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Gegroet beste leden, ouders en sympathisanten! 

 
 

Ook dit jaar vieren we de start van het nieuwe scoutsjaar met de niet te missen 

startactiviteit op zaterdag 12 september. Juiste uren per tak verschijnen binnenkort 
op onze website en Facebookpagina. Dit jaar helaas zonder ons jaarlijkse kampvuur 

en pastabuffet.  
 
En misschien is jullie het al opgevallen, maar vanaf dit jaar hebben we ook een nieuw 

logo. Dit logo zullen jullie overal zien verschijnen. Onder andere op onze website, 
Facebook-pagina en de truien van de leiding. 

 
Daarnaast is de tweedehands verkoop van uniformstukken dit jaar ook anders. 

Heb je nog uniformstukken liggen die je niet meer gebruikt? En breng je deze graag 
binnen (je krijgt hiervoor een kleine vergoeding)? Mail dan naar 
groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be en wij zorgen voor een persoonlijke en veilige 

overdracht. De verloren voorwerpen zullen te bekijken zijn op 5 september, vanaf 
14u. Graag vragen wij jullie om te laten weten of jullie aanwezig zullen zijn, dit kan via 

mail of Facebook en een mondmasker te dragen tijdens je bezoek. 
 
De week na de startdag (zondag 20 september) vliegen we er terug in met de wekelijkse 

scoutsactiviteiten op zondag. Het maandprogramma met daarin de planning is terug te 
vinden op onze website, www.scoutsboortmeerbeek.be. Op onze website vindt u ook 

enkele gegevens van de leiding terug, waaronder een foto, gsm-nummer en emailadres.  
 
De inschrijvingen voor het nieuwe jaar zijn starten vanaf 1 september. Dit jaar zal de 

leiding niet bij u thuis langskomen. Wil je toch al weten wie je leiding is? Hou dan zeker 
onze website en Facebookpagina in het oog! Moesten er vragen zijn ivm de 

inschrijvingen, aarzel dan niet om ons te contacteren 
(groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be). Vergeet zeker niet om het lidgeld te betalen 
(40 euro op rekening BE64 7360 1096 9552). Nieuwe leden mogen steeds twee keer 

komen proberen alvorens te beslissen of ze blijven of niet. Daarna dienen ze de 
individuele steekkaart in te vullen (online) en het lidgeld te betalen. Meer informatie 

vind je op onze website.  
 
Een nieuw jaar betekent ook een nieuw jaarthema. ‘ ’t Zal wel zijn ’ zal 

een jaar lang onze slogan zijn. Met dit jaarthema willen we een hechte 
sfeer creëren, waarin iedereen zich thuis voelt en vertrouwen centraal 

staat. We leven ons met volle overtuiging uit tijdens een spel en praten 
net zo goed de sterren van de hemel bij het kampvuur. Meer weten over 
het jaarthema? Bekijk dan zeker de website van scouts en gidsen 

Vlaanderen (https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/andere-
themas/jaarthema/t-zal-wel-zijn) of lees meer in de Over en Weer, een 

tijdschrift boordevol tips!  
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Ook de leidingsploeg is weer een beetje veranderd. We nemen afscheid van Tuur, 

Nicolas, Thomas, Eryn, Jarno en Fien. Gelukkig staat er veel nieuwe leiding klaar om 
onze ploeg te versterken. Welkom Roos, Jana, Robin, Gitte, Hannah, Dries, Cobe, 

Nathan, Jonas, Mats en Lennert. 
 

Ook dit jaar is de groepsleidingsploeg een klein beetje anders, daarom stellen we ze u 
hier nog snel even voor: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
We kijken alvast uit naar weer een nieuw en fantastisch scoutsjaar. De leiding is er 
alvast klaar voor, jullie ook? Dan zien we elkaar graag zaterdag op de startdag!  

  
Scoutsgroeten van de leiding en groepsleiding! 

  
Nog vragen of problemen? 
Aarzel niet om de groepsleiding te contacteren! 

groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be 
 

Xander Vanderfaeillie 
Financiën 

Evelyne Van den Broeck 

Communicatie 

Vince Mariën 

Financiën 

Philippe Rossa 
Materiaalmeester 
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