Scouts Laken –
Ruusbroec
B1206G

Shelter
Eind september – begin oktober

Voorwoordje groepsleiding
Dag liefste leden, beste ouders en andere sympathisanten
Terwijl we nog even nagenieten van het schitterende scoutskamp, loopt de zomer op z’n einde
en is het schooljaar alweer gestart. Nu ja, ook goed, toch? Dat betekent namelijk ook dat de
scouts weldra opnieuw begint. Net zoals andere jaren belooft het weer een topjaar te worden.
En toch is het dit jaar een tikkeltje anders. Wie vieren namelijk 35 jaar Scouts (Laken)Ruusbroec. Wauw, bestaan we zo lang al? Gek, toch? In die 35 jaar is er al veel veranderd: we
zijn een naamswijziging ondergaan (oorspronkelijk was het gewoon ‘Scouts Ruusbroec’), we
zijn heel groot geweest, en we zijn ook heel klein geweest, we hebben ons aangesloten bij
District Brussel, hebben nieuwe lokalen gekregen. Onze scouts heeft al heeel wat
verschillende leden en leiding gekend. Leuk weetje: ondertussen zijn er zelfs al scoutsbaby’s
(jeweetwel, kinderen van een leidingskoppel) lid in onze scouts. Anderzijds zijn er ook heel
wat zaken hetzelfde gebleven. We blijven plezier maken en het avontuur opzoeken. Samen
dingen beleven en uitsteken die we nergens anders zouden doen. We spreken elkaar nog
steeds aan met totems en steken jaarlijks een groot kampvuur aan. We gaan nog steeds op
weekends, kampen en (trek)tochten. Elk jaar organiseren we een groepsfeest en we kunnen
je verzekeren dat er al heel wat thema’s zijn gepasseerd. Belangrijker is dat we nog steeds ons
doodlachen, iedereen welkom heten en ons te pletter amuseren. (Weet jij nog iets wat dit
lijstje zeker moet aanvullen? Stuur ons dan zeker een mailtje)
We hebben enorm veel zin om met iedereen (leden, ouders, leiding, STAM, oma’s en opa’s,
vrienden en iedereen die een band heeft met onze scouts) er een bangelijk feestjaar van te
maken.
Domper op de feestvreugde is het afscheid van enkele bekende gezichten in onze scouts.
Zebra (Camille), Orang-Oetan (Britt) en Chinchilla (Ivo) beginnen elk aan een ander, nieuw
avontuur. Zoals jullie misschien wel weten, zijn ze altijd erg welkom, dus niet getreurd: we zijn
er rotsvast van overtuigd dat we hen nog vaak zullen zien rondlopen op de scouts.
Ook Spitsvogel (Nausika) zegt jullie even vaarwel. Zij vertrekt voor een semester op Erasmus
naar Praag. Tegelijkertijd is dit ook goed nieuws: Moeflon komt namelijk het eerste semester
terug om samen met jullie zich rot te amuseren. In januari vertrekt hij opnieuw naar het
buitenland, en wisselen ze elkaar dan af.
De leidingploeg staat alvast te trappelen van ongeduld om aan het nieuwe scoutsjaar te
kunnen beginnen. De planning is in de maak en de nodige voorbereidingen worden getroffen
om er opnieuw een geweldig jaar van te maken. We kijken ernaar uit om samen met jullie het
jaar af te trappen met onze jaarlijkse overgang, gevolgd door een schitterende STARTDAG.
In deze shelter vinden jullie alvast de vergaderingen tot midden oktober. De verdere kalender
voor het eerste semester zal eind september verschijnen. De kalender van het tweede
semester verschijnt in januari.
Neem zeker ook eens een kijkje op onze (vernieuwde) website. Als jullie vragen hebben, is de
kans groot dat je daar een antwoord vindt, en anders mag je ons altijd een mailtje sturen of
een belletje geven.
Hopelijk zien we jullie in groten getale dit semester, want we hebben jullie allemaal ENORM
gemist en hebben KEIVEEL zin in het nieuwe scoutsjaar.
Scouts Ruusbroec,
Steeds paraat in woord en daad!

Groetjes
Uitbundige Macao (Thomas)
Trotse Mustang (Pepijn)
Wispelturige Spitsvogel (Nausika)
Groepsleiding Scouts Laken-Ruusbroec
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Belangrijke info en nieuwtjes
Inschrijving scoutsjaar 2019-2020
Leden die al lid waren:
Jullie mogen zich inschrijven via dit inschrijvingsformulier Scoutsjaar 2019-2020.
Zodra het inschrijvingsgeld opnieuw betaald is, zijn jullie weer officieel een deel van
de scouts. Het inschrijvingsgeld bedraagt nog steeds 40EUR en mag gestort worden
op rekeningnummer BE55 7330 3816 1244 met als mededeling: “Inschrijving scouts
2019-2020 - Naam lid”.
Nieuwe leden:
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via het formulier dat op de scoutssite
staat: https://scoutslaken-ruusbroec.be/inschrijven (beetje naar onder scrollen).

Bestellingen
Vanaf heden kan het uniform enkel nog online besteld worden via Bestellingen. Bestellingen
kunnen geplaatst worden t.e.m. de inschrijving (12/10). Het is niet meer mogelijk om op een
vergadering zelf een hemd aan te kopen.
Wel houden we nog steeds een inschrijvings- en bestelmoment. Dit is de enige gelegenheid
om rechtstreeks bij de leiding een uniform te bestellen of uw kind in te schrijven. Dit zal
doorgaan op zaterdag 12 oktober tussen 13u en 14u. U kan dan langskomen op de scouts om
hemden te passen, kentekens te kopen, bestellingen te plaatsen en uw ketten in te schrijven.
T-shirts
Yes, er zijn nieuwe Scouts Laken-Ruusbroec T-shirts in de maak. Meer info volgt!

Communicatie
De communicatie zal nog steeds hoofdzakelijk via mail verlopen. Uiteraard blijven wij ook ten
alle tijde bereikbaar via gsm. De website en facebookpagina worden geregeld geüpdatet, dus
houd deze zeker ook in de gaten. Het is mogelijk dat er voor dringende zaken een smsje of
een whatsapp gestuurd zal worden. Gelieve jullie telefoonnummers en mailadressen door te
geven indien dit nog niet gebeurd is.
Shelter
Vanaf dit jaar zal alle informatie die te vinden was in de shelter te raadplegen zijn onder het
tabblad Shelter. Je kan hier vinden hoe je je uniform in orde moet brengen, enkele
afspraken, de wetteksten…
In de shelter (het boekje) zullen vanaf nu enkel nog de planning, contactgegevens,
belangrijke info en nieuwtjes verschijnen. De shelter zal nog steeds een aantal keer per jaar
via mail worden doorgestuurd.

35 jaar Scouts Laken-Ruusbroec
Dit scoutsjaar vieren we het 35-jarige bestaan van Scouts Laken-Ruusbroec. Meer informatie
volgt nog, maar we zijn van plan er een heus feestjaar van te maken! Als je zelf een ideetje
hebt hoe we onze verjaardag kunnen vieren, mag je ons dat altijd laten weten.

Jaarthema
Ben jij scoutmoedig?

We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.
Met een jaarthema als Scoutmoedig kiezen we dit jaar voor avontuur. We gaan de uitdaging
aan, durven springen en nemen het risico. Want door risico’s te nemen, trainen we onze
durfspier.
We lukken,
we mislukken,
we vallen
en we gaan weer door.
We tellen niet de successen, maar het enthousiasme.
Op Verkenning
Scouts gaan graag op verkenning. En onderweg naar een nieuw avontuur kan je een blauwe
plek oplopen. Dat is waar scouting voor staat: een plek waar je mag vallen en anderen je
helpen opstaan. Waar mislukken niet falen is, maar een nieuwe ervaring betekent. Een
leerkans.
Scoutsspelen zitten vol risico. Verantwoord risico. Zo leer je gevaar inschatten en je grenzen
ontdekken. Door te verdwalen, ontdek je nieuwe wegen en nieuwe plekken. De sterren stellen
ons gerust. En op de top van de berg kan je verder zien.
Maar het hoeft niet ver te zijn. Een jonggiver die in zijn beste Frans vraagt of hij zijn drinkbus
mag vullen bij Madame of Monsieur. Samen met de kapoenen op weg in het donker. Of de
akaqueeste naar het absolute middelpunt van jouw gemeente.
Durf!
Durf! En durf toegeven dat je niet durft. Ook dat vraagt moed. En wat voor de één spannend
is, is voor de ander een fluitje van een cent. Anders jezelf durven zijn, is moeilijker dan zwijgen
en altijd meedoen. Samen een uitdaging aangaan met respect voor iedereen, ook dat is
scoutmoedig.
Een moedige scout durft ook vragen stellen. Is het overgangsritueel traditie of kies je bewust?
En moét die bak bier elke groepsraad bovengehaald worden? Niet zomaar marshmellows
smelten boven een vuurtje bij de kapoenen, maar om veilig kennis te maken met vuur. Geen
onmogelijke en vettige totemproef, maar erkenning krijgen en gezien worden voor al je
talenten.
Wie zijn we?!
Scoutmoedig zijn, betekent ook tonen wie we zijn: Scouts en Gidsen, trots op ons uniform en
waar we voor staan. We zijn zichtbaar in onze eigen buurt, durven onze mond opendoen en

een standpunt innemen. Maar we durven ook luisteren naar ouders en buurtbewoners: zowel
naar hun bezorgdheden als hun complimenten.
Soms graag gezien, soms in het midden van de storm. Wie scoutmoedig kiest, blijft sterk
staan.

Dag van de Jeugdbeweging
Op 18 oktober 2019 is het Dag van de Jeugdbeweging. Lees hier meer over waarom, wat en
hoe. We willen natuurlijk ook onze scouts vertegenwoordigen, dus iedereen mag die dag zijn
uniform aan doen naar school, het werk, ...

Kalender
De planning voor de eerste weken ziet er voor alle takken hetzelfde uit.
Zaterdag 21 september: OVERGANG (14u-18u)
JOEPIE, eindelijk terug scouts! Als je al lid was, is voor jou de eerste vergadering de OVERGANG. Op
deze dag maken we de overgang van het oude scoutsjaar naar het nieuwe scoutsjaar en is het tijd om
afscheid te nemen van je oude tak. Als je naar een hogere tak gaat, moet je bewijzen dat je dat wel
waard bent, zorg dus maar dat je goed voorbereid bent… Je komt ook te weten wie jouw leiding wordt
voor het komende scoutsjaar, spannend hé?
Doe zeker kleren aan die heel vuil mogen worden, want het belooft er stevig aan toe te gaan (maar
ook wel héééél erg leuk natuurlijk). Als je jouw kind met de auto komt ophalen, voorzie dan best enkele
dekentjes of vuilzakken om op te zitten, dat de auto niet al te vuil wordt.
Wij kijken er alvast enorm naar uit jullie terug te zien!

Zaterdag 28 september: STARTDAG (14u-18u)
Na de OVERGANG hebben we.... STARTDAG! Vandaag vindt de eerste vergadering van het nieuwe
scoutsjaar voor nieuwe en oude leden plaats.
Om 14u is er een welkomstwoord door de groepsleiding, waarbij alle leiding nog eens wordt
voorgesteld. Vervolgens staat er een leuke namiddag op het programma, waarbij elke tak zich weer te
pletter zal amuseren.
We kunnen best nog wat groeien als scouts, dus we rekenen op jullie om zoveel mogelijk vrienden en
vriendinnen mee te nemen. IEDEREEN is welkom om eens te komen proberen of de scouts iets voor
hem/haar is. Neem dus zoveel mogelijk mensen mee, want hoe meer zielen, hoe meer vreugde. We
kunnen jullie nu al zeggen dat het een topdag belooft te worden!!!!!

Zaterdag 5 oktober: Nog een PROEFVERGADERING (14u-17u)
Test 1,2, test test... Deze week houden we opnieuw een proefvergadering.
Ieeeeedereen is welkom om samen met ons de boel op stelten te komen zetten en zich rot te
amuseren! Neem dus maar al jullie klasgenoten, vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, broers,
zussen, lieven, buurjongens- en meisjes, ... (kortom: écht iedereen!) mee voor een spetterende
vergadering. Geheel vrijblijvend kunnen ze eens een scoutsvergadering komen proberen en zelf
ervaren hoe leuk de scouts wel niet is. Aarzel dus zeker niet om eventuele geïnteresseerden mee te
nemen.

Zaterdag 12 oktober: Inschrijvings- en bestelmoment (13u-14u) + vergadering (14u-17u)
Inschrijven kan via www.scoutslaken-ruusbroec.be/inschrijven, maar als u nog met enkele vragen zit
OF indien u liever rechtstreeks inschrijft OF u graag eens van een hapje en een drankje geniet omringd
door leuke mensen, kan dit allemaal vandaag tussen 13u en 14u. Ook hemden en scoutstekentjes
kunnen dan gepast en besteld worden! Dit is de enige gelegenheid om rechtstreeks bij de leiding een
uniform te bestellen of uw kind in te schrijven.
Nadien staat er voor de leden weer een fantastische vergadering op het programma van 14u tot 17u.

Contactgegevens
De leidingsploeg van 2019-2020 is alvast bekend. Wie van welke tak leiding wordt, weten wij
ook al. MAAR dat gaan we nog niet verklappen. Zodra de overgang gepasseerd is, geven wij
zo snel mogelijk alle contactgegevens door.
Indien jullie ons tussen nu en de overgang willen bereiken, kan dit via volgende kanalen:
-

scoutsruusbroec@gmail.com

-

Groepsleiding 2019-2020:
o Thomas 'Macao': 0487890695
o Pepijn 'Mustang': 0470544762
o Nausika 'Spitsvogel': 0478042320
e-mail: groepsleiding@scoutsruusbroec.be

