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Algemeen
Zoals neergeschreven staat op onze site, zijn wij een open scoutsbeweging uit Wondelgem. Dat we open zijn, houdt in dat onze werking
open staat voor iedereen, ongeacht zijn overtuiging, geslacht
of afkomst. Elke zaterdag zorgen een twintigtal enthousiaste
leid(st)ers voor zinvolle en leuke activiteiten voor ongeveer 120
kinderen tussen 6 en 18 jaar.
Deze activiteiten (in scoutsjargon wordt de term ‘vergaderingen’
gebruikt) gaan door in De Zulle, in de Botestraat 98/B001. We beginnen
steeds om 14u00 en sluiten af om 18u00 of 17u30 (november t.e.m.
maart). Wanneer de vergaderingen ergens anders doorgaan of de
uren wijzigen, brengt de leiding jullie daarvan op de hoogte via de
maandbrieven. Dit is een soort kalender voor telkens 1 maand en
wordt steeds verstuurd via mail of post. Ook wordt deze op onze site
geplaatst. De maandbrieven zijn bovendien ook te vinden in onze
lokalen. De vergadering wordt op maat voorzien voor de verschillende
leeftijdsgroepen: bevers, (6 - 7 jaar), welpen (7-9 jaar), wolven (9-12
jaar), jonggivers (12-15 jaar) en verkenners/seniors (15-18 jaar).
Al onze vergaderingen worden gegeven in perfect uniform! Dit wil
zeggen: bottinnen, grijze kousen, blauwe katoenen uniformbroek,
scouts-T-shirt, scoutshemd en scoutsdas. Hier hechten wij veel belang aan! Bijna elke zaterdag is er voor of na de vergadering de mogelijkheid om scoutskledij aan te kopen in ons winkeltje. Dit winkeltje
kan je boven in onze lokalen bij de bar terugvinden. Wanneer je niet
alles bij ons kan vinden, kan je ook steeds terecht bij de FOS Shop
(Kortrijksesteenweg 639 – 9000 Gent).
Elke zaterdag, wanneer de vergadering doorgaat op het lokaal, stellen
wij graag onze bar in ons lokaal open voor jou. Bij het afhalen van je
jonge Tortel, kan je gerust eentje drinken voor- of achteraf.
Het inschrijvingsgeld voor een scoutsjaar bedraagt € 65. Van dit
bedrag wordt € 15 gebruikt voor het vieruurtje dat je
Tortel iedere vergadering krijgt. Dit bestaat uit een koek of
stuk fruit en een drankje. Indien je meerdere kinderen
binnen de Tortels hebt, krijg je korting.
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Aantal kinderen

Lidgeld

Betaling 4-uurtje

Totaal

1

€ 50

1 x € 15

€ 65

2

€ 50 + € 45

2 x € 15

€ 125

3

€ 50 + € 45 + € 40

3 x € 15

€ 180

4

€ 50 + € 45 + € 40 + € 40

4 x € 15

€ 235

Gelieve het toepasbare bedrag te storten na 01/09/2019 en voor
12/11/2019 op ons het rekeningnummer: BE24 0017 7024 4138 met
als mededeling: de volledige “NAAM” van je Tortel en “LIDGELD +
4UURTJE”.
Verder wordt er nog inschrijvingsgeld gevraagd voor kampen
((A)PL-weekend, paaskamp en groot kamp). We proberen
vergaderingen die extra kosten met zich meebrengen zo veel
mogelijk te beperken. Meer informatie over wat een scoutsjaar kost,
kan je altijd terugvinden op onze site.
Elk jaar organiseren we twee eetfestijnen, een sneukeltoer en een
geldinzamelactie. De opbrengst van deze activiteiten gaat naar de
aanschaf van nieuw materiaal, om zo onze werking stelselmatig te
kunnen verbeteren. Denk maar aan het materiaal om op kamp te
gaan, te spelen, onze lokalen in te richten…
We willen nog eens extra benadrukken dat we binnen onze scouts 2
rekeningnummers hebben.
BE24 0017 7024 4138
Deze dient voor: lidgeld, vieruurtje, kampen…
BE85 2900 2353 0706
Deze dient voor: Sneukeltour, eetfestijnen…
Bij iedere betalende activiteit wordt steeds duidelijk vermeld op welk
rekeningnummer je moet storten. Let hier op aub.

www.tortels.be

-3-

Belangrijke data

7 september

Overgang (niet voor de nieuwe leden)

14 september

Start van het scoutsjaar
+ startdrink om 17 uur op het lokaal

5 oktober

1ste eetfestijn

25-26-27 oktober

(H)NL- en (A)PL-Weekend

7 december

Sinterklaasfeest

14 december

Laatste vergadering van 2018

4 januari

Driekoningenstoet

11 januari

Nieuwjaarsreceptie ouders/RvB

22 februari

2de eetfestijn

29 maart

Tortel Rewind (geen scouts)

14 maart

Koekjesverkoop

4 - 8 april

Paaskamp

18 april

Kinderfuif

27 juni

Sneukeltour

2de helft van juli

Groot kamp (precieze datum volgt)

www.tortels.be
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Steuncomité - Raad van Bestuur
In de VZW Steuncomité 204de FOS De Tortels proberen wij om de
scoutsgroep zoveel mogelijk morele, financiële, materiële en
logistieke steun te verlenen en te verwerven om de werking van de
scoutsgroep in de beste omstandigheden mogelijk te maken. Wij zijn
dus vooral een groep enthousiaste mensen die er achter de schermen
voor zorgen dat de kinderen en hun leiding hun wekelijkse activiteiten
in alle zorgeloosheid kunnen uitoefenen.
Onze eerste verantwoordelijkheid bestaat erin om voldoende geld
bijeen te krijgen voor bijvoorbeeld het onderhoud van ons eigen
lokaal, de aankoop van het materiaal...
Die fundraising gebeurt in de eerste plaats door het organiseren van
twee eetfestijnen, sneukeltoer, verkoopactie, bar… Om de organisatie
van die activiteiten in goede banen te leiden, heb je mensen nodig
die bereid zijn nu en dan eens de handen uit de mouwen te steken.
Daarnaast heb je ook een duidelijke structuur en organisatie nodig.
Op 18 september 1985 werd dan ook de VZW Steuncomité 204de
FOS De Tortels opgericht. De VZW wordt bestuurd door een gemengde
raad van bestuur, enerzijds bestaande uit ouders, oud-leden
en sympathisanten. En anderzijds uit een afvaardiging van de
leidersploeg.
Voel je u geroepen om ook deel uit te maken van het Steuncomité of
de Raad van Bestuur, aarzel dan niet contact op te nemen met één
van de bestuursleden die je meestal na een vergadering wel kan
vinden in onze Tortelbar.
info@tortels.be

www.tortels.be
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Bevers

Een nieuwe jaar, wat spannend!
Voor de bevers zal er veel veranderen. Ze gaan voor het eerst naar
de lagere school en voor het eerst naar de scouts. Ze leren schrijven
en lezen en ze leren samenspelen en delen.
De bevers staan aan het prille begin van een lang traject bij de scouts.
Ze zullen wekelijks ondergedompeld worden in een wereld waar fantasie, plezier maken en spelen met andere bevers centraal staat. De
focus ligt op samenwerking, vrienden die elkaar helpen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Samen gaan ze op ontdekkingsreis
en leren het lokaal en kampterreinen samen kennen.
Niet alleen de bevers staan voor een nieuwe start. Ook de leiding zal
veel nieuwe dingen ontdekken dit jaar. Samen met de bevers zullen
we nieuwe werelden toveren, draken verslaan, ruimtereizen maken
en nog veel meer.
Indien er vragen zijn kunnen jullie ons altijd bereiken via
beverleiding@tortels.be
Wij hebben er alle sinds al heel veel zin in!
De beverleiding

www.tortels.be
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Bevers
Takleidster

Nachtegaal
Boule

Openhartige Pica
Tic-Tac

Schorpioen
Valko

www.tortels.be

Aimabele Griend
Bubbels

Schildpad
Rusty
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Welpen

In ons nest, wees welkom, wees welkom in ons nest.
Alle welpjes, groot en klein,
zullen je behulpzaam zijn.
Het nieuwe jaar zal zodra beginnen. Alle welpjes komen samen zowel
nieuw als oud. Elke zaterdag spelen, knutselen en amuseren ze zich
weer te pletter. Naast Akela staan Raksha, Baloe, Rama en Bagheera
paraat om hem te helpen de welpjes te leiden. Er zullen twee nieuwe
diertjes bij komen namelijk Hathi en chil. Zij leven ook in de jungle
en zijn bereid om de welpen op te leiden. Wij spelen namelijk niet
alleen spelletjes, maar we leren ook dingen bij. Je kan een de Wet en
belofte, Eerste ster, Tweede ster en een badge behalen! zodra je deze
technieken hebt behaald kan je de grijze wolf behalen!
Heb je er al zin in? Wij kijken er alvast super veel naar uit!
En vergeet niet naar de welpenleuze te streven: wij doen ons best!
Tot in september!
De welpenleiding

www.tortels.be
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Welpen
Takleidster

Parmante Antilope
Raksha

Python
Akela

www.tortels.be

Hert
Bagheera

Beo
Chil

Walrus
Rama

Cavia
Baloe
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Tapir
Hathi

Wolven

AOEOEOEOE... (wolvengehuil)
Alpaca: “Horen jullie dat ook?”
Chimpansee: “Wat?”
Toekan: “Het gehuil jij * “
Zwaluw: “Het is tijd om ons klaar te maken”
Chimpansee: “Voor wat?”
Wielewaal: “Het nieuwe scoutsjaar jij * “
Wil je het vervolg weten?
Dan mag je de infoavond niet vergeten!
04/09 om 19:30 op de lokalen

www.tortels.be
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Wolven

Takleidster

Oprechte
Alpaca

Olijke
Chimpansee

www.tortels.be

Hartstochtelijke
Wielewaal

Zwaluw
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Toekan

Jonggivers (Jvg’s)

De jongverkenners… een tak vol verassingen en vernieuwingen.
Een groep midden in de befaamde puberteit, maar daarom niet
minder plezant. In tegendeel!
Met de jongens die hun stoer voordoen als echte ‘Bad Boys’ en met
de meisjes die hun voordoen als de enige echte ‘Gossip Girls’, is de
groep pas echt compleet.
Een groep waarin iedereen elkaar wel iets kan leren en vooral een
groep waarin ze samen zullen leren.
De tijd van de voetjes onder de tafel schuiven en het
kant-en-klare eten van de keukenploeg verorberen ligt in het
verleden. Het echte werk kunnen we nu zelf ook aan.
Geef ons geen saaie standaard tafel, geef ons wat balken en
sjortouw en wij maken zelf wel een luxueuze tafel.
Geef ons geen klaargemaakt eten, geef ons gewoon onze foerage en
wij maken zelf wel een 3 gangen menu.
Geef ons gewoon 4 topleiding en we maken er zelf wel een topjaar
van!
Met onze samenwerking, doorzetting en vooral met elkaar, kunnen
wij alles aan. Wij zeggen tegen niks nee, geen karweitje is te
moeilijk voor ons, want vanaf nu zijn wij de jvg’s!
Tot snel!

www.tortels.be
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Jonggivers (Jvg’s)
Takleidster

Mystieke
Ochotona

Excentriek
Winterkoninkje

Toegewijde
Aloeatta

www.tortels.be
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Givers/Seniors

Uno dos stress quatro vijf zes zeven, waar zijn al die boys gebleven?
Acht negen tien, potentie is gezien
Elf twaalf, we zijn met meer dan twaalf
Dertien veertien, ze zijn nog in de groei
Vijftien zestien, dit jaar geen geknoei
We zijn de oudste van de hoop, dus huur ons maar in
Wacht geen jaar, want er zit potentie in.
We zijn met 18, wij hebben alvast veel zin.
Want we hebben al lang gezien, er zit potentie in
Tedede tu tede tede tu te (x3)
(Bron : Stefan & Sean – potentie)

Zoals elk jaar zamelen we geld in voor onze buitenlandse reis met
de seniors te sponsoren. Wij doen allerlei jobjes tegen democratische
prijzen (helpen op feestjes, klusjes, babysitten,…). Heeft u interesse of
kent u iemand die interesse heeft aarzel niet om ons te contacteren op
volgend e-mail adres: seniorleiding@tortels.be

www.tortels.be
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Givers/Seniors

Takleider

Senior Moderator

Actieve
Caracara

Vleierige
Coscoroba

www.tortels.be
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Zachtaardige
Pongo

Eenheidsleiding

Normaal gezien kom je als ouder of lid met ons – als eenheidsleiding – niet
veel in contact. Wij staan in voor de werking achter de schermen. Dus niet
voor wat jullie enthousiaste leiding elke zaterdag en op kampen ineen steekt
voor jullie.
Administratieve zaken, kampvervoer, kamplocaties, coördinerende functies…
nemen wij op ons. Verder voeren we een begeleidende en ondersteunende
taak uit betreffende allerlei overkoepelende activiteiten verricht door de leidersploeg.
Ook zijn we het centrale contactpunt van de eenheid. Indien er vragen of opmerkingen zijn, spreek ons gerust aan! We kijken dan wat we kunnen doen.
Voor zaken die enkel en alleen betrekking hebben op de takwerking, gelieve je
dan te wenden tot de desbetreffende tak, bij voorkeur de takleid(st)er.
Ons contacteren kan altijd via: eenheidsleiding@tortels.be

www.tortels.be
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Eenheidsleiding

Hartstochtelijke
Wielewaal

Excentriek
Winterkoninkje

Olijke
Chimpansee
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Zachtaardige
Pongo
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