Wemmel, 1 september 2018

Beste ouders,

Het nieuwe scoutsjaar is weer in zicht! Aangezien iedereen staat te popelen om er terug in te
vliegen, is er hier een brief met wat meer informatie over de eerste activiteiten van dit nieuwe
scoutsjaar. De volledige distel zal binnen een week of 2 worden doorgestuurd en jullie zullen de
maandschors van de verschillende takken ook kunnen terugvinden op de scoutssite
www.scoutswemmel.be/distel/*taknaam*. Vanaf dit jaar worden de Distels niet meer op papier
uitgegeven. Dit doen we uit ecologische overtuigingen en hiermee zijn we ook helemaal in lijn met
het nieuwe jaarthema ‘Minder is meer’, waar we de afvalberg mee gaan helpen verkleinen.

De inschrijvingen gebeuren dit jaar volledig online, zo vergemakkelijken we de administratieve
sleur en besparen we ook weeral papier uit. Voor het inschrijven van nieuwe leden, kunt u terecht
op www.scoutswemmel.be/nieuw-lid, bestaande leden kunt u inschrijven op
www.scoutswemmel.be/bestaand-lid. De inschrijving is pas compleet wanneer wij het
inschrijvingsgeld hebben ontvangen. Dit dient u over te schrijven op het rekeningnummer op
naam van Scouts Wemmel: BE58 4362 1333 4179, met vermelding “INSCHRIJVING
SCOUTSJAAR 2018-2019 + naam + voornaam lid”. Om het overzicht te bewaren, willen wij u
vragen om per lid een nieuwe overschrijving uit te voeren. Het lidgeld bedraagt €42 voor elk kind.

Het scoutsjaar gaat van start op zondag 16 september, autoloze zondag. De jonggivers en givers
starten om 13 uur aan de lokalen en fietsen naar Brussel waar talrijke leuke activiteiten
georganiseerd zijn. Iedereen aanwezig met fiets en een goed slot! Check ook zeker of de
banden nog voldoende zijn opgepompt. De kapoenen, kawellen en pioniers starten om 14 uur aan
de lokalen. De twee jongste takken gaan naar de allereerste autoloze zondag van Wemmel. De
pioniers stappen naar het Atomium waar verscheidene activiteiten georganiseerd zijn. Om 17 uur
mag u uw kind(eren) komen ophalen aan de scouts.
Zondag 23 september is het overgang. Die dag zullen de leden te weten komen wie hun nieuwe
leiding is en zullen zij die veranderen naar een oudere tak, overgaan. De overgang vindt plaats
aan het domein Drie Fonteinen in Vilvoorde (Beneluxlaan, 1800 Vilvoorde). Om 9 uur (stipt!)
wordt er geopend en om 17 uur, wederom ter plaatse, zal er gesloten worden. Wij als scouts en
het milieu zouden het enorm appreciëren mocht er gecarpoold worden. Vergeet voor deze dag
zeker geen lunchpakket (in brooddoos), vieruurtje (in koekendoos), voldoende water (in

drinkbus), reserve kledij (onderbroek, kousen, t-shirt, broek, pull, schoenen) en handdoek mee te
geven! Het thema is ‘Minder is meer’ dus we gaan gezamenlijk voor minder afval!
Zondag 30 september kan u na de vergadering nog wat blijven plakken, want we organiseren een
oudercafé én tweedehandsbeurs. Hier kan je als ouder de leiding beter leren kennen en
omgekeerd. We gaan klinken op het nieuwe scoutsjaar! De winst van dit oudercafé gaat integraal
naar het buitenlands kamp van de givers!
De planning voor de rest van oktober zal te lezen zijn in de distel en op de scoutssite.
Daarnaast mag je 12, 13 en 14 oktober al afblokken in jullie agenda, want dan gaan we met heel
de scouts op ledenweekend in Sint-Joris-Weert. Meer informatie hierover zal u binnenkort
ontvangen.

Moesten er nog vragen zijn, mag u een mail sturen naar leiding@scoutswemmel.be (iedereen van
de leiding krijgt deze mail) of info@scoutswemmel.be (enkel groepsleiding krijgt deze mail). Zo
niet, hopen wij dat iedereen talrijk aanwezig zal zijn op de eerste vergadering!

Een stevige linker,

Leiding scouts Egmont-Orion Wemmel
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