
 

 



Beste scout of gids, Beste ouders, 

Beste liefhebber van Scouts Drongen, 

Hier zit je weer, de eerste of wel dertien-

de  keer  dat  je  een  editie  van mij vol 

spanning in de  hand neemt en mijn eer-

ste zin aandachtig doorneemt. Ik, de 

TIPI, infoboekje van Scouts Drongen, 

handleiding  voor  een vlekkeloos  par-

cours  doorheen een nieuw bosseizoen, 

bewaarder van talrijke cruciale gege-

vens, word elk jaar opnieuw in omloop 

gebracht. Worden alle data en contact-

gegevens 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 voor-

bije jaar mee. Nog voor 25 nieuwe ka-

poenen goed en wel het zwembad  in  

plonsden,  verkochten  ze al appelsienen 

bij de vleet. In totaal verkochten onze 

scoutsers met hun verkooptalent zo’n 

4800 kg appelsienen, als dat niet straf is! 

De Kerstmarkt heeft het dit jaar nog een 

laatste keer moeten laten afweten, dit 

door Corona.  

 

Na twee jaar met pijn in het hart het 

Feestweekend te moeten annuleren, 

vlogen we er dit jaar weer volledig in en 

traden we in de voetsporen van onze 

voorgangers. Entropy, quiz, streekbieren, 

heerlijke stoverij, alles er op en er aan. 

Het jaar sloten we zoals gewoonlijk af 

met onze zomerkampen.  

Met z’n allen verbleven we bijna de volle 

twee maanden in het prachtige Paliseul. 

Daar genoten we van de zon, de natuur 

en vooral ook het mooie gezelschap.  

 

Al bij al was het weer eens een jaar om u 

tegen te zeggen, met stuk voor stuk 

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 Emiel, Wannes, Tuur, Lukas, Jonas, 

Ine, Lotte, Julie, Zarah, Jannes, Siebe, 

Femke, Wout, Emrys en Brent! 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 stel-

len en staan te popelen om jullie jonge  

knapen  elke zaterdagnamiddag  mate-

loos te entertainen! 

Aanschouw de nieuwe leidingsploeg: Ja-

na, Amelia, Amélie, Amanuel, Dries, Flor

-Jan, Luka, Tuur, Wannes, Milan, Elias, 

Kobe, Arne, Marthe, Ralf, Lowiek, Mats, 

Lobke, Benoît, Fanny, Silke, Lucas, Zoë, 

Sanne, Ewoud, Olivia, Lotte DS, Jasper, 

Susan en Elonie. 



Jaarthema: DAS goesting 

Met het jaarthema DAS Goesting kiezen we ervoor om stil 

te staan bij de drijvende kracht achter scouting en achter 

ons eigen engagement. Wat motiveert ons? Waarom ga ik 

naar de scouts? Waarom blijf ik naar de scouts gaan? 

Door hierover na te denken en dit bespreekbaar te ma-

ken, geven we een boost aan onze motivatie. 
 

Zin in Scouting 

Elke scout of gids heeft wel een eigen reden om aan scou-

ting te doen. Misschien werd jij wel lid van de scouts om 

ook in het weekend plezier te maken met je klasgenoten. 

Of wil je graag nieuwe vaardigheden ontwikkelen of jezelf 

beter leren kennen? Alles kan en mag bij de scouts! 

Kiezen voor Scouting 

Kiezen om lid te zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen, is een bewuste keuze. “scouts of 

gids zijn” brengt verwachtingen met zich mee. Met grote en kleine daden zetten scouts 

en gidsen zich in voor zichzelf, elkaar en de wereld. Samen helpen we bij de afwas op 

kamp, troosten we de leden met heimwee of zetten we een financiële actie op voor 

mensen die extra steun nodig hebben.  
 

Scouting doe je samen 

Samen staan we sterker dan alleen. We halen motivatie uit elkaars gezelschap en vrolij-

ken elkaar op wanneer het eens minder gaat. Onze gezamenlijke successen leiden tot 

een hechte band en vormen de motor voor meer. We maken samen werk van een goe-

de groepssfeer, waarin iedereen welkom is. 
 

Scouts als identiteit 

Lid zijn van de scouts is een deel van je identiteit. Je bent lid van een grote groep men-

sen met gezamenlijke waarden en normen. Met ons uniform laten we zien wie we zijn 

en waar we voor staan. Tijdens onze wekelijkse activiteit, op de dag van de jeugdbewe-

ging of tijdens een internationale uitwisseling met een buitenlandse scoutsgroep. 

Scouting is niet zomaar een hobby. Het is een levensstijl. We staan steeds paraat en 

zetten ons beste beentje voor. Scouts en gidsen weten van aanpakken en blijven niet bij 

de pakken neerzitten. Bij de scouts zoeken we naar oplossingen en gaan we samen met 

ons nest, onze patrouille of onze leidingsploeg de grootste uitdagingen aan. Hiervan 

blijven we in ons dagelijks leven de vruchten plukken. Scouting is niet voor even, maar 

voor het leven. DAS Goesting! 



De nieuwe groepsleiding: Elonie, Jasper en Arne 

Ook dit jaar komt er een aanpassing binnen de groepsleiding. Met spijt in het hart ne-

men we afscheid van Jonas, zowel als leiding en als groepsleiding. We willen hem graag 

bedanken voor de geweldige engagement, inzet en invulling van zijn taken. 

Gelukkig is elk einde het begin van iets nieuws: we verwelkomen graag Arne die de 

groepsleiding met veel enthousiasme komt versterken. Samen met Elonie en Jasper 

staat dit drietal paraat om een jaar vol uitdagingen te trotseren. 

Heb je vragen, opmerkingen of problemen? Aarzel zeker niet om ons te contac- 

teren, u kan ons bereiken via het emailadres groepsleiding@scoutsdrongen.be  

of persoonlijk via de gegevens hieronder. 

Elonie Standaert 

0495 63 24 42 

eloniex@gmail.com 

Jasper Dewettinck 

0471 55 59 91 

jasper.dewettinck@gmail.com 

Arne Van der Stede 

0496 85 93 09  

arnevanderstede@gmail.com 



Praktisch 

TERREINEN 

Wij zijn gelegen aan het speelveld in de 

Lage Lakendreef te Drongen.            . 

 

VERGADERINGEN 

Een normale scoutsvergadering op zater-

dagnamiddag loopt van 14u tot 17u bij 

de kapoenen, welpen en woudlopers en 

tot 18u bij oudere takken, tenzij anders 

vermeld in de maandbrief. 

Er wordt van ieder lid verwacht minstens 

6 keer per jaar naar de scouts te komen. 

Kom je minder dan 6 keer per jaar naar 

de scouts, dan kan de groepsleiding be-

slissen om jou uit te schrijven. Op deze 

manier geven we nieuwe, gemotiveerde 

kinderen, die momenteel op de wacht-

lijst staan, een kans om naar de scouts te 

komen  

 

UNIFORM 

Op zaterdag zien we graag iedere scout 

van Drongen vanaf de welpen in onbe-

rispelijk 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 ge-

gaan, ook een helm. Voor de kapoenen 

is  een  scoutsdas  en kisika voldoende.  

Onze  groen-witte  scoutsdassen  zijn te 

verkrijgen op de overgang  voor  9 euro 

of gedurende het jaar bij de takleiding. 

Al het overige is te vinden in de Hopper. 

Wij houden u op de hoogte 

SOCIALE MEDIA                      .    

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 on-

der ‘scoutsdrongen’.               .         

 

MAANDBRIEVEN 

De takleiding houdt jullie via deze maan-

delijkse brief op de hoogte van hun ko-

mende activiteiten, deze wordt digitaal 

bezorgd op het mail adres dat u opgaf bij 

de huisbezoeken. 

Hopper Winkel 

Antwerpsesteenweg 242 

9040 Gent 

09 223 84 42  



Activiteitenkalender en kampdata 

OVERGANG - ZATERDAG 1 OKTOBER 

De laatste week van september sjort en sjouwt de leiding een torenhoge constructie. 

Het is aan uw knaap om die zaterdag veilig, maar vooral met veel plezier, in het zwem-

bad van onze constructie te eindigen na het overwinnen van wiebelende balken, apen-

touwen en akelige ladders. Vanaf dan is hij een ware kapoen, welp, woudloper, jong-

giver, 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 spelen met iedereen. Hierna gaat de effectieve overgang van start. Ver-

dere concrete info zal worden 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 ou-

dercomité 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 9 euro. 

 

APPELSIENSLAG - ZATERDAG 5 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 5 

november. Loop dus niet tevoren naar de winkel om kilo’s appelsienen, doe plots geen 

allergie op voor citrusvruchten maar stel jullie paraat aan de voordeur, want onze leden 

komen eraan met hun beste verkooptrucs. De kapoenen en welpen verkopen groten-

deels in de voormiddag, de oudere takken kunnen de volledige dag hun koopkunsten 

etaleren. 

 

KAMPDATA ZOMER VAN 2023  

Kapoenenkamp  10-14 juli 2023 Jonggiverkamp      23 juli-2 augustus 2023 

Welpenkamp  10-16 juli 2023 Giverkamp  5-18 augustus 2023 

Woudloperkamp   12-20 juli 2023 Jinkamp   N.t.b. door de Jinleiding 

Ouderkamp   7-9 juli 2023  Stamkamp  4-6 augustus 2023 

 

Verder is het ook reeds uitkijken naar volgende activiteiten:  

Ouderdropping 19 november 2022 

Kerstmarkt  17 december 2022 

Feestweekend  17-19 maart 2023 



Word / Blijf lid! 

LIDGELD SCOUTSJAAR 2022-2023 

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 10 oktober 2022. 

 

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. 

HET LEDENBEHEER 

Ook dit scoutsjaar zal Antje de taken van het ledenbeheer op zich nemen en klaarstaan 

voor alle nieuwe en huidige 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 Rogiers 

0474 18 00 54 

ledenbeheer@scoutsdrongen.be 

IBAN: BE31 7370 0708 2255 

Vermeld hierbij steeds de naam van uw kind. 



 

 


