www.facebook.com/scoutsdrongen

Beste scout of gids, Beste ouders,
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. Worden
alle data en contactgegevens je wat
teveel? Dan moet je bij mijn 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. Afgelopen scoutsjaar was
een jaar dat we niet snel meer gaan
vergeten. Het begon al met een nieuw
concept voor onze overgang, daarna
werden zo goed als alle weekends
geschrapt en moest er leiding van op
afstand gegeven worden. Kortom, een
scoutsjaar waarin we samen, van
kapoen tot jinner, meer dan ooit
inventief moesten zijn om er toch maar
het beste van te maken.
Voor het tweede jaar op rij waren we
genoodzaakt om ons langverwachte
Feestweekend alweer een jaartje op te
schuiven. Als alternatief heeft de
leiding hun tijd, moeite én liefde
gestoken in overheerlijke bier- en
familiemanden die het gemis van het
feestweekend een beetje konden
verzachten.

Na al die gekke maanden waarin de
leiding, ouders en leden zich in bochten
moesten wringen om zich aan de
maatregelen te houden, was het
eindelijk tijd voor de zomerkampen!
Met z’n allen verbleven we bijna de
volle twee maanden in het prachtige
Monceau en Ardenne en ook de Jin kon
op buitenlands kamp naar Tsjechië.
Ook al was het een tumultueus jaar,
iedereen heeft er veel van bijgeleerd
en dankzij de eindeloze inzet van de
leidingsploeg, was het mogelijk jullie
jonge knapen elke zaterdag te
enthousiasmeren en jullie op talloze
evenementen te verwelkomen. Stuk
voor stuk werden het prachtige
momenten die we nog lang zullen
koesteren. Dit alles kon alleen maar
werkelijkheid worden met de hulp van
enkele vaste waarden die besloten om
dit jaar andere oorden op te zoeken.
Met spijt in het hart nemen we afscheid
van Tijmen, Louis, Emma, Luna en
Emile! Bedankt voor de prachtige jaren
vol amusement en toewijding. Maar
niet getreurd, een nieuwe ploeg staat
al in de gang om zich aan jullie
hoogstpersoonlijk voor te stellen en zij
zullen jullie jonge
knapen
elke
zaterdag mateloos entertainen!
Aanschouw de nieuwe leidingsploeg:
Kobe, Arne, Marthe, Ralf, Lowiek,
Mats, Emrys, Lobke, Wout, Brent,
Benoît, Fanny, Silke, Lucas, Zoë, Sanne,
Ewoud, Siebe, Olivia, Femke, Lotte DS,
Jannes, Jasper, Julie, Zarah, Susan,
Elonie, Ine, Lotte F, Lukas, Wannes,
Tuur, Jonas en Emiel.

Jaarthema: Dromenland in zicht!
Dit jaar varen we mee op een fantastisch
inlevingsschip, op zoek naar ons eigen dromenland.
Zorgeloos op verkenning naar het magische gouden
randje van scouting.
Scouts en gidsen. Speelse durvers en dappere
dromers. Samen brengen we onze fantasie tot leven
en worden grootse dromen plots onvergetelijke
verhalen. Voor iedereen anders, maar nooit ver weg.
Zo roepen we samen of alleen: dromenland in zicht!
Geen droom is te gek, te groot, te vergezocht.
Bedenk wat je als leidingsploeg, tak, groep, scout of
gids wil bereiken. Alles kan. Kleur eens buiten de
lijntjes en laat tradities geen obstakels zijn voor
nieuwe ideeën. Zo kan je beginnen dromen als
individu, maar ook als groep. Luister naar elkaar want
elke droom telt.
Laat dromen niet gewoon dromen blijven.
Werk ernaartoe! Test ideeën uit! Wat is de meest zotte en fantasierijke
manier om jullie droom te laten uitkomen? Probeer het eens! De scouts is een
ideale oefenruimte om te experimenteren.
Fantasie? Meer is meer.
... het brengt je van wolkenkastelen naar wolvenlegers. Het is de choco op
onze kampboterham die alles dat tikkeltje onvergetelijker maakt. Op zoek
naar de magie. Met alledaags materiaal en een beetje inventiviteit gaan de
poorten naar elke fantasiewereld open. Zo wordt elke klassieker een unieke
ervaring, zelfs voor de doorwinterde scout of gids.
Ongeremd knoeien en groeien.
Lerend en fantaserend onze talenten ontdekken. Maar ook grandioos
verliezen en nieuwe vriendschappen verkennen. Zo wordt spel meer dan
spelen alleen. Stap uit je comfortzone en tuimel de fantasiewereld in. Daar
wachten onverwacht wonderlijke avonturen. Al spelend verliezen kinderen
en jongeren zichzelf in een zorgeloze droomwereld.
Verhalen brengen onze eigen ideeën tot leven.
Ze rollen de rode loper uit naar een onbegrensde droom- of fantasiewereld.
We vergroten de inleving nog meer als we samen met de leden nieuwe
verhalen bedenken. En verder dan dat! We vertellen niet enkel verhalen, we
creëren ze!

De nieuwe groepsleiding: Jonas, Elonie en Jasper
Ook dit jaar komt er een aanpassing binnen de groepsleiding. Door de
moeilijke combinatie van studies, stages en de bijkomende taken als
groepsleiding hebben Tuur en Wannes de beslissing gemaakt zich nog een jaar
te willen inzetten als actieve leiding, maar de taak als groepsleiding over te
laten aan anderen. Wij willen jullie voor de geleverde jaren trouwe inzet en
engagement enorm bedanken en staan te springen om jullie spetterende
scoutscarrière af te sluiten met een fantastisch jaar vol amusement.
Gelukkig is elk eind het begin van iets nieuws: we verwelkomen graag Jasper
die de ploeg komt versterken. Samen met Jonas en Elonie staat dit drietal
paraat om een jaar vol uitdagingen te trotseren.
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.

Jasper Dewettinck
0471 55 59 91
jasper.dewettinck@gmail.com

Jonas Bauts
0479 10 38 37
jonas.bauts@outlook.com

Elonie
Standaert
0495 63 24 42
eloniex@gmail.com

Praktisch
TERREINEN
Wij zijn gelegen aan het speelveld in
de Lage Lakendreef te Drongen.
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. (Dit jaar is een
MONDMASKER verplicht vanaf de
woudlopers. Dit om conform te zijn met
de lopende maatregelen omtrent het
Covid-19 virus.)
Onze groen-witte scoutsdassen zijn te
verkrijgen op de overgang voor 7,5
euro of gedurende het jaar bij de
takleiding. Al het overige is te vinden in
de Hopper (scoutsshop) in Gent.
Hopper Winkel Gent
Antwerpsesteenweg 242
9040 Gent
09 223 84 42

Wij houden u op de hoogte
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.
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 site: 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?
Www.facebook.com/scoutsdrongen
houdt 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 2 OKTOBER
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, van kapoen tot jin, verwacht op het scoutsterrein
waar we een groot spel gaan organiseren. Hierna gaat de effectieve overgang
van start. Verder concrete info werd meegedeeld via een mail van de
groepsleiding. Heeft u toch nog vragen? Stel deze gerust tijdens de
huisbezoeken of stuur een mailtje naar de groepsleiding. 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 6 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 6 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 2022
Kapoenenkamp 4-8 juli 2022
Welpenkamp
4-10 juli 2022
Woudloperkamp 20-28 juli 2022

Jonggiverkamp 31 juli -10 augustus 2022
Giverkamp
13 -26 augustus 2022
Jinkamp
3-17 juli 2022

Verder is het ook reeds uitkijken naar volgende activiteiten:
Ouderdropping
20 november 2021
Kerstmarkt
11 december 2021
Feestweekend
18-20 maart 2022

Word/ Blijf lid!
LIDGELD SCOUTSJAAR 2021-2022
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 maandag 11 oktober 2021.
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 spijt in het hart nemen we afscheid van onze rots in de branding. Eva
heeft al die jaren met veel zorg en oog voor detail de taken van het
ledenbeheer op zich genomen. We willen jou niet alleen daarvoor
bedanken, maar evengoed voor de jarenlange inzet die je getoond hebt als
leiding en groepsleiding! Vanaf dit scoutsjaar zal Antje deze taken
overnemen en zal ze klaarstaan voor alle nieuwe en oude leden. Als u met
vragen zit hieromtrent kan u altijd een mailtje sturen naar
ledenbeheer@scoutsdrongen.be . Inschrijven kan via onze site
www.scoutsdrongen.be
onder
het
tabblad
‘Lid
worden’.
Antje Roegiers
ledenbeheer@scoutsdrongen.be
0474 18 00 54

SCOUTS & GIDSEN
SINT-GERULFUS
DRONGEN
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