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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 190 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. 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. (Wegens
corona tijdelijk gesloten.)
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.

www.204detortels.com
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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 01/09/2020 en voor 12/11/2020
op ons het rekeningnummer: BE72 0018 7824 1716 met als mededeling: de
volledige “NAAM” van je Tortel en “LIDGELD + 4UURTJE”.
Verder wordt er nog inschrijvingsgeld gevraagd voor kampen ((A)PLweekend, 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 fuif 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.
BE72 0018 7824 1716 (NIEUW REKENINGNUMMER!)
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.204detortels.com
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Belangrijke data
12 september

Start van het scoutsjaar voor alle leden.

3 oktober

1ste eetfestijn “Coronaspecial”

30-31-1 okt-nov

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

5 december

Sinterklaasfeest

12 december

Laatste vergadering van 2020

9 januari

Driekoningenstoet

16 januari

Nieuwjaarsreceptie ouders/RvB

27 februari

Tortel Rewind

13 maart

Kinderfuif

Maart

Koekjesverkoop

3 - 7 april

Paaskamp

17 april

Ouderfeest + 2e eetfestijn

15 mei

Eenheidsspel

26 juni

Laatste vergadering

2de helft van juli

Groot kamp (precieze datum volgt)

Uiteraard zijn al deze data en activiteiten onder voorbehoud
wegens de coronamaatregelen. Momenteel kunnen wij nog niet
meedelen of alles zal kunnen doorgaan. Houd jullie mailbox zeker
in de gaten voor meer informatie!

www.204detortels.com
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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, 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, oudleden en sympathisanten. En anderzijds uit een afvaardiging van de
leidersploeg.
Voel je je 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.204detortels.com
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Bevers
Kijk eens daar! Zag ik dat goed?
Zie ik daar een nieuwe beversnoet?
Kom maar snel, wees niet verlegen
Laat die onzekere kriebels maar achterwege!
Zou het jou een beetje geruststellen
Als wij ons kort even voorstellen?
Als eerste is er Boule
Zij leidt onze beverdam rechtvaardig
Zij houdt van knuffels en spelletjes spelen
Zij is behulpzaam en superaardig!
Vervolgens is er Valko
Hij is sterk en sportief
Hij is een stoere bever
Maar zeker en vast superlief!
Rebo houdt van tekenen
En is handig met een verfkwast
Zij ziet jou het liefst lachen
Zij is vrolijk en super enthousiast!
De volgende in de rij is Tic-tac
Zij bespeelt een instrument
Met haar kan je altijd gekke bekken trekken
Zij is een echt gitaartalent!
Daar heb je Keeo
Lachen kan hij goed
Hij tovert met zijn grapjes
Een lach op ieders snoet!
Ten slotte is er Sim-sam
Zij wordt als de zorgzaamste bever beschouwd
Zij is soms een beetje onhandig
Bovenal heeft zij een hart van goud!

www.204detortels.com
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Bevers
Dus vervoeg jij onze bevertak volgend scoutsjaar?
Het belooft fantastisch te worden, echt waar!
In onze beverdam is er een plaatsje voor iedereen
Hier maak je nieuwe vriendjes en blijf je niet alleen!
Voor de ouders van deze kleine spruiten
Geen paniek!
Er volgt later een infomoment
Met veel uitleg en veel mimiek!
Wij staan alvast te popelen
Om jullie te verwelkomen
Samen beleven we de gekste avonturen
Het wordt een jaar om van te dromen!
Indien er vragen zijn kunnen jullie ons altijd bereiken
via beverleiding@tortels.be

www.204detortels.com
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Bevers
Takleidster

Moedwillige Nachtegaal
Boule

Emippo
Keeo

www.204detortels.

Zwaluw
Rebo

Hamanku
Tic-Tac
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Schorpioen
Valko

Ani
Sim-Sam

Welpen
Baloe:
Als je van beren leren kan,
Van slimme beren leren kan,
Is dat iets wat je echt proberen moet, Want hoe je profiteren kan,
Daar weten beren veel meer van,
En beren zijn als leraar beren goed.
Jungle Book ~ Als je van Beren leren kan
Samen met Akela, Raksha, Chill, Baloe, Bagheera, Kaa en Hathi
starten we een heel nieuw jaar waar we de welpen verder zullen
opleiden in de jungle!
Een jaar vol spelletjes, creativiteit, verwondering, spanning,
avontuur, vernieuwingen, maar vooral plezier!
De welpen zullen ook een heleboel nieuwe technieken aangeleerd
krijgen. Echte technieken die ze kunnen gebruiken in de jungle.
Dus alle welpjes, groot en klein, kunnen bij ons in de jungle zijn.
En vergeet niet: wij doen, ons best!
Indien er vragen zijn kunnen jullie ons altijd bereiken
via welpenleiding@tortels.be
(Hopelijk) tot in september!
De welpenleiding

www.204detortels.com
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Welpen
Takleidster

Toegewijde Aloeatta
Hathi

Schildpad
Akela

Parmante Antilope
Raksha

Arend
Kaa

www.204detortels.com

Tibe
Bagheera
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Mystieke Ochotona
Chil

Scholekster
Baloe

Wolven
Wij zijn reeds klaar voor de start! Hoor je het al? FLUITSIGNAAL:
.-.--

Ook dit jaar gaan we ervoor. De wolvenleuze wordt dit jaar

krachtiger dan ooit, want opgeven doen we nooit. WOLVEN GAAN
ERVOOR!

Leuke leiding, toffe spelen, wij zullen ons écht nooit vervelen. Dit
jaar gaan we weer van alles uitspoken… Zijn jullie al benieuwd?

Van vies worden zijn wij niet bang. Jaja, Chiro blinkt, maar échte
scouts STINKT! Een echte wolf is niet vies van een spatje modder
of een kapotgeslagen ei in het haar.

Een kompas blijft niet langer onbekend, ook aan andere

technieken raken jullie snel gewend. We leren jullie allerlei knopen,
we maken kennis met Baden Powell, etc…
EHBO, here we go!

Niet getreurd, met of zonder corona maken we er ongetwijfeld een
onvergetelijk jaar van!

Overtuigd om mee te lopen in onze fantastische horde?
Waarschijnlijk had je al eens gepiept wie jullie nieuwe leiding is
voor dit jaar! Veel nieuwe gezichten staan jullie op te wachten om
er weer een spetterend jaar van te maken.
Wij: Coscoroba, Anoa, Tapir, Steenvalk en Cavia staan al te
popelen om jullie beter te leren kennen en elke zaterdag ervoor te
zorgen dat jullie met veel verhalen naar huis kunnen gaan.
Awoeeee,
De wolvenleiding
Indien er vragen zijn kunnen jullie ons altijd
bereiken via wolvenleiding@tortels.be.

www.204detortels.com
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Wolven
Takleidster

Cavia

Vleierige
Coscoroba

Anoa

www.204detortels.com

Tapir

Steenvalk
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Jonggivers (Jvg’s)
Wist je dat…
Een slak 3 jaar kan slapen?
Een aansteker eerder uitgevonden is dan een lucifer?
Vleermuizen altijd naar links afslaan als ze uit een grot vliegen?
Stof in huis voornamelijk uit dode huidcellen bestaat?
De olifant het enigste dier is dat niet kan springen?
Vierjarigen gemiddeld 436 vragen per dag stellen?
Allemaal weetjes waar je nu eens niets mee bent. Al denken wij dat
niet enkel vierjarigen zoveel vragen stellen, maar dat zullen we wel
zien op de vergaderingen en kamp ;). Maar “wist je dat” dit jaar
echt maar dan ook echt de max gaat worden? Ahaaa dat wisten
jullie ook nog niet, maar wij met de leiding wel. Met deze topleiding
zal het zeker niet misgaan!
Wie mogen jullie verwachten? Of je het nu leuk vindt of niet,
Excentriek Winterkoninkje is weer van de partij. Naast deze
bekende komen er nog eens 4 andere topleiding bij. We gaan verder
met Actieve Caracara en Hartstochtelijke Wielewaal die ook al
ervaring hebben bij de jvg’s. En nieuw in het vak Impliciete Python
en Fervente Hert die zich de stap van de welpen naar de jvg’s gaan
wagen. Maar kunnen ze deze stap wel aan?
Indien er vragen zijn kunnen jullie ons altijd bereiken
via jonggiverleiding@tortels.be

www.204detortels.com
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Jonggivers (Jvg’s)
Takleider

Fervente
Hert

Excentriek
Winterkoninkje

Actieve
Caracara

www.204detortels.com

Hartstochtelijke
Wielewaal
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Impliciete
Python

Givers/Seniors
Pongo, oh, oh, oh
Pongo, oh, oh, oh
Pongo, oh, oh, oh
Toekan is wa-nne peet
Soms laat hij eens een scheet
When you go big time
Chimpansee is een zot
En zijn broer is mega hot
When you roll big time
Hey, hey
Luister naar u leiding nu
Hey, hey
Waarom heeft Pongo geen zus?
Hey, hey
Beter naar de scouts komen nu
Oh-oh, oh-oh
Elke zaterdag ist weer van da
Efkes weg van ma en pa
Amuseren op de scouts en vieruutjes eten
If you want it all, lay it on the line
It's the only life you got
So you gotta live it big time
Pongo, oh, oh, oh
Pongo, oh, oh, oh
Griend is er ook bij
Joepie ja de Vg/ seniors zijn blij
Gotta go big time
Werken en plezier dan op reis
Ons scoutsjaar wordt mega wijs
Gotta dream big time (Hey-hey)
Hey, hey
Give it all you've got now
Hey, hey
Isn't it the rush?
Hey, hey
Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Wij zijn jullie leiding voor dit jaar.
Kusjes Pongo, Chimp, Toekan en Griend

www.204detortels.com
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Givers/Seniors
Takleider

Senior Moderator

Scherpzinnige
Toekan

Aimabele
Griend

Olijke
Chimpansee

www.204detortels.com

Zachtaardige
Pongo
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Givers/Seniors
Werkje groot of klein, dan moet je bij de vg/seniors zijn!
Beste tortels en tortel sympathisanten
Het scoutsjaar komt weer op gang, weliswaar met de nodige
corona voorzorgsmaatregelen. Een nieuw scoutsjaar betekent
ook een nieuwe seniorreis! Om zo een reis te organiseren is het
de gewoonte om doorheen het jaar mee te helpen op
communies, tuinwerk, opkuis, etc. Met de huidige gang van
zaken zouden wij dit met kleine stapjes weer leven in willen
blazen. Dit met voldoende afstand en mondmaskers om de
veiligheid te garanderen.
Graag zouden wij hierbij jullie warm willen maken om zelfs in
deze bijzondere tijden de seniors van de tortels een handje toe
te steken. Dit kan voor allerlei zaken zoals babysitten, opdienen,
zolder opkuisen... Noem maar op!
Heeft u een extra handje nodig, mag je altijd een mailtje sturen
naar seniorleiding@tortels.be. Wij zorgen voor een team van
brave en enthousiaste werkers 🙂!
Hopelijk tot snel!
De VG/Senior leiding

www.204detortels.com
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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 lei-dersploeg.
Ook zijn we het centrale contactpunt van de eenheid. Indien er
vragen of op-merkingen 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.204detortels.com
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Eenheidsleiding

Excentriek
Winterkoninkje

www.204detortels.

Olijke
Chimpansee
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Zachtaardige
Pongo

