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Beste (toekomstige) scoutsvrienden,
De volgende tekst is vooral bedoeld voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de werking van onze
scoutsgroep en misschien in de toekomst hun kindje(s) bij ons willen inschrijven. Wij, de Scouts en
Gidsen van Ganshoren -in de volksmond ook de Ridders van Sint-Martinus- hebben ook dit jaar weer
een agenda vol spelletjes en plezier om naar uit te kijken. Net zoals vorige jaren krijgen onze ketten
elke zondag (behalve de derde van de maand) een namiddagactiviteit van 14u tot 17u, af en toe een
hele dag activiteit van 10u tot 17u, twee weekends, en in de maand juli... het grootse kamp! Naar
goede gewoonte gaan de twee oudste takken 10 dagen op kamp (meestal vertrek op 18 juli), de
welpen 8 dagen (vertrek op 20 juli) en de kapoenen 5 dagen (vertrek op 23 juli). Deze data kunnen
variëren, zij het slechts lichtjes. In dat geval wordt u natuurlijk geïnformeerd. Verdere uitleg en info
i.v.m. data is terug te vinden in ons tweemaandelijks programmaboekje, de Z!P.
Ook dit jaar steunt onze groep, actiever dan ooit, het behoud van bossen, wouden en alle leven op
aarde. Daarom zijn de papieren inschrijvingsformulieren en Z!P’s verleden tijd. U kan uw kind(eren)
inschrijven op de site. De rest van het jaar kan u alle overige informatie terugvinden op onze site:
www.scoutsganshoren.be. We zijn ook terug te vinden op Facebook op de pagina met naam ‘Scouts
Ganshoren’.
Wat betreft het uniform van de ketten zijn we niet zo veeleisend. De kapoenen hoeven enkel onze
groepsdas te dragen tijdens activiteiten. Van de oudere takken verwachten we wel dat ze een hemd
of scoutspull dragen. Alle mogelijke scoutskleren of insignes voor het hemd kan je aanvragen bij de
leiding of (met uitzondering van de groepsdas) zelf gaan halen in de verschillende Hopper-winkels van
Scouts en Gidsen Vlaanderen (in Leuven, Antwerpen, Aalst, Gent, Hasselt en Harelbeke).
Het lidgeld voor het werkjaar 2018-2019 bedraagt 40 EUR. Het overgrote deel hiervan is de bijdrage
die de groepen zelf per lid moeten betalen aan Scouts en Gidsen Vlaanderen voor de verzekering. Als
ouders het financieel moeilijker hebben, kunnen zij via verschillende wegen vermindering krijgen.[1]
Als u nog met vragen zit, dan mag u gerust mailen naar scoutsganshoren@gmail.com of bellen naar de
groepsleiding: Nina Cabula (0478 82 09 17) en Sam Croux (0471 74 86 98) of een andere leider/leidster
naar keuze.[2]
Hopelijk tot snel!
De leiding
[1] Voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben, bedraagt het lidgeld 10 euro. Daarnaast zijn er nog een
aantal mogelijkheden om de prijs te drukken (voor bijvoorbeeld weekends of kampen). Voor meer info hierover,
spreek gerust de groepsleiding (Nina Cabula of Sam Croux ) aan. Zij helpen u graag verder.
[2] Voor hun telefoonnummers moeten we jullie weer verwijzen naar onze site, of naar de Z!P.

Scouting, een engagement voor kind en ouders
Dit berichtje is bedoeld voor zowel zij die onze scoutsgroep al een tijdje kennen, als zij die vandaag
voor de eerste maal kennis met ons maakten. Onze scouts bestaat al een hele tijd (ondertussen al 78
jaar), en daar zijn we enorm blij mee.
Onze scoutsbende is niet gigantisch, maar dat zien we als een troef: we zijn een groep die stevig
samenhangt, en waar iedereen elkaar leert kennen. Ook met de ouders van onze leden (we noemen
ze ook wel eens ‘ketten’) hopen we op deze manier te kunnen omgaan.
Het is daarom dat we via deze weg graag een warme oproep doen. Hoewel we een eerder kleine
leidingsgroep zijn, zijn we enorm gemotiveerd om er elk jaar het beste van te maken voor alle leden
die we mogen verwelkomen. Toch is een helpend handje af en toe meer dan welkom. We organiseren
doorheen het jaar een aantal kleine en grotere activiteiten (zoals een kerstmarktje, een barbecue …)
waarbij we hopen te kunnen rekenen op jullie steun. Op die manier kunnen we het jaar zowel voor
onszelf als voor jullie vlot en gezellig laten verlopen. Het zijn kleine dingen die soms grote verschillen
kunnen maken: iets klaarmaken voor bij het scoudercafé of de barbecue ...: samen werkt het altijd
beter!
In ieder geval erg bedankt voor jullie aanwezigheid vandaag en hopelijk maken we er samen een
geweldig scoutsjaar van!
Groepsleiding
Nina Cabula: 0478 82 09 17
Sam Croux: 0471 74 86 98
Kapoenenleiding
Nina Cabula: 0478 82 09 17
Eva Gatz: 0470 63 54 46
Nouchka Jacob: 0471 13 95 17
Welpenleiding
Jef Potargent: 0488 54 24 84
Rana Hamzaoui: 0471 23 46 15
Jonggiverleiding
Toumane Badji: 0497 18 72 01
Mehdi Ahidar: 0485 44 03 42
Giverleiding
Louis Masil: 0470 20 54 77
Marie Janssens: 0470 10 79 59
Sam Croux: 0471 74 86 98
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Activiteit 10u-17u
Laatste activiteit
(Stadskriebels,
Spel in en rond lokaal.
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14u-17u + BBQ
boterhammen + MIVB
14-17u
(meer info volgt)
meenemen)
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Alle takken gaan naar zee! We spreken
af in de grote hal van het Noordstation
om 9u30. We zijn terug aan de lokalen
rond 17u30. Vergeet zeker je
boterhammen en MIVB-abonnement
niet!
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Bij vragen: bel naar een leider/leidster van de
betreffende groep, stuur een mailtje of kom eens
langs op scoudercafé!

