet te missen ‘plechtigheid’.
Om 14u worden alle leden verwacht voor een giga-spel! Vanaf 16u zijn ook
ouders, vrienden en familie welkom. We doen het spiksplinternieuw jaarthema
uit de doeken aan de hand van toneel, dans en muziek! Hierna gaat de effectieve overgang van start. Terwijl jullie staan te juichen en joelen voor jullie kroost, voorziet het fantastische oudercomité jullie van een natje en een
droogje. Dit alles onder een gezellig deuntje. Kortom: de perfecte gelegenheid
om Scouts Drongen en haar leiding in al haar vlijt te leren kennen. Jullie kunnen op deze dag een groen-witte scoutsdas aankopen voor 7,5 euro.
APPELSIENSLAG - ZATERDAG 17 NOVEMBER
Naar jaarlijkse traditie verkopen we ook dit jaar overheerlijke appelsienen in
Drongen en omstreken! De appelsienslag gaat door op 17 november. Loop
dus niet tevoren naar de winkel om kilo’s appelsienen, doe plots geen allergie
op voor citrusvruchten en stel jullie paraat aan de voordeur, want onze leden
komen eraan met hun karren en fietstassen boordevol vitamientjes. De kapoenen en welpen verkopen grotendeels in de voormiddag, de oudere takken
kunnen de volledige dag hun koopkunsten etaleren. Ook dit jaar zullen jullie
de verkoop op de voet kunnen volgen via Facebook.
KAMPDATA ZOMER VAN 2019
Kapoenen
8-12 juli 2019
Welpen
8-14 juli 2019		
Woudlopers 17-25 juli 2019

Jonggivers
Givers		
JIN		

28 juli-7 augustus 2019
10-23 augustus 2019
30 juni-14 juli 2019

Verder is het ook reeds uitkijken naar volgende activiteiten:
Ouderdropping
24 november 2018
Kerstmarkt
15 december 2018
Feestweekend
22-24 maart 2019

