Maatregelen opstart scouts
Beste leden en ouders
De zomer loopt op z’n einde en iedereen kijkt uit naar het nieuwe scoutsjaar. Wij kijken er enorm naar uit om
al onze leden terug te zien tijdens onze wekelijkse activiteiten, hoewel deze er heel wat anders zullen uitzien.
In afwachting tot verdere definitieve maatregelen werd er voor het jeugdwerk gekozen om de maatregelen
van de kampen te volgen. In de loop van september verwachten we een beter beeld te hebben over hoe de
rest van het najaar eruit zal zien.
Bubbels van 50 personen
Net zoals tijdens de kampen, zullen onze takken elke week met een groep van maximum 50 personen mogen
samenkomen. Dit zijn zowel de leden als leiding samen. Onze jongste takken (kapoenen, kabouters en
welpen) zijn op een zaterdagnamiddag echter makkelijk met meer dan 50 leden. Daarom hebben we ervoor
gekozen om deze 3 takken preventief op te splitsen, zodat toch al onze leden kunnen genieten van hun
wekelijkse scoutsactiviteit. De kapoenen wordt gesplitst in een jongens- en meisjesgroep. De kabouters en
welpen zullen verdeeld worden naargelang hun leeftijd. De 2e jaars worden opgesplitst, hierbij rekening
houdend met de vriendjes en vriendinnetjes, en bij de 1e en 3e jaars gezet. Zowel bij de kapoenen, kabouters
als welpen zal de leiding elke week met een andere samenstelling werken zodat onze leden toch de
mogelijkheid hebben om alle leiding te leren kennen. Bij onze oudere takken (jonggivers, givers en jin) vormt
de limiet van 50 personen geen probleem, deze takken zullen dan ook niet opgesplitst worden.
Verplichte registratie
Om ten allen tijden een duidelijk overzicht te hebben over alle aanwezige leden, zijn we verplicht om de
gegevens van alle aanwezigen tijdens een scoutsactiviteit bij te houden. Voor de oudste takken is dit
eenvoudig op te lossen door onze ledenlijst erbij te nemen. Bij kapoenen en kawellen starten in september
echter veel nieuwe leden. Tijdens de eerste activiteit op 12/09 zal er geteld worden tot we in elke groep aan
onze limiet van 50 personen zitten. Om alles goed op te volgen hanteren we een verplichte aanwezigheidslijst.
Voor de activiteit van 19/09 starten we bij de kapoenen en kawellen met een online-registratiemethode die
op voorhand dient ingevuld te worden. In de loop van september volgt hier nog meer info over.
Andere locaties en uren
Het opsplitsen van onze takken is één manier om de bubbels te beperken, maar als al onze leden op het
scoutsterrein zouden blijven, zou dit hoe dan ook voor een overrompeling zorgen. We kregen daarom van de
gemeente de toestemming om verschillende parken en pleinen in en rondom Beerse te bezetten. Om ervoor
te zorgen dat broers en zussen op tijd om hun locatie geraken, zullen ook de uren van de activiteiten licht
aangepast worden. Hieronder vindt u een overzicht van de spellocaties en uren van de verschillende takken.
Hou voor elke activiteit echter goed de scougi en het takhoekje in het oog, moest er hier nog iets aan
veranderen.
Kapoenen
Kabouters
Welpen
Jonggivers
Givers
Jin

Het scoutslokaal
Park Bastijns (Nief Park)
Speelbos Nieuwe Dreef
(t.h.v. Nieuwe Dreef 80)
Het Boudewijnplein
(t.h.v. Boudewijnstraat 48)
Heksenkuil
(t.h.v. kruising Kleiputstraat en Oosteneinde)
Schutsboom (speelpleintje)

13u45 tot 16u15
14u tot 16u30
14u15 tot 16u45
14u tot 16u30
14u tot 17u
14u tot 17u

Mondmaskers
Het dragen van een mondmasker wordt niet verplicht tijdens een scoutsactiviteit op ons eigen terrein. Omdat
we er echter voor kozen om onze takken te verspreiden over Beerse, vragen we aan de leden vanaf de
jonggivers een mondmasker op te zetten wanneer ze van en naar de scouts gaan. Zijn we tijdens de activiteit
alleen in het park of op het plein dan is het toegelaten om het mondmasker tijdens het spel terug af te zetten.
De leiding van kabouters en welpen zullen ook hun mondmasker opzetten als hun terrein niet exclusief door
hen wordt gebruikt. Aan de ouders vragen we om ten allen tijden een mondmasker te dragen bij het afzetten
en ophalen van hun zoon/ dochter, zowel aan het scoutslokaal als op de andere locaties.
Circulatieplan scoutslokaal
De gebruikelijke drukte aan het scoutslokaal proberen we al te vermijden door onze activiteiten te verspreiden
doorheen Beerse. Daarnaast maken we in samenspraak met de KSA gebruik van een circulatieplan voor alle
leden en hun ouders. Iedereen die zonder fiets naar het scoutslokaal komt zal voortaan via de doorgang
naast café De Biechtstoel aankomen. Alle fietsers kunnen nog steeds hun fiets kwijt in onze fietsenstalling.
De doorgang voor de fietsers zal in 2 gedeeld worden om aankomende en vertrekkende mensen te scheiden.
Heeft u nog vragen over de getroffen maatregelen of de opstart van het scoutsjaar, aarzel dan niet om ons
te contacteren via groepsleiding@scoutsengidsenbeerse.be.
Met deze maatregelen hopen we iedereen op een veilige en verantwoorde manier te kunnen ontvangen voor
een onvergetelijk scoutsjaar.

Stevige linker
De Leiding van Scouts & Gidsen Beerse

Inschrijvingen 2020-2021
Beste leden en ouders,
Welkom bij de Scouts en Gidsen van Beerse. Via deze brief laten wij u weten hoe u uw kind correct
inschrijft bij onze scoutsgroep. Gelieve de onderstaande informatie grondig door te nemen en correct uit te
voeren.
Voor onze nieuwe leden hebben we een eenvoudig formulier op onze website staan onder het tabblad ‘Info
> Lid worden’ waar u al uw gegevens kan achterlaten. Gelieve deze zeker in te vullen, zodat we u makkelijk
kunnen bereiken. Daarnaast vragen we u om de overschrijving van het inschrijvingsgeld in orde te maken
volgens onderstaande beschrijving.
Was uw zoon/ dochter het voorbije jaar reeds ingeschreven bij onze scoutsgroep, dan is het voldoende om
enkel het inschrijvingsgeld over te schrijven. Dit doet u door € 44 per kind voor woensdag 30 september
2020 over te schrijven op het rekeningnummer BE76 9799 9376 4395. Hiervan gaat € 33 naar Scouts en
Gidsen Vlaanderen (verzekering & werkingsgeld), € 1 naar het jaarkenteken en € 10 naar de tak van uw
kind.

Zeer belangrijk voor een correcte inschrijving is de mededeling. U gebruikt deze volgorde:
Tak - Naam - Voornaam
Hiervoor zijn de volgende takcodes geldig: Kap (Kapoenen), Kab (Kabouters), W (Welpen), JG
(Jonggidsen), JV (Jongverkenners), G (Gidsen), V (Verkenners), Jin (Jin), L (Leiding).
Kap – Smits – Jan

Een voorbeeld voor een kapoen kan er zo uitzien:

Vanaf uw gedane overschrijving is uw kind verzekerd tijdens elke vergadering voor gebeurlijke ongevallen
of schade aan derden. Inschrijven kan vanaf nu!
Onze gebruikelijke huisbezoeken zullen dit werkjaar vervangen worden door infosessies. Op de takhoekjes
kan u de juiste informatie terugvinden over de concrete organisatie hiervan. Bij vragen of onduidelijkheden
rond deze infosessies richt u zich best tot de betreffende takploeg.
Informatie rond de opstart van het nieuwe scoutsjaar en de getroffen maatregelen hierrond kan u
terugvinden in de bijgevoegde brief. Gelieve deze grondig door te lezen zodat het jaar op een vlotte manier
van start kan gaan.
Voor gezinnen in een financieel kwetsbare situatie bieden we scouting op maat. Hierbij vragen wij slechts
€10 lidgeld en worden de prijzen van kampen en weekends met 1/3 gereduceerd. Aanvragen van dit tarief
kan via het formulier op onze site.
Al uw technische vragen betreffende de inschrijving mag u richten aan onze secretaris. Vragen met
betrekking tot het komende werkjaar richt u aan de groepsleiding. Voor contactgegevens kan terecht op de
website.
Wij danken u voor uw steun en vertrouwen in onze scoutsgroep!
Scoutsgroet
De leiding
Adres
Scouts & Gidsen Beerse (St. Rita & André de Thaye)
Schoolstraat 59
2340 Beerse

Activiteiten
Elke zaterdag van 14u tot 16u30
Givers en jin: van 14u tot 17u
Tenzij anders vermeld in de scougi!

groepsleiding@scoutsengidsenbeerse.be
secretaris@scoutsengidsenbeerse.be

www.scoutsengidsenbeerse.be

Geboortejaren
Kapoenen (♀ en ♂)
Kabouters (♀) & Welpen (♂)
Jonggidsen (♀) & Jongverkenners (♂)
Gidsen (♀) & Verkenners (♂)
Jin (♀ en ♂)
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2014, 2013
2012, 2011, 2010
2009, 2008, 2007
2006, 2005, 2004
2003

KAPOENEN
5 september: vandaag is het onze jaarlijkse
overgang! Door de huidige omstandigheden
steken we het overgangsweekend in een nieuw
jasje. Meer info volgt!

26 september: Jammer
genoeg is het vandaag
geen scouts. De leiding
gaat op leidingsweekend
om een super leuk jaar
voor te bereiden! We
zien jullie volgende week
terug J

Belangrijk: Zodat niet
iedereen op hetzelfde
moment bij het lokaal zou
staan vragen wij om de
kapoenen om 13:45 af te
zetten en om 16:15 weer te
komen halen, gelieve hier
steeds rekening mee te
houden!

19 september: Dit jaar is het
geen kermis maar niet getreurd,
wij voorzien voor jullie het
coolste kermisspel! Om 13:45
beginnen we met het spel en
om 16:15 mogen de mama’s en
papa’s jullie komen halen.

12 september: Het is
tijd om iedereen wat
beter te leren kennen.
Dit gaan we doen
met een tof
kennismakingspel!
We verwachten
iedereen om 13:45
aan het lokaal en om
16:15 is het spijtig
genoeg weer tijd om
naar huis te gaan.

Veel liefs Bero, Toto, Jobo,
Zazoe, Rikki, Kerri, Kapi,
Pico, Kobi, Pablo, Shanti

Kabouters september
5 september:
Vandaag is het overgang, dit
zal anders verlopen dan
andere jaren. Meer info volgt
nog!
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12 september
Het is tijd om elkaar eens beter te leren
kennen, wij verwachten jullie om 14 uur
in het park Bastijns. Om 16:30 is de
activiteit gedaan.

19 september:
Helaas zal de kermis in Beerse niet
plaatsvinden. Maar wij gaan een te gek
kermisspel spelen. Kom verkleed in een
marginale outfit! We verwachten jullie
om 14 uur in het park Bastijns. Jullie
kunnen terug opgehaald worden om
16:30 uur.

Belangrijke info!!!!
-Kijk altijd het takhoekje na voor
eventuele aanpassingen.
-Alle activiteiten van de kabouters
gaan door in het park Bastijns (nief
park) Beerse!!!
-Vanaf 19 september moet je
registreren voor de vergadering
deze info volgt ook nog.
-Vul zeker ook de
groepsadministratie in zodat we
zeker alle gegevens hebben, uitleg
staat op takhoekje.

26 september: Geen vergadering
Vandaag is het helaas geen vergadering,
de leiding is zelf op weekend voor het jaar
te bespreken. Tot volgende week!!!

Lieve groetjes,
Pablo, Gigi, Kobi, Ikki, Marala, Chill, Rhino, Mowgli & Sona

WELPEN SEPTEMBER
5 SEPTEMBER
Vandaag is het de jaarlijkse overgang.
Door de huidige omstandigheden met
corona zal deze er toch anders uitzien als
andere jaren. Meer info vinden jullie via de
brief op het takhoekje.

12 SEPTEMBER
Bij het begin van het jaar hoort natuurlijk
het kennismaken. Wie zijn al die welpen?
De vergadering start om 14h15 aan het
speelbos aan de Nieuwe Dreef. Om 16h45
mogen jullie weer opgehaald worden.

19 SEPTEMBER
Rappe rups, dobberende eendjes,
botsende auto's. Vandaag is het tijd voor
onze Corona-kermis! De vergadering
start om 14h15 aan het speelbos aan de
Nieuwe Dreef. Om 16h45 mogen jullie weer
opgehaald worden.

26 SEPTEMBER
Vandaag is het spijtig genoeg geen
vergadering. De leiding is druk bezig met
het jaar te plannen tijdens het
leidingsweekend.

3 OKTOBER
Vandaag is één grote wedstrijd. De strijd
tussen de leiding en de welpen is geopend.
Wie wint er vandaag? Vandaag is het
één-tegen-allen! De vergadering start om
14h15 aan het speelbos aan de Nieuwe
Dreef. Om 16h45 mogen jullie weer
opgehaald worden.

VELEWELPENLEIDNG
GROETJES VAN DE
Ps: vergeet jullie zeker niet in te schrijven! Een
welp komt altijd in uniform!
Ps Ps: adres speelbos Nieuwe dreef:
t.h.v. Nieuwe Dreef 80, Beerse

JONGGIDSEN
SEPTEMBER

05

DE OVERGANG
Normaal wordt het nieuwe scoutsjaar
afgetrapt met de overgang en onze jaarlijkse
barbecue. Jammer genoeg besliste corona
dat zo'n overgang niet kan dit jaar.
Maar! Er zal wel een bubbel-veilig-alternatief
voorzien worden. Alle informatie hierover
volgt zo snel mogelijk! Hou zeker de website
en het takhoekje in het oog.

VUILE VERGADERING
Wat beter dan een échte vuile scoutsvergadering
om het jaar te starten!? Haal je slechte kleren al
maar boven! Je doet natuurlijk wel je uniform aan
maar let er bijvoorbeeld op dat je niet je mooiste
schoenen aan doet!
We verwachten jullie om 14u aan het
Boudewijnplein (Boudewijnstraat 48). Om 16u30
mogen jullie gaan douchen.

19

12

KERMIS?
Dat het dit jaar geen kermis is, wil niet zeggen
dat wij geen Jonny en Marina-vergadering
mogen doen! Verkleed je zo zot mogelijk in een
joggingbroek-jonny of fluo kousen-marina en
we maken er zelf een kermis van! Van 14u tot
16u30 aan het Boudewijnplein.
(Boudewijnstraat 48)

LEIDINGSWEEKEND
De leiding is op weekend om te vergaderen.
Dus geen vergadering op 26 september.
Maar... Moest corona ook hier een stokje
voor steken, hou dan zeker het takhoekje in
het oog. Want als het weekend niet
doorgaat, kunnen we wel vergadering doen!

26

HOPELIJK TOT SNEL!
DIKKE KNUFFELS, DE JONGGIDSENLEIDING

5 september
Vandaag is het overgang
Meer informatie over de uren
volgt nog op het takhoekje,
houd dit dus goed in de
gaten!

19 september
Aangezien de kermis in Beerse is
afgelast gaan we onze eigen kermis
maken!! Jullie worden om 14u00 op
het Boudewijnplein verwacht in jullie
marginaalste kermisoutfit met een
mondmasker

12 september
Vandaag gaan we elkaar
leren kennen. Jullie
worden om 14u00 op het
Boudewijnplein
(Boudewijstraat 48,
Beerse) verwacht
Vergeet jullie
mondmasker zeker niet!

26 september
Het is jammer genoeg
geen vergadering :( De
leiding is namelijk op
leidinsweekend

GIDSEN
4-5 Sept

12 Sept
14:00-17:00

OVERGANGSWEEKEND
Dit jaar zal het er een beetje anders
uitzien, meer info volgt nog!

KENNISMAKINGSVERGADERING
Joepie! Er komen weer veel nieuwe
gezichten bij dit jaar, zowel bij de leden
als bij de leiding. Daarom houden we
vandaag een kennismakingsvergadering!

18 Sept
14:00-17:00

KERMIS- (ZONDER KERMIS)
VERGADERING
Jammergenoeg is er geen kermis dit jaar,
maar dit houdt ons niet tegen om eens al
onze marginaalste Johnny en Marina uit
de kast te halen en Beerse nog eens
onveilig te maken!

GEEN VERGADERING
26 Sept

Vandaag is het geen vergadering
aangezien de leiding een heel weekend
zal vergaderen over het komende
scoutsjaar. Volgende week zijn we weer
terug!

VEEL LIEFS VAN JULLIE NIEUWE
LEIDING!

Verkenners
3 September

4 September

Nachtdropping meer info volgt op het
Takhoekje!

Mini Mamoet, Als jij denkt een echte dj te
kunnen zijn laat het ons dan weten! Meer
info volgt nog op het takhoekje.

5 September

11 September

Het is den overgang. Meer info volgt op de
site, takhoekje.

Kennismakingsvergadering, breng allemaal
een leuk voorwerp mee dat iets meer vertelt
over u zelf. 14:00

18 September

25 September

Wajow tis weer Kermis, komt allemaal in uw
marginaalste kleren voor het kei leuke toffe
kermisspel! 14:00

Jammer maar helaas, de leiding is goed aan
het vergaderen op leidingsweekend, geen
scouts dus. (spreekt af met elkaar das altijd
leuk).

Groetjes ullie nief leiding
xoxo

4 september

Jullie worden 's avonds aan het
lokaal verwacht voor jullie overgang
naar de jin. Lees hierover meer in
de overgangsbrief.

12 september

5 september

Vandaag houden we de
overgang open voor centjes,
meer info via Facebook.

Tijd om elkaar wat beter te leren kennen.
14u aan pleintje Schutsboom.
Hou 's avonds ook vrij om het kamp al te
bespreken online.

19 september

Het lokaal moet nog ingewijd worden,
14u op post voor lokaal-pimpvergadering en jaarplanning.

26 september

De leiding is op leidingsweekend,
geen vergadering vandaag.
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Groetjes,
de leiding!

