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Vrijdag 12 februari was het weer tijd voor het jaarlijkse Gala
van Ingelmunster. Dit jaar geen feest in de
evenementenhal, maar een coronaprove variant. Om 20u
konden we live op Facebook volgen wie een prijs mee naar
huis zou nemen.
En dit jaar won niemand minder dan onze eigen
scoutsleider, en voorzitter van de Kontrabas, Thomas
Desmet de Jeugdtrofee!

Brecht Amerlynck voorzitter van de Jeugdraad, oud-leider
en materiaalmeester bij de scouts mocht de Jeugdtrofee
aan Thomas overhandigen. Thomas beloofde dat wanneer
het weer mag hij een vat trakteert in het jeugdhuis. Iets om
naar uit te kijken! Ook kreeg Thomas een persoonlijke
serenade van muzikant Lode Demetter. Hij zong over
Thomas zijn engagement voor de jeugd van Ingelmunster.

De andere winnaars dit jaar zijn: Solino Vandevijvere
(sporttrofee), Daniel Depape (cultuurtrofee), Martijn D’hoop
(ondernemer van het jaar) en Mario Monserez (vrijwilliger
van het jaar).
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KAMPDATA

K A P O E N T J E S
 05 TO 10-07 -202 1

 

W E L P E N
03 TOT 10-07 -202 1

 

W O U D L O P E R S
  1 7  TOT 25 -07 -202 1

 

J O N G V E R K E N N E R S
03 TOT 1 5 -07 -202 1

 

V E R K E N N E R S
1 7  TOT 3 1 -07 -202 1
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Sinds februari is er een nieuw product
beschikbaar in de webshop: ons eigen
scoutsbier! Een goudblond bier met een
romige schuimkraag en een stevige 7,1°.
Leiders Dries Carlier, Victor Van de Putte en
Seppe Beels zijn het brein achter het bier.

Wie het bier nog niet heeft kunnen proeven
moet nog even geduld uitoefenen. De
eerste lading van 500 liter is al uitverkocht,
maar geen zorgen rond april staat er een
nieuwe lading klaar. 

Als je 3pekkels wil bestellen heb je de keuze
uit drie formules: de sjortouwformule van
zes flesjes, de sjorbakformule van twaalf
flesjes of de driepekkelformule van 24
flesjes. Het bier wordt gratis thuis bezorgd.

Het logo van het overheerlijke 3pekkel bier
is bovendien gemaakt door oud-leider
Brecht Deboosere, 100% scouts made dus.
Wil je op de hoogte blijven van alle
brouwactiviteiten? Volg dan zeker 3pekkel
bier op instagram (@driepekkel_beer).

    PEKKEL BIER

Van 5 tot 12 februari was het de 16e week
tegen pesten. Ook bij scouts Ingelmunster
zeggen wij resoluut neen tegen pesten! De
4 stippen staan voor de 4 afspraken tegen
pesten:

1) Ik vind pesten niet oké en zal er nooit
aan meedoen.
2) Ik praat erover als pesten mij bang of
verdrietig maakt.
3) Ik sluit niemand uit, voor mij hoort
iedereen erbij!
4) Ik zal altijd proberen op te komen voor
iemand die gepest wordt.

Bij ons is iedereen welkom, ongeacht
geloof, afkomst, kleur, geslacht ...!
Zeker in deze rare tijden moeten we er voor
elkaar zijn. Heb je nood aan een babbel?
Dan staat onze leidingsgroep zeker voor je
klaar!

NEEN tegen pesten
Stip It 
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Eindelijk! Opnieuw scouts voor iedereen!
Sinds 6 februari mogen we opnieuw al
onze leden welkom heten. Helaas kan dat
natuurlijk niet zonder enkele
noodzakelijke maatregelen.
De Kapoenen, Welpen en Woudlopers zijn
verdeeld in bubbels van 10 en spelen
buiten. De Jongverkenners, Verkenners
en Jins zijn ook verdeeld in bubbels van
10, spelen buiten én moeten een
mondmasker dragen gedurende heel de
namiddag.

De start van het tweede semester is
bijzonder vlot verlopen en daar willen we
iedereen voor bedanken! De maatregelen
zijn voor iedereen een aanpassing, maar
ze blijven nodig. We zijn vooral blij dat we
opnieuw onze vaste scoutsnamiddagen
kunnen houden op een veilige manier.
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START TWEEDE
SEMESTER

STEUN DE SCOUTS MET TROOPER

Door de coronacrisis is het ook voor de
scouts financieel moeilijk. Onze jaarlijkse
acties kunnen niet meer doorgaan zoals
gepland. Maar wat nu als jij de scouts 
 kan helpen door gewoon online te
shoppen én zonder ook maar één euro
extra uit te geven. Hoe dan? Via Trooper,
we leggen het je uit. 

Trooper is een website die samenwerkt
met meer dan 600 online webshops. Als
je via trooper naar je favoriete webshop
surft, en daar iets bestelt, gaat er een
perecentje van jouw aankoopbedrag
naar de scouts. Zonder ook maar iets
meer te betalen! ben je benieuwd?
Ontdek het op:
https://www.trooper.be/nl/troopervereni
gingen/scoutsingelmunster



Redactie: Liam
 Van H

averbeke

Volg ons ook via:

SPELLETJESPAGINASPELLETJESPAGINA

HELP! Groepsleider Dries is zijn das kwijt!
Kan jij hem helpen zoeken?

Ben jij ook je das kwijt? Of heb je nog helemaal geen das? Neem dan zeker een kijkje op
onze website voor een nieuwe. Of vraag het aan één van de leiders!

 

Verticaal
1. Iets waaruit je eet op scoutskamp
3. Moet je altijd aanhebben in de
scouts
5. De jongste tak van de scouts
7. De oudste tak van de scouts

Horizontaal
2. Krak
4. Zorgt ervoor dat we lekker warm
kunnen slapen op kamp
6. Een koord om stevige constructies
mee te bouwen

Kruiswoordraadsel,  scouts voor dummies
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