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www.204detortels.com

Gelieve het toepasbare bedrag te storten na 01/09/2022 en voor 05/11/2022 
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 (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 fuif en een geld inzamelactie. 
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 twee 
rekeningnummers hebben.

BE72 0018 7824 1716
Deze dient voor lidgeld, vieruurtje, kampen, etc.

BE85 2900 2353 0706
Deze dient voor eetfestijnen.

Bij iedere betalende activiteit wordt steeds duidelijk vermeld op welk 
rekeningnummer je moet storten.

`

Algemeen

Wij zijn een open scouts-beweging 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 230 kinderen 
tussen 5 en 17 jaar.

Deze activiteiten (in scoutsjargon wordt de term ‘vergaderingen’ gebruikt) 
gaan door aan 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 (5-8 jaar), welpen (8-10 jaar), wolven (10-12 jaar), 
jonggivers (12-15 jaar) en verkenners/seniors (15-17 jaar).

Al onze vergaderingen worden gegeven in perfect uniform! Dit wil zeggen: 
bottines, grijze kousen, blauwe katoenen uniformbroek, scouts-T-shirt, 
scoutshemd en scoutsdas. Hier hechten wij veel belang aan! Bijna elke 
zaterdag is er 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. Voor verder informatie verwijzen we naar pagina 8. Wanneer 
je niet alles bij ons kan vinden, kan je ook steeds terecht bij de FOS Shop 
(Zwijnaardsesteenweg 93 – 9000 Gent).
Elke zaterdag, wanneer de vergadering doorgaat op het lokaal, stellen wij 
graag onze bar in ons lokaal beneden open voor jou. Bij het afhalen van jouw 
jonge Tortel, kan je gerust eentje drinken en kennismaken met ons barteam. 
Zij zullen ook een aantal activiteiten organiseren door het jaar heen.

Het inschrijvingsgeld voor een scoutsjaar bedraagt € 65,00. Van dit bedrag 
wordt € 15,00 gebruikt voor het vieruurtje dat je Tortel iedere vergadering 
krijgt. Dit bestaat uit een koek en een drankje, als jouw tortel last heeft 
van een gluten- of een lactose-intolerantie laat dit dan zeker weten aan 
de takleiding. Indien je meerdere kinderen binnen de Tortels hebt, krijg je 
korting.

Aantal kinderen Lidgeld Betaling 4-uurtje Totaal
1 € 50 1 x € 15 € 65,00

2 € 50 + € 45 2 x € 15 € 125,00

3 € 50 + € 45 + € 40 3 x € 15 € 180,00

4 € 50 + € 45 + € 40 +  40 4 x € 15 € 235,00
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www.204detortels.comBelangrijke data

       * De overgang is niet voor nieuwe leden.

17 september 2022 Overgang*

24 september 2022 Geen scouts (Saamdagen voor leiding)

1 oktober 2022 Start van het scoutsjaar + 1ste eetfestijn

28 t.e.m. 30 oktober 2022 (H)NL - en (A)PL - weekend

11 november 2022 Club Bizarre

3 december 2022 Sinterklaasfeest

10 december 2022 Kerstmarktjes i.s.m. Wondelgem Onderneemt

17 december 2022 Kerstfeestje, laatste vergadering van 2022

7 januari 2023 Driekoningenstoet

14  januari 2023 Nieuwjaarsreceptie ouders/BO

25 februari 2023 Tortel Rewind (geen scouts)

4 maart 2023 2de eetfestijn

18 maart 2023 Kaartavond

25 maart 2023 Koekjesverkoop

1 t.e.m. 5 april 2023 Paaskamp

29 april 2023 Eenheidsuitstap

12 mei 2023 After-work party

17 t.e.m. 26 juli 2023 Groot kamp

23 juli 2023 Bezoekdag ( einde kamp bevers/welpen)

Steuncomité - BO
 

In de VZW Steuncomité 204° 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...

Je kan ons ook financieel steunen door online aankopen te doen via onze 
Trooper. Meer informatie? Check onze website.

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 204° FOS 
De Tortels opgericht. De VZW wordt bestuurd door een gemengd 
bestuursorgaan, enerzijds bestaande uit ouders, oud-leden en 
sympathisanten, anderzijds uit een afvaardiging van de leidersploeg. 

Voelt u zich geroepen om ook deel uit te maken van het Steuncomité of 
bestuursorgaan, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de 
bestuursleden die je meestal na een vergadering wel kan vinden in onze 
Tortelbar.

info@tortels.be
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www.204detortels.comKeukenploeg

250 hongerige magen, zo veel moeten er elk Tortelkamp dagelijks gevuld 
worden! Met 3.000 chicken nuggets, tientallen kilo’s gehakt voor spaghetti en 
nog veel meer kilo’s jonge kaas voor op de boterham: ongelofelijke cijfers zijn 
dat!

Wist je dat achter die aantallen een fantastische keukenploeg schuilt, die elke 
dag met een glimlach kookt, kindjes bedient en de leiding bijstaat met liefde 
en goede raad?!

Heb je vragen of interesse: Je kan ons bereiken via keukenploeg@tortels.be 
of ons aanspreken op de scouts.

Eetfestijn

Dit is een oproep naar iedereen die de Tortels een warm hart toedraagt.

We zijn op zoek naar enthousiastelingen die de handen uit de mouwen willen 
steken op onze komende eetfestijnen en evenementen, dit zowel voor de 
opzet/voorbereiding als tijdens het feest zelf.

Dit hoeft natuurlijk niet telkens een verplichting te zijn. 
Voor elk eetfestijn wordt een nieuwe oproep gelanceerd aan de hand van 
een werklijst die we dan doorsturen naar de geïnteresseerden. Die kan dan 
ingevuld worden naar eigen interesse, al was het maar voor 1 shift tijdens het 
feest bv.

Het spreekt voor zich, vele handen maken licht werk.
We willen ernaar streven dat een eetfestijn voor iedereen die ook maar 
iets te maken heeft met de Tortels, een dag kan zijn vol plezier maar vooral 
ontspanning. Want daar draait het natuurlijk allemaal om.

Voel je je aangesproken of zie je dit wel zitten: stuur gerust een mailtje naar 
evenementen@tortels.be. Dan plaatsen we jou in de mailinglijst en houden 
we je op de hoogte.

Tot snel!

Het Tortel-evenemententeam
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www.204detortels.comWinkeltje

Wij zijn Jolien en Katrien, en wij verzorgen het ‘winkeltje’ van De Tortels. Wat 
houdt dit nu juist in?

1. Wij kopen FOS-kledij aan in de Fosshop, en zorgen voor een voorraad in 
het scoutslokaal. Dit is een geste naar de ouders toe, zodat jullie niet tot in 
de Fosshop hoeven te gaan om kledij aan te kopen. Dit gaat over broeken 
en hemden. We streven er naar om het winkeltje minstens 2x/maand open te 
doen. Het winkeltje is steeds open een half uur voor en na het einde van de 
vergadering. 
Bijvoorbeeld: als de vergadering gedaan is om 18u00, dan zijn we open van 
17u30-18u30. We sturen de openingsdata door via mail, dus voeg ons adres 
zeker toe, zodat we niet in de spam terecht komen.

2. Bestellen eigen Tortelkledij. De rode truien en T-shirts van onze eenheid.

3. Maken van de dassen. Deze worden volledig door ons genaaid met de 
Naaitortels, meestal op een zaterdagnamiddag, tijdens de vergadering. Wie 
interesse heeft om aan te sluiten, stuur een mailtje naar winkeltje@tortels.be. 
Naaiervaring met de machine is wel een must.

Tweedehandskledij verkopen wij niet. Voor vragen hierrond moet je bij de 
leiding zijn.

Heb je nog vragen? 
Aarzel dan niet om ons te contacteren: winkeltje@tortels.be

Groeten,
Katrien en Jolien

Uniform

Perfect uniform:
Hemd FOS €40,00
Tortel das €10,00
Donkerblauwe broek €50,00 (FOS of effen donkerblauwe broek)
Tortel t-shirt €10,00
Tortel trui €20,00
Badges (variabele prijs)
Effen grijze kousen
Stevige bottines

- 9 -- 9 -
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www.204detortels.comBevers

BeversBevers
Takleidster

Noko
Rusty

Ani
Boule

Argeloze Emippo
Keeo

Parkiet
Tic-Tac

Aimabele Griend
Bubbels

Bij vragen of opmerkingen, contacteer de takleidster: noko@tortels.be

Dag bevers,

Jullie staan aan de vooravond van een nieuwe start. Begin oktober begint 
voor jullie het grootste avontuur van jullie leven: de scouts. De eerste 
scoutsvergadering is een spannende gebeurtenis maar niks om schrik voor te 
hebben. Jullie zullen namelijk elke zaterdag volop kunnen ravotten, spelletjes 
spelen en je volledig kunnen uitleven. We doen ook 2 zotte kampen en 
daarnaast zullen jullie veel coole scoutsvaardigheden leren doorheen het jaar. 
Geen nood jullie staan er helemaal niet alleen voor, vanaf dit jaar doen we 
aan 2 jaar bevers. Dit wil dus zeggen dat er reeds bevers zijn die een jaartje 
ervaring hebben met de scouts, dus deze zullen jullie wegwijs maken! 
Er staat bovendien ook een supergemotiveerd leidersteam klaar dat jullie een 
onvergetelijk eerste en tweede scoutsjaar wilt bezorgen!  

Wij hebben er alvast super veel zin en we gaan er vanuit dat jullie dat ook 
hebben ;)

Groetjes en tot snel Rusty, Bubbels, Tic-Tac, Keeo en Boule!

- 11 -

BEVERS
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www.204detortels.comWelpen

Takleidster

Arend
Raksha

Tembo
Hathi

Baviaan
Bagheera

Saluki
Akela

Kiboko
Baloe

- 13 -

Bij vragen of opmerkingen, contacteer de takleidster: arend@tortels.be

Eindelijk is het zo ver, een nieuw scoutsjaar.
We gaan er een kei tof jaar van maken!! 
Maar wie zijn “we”? 
Akela kijkt er alvast naar uit om al zijn wijsheid door te geven. 
Ook Raksha heeft enorm veel zin om jullie al haar liefde te geven!
De slimme bruine (knuffel)beer, beter bekend als Baloe zal jullie dit jaar 
genoeg knuffels en weetjes aanreiken!
Hathi, die alle wetten van de jungle kent, staat al te popelen om eraan te 
beginnen.
Last but not least, de al gekende Bagheera zal ook dit jaar de taak op zich 
nemen om jullie te beschermen.

Wij hebben er alvast super veel zin in om samen met jullie er een 
onvergetelijk jaar van te maken. Hopelijk jullie ook :)

Tot op de eerste vergadering!!!!!

WELPEN
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www.204detortels.comWolven

Takleidster

Scholekster

SecretarioImpliciete Python Drongo

Expressieve Zwaluw

Bij vragen of opmerkingen, contacteer de takleidster: scholekster@tortels.be

Wow waaaat, neee echt?! Mijn leiding dit jaar is zooooo cool!! #cool Ik heb al 
zo veel zin in het jaar dat mega wijs gaat worden! #zinin 

Onderschat hem niet hoor, hij is sneller dan je denkt. Klimmen, zwemmen, 
duiken hij kan het allemaal en tijdens elk spel zal hij door zijn doordachte 
handelingen winnen. Maar geen schrik hij zal jullie ook altijd beschermen. 
#Python

Let maar op want dit verstandig en ordelijk groepsdier zal jullie leiden naar 
een top jaar! Zij zal op een opgewekte manier elk spel af maken. Ook zal zij je 
op een behulpzame en hulpvaardige manier altijd helpen. #Scholekster

Voor deze snelle, sierlijke vlieger is niets te moeilijk. Zij zal in onze grote 
wolven groep met iedereen kunnen spelen, haar maakt het echt niks uit. 
Ook zal ze op een expressieve manier elk spel zot goed kunnen uitleggen en 
meespelen! #Zwaluw

Een spel dat haar niet lukt? Dat bestaat niet. Dit actief en nieuwsgierig dier 
zal elk spel luidruchtig meespelen. Ze valt ook hard op door haar o-zo-mooi 
gezang… Ook zij zal jullie op een onbevreesde manier verdedigen. #Drongo

Nog zo een behulpzame en ijverige leidster, joepie!! Dit enthousiast en 
vriendelijk dier zal met haar snelheid iedereen voorbij steken. Maar pas 
op hoor zij zal elk spel zeer verstandig spelen en zal met veel trots elk spel 
winnen. #Secretario

Wij kijken ernaar uit om jullie te leren kennen zodat we er 
samen een onvergetelijk jaar van kunnen maken! 
Kom jij onze roedel vervoegen?

Wij kijken ernaar uit om jullie te leren kennen zodat we er 
samen een onvergetelijk jaar van kunnen maken! 
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Takleidster

Anoa Scherpzinnige Toekan

Lori LabradorDirecte steenvalk

Bij vragen of opmerkingen, contacteer de takleidster: anoa@tortels.be

Wie heeft zin int nieuwe scoutsjaar (Ik neem je mee)
Ik neem je mee naar een supercool jaar

Er is een buffel en een hond en drie vogels int rond (Neem me mee)
Een jaartje waar je van smullen kan (Neem me mee)

Jongens en meisjes die zingen van
Hakken, zagen, patatten koken en sjorren

Hakken, zagen, blaren krijgen en doorgaan
Hakken, zagen, patatten koken en sjorren

Hakken, zagen, blaren krijgen en doorgaan-na, nanana 
Nanana, nanana, nanana

(Onze versie op Mango Mango van K3)

Dag jongens en meisjes,

De speeltijd is nu echt voorbij. Gedaan met spelletjes op kamp. Vanaf nu 
gaan we koken, sjorren, kappen en zagen. Grapje! Eigenlijk gaat het gewoon 
nog leuker worden dan bij de wolven! De nieuwe leidersploeg ziet het 
volledig zitten met jullie!
Als eerste hebben we Steenvalk. Na 2 jaar afzien bij de wolven, keert ze terug 
naar haar eerste tak waar ze ooit leiding aan heeft gegeven. Dan hebben we 
Toekan. Na 2 jaar de VG/Seniors te proberen temmen, was het tijd voor hem 
om af te zakken naar JVG’s. Labrador en Lori zijn de nieuwste aanwinsten 
bij de JVG-tak, ze komen van bij de bevers, maar niet getreurd ze zijn er 
helemaal klaar voor om de hormoontjes in toom te houden. En dan hebben 
we nog Anoa, de takleidster van dienst AKA the boss, dus pas maar op ;)

De leiding heeft er alvast super veel zin in, 
we hopen jullie ook!
Tot snel!
De JVG-leiding

we nog Anoa, de takleidster van dienst AKA the boss, dus pas maar op ;)
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www.204detortels.comVG / Seniors

Fidele Cavia

Takleidster

Olijke Chimpansee

Senior Moderator

Zachtaardige Pongo Ondeugende Schildpad

Bij vragen of opmerkingen, contacteer de takleidster: cavia@tortels.be

Aan allen die senior worden, profi ciat.. Aan allen die verkenner worden, ook 
profi ciat.

Verkenner zijn… da’s werken, werken, werken en het jaar erna pas de vruchten 
ervan plukken! Hé, maar da’s ook mega wijs hè :) 
Senior zijn… da’s werken, werken, werken en in de zomer dan eindelijk die 
langverwachte Seniorreis maken!

Naast al dat ‘werken’ zal er ook meer dan tijd genoeg besteed worden 
aan ontspanning…én dat zal ook dit jaar in jullie eigen handen liggen 
aangezien jullie ook zelf de handen uit de mouwen zullen steken voor onze 
vergaderingen. Denk maar al eens na over welke zotte vergadering jij wil 
organiseren voor onze tak!

De VG/Seniortak onderscheidt zich op meerdere vlakken van de anderen en 
ook dit jaar zal dat duidelijk worden. Om iedereen die betrokken is bij de 
scouts een kijkje te laten nemen in ons jaar, hebben we een mini-verrassing in 
petto om iedereen op de hoogte te houden van onze avonturen… Scan maar!

Wat we jullie alvast willen verklappen, is dat we er alle vier 
superveel goesting in hebben en dat de planning al 
serieus volzit, dus hou jullie agendaatjes maar vrij! 

Kusjes en knuffels,
XOXOXO

Olijke Chimpie, Zachtaardige Pongolita, 
Ondeugende Schillie & Fidele Cavia (aka Mirrie)

Wat we jullie alvast willen verklappen, is dat we er alle vier 
superveel goesting in hebben en dat de planning al 
serieus volzit, dus hou jullie agendaatjes maar vrij! 

Ondeugende Schillie & Fidele Cavia (aka Mirrie)
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www.204detortels.comTakkenindeling

Een grote verandering voor velen dit jaar zal de takkenindeling zijn.

Wat verandert er precies?
De bevers bestaan nu uit leden van het eerste en tweede leerjaar.
De welpen, derde en vierde leerjaar. 
Wolven, vijfde en zesde leerjaar.
De JVG- en VG/Seniortak blijven hetzelfde nl. JVG’s: eerste t.e.m. derde 
middelbaar, VG/Seniors: vierde en vijfde middelbaar.

Waarom gebeurt dit?
De afgelopen jaren zijn we enorm gegroeid in ledenaantal (dit jaar 230 
leden), maar om verantwoord de activiteiten te laten blijven doorgaan, 
moest er iets veranderen. Deze verandering wordt vooral met het oog op de 
toekomst gemaakt en daarom namen we nu beslissingen over de limieten 
in onze ledenaantallen. De bedoeling is om naar takken te streven die de 
leeftijdsgroepen evenredig verdelen en waarbij de leiding het ledenaantal 
steeds goed kan opvangen.

Dit heeft wel als gevolg dat we veel kinderen niet kunnen laten starten 
in onze scouts en de wachtlijsten groot blijven. Daarom willen we jullie, 
leden, nog even extra aansporen om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de 
vergaderingen zodat er geen verloren plaatsen ontstaan in de scouts! 
We zullen er met de leiding ook extra op toezien dat wie geregeld niet 
aanwezig is, hierop zal aangesproken worden. 
*Kritische noot: wanneer een lid stopt, betekent dit niet 
  rechtstreeks dat er een nieuwe plaats is, we kijken 
  namelijk naar de grootte van de leeftijdsgroep binnen 
  de tak en of daar de capaciteit is om uit te breiden! 
  Dit neemt niet weg dat we van jullie een grote 
  aanwezigheid verwachten, zoals een echte scout ;)

*Kritische noot: wanneer een lid stopt, betekent dit niet 

  namelijk naar de grootte van de leeftijdsgroep binnen 
  de tak en of daar de capaciteit is om uit te breiden! 

  aanwezigheid verwachten, zoals een echte scout ;)

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

Directe Steenvalk Parkiet Labrador

EL AEL AEL
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