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Beste scout of gids,
Beste liefhebber van Scouts Drongen,
Hier zit je weer, de eerste of wel
dertiende keer dat je een editie
van mij vol spanning in de hand
neemt en mijn eerste zin aandachtig
doorneemt. Ik, de TIPI, infoboekje van
Scouts Drongen, handleiding voor
een vlekkeloos parcours doorheen
een nieuw bosseizoen, bewaarder van
talrijke cruciale gegevens, word elk
jaar opnieuw in omloop gebracht. In
het Drongense verword ik stilaan een
even grote zekerheid als Monique in
de Pallieter of zelfs Mia in de Gloriette.
Worden alle data en contactgegevens
je wat teveel? Dan moet je bij mij
zijn! Eén afspraak: raak me niet kwijt,
want we hebben nog heel wat na te
keuvelen en info te delen. Hier gaan
we! Als bewaarder der gegevens,
geef ik jullie graag de resultaten van
het voorbije jaar mee. Nog voor 25
nieuwe kapoenen goed en wel het
zwembad in plonsden, verkochten
ze al appelsienen bij de vleet. Goed
voor zo’n 2,4 kg vitamine C! Op de
Kerstmarkt zette elke tak zijn meest
culinaire of creatieve talent op de
voorgrond. In het kader van het
jaarthema ‘Minder is meer’ schonken
we de opbrengst van 542 euro aan
CleanUp4Ocean. Een goeie drie
maand later ging ons Feestweekend
van start. Op vrijdag beleefden 1060
jongelieden de avond van hun leven.
’s Anderdaags sloegen in diezelfde
feesttent 480 hersenkwabben de
handen in elkaar. Zondag deed

niet onder in aantallen, want maar
liefst 100 kilogram stoofvlees en
40 duizend frietjes werden toen
gretig verorberd. Om dit alles wat te
verwerken gingen we 52 dagen lang
op retraite in het bevallige Leugnies.
Zeggen woorden jullie toch iets
meer? Dankzij de tomeloze inzet van
de leidingsploeg, was het mogelijk
jullie toffe telgen elke zaterdag te
enthousiasmeren en jullie op talloze
evenementen te verwelkomen. Stuk
voor stuk werden het prachtige
avonden die we nog lang zullen
koesteren. Deze mooie momenten
werden mede mogelijk gemaakt door
enkele vaste waarden die besloten om
dit jaar andere oorden op te zoeken.
Met spijt in het hart nemen we afscheid
van Lore, Susan, Senne, Sibren, Simon,
Kyara, Ines, Xavier, Loic, Niels, Ruben
en Viktor! Bedankt voor de prachtige
jaren vol amusement en toewijding.
Maar niet getreurd, waar de regering
nog niet in slaagde, is Scouts Drongen
alvast wel gelukt. Ons coalitie staat
er! Ze komen zich deze maand
persoonlijk bij jullie thuis voorstellen,
met hun niet echt vernieuwend,
doch ijzersterk programma: jullie
jonge
knapen
elke
zaterdag
mateloos entertainen!
Aanschouw de nieuwe leidingsploeg:
Jannes, Fien, Jasper, Julie, Gerrit, Zarah,
Susan, Yana, Elonie, Simon, Jonas, Ine,
Emile, Lotte, Lukas, Emma, Valerie, Tuur,
Marie, Tijmen, Louis, Antje, Fabio, Emiel,
Tinka, Jonas, Ranie, Lotte, Ruben, Wouter,
Wannes, Alice en Arthur

Wouter, Alice, Wannes en Arthur zijn groepsleiding. 		
Aangenaam!
Onder de stoppende leiding zit ook een groepsleiding van formaat! Met zijn
17 jaar scoutservaring, trotseerde Sibren enthousiast alle takken, werd een
gedreven leiding en slaagde erin de leidingsploeg drie jaar lang mee te nemen
op koers naar scoutswerking op nog hoger niveau. Sibren, laat de mutualiteitspapieren rusten, ze zijn in goede handen dankzij jouw schitterende voorbeeld!
Met Wannes in de startblokken, worden de ondertussen ervaren Alice, Wouter en
Arthur bijgestaan in het sturen en begeleiden van een gemotiveerde leidingsploeg.
Heb je vragen, opmerkingen of problemen? Aarzel zeker niet om ons te contacteren, u kan ons bereiken via het emailadres groepsleiding@scoutsdrongen.be
of persoonlijk via de gegevens hieronder.

Wannes Van Parys
0470 49 32 50
wannes.vanparys@gmail.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 2019-2020
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 vrijdag 12 oktober 2019.
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
Met veel zorg en oog voor bijzondere thuissituaties neemt Eva opnieuw de
taak van ledenbeheer op zich. Voor vragen over hieromtrent 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: Scoutmoedig
In één woord ’Scoutmoedig’ samengevat kiest Scouts
en Gidsen Vlaanderen voor een jaarthema dat uitdaagt. Leden en leiding worden volgend jaar uitgedaagd
te gààn voor avontuur in vele opzichten. Scoutmoedig daagt scouts en gidsen uit om nieuwe wegen te
zoeken, niet énkel langs verre tochten of over hoge
bergen maar ook samen, onderweg met elkaar.
Scoutmoedig zijn is immers niet te verwarren met
roekeloosheid of stoerdoenerij. De kracht van dit thema schuilt precies in het kunnen tonen van angst of
onzekerheid, lef hebben om ongewoon grappig te zijn,
luisteren naar elkaar en het mogen uitdrukken van
een andere smaak, tegendraadse mening of ongezien
talent.
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 wordt gegaan, 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 28 SEPTEMBER
De laatste week van september sjort en sjouwt de leiding een - en dat mag u
letterlijk nemen - torenhoge constructie. Het is aan uw knaap om die zaterdag
veilig, maar vooral met veel plezier, in het zwembad van onze constructie te
eindigen na het overwinnen van wiebelende balken, apentouwen en akelige
ladders. Vanaf dan is hij een ware kapoen, welp, woudloper, jonggiver, giver of
JIN. Hoe ouder de tak, hoe fermer de uitdaging!
Om 14u worden alle leden verwacht voor een spel met alle leden. 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 oudercomité jullie van een natje en een droogje. 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 9 NOVEMBER
Ook dit jaar laden we ons karren en fietstassen boordevol appelsienen om u
aan uw huis te voorzien van een stevige portie vitamientjes. De appelsienslag
gaat door op 9 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 beste verkooptrucs.
De kapoenen en welpen verkopen grotendeels in de voormiddag, de oudere
takken kunnen de volledige dag hun koopkunsten etaleren.
KAMPDATA ZOMER VAN 2020
Kapoenenkamp 6-10 juli 2020
Welpenkamp
6-12 juli 2020
Woudloperkamp 8-16 juli 2020

Jonggiverkamp 19-29 juli 2020
Giverkamp
1-14 augustus 2020
Jinkamp
Begin juli 2020

Verder is het ook reeds uitkijken naar volgende activiteiten:
Ouderdropping
23 november 2019
Kerstmarkt
14 decemeber 2019
Feestweekend
20-22 maart 2020

