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Beste ouders,
Eindelijk kunnen de vergaderingen terug beginnen. Op zondag 13 september zetten we het
scoutsjaar in met onze startdag.
Iedereen is welkom op de dries
van Sombeke. Hopelijk kunnen
we heel wat leden verwelkomen.
Dit jaar mogen we bij de leidingsploeg 4 (nieuwe) leidsters
verwelkomen: Laura, Jill en
Louise komen over van de givers
en Elena komt ook terug na een
jaar studeren in het buitenland.
Zij staan net als de rest van de
leidingsploeg klaar om er terug
een spetterend scoutsjaar van te
maken.
Helaas moeten we ook afscheid
nemen van een paar leid(st)ers
namelijk Sam, Nele en Ben.
Bedankt voor jullie inzet! Jullie
blijven natuurlijk altijd welkom
op de scouts.

Met Ben vertrekt er ook iemand
van het GRL-team wat dus
ook betekent dat er een nieuwe groepsleiding moest gekozen worden en dit zijn voor het
komende scoutsjaar Floren en
Egon.
Vanaf zondag 20 september zullen de activiteiten altijd doorgaan van 14u-17u. Wat de leden
die dag doen, vindt U terug in
ons activeitenboekje de ‘Lelie’
op de website. We raden aan dit
iedere week op voorhand te bekijken, aangezien het uur af en
toe kan afwijken!! In december
en januari hebben de leden en
de leiding examens, waardoor
de activiteiten tijdelijk doorgaan
op zaterdagavond. Exacte uren
vindt U terug in de lelies.

INSCHRIJVINGEN EN UNIFORM

A

lle inschrijvingen
van de leden gebeuren via de website
www.scoutssombeke.
be. Het inschrijvingsgeld voor het hele
scoutsjaar bedraagt
€40.

website. We vragen
om altijd in uniform
te komen naar de vergaderingen. Dit betekent

voor de jongste takken
(kapoenen en wouters) dat ze altijd een
das dragen en voor de
oudste takken (jonggivers en givers) dat
ze altijd scoutshemd
en das dragen.

Ook de kledij kan
u aankopen op de

BELANGRIJKE DATA

B

ij deze willen we ook al een paar data meegeven die u al in uw agenda kan zetten voor het komende scoutsjaar.

Opgelet: deze data zijn natuurlijk allemaal op voorwaarde dat ze mogen
doorgaan op basis van de op dat moment geldende coronamaatregelen.
Zondag 13 september
Zondag 1 oktober
13-15 november
Zaterdag 5 december
Zondag 6 december
Zaterdag 9 januari
Zaterdag 20 februari
20-21 maart
Zondag 25 april
1-11 juli
20-23 augustus

Startdag
Geen scouts wegens planningsweekend
1e ledenweekend
Start avondvergaderingen
VZW-actie: Sinterklaasontbijt
Winterbar
Ouderavond
2e ledenweekend
Geen scouts wegens planningsweekend
Kamp
Patershol 2021

VZW

D

e VZW is een
groep van leiding,
ouders
en
oud-leiding die alles
wat te maken heeft
met scouts Sombeke
even op een rijtje zet.
Ze werken vooral aan
inzamelacties en plannen werken aan de gein het mailverkeer en
bouwen.
wordt uitgenodigd op
VZW-vergaderingen.
Je kan ook altijd geIedereen is welkom in woon meevolgen via
dit ploegje. Heb je zin de verslagen die na
om evenementen mee elke vergadering worte organiseren of af den doorgestuurd.
en toe eens achter de
bar te staan op Patershol, geef ons dan een
seintje via groepslei- De voornaamste actiding@scoutssombe- viteit van de VZW van
ke.be! Je beland mee de afgelopen jaren is

“den bouw”. De constructie van de nieuwe
gebouwen heeft bloed,
zweet en tranen gekost, maar we mogen
er trots op zijn! Voorlopig loopt de opbouw
van de eerste fase, de
vernieuwing van de
gebouwen, op zijn
einde. In de komende
weken zal gemeente Waasmunster hun
taak vervullen met het
verder aanleggen van
de geplande plantenborder met zitbanken
en de nieuwe fietsenstalling. Fase 2 zal later uitgevoerd worden.

CONTACTEN
Hieronder vindt U de leiding per tak en de contactgegevens van alle
leiding en de groepsleiding.
Kapoenen:
Kostas Van Buynder		
kostas@scoutssombeke.be
Margo Couton 		margo@scoutssombeke.be
Louise Van Cleemput		
louise@scoutssombeke.be
Email :				kapoenen@scoutssombeke.be
Gsm-nummer :		
0472 06 12 78 (Margo)
Wouters:
Arne Smet			arne@scoutssombeke.be
Elena Goossens		elena@scoutssombeke.be
Laura Van Den Broecke
laura@scoutssombeke.be
Email:				wouters@scoutssombeke.be
Gsm-nummer:			
0471 02 57 79 (Arne)
Jong-Givers:
Fien Keymolen
fien@scoutssombeke.be
Jill Roels			jill@scoutssombeke.be
Teon Cleempoel		teon@scoutssombeke.be
Email:				jonggivers@scoutssombeke.be
Gsm-nummer			
0496 39 65 02 (Fien)
Givers:

Mirte Andries			mirte@scoutssombeke.be
Egon De Baere		
egon@scoutssombeke.be
Manou Vanfleteren
manou@scoutssombeke.be
Email:				givers@scoutssombeke.be
Gsm-nummer:			
0478 57 35 63 (Mirte)

Groepsleiding:
Floren De Rop
floren@scoutssombeke.be
Egon De Baere		
egon@scoutssombeke.be
Email:				groepsleiding@scoutssombeke.be
Gsm-nummer			
0487 27 44 84 (Floren)

