Scouts & Gidsen P. Benedictus Wezemaal
‘t Skoeteke Algemeen Deel September-Oktober

Beste leden en ouders,
Exact een maand geleden vertrokken we met z’n allen naar Basse-Bodeux en
beleefden we een fantastisch kamp. Jammer genoeg is dit al lang gedaan, maar het
goede nieuws is dat er bijna een nieuw scoutsjaar begint!
2 september begint de leidingsploeg er weer met zeer veel enthousiasme aan,
hopelijk kijken jullie er even hard naar uit als ons!

Hier volgen al enkele belangrijke

data die je al in je agenda kan zetten:

:
2 september: de eerste scoutsvergadering

22 september: Scouting Lekker Doen (16uur - …)
30 september: Overgang ( 10uur- 17uur)
7 oktober: Oudercafé (17uur)
3 november: wijn- en dessertenavond
17-18 november: Pannenkoekenweekend
2 december: Sinterklaas
21-31 juli: Scoutskamp 2019
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De eerste scoutsvergadering
Zoals elk jaar zal de eerste vergadering doorgaan op de eerste zondag van
september. De vergaderingen gaan elke zondag door van 14 uur tot 17 uur, behalve
wanneer anders wordt vermeld in de takskoetekes, kijk deze dus zeker wekelijks na.
We verwachten dat al de kinderen in uniform naar de scouts komen, voor de
kapoenen en de welpen houdt dit een groene/bruine broek of rok, een groene t-shirt
(groene scouts Wezemaal t-shirt kan bij de leiding gekocht worden) en scouts pull
(elk nieuw lid krijgt er 1 gratis, je kan altijd een nieuwe kopen bij de leiding) in. De
jv’s en givers dragen ook hun scoutshemd.

Scouting Lekker Doen
Na de vorig jarige zeer speciale scouting lekker doen op het marktplein trekken we
dit jaar terug naar ons eigen terrein. We nodigen al onze leden, ouders en
sympathisanten uit om op 22 september vanaf 16 uur zich rot te komen amuseren
op onze zelfgebouwde KERMIS!!
Op deze heuse kermis kan iedereen zich zeker en vast vermaken, maar ook kan er
lekker gegeten en gedronken worden, mis het dus zeker niet!!
Ook vindt vandaag de inschrijving plaats van het scoutsjaar, vergeet dus zeker je
kind niet in te schrijven voor een fantastisch jaar te beleven.
Meer info volgt nog via mail.

Overgang
Dit is niet zomaar een scoutsvergadering, nee, vandaag worden de oudste
kapoenen weer de kleinste van de hoop bij de welpen. De oudste welpen worden
jv’s en de grootste jv’s worden givers. Voor dat ze naar een hogere groep kunnen,
moeten ze zich natuurlijk eerst bewijzen, door allerlei spelletjes en proeven zullen ze
de grotere groep overtuigen dat ze over mogen gaan.
Iedereen welkom, ook de kapoentjes of leden die niet van tak veranderen.
De overgang begint om 10 uur en zal eindigen om 17 uur. Al de kinderen krijgen in
de middag super lekker eten dus vergeet zeker geen eetgerief.
De kinderen die overgaan nemen best reservekledij mee en hebben kleding aan die
ZEKER vuil mogen worden. Kijk zeker ook in je takdeel (of van de tak naar waar je
overgaat) of je iets extra moet meenemen.
!Opgelet, de overgang van jv naar givers en givers naar jins begint al vanaf
zaterdagavond!
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Oudercafé:
Net zoals twee jaar geleden houden de givers dit jaar om de 2 maand een
oudercafe. Dit geeft de mogelijkheid om na de scoutsvergadering rustig iets te
drinken aan de scoutslokalen met leiding en ouders om elkaar wat beter te leren
kennen. Verschillende dranken zullen verkrijgbaar zijn aan schappelijke prijzen, met
deze inkomsten zullen de givers leuke activiteiten kunnen doen op het kamp.
Dit zal voor de eerste keer doorgaan op 7 oktober dit jaar. Kom dus met z’n allen
gezellig iets mee drinken na de scoutsvergadering!

Dag van de Jeugdbeweging
Vrijdag 19 oktober is het weer zo ver, de dag van de jeugdbeweging. Op deze dag
vieren Scouts & Gidsen Vlaanderen en maar liefst 7 andere jeugdbewegingen feest!
Alle kinderen en jongeren vieren op deze dag het bestaan van hun jeugdbeweging.
We tonen deze dag met trots aan de buitenwereld dat wij als kinderen en jongeren
wekelijks samenkomen, gaan kamperen en samen de zotste spelletjes spelen. Het
maakt op deze dag helemaal niet uit of je nu bij de KSJ, KSA, VKSJ, FOS, Chiro of
Scouts zit. Dit maken we dan ook duidelijk door allemaal in ons uniform naar school
te gaan en te tonen dat we trots zijn op onze jeugdbeweging, onze scouts!
Neem allemaal een leuke foto of selfie van jezelf in scoutskleren op school vandaag
en stuur deze door naar de groepsleiding! Als we meer dan 50 leden in uniform te
zien krijgen trakteren wij op pannenkoeken en chocomelk!

Wijn- en dessertenavond
Op zaterdagavond 3 november organiseren de Jins de wijn- en dessertenavond. Zij
nodigen iedereen uit om vanaf 20u te komen genieten van heerlijke zelfgemaakte
dessertjes en te proeven van verscheidene wijntjes en biertjes.

Kamp: BELANGRIJK!
Noteer dit alvast in je agenda. Dit jaar zal het kamp doorgaan van 21 tot 31 juli. De
bezoekdag valt op vrijdag 26 juli. Meer informatie hierover volgt nog!
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Jins te huur --- Jins te huur --- Jins te huur
Na een jaar van afwezigheid zijn ze er terug, de oudste tak van
onze scouts, de toekomstige leiding, de volgende generatie
sterkhouders van Scouts Wezemaal, kortom de Jins.
Naar aloude traditie gaan we ook dit jaar op buitenlands kamp
en zijn we hiervoor op zoek naar fondsen.
Daarom bieden wij onze diensten aan in ruil voor een overeen te
komen aangename vergoeding.

DUS
Heb je een leuke klus, nood aan hulp bij een (familie)feest, zoek je
een babysit of vind je niemand om te werken achter de toog op het
buurtfeest, aarzel dan niet:
Stuur een mailtje naar
jins@scoutswezemaal.be
of bel
Tijs Strumane: 0497/74.81.82
Brecht Oris: 0487/42.78.50
Groetjes, De Jins
Stien, Nina, Tine, Joost, Tijs en Brecht
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Eindnoot
Wanneer je een vraag hebt, iets wilt zeggen of aan iets twijfelt, aarzel dan zeker niet
om dit aan de leiding van je kind mee te delen. Ook kan je altijd terecht bij de
groepsleiding. Zij zijn na de takleiding jullie aanspreekpunt en zullen al jullie vragen
kunnen beantwoorden.

info@scoutswezemaal.be

Zoals eerder vermeld begint elke vergadering om 14 uur en eindigt ze om 17 uur
tenzij dit anders is vermeld in de takskoetekes. Probeer ook altijd zo goed mogelijk in
orde te zijn met je uniform.
En last but not least, geniet er elke zondag weer van en maak zo veeeeeel mogelijk
plezier!!
Voor alle info en het skoeteke surf je naar:

www.scoutswezemaal.be

De meest recente info en foto’s vind je op onze facebookpagina:

www.facebook.com/scoutswezemaal

Het groepsleidingsteam:
Brecht Oris, Tijs Potemans en Marte Saeys
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Leidingsploeg 2018-2019
Kapoenen

Mail: kapoenen@scoutswezemaal.be

Maarten Schoolmeesters T
Thomas Holemans M
Lena Aerts
Indu Bastijns
Charles Crevecoeur
Yorben Jacobs

Donkerstraat 7, 3200 Gelrode
Bitterveldstraat 5, 3200 Aarschot
Pastoor Dergentstraat 30, 3200 Gelrode
Veeliedenstraat 41, 3221 Nieuwrode
Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar
Lozenhoek 15, 3220 Sint-Pieters-Rode

Welpen

Mail: welpen@scoutswezemaal.be

Janne Nijs T
Tade Keymeulen
Jack De Hert
Ineke Vanmeerbeek
Marte Oris
Lukas De Bontridder
Marie Schoolmeesters
Lucas Verleyen

Zandstraat 61, 3221 Nieuwrode
Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar
Park Tremeland 54, 3120 Tremelo
Tussenhagenweg 7, 3111 Wezemaal
Dorpsstraat 27, 3200 Gelrode
Abdijlaan 41, 3111 Wezemaal
Donkerstraat 7, 3200 Gelrode
Diestse Steenweg 58/A, 3200 Aarschot

Jonggivers

Mail: jonggivers@scoutswezemaal.be

Kris Tuerlinckx T
Marjolein Huybens
Baue Olbrechts
Yasmine Hamdaoui
Florian De Samblanx M
Aster Peeters
Miek Meus

Heirbaan 52/A, 3110 Rotselaar
Kraaikant 92, 3221 Nieuwrode
Binnendries 17, 3200 Gelrode
Veeliedenstraat 41, 3221 Nieuwrode
Beatrijslaan 18, 3110 Rotselaar
Kartuizerstraat 19, 3220 Holsbeek
Eektstraat 50, 3111 Wezemaal

Givers

Mail: givers@scoutswezemaal.be

Lucas Cek T
Tijs Potemans GRL
Gilles Crevecoeur
Maarten Vandebeek
Marte Saeys GRL

Kerkweg 8, 3110 Rotselaar
Rillaarsebaan 96, 3200 Gelrode
Beatrijslaan 31, 3110 Rotselaar
Abdijlaan 35, 3111 Wezemaal
Beatrijslaan 78/B, 3110 Rotselaar

Jins

Mail: jins@scoutswezemaal.be

Brecht Oris GRL
Tijs Strumane T

Dorpsstraat 27, 3200 Gelrode
Eektstraat 22 3111 Wezemaal

T = Takleiding
Mail de groepsleiding:

GRL = groepsleiding
info@scoutswezemaal.be

0470/50.99.25
0492/69.79.20
0498/72.13.11
0473/59.08.62
0476/24.27.01
0489/61.51.03

0499/60.59.08
0488/02.74.24
0472/73.46.16
0475/61.26.57
0493/18.00.79
0499/30.07.90
0474/88.90.04
0470/39.69.23

0478/72.14.90
0479/36.13.09
0475/60.41.33
0476/07.74.89
0492/86.96.09
0497/66.49.93
0496/82.12.12

0479/69.33.78
0494/11.50.91
0495/90.99.89
0472/37.08.03
0479/36.57.22

0487/42.78.50
0497/74.81.82
M = Materiaalmeester

