Sloeber 2020-2021

Semester 1 & 2

Welkom terug ouders & leden!
“ ’t Zal wel zijn‼” is het eerste wat we tegen jullie zeggen dit
jaar! Zet jullie schrap voor alweer een fantastisch
scoutsjaar!! We hopen allen enorm dat dit scoutsjaar
opnieuw zo normaal als mogelijk kan verlopen en dat we
natuurlijk ook alle leuke activiteiten die we gepland hebben,
kunnen laten doorgaan!
Nog enkele praktische info om alles vlot te laten verlopen:
•
•
•
•
•

Vergaderingen van kapoenen en welpen telkens
van 13u30 tot 16u30
Vergaderingen van (jong)verkenners telkens van
14u30 tot 17u30.
De (jong)verkenners en ouders moeten een
mondmasker dragen als ze naar de scouts komen.
De (jong)verkenners komen zo veel als mogelijk
met de fiets
Indien uw dochter/zoon zich niet goed voelt blijft
hij/zij thuis

Enkele belangrijke data om nu reeds te noteren in jullie agenda:
- Vriendjesdag 4 oktober: Alle leden zijn welkom met hun vriend of vriendin op de
scoutsterreinen om een leuke namiddag te beleven.
- Dag van de jeugdbeweging 23 oktober: Iedereen mag naar school mét uniform aan!
- Sleep-in 13-14 november: De leden mogen voor één keer overnachten in de scoutslokalen.
- Sinterklaas in de scouts 6 december: Sinterklaas komt op bezoek voor al onze flinke leden…
- Kerstmarkt op 12 december: Een jaarlijks uitstapje voor groot en klein. Ook hier volgt info
nog per brief. !! Nog ONZEKER of dit zal doorgaan.
- Weekenddata 19-21 februari: We gaan op weekend!!
- Scoutsepot 27 maart: Iedereen, groot en klein, moet dan bij Scouts Stasegem zijn voor ons
eetfestijn!!
- Kampdata:
Kapoenen en welpen van 14-21 juli
Jojo’s en verkenners van 11-21 juli

Beste ouders,
Hoera!!
Jouw zoon/dochter komt binnenkort naar de scouts en daar zijn wij heel erg blij om!
Wanneer het lidgeld betaald is, is de inschrijving definitief voor uw zoon/dochter. Het lidgeld voor 1
jaar bedraagt €50 (€45 voor het tweede kind, €40 voor het derde...) over te schrijven naar BE78 8508
6947 8086 + vermelding naam van het kind. Dit inschrijvingsgeld kan deels teruggevorderd worden via
uw mutualiteit.
Binnen dit inschrijvingsgeld bevindt zich: ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Het
grootste deel van het inschrijvingsgeld gaat naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. Op die manier is ieder
kind optimaal verzekerd. Ieder lichamelijk incident die zich voordoet tijdens of op weg naar onze Scouts
behoort tot deze verzekering. Verder zijn vanaf dit jaar ook de vieruurtjes en kleine activiteiten in het
lidgeld inbegrepen. Uw kind dient dus GEEN 50 centje meer mee te nemen naar de vergadering.
Een nieuw jaar betekent dit jaar meer dan ooit heel wat veranderingen. Wat is er nu veranderd binnen
Scouts Stasegem? Eerst en vooral gaan wij het jaar van start met maar liefst 4 nieuwe gemotiveerde
leiders: Lieke, Maarten, Warre en Michiel. Wij zullen gedurende het komende jaar ons beste beentje
voorzetten om met een leidingsploeg van 17 personen uw zoon/dochter iedere zondag een leuke
namiddag te laten beleven. Verder is er ook een kleine aanpassing gebeurd aan de scoutsuren. Vanaf
nu gaan de vergaderingen van kapoenen en welpen door van 13u30 tot 16u30 en die van
(jong)verkenners van 14u30 tot 17u30.
Wat staat er binnenkort op de planning?
•

20 september: Startdag
Van 13u30-16u30 voor kapoenen en welpen
Van 14u30-17u30 voor jongverkenners en verkenners

Dit is een dag waarbij alle leden voor het eerst kennismaken met elkaar binnen hun tak en met hun
leiding. Tijdens deze eerste namiddag spelen we tal van spelletjes om elkaar op een leuke manier beter
te leren kennen. Afspraak op het scoutsterrein dus!
•

27 september: Overgang
Van 10u-17u voor IEDEREEN.
Let wel: kapoenen en welpen spreken af op het scoutsterrein.
Jongverkenners en verkenners spreken af aan de vijver.

Dit is de dag waarbij we officieel met z’n allen overstappen naar het nieuwe scoutsjaar. We krijgen het
nieuwe jaarkenteken en houden een korte bezinning over wat dit thema nu precies inhoudt. In de
voormiddag spelen we spelletjes per bubbel. ’s Middags eten we samen gezellig onze PICKNICK op en
luisteren we naar het jaarlied. In de namiddag gaat iedere groep zijn eigen weg om het jaar goed in te
zetten met allerlei fantastische spelletjes.
Een stevige scoutslinker,
De voltallige leiding van scouts Stasegem

Groepsleiding:

Ade Braem

0473/22 64 15
ade.braem@hotmail.com
Keizersstraat 27 8530 Harelbeke

Febe Wostijn

0472/40 41 27
febewostijn@hotmail.com
Vlaanderenlaan 74 8530 Harelbeke

Kapoenen

Maarten Geenens
(Takverantwoordelijke)

Ade Braem

Matisse Laevens

0473 22 64 15

0470 91 75 24

0493 82 57 46

Hanne Vandebuerie

Michiel Balcaen

0471 34 45 64

0483 48 50 47

20 september: Startdag (13u30-16u30)
27 september: Overgang (10u-17u à picknick meebrengen)
4 oktober: Vriendjesdag
11 oktober: Het grote wie is wie spel
18 oktober: Het grote waar is Maarten spel
25 oktober: Het grote Stasegemdorpspel
1 november: Geen scouts wegens Allerheiligen
8 november: Het grote vlaggenroofspel
13 november – 14 november: Sleep-in (info volgt)
22 november: Het grote dierenspel
29 november: Het grote krijtspel
6 december: Sinterklaas op bezoek!
12 december: Zaterdag KERSTMARKT (info volgt)
20 december – 3 januari: GEEN SCOUTS wegens kerstvakantie en examens leiding
10 januari: Het grote mister en misses kapoenenspel
17 januari: Het grote winnaarsspel
24 januari: Het grote ladderspel
31 januari: Het grote je wordt niet vuil spel
7 februari: Het grote rollenspel
14 februari: Het grote liefdesspel
19-21 februari: WEEKEND (info volgt)
28 februari: Het grote late kerstmisspel
7 maart: Het grote vaartbosspel
13-14 maart: Gouwactiviteit
21 maart: Het grote achtervolgingsspel
28 maart: Geen Scouts wegens Scoutsepot dag ervoor
3 april: Het grote het is bijna pasenspel (let op dit is een zaterdag!)
11 april: Het grote eierspel

18 april: Het grote waterspel
25 april: Het grote verfspel
2 mei: Zwemmen (info volgt)
8 mei: Morgen moedertjesdag! (let op dit is een zaterdag!)
16 mei: Het grootste scoutsspel + kampinschrijving
23 mei: Het grote kampvoorbereidingsspel + kampinschrijving

Welpen
Aron Dhondt
(Takverantwoordelijke)

Marthe Vandekerkhove

Febe Wostijn

0489527550

0470056519

0472404127

Ruben Geenens

Lieke Deleu

0493599622

0468282229

20 september: Startdag (13u30-16u30)
27 september: Overgang (10u-17u à picknick meebrengen)
4 oktober: Vriendjesdag
11 oktober: Stratego
18 oktober: Flumbuzzen
25 oktober: Pré-Halloweenactiviteit
1 november: Geen scouts wegens Allerheiligen
8 november: SOS Aron
13 november – 14 november: Sleep-in (info volgt)
22 november: Das grobe knackwurst and sauerkrautspiel
29 november: Olympische winterspelen
6 december: Sinterklaas op bezoek!
12 december: Zaterdag KERSTMARKT (info volgt)
20 december – 3 januari: GEEN SCOUTS wegens kerstvakantie en examens leiding
10 januari: Rubenson Crusoe
17 januari: Het grote Escape spel
23 januari: Febe’s cinema (let op dit is een zaterdag!)
31 januari: Zeepkistenrace
7 februari: Vlaggenroof
14 februari: Marthe’s love island
19-21 februari: WEEKEND (info volgt)
28 februari: Highlandgames
7 maart: Filmpje scoutsepot
13-14 maart: Gouwactiviteit
20 maart: Casino-avond (let op dit is een zaterdag!)
27 maart: Scoutsepot
3 april: Paasvergadering (let op dit is een zaterdag!)
11 april: Paratocht

18 april: Ronde van Stasegem
25 april: We zingen een Lieke
2 mei: Zwemmen (info volgt)
8 mei: We ♡ mama (let op dit is een zaterdag!)
16 mei: Drugsspel + kampinschrijving
23 mei: Waterspelletjes + kampinschrijving

WIJ ZIEN HET SCOUTSJAAR ALVAST SUPPEEEERRRRRHARDDDD ZITTEN‼
HOPELIJK JULLIE OOK!

XXXX DE WELPENLEIDING

Jongverkenners

Arden Dhondt (Takverantwoordelijke)

Michelle Derveaux

0489 32 52 73

0472 5411 60

Jari Desmedt: 32 468 31 70 78

Warre Braem: 0491 63 64 75

20 september: Startdag (14u30-17u30)
27 september: Overgang (10u-17u à picknick meebrengen)
4 oktober: Vriendjesdag
11 oktober: Het middelmatige maar tof baron spel
18 oktober: Waar is Michelle
25 oktober: Amahoellah boelahh poepoelah
1 november: Geen scouts wegens Allerheiligen
8 november: Verjaardag Jari
13 november – 14 november: Sleep-in (info volgt)
22 november: Battle royal
29 november: Bob de kleine bouwer
6 december: Sinterklaas op bezoek!
12 december: Zaterdag KERSTMARKT (info volgt)
20 december – 3 januari: GEEN SCOUTS wegens kerstvakantie en examens leiding
10 januari: Paratocht
17 januari: Das grote sauerkraut und Wursten spiel
24 januari: Durf jij het aan ?!
31 januari: Ruiltocht met twist
7 februari: Pictionary
14 februari: Harde pleinspelen
19-21 februari: WEEKEND (info volgt)
28 februari: Waterpong met dubbele twist
7 maart: Oorlog met de chiro
13-14 maart: Gouwactiviteit
21 maart: Jagerbol indoor
28 maart: Geen Scouts wegens Scoutsepot dag ervoor
3 april: PASEN (let op dit is een zaterdag!)
11 april: Eiertocht

18 april: Boerevoetbal
25 april: Vlottentocht
2 mei: Zwemmen (info volgt)
8 mei: Moederdag (let op dit is een zaterdag!)
16 mei: Waterspellen + kampinschrijving
23 mei: Waterspellen + kampinschrijving

Verkenners

Anne Braem

Febe Adams

(Takverantwoordelijke)

0495 76 77 42
0470 11 43 78
Anne.braem@icloud.com

Febe.adams200@gmail.com

Michiel Vulsteke
0479 12 94 38

20 september: Startdag (14u30-17u30)
27 september: Overgang (10u-17u à picknick meebrengen)
4 oktober: Franciscus van Assisi
11 oktober: 284ste dag van het jaar
18 oktober: De slag om de Ijzer
25 oktober: Keizer Karel V doet kroonafstand
1 november: Geen scouts wegens Allerheiligen
8 november: Donald trump wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen
13 november – 14 november: Sleep-in (info volgt)
22 november: De noodkreet SOS wordt ingevoerd
29 november: Sint Pannekoek
6 december: Sinterklaas op bezoek!
12 december: Zaterdag KERSTMARKT (info volgt)
20 december – 3 januari: GEEN SCOUTS wegens kerstvakantie en examens leiding
10 januari: Eerste stip ban Kuifje
17 januari: Laagste minimumtemperatuur -14,7 graden
24 januari: De grootste goudvondst in California
31 januari: De eerste Mac Donalds in Rusland wordt geopend
7 februari: Paus Pius IX
14 februari: Date meenemen!!!!
19-21 februari: WEEKEND (info volgt)
28 februari: De Marka is geschiedenis
7 maart: BBC nieuws in kleur
13-14 maart: Gouwactiviteit
21 maart: Twitter wordt opgericht
28 maart: Geen Scouts wegens Scoutsepot dag ervoor
3 april: Toerist in eigen land. (let op dit is een zaterdag!)
11 april: Mislukte moord op duitste studentenleider

18 april: Onafhankelijkheidsdag Zimabwe
25 april: Bevrijding van Italië
2 mei: Zwemmen (info volgt)
8 mei: Meuske naadoen (let op dit is een zaterdag!)
16 mei: Waterspelletjes + kampinschrijving
23 mei: Laatste keer scouts + kampinschrijving

