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Groetjes van de leiding!

Welkom terug!
Klaar voor een nieuw Sjimjaar?
Eindelijk… Na een veel te lange pauze is het
weer Sjimtijd! Wat vinden jullie in deze
starteditie van de Sjivaldy?
o Een woordje van de nieuwe groepsleiding
o Info over inschrijving, het uniform, …
o Uitleg over het nieuwe jaarthema
o Enkele foto’s van het voorbije kamp
o De kalender van het eerste semester
Een nieuwe Sjivaldy met volledige jaarkalender zal begin
november in de bus vallen!

In de loop van september/oktober krijgen jullie nog
een brief i.v.m. de takweekends!

Woordje van …
Lieve Sjimmers, ouders, opvoeders en Sjimpathisanten,
Na een fantastisch zomerkamp als afsluiter van ons vorige
Sjimjaar is deze Sjivaldy het begin van alweer een nieuw
scoutsjaar.
Dit jaar start de Sjim ook met een
nieuwe groepsleiding. We willen
Fien, Pauline en Sarah nog eens
heel hard bedanken voor hun
inzet de voorbije jaren! Ze
mogen trots zijn op wat ze voor
ons gedaan hebben. Een dikke
merci!
Dit jaar moeten we dus helaas
ook afscheid nemen van enkele
ervaren rotten. Dankuwel Fien, Pauline, Sarah, Ibe en Lise! We
gaan jullie missen en wensen jullie het allerbeste toe. Hopelijk
zien we jullie nog eens verschijnen op de Sjim. Jullie zijn in ieder
geval altijd welkom!
We verwelkomen dit jaar ook nieuwe leiding, joepie! Welkom
aan Jessie, Silke, Pieter, Daphne, Liesbet, Maaike, Louise en
Xenia! Hopelijk voelen jullie je snel thuis bij ons!
Vanaf nu zullen wij (Douwe, Stijn en Sarah) ons uiterste best
doen om waardige opvolgers te worden van het vorige team.
Laten we onszelf even voorstellen:

… de nieuwe
groepsleiding
Douwe De Bock is 23 jaar. Hij studeert voor
Industrieel ingenieur informatica. Vorig jaar kwam
hij bij de Sjim terecht en gaf hij leiding aan de
Givers. Van zijn vorige scoutsgroep kreeg hij reeds
de totem Oeïstiti. Buiten de Sjim is Douwe nog
bezig met elektronica en programmeren,
tafeltennis en badminton.
Stijn Maertens is 27 jaar. Hij studeerde
Economische Wetenschappen en werkt nu als
econoom bij Familiehulp. Stijn heeft 3 jaar leiding
gegeven aan onze kapoenen en kreeg deze zomer
dan ook zijn totem: Schalkse Slechtvalk! Naast de
Sjim voetbalt Stijn ook heel graag, luistert hij naar
muziek en kijkt hij regelmatig een serietje.
Sarah Minten is 25 jaar. Ze studeerde
ergotherapie en gezondheidspromotie en werkt nu
als ergotherapeut in een woon- en zorgcentrum.
Ze kwam 6 jaar geleden in de Sjim en heeft
ondertussen aan alle takken leiding gegeven. Haar
totem is Onbevangen Arasari. Andere hobby’s zijn
piano & gitaar spelen, trektochten maken en
avontuurlijke sporten beoefenen.
Vanaf nu kunnen jullie bij ons terecht met jullie vragen. We kijken er
naar uit om ons de komende twee jaar ten volle in te zetten voor de
Sjim. We zijn klaar voor het nieuwe jaar! Jullie ook? Hopelijk zien we
jullie allemaal op de overgang!
Scouteske groeten! Douwe, Stijn en Sarah

Contact
De leidingverdeling is op dit moment nog niet bekend. Dat
wordt dus een verrassing voor jullie, maar ook voor de leiding
zelf! In alle volgende Sjivaldy’s vind je op deze pagina de
contactgegevens van de verschillende takleiders terug.
Voorlopig kunnen jullie met alles terecht bij de groepsleiding:
Sarah Minten: 0497 70 84 30
Stijn Maertens: 0472 53 54 55
Douwe De Bock: 0476 32 84 38
Je kan ons ook bereiken via ons e-mailadres:
groepsleiding@sjimakabe.be
De leiding van de verschillende takken kan je vanaf 15
september mailen via deze adressen:
kapoenen@sjimakabe.be
wouters@sjimakabe.be
jonggivers@sjimakabe.be
givers@sjimakabe.be
Neem ook een kijkje op onze website!
www.sjimakabe.be

Sfeerbeelden

Alle takken
In de komende Sjivaldy’s zal er per tak een pagina voorzien
worden met de kalender. In deze editie kunnen jullie onze
plannen voor september en oktober hier terugvinden.
Zondag 21 september: 14u00-17u30, Sjimlokaal: Overgang
Valt je leiding een beetje mee dit jaar? Zouden er nieuwe
Sjimmers zijn? Of misschien mag je wel over naar een volgende
tak? Vandaag kom je het te weten! Lees meer over de Overgang
verder in deze Sjivaldy!
Zondag 5 oktober: 14u00-17u30, Sjimlokaal
Weet je nog steeds wie je leiding van dit jaar
is? Zouden zij zotte plannen hebben voor
jullie? Sowieso wel!
Kom dus maar mee zot doen vandaag!
Zondag 19 oktober: 14u00-17u30, Sjimlokaal
Het wordt misschien al een klein beetje kouder, maar echte
Sjimmers kunnen daar tegen! Wij verwachten onze stoere
Sjimmers dan ook allemaal terug voor een zotte activiteit
vandaag!
De takweekends zullen dit jaar doorgaan in november.
Houd het weekend van 14 tot 16 november alvast vrij
in jullie agenda’s!

Prikbord
Infomomentje op de
overgang
Op de overgang van 21
september zijn alle ouders
en opvoeders welkom in
ons lokaal om 14u15. Je kan
er een babbeltje slaan met
de groepsleiding of met
andere ouders. Van harte
welkom!

Dag van de Jeugdbeweging
Op vrijdag 17 oktober is het
Dag van de Jeugdbeweging!
Op die dag kan je aan
iedereen tonen dat je in de
scouts zit en met je Sjimtshirt
of scoutshemd naar school of
naar je werk gaan. Zeker
doen!

Inschrijven
Je kan je voor dit scoutsjaar
inschrijven door 40 euro over te
schrijven op BE49 0682 4540 4771.
Meer informatie vind je verder in
deze Sjivaldy!

Giverreünie
Op vrijdag 24 oktober is
het Giverreünie! Alle
Givers van de voorbije
jaren die gestopt zijn met
de Sjim, mogen nog eens
langskomen op onze
lokalen om leiding en
Givers van nu terug te
zien en gezellig bij te
babbelen met een hapje
en een drankje.

Overgang
Op zondag 21 september gaan we in het vertrouwde Sjimlokaal
samen over naar het nieuwe jaar! Sommigen van jullie zullen
mogen overgaan naar de volgende tak! Spannend! Zoals steeds
ontvangen we jullie met open armen om 14u00. Om 17u30 kan
je weer afgehaald worden.

We halen ook de verloren voorwerpen
van op kamp boven. Kijk dus zeker of
er iets van jou tussen zit!

Alle ouders en opvoeders zijn om
14u15 welkom bij de groepsleiding in
het lokaal voor een welkomstwoordje. Je kan een praatje maken
met de groepsleiding en met andere
ouders, je krijgt de telefoonnummers
van de takleiding. En natuurlijk kan je
dan bij ons terecht voor allerlei
vragen.
We hopen jullie allemaal te zien! Tot dan!

Jaarthema
Rara..

Jaarlijks werkt Scouts en Gidsen Vlaanderen
een jaarthema uit, een algemeen thema
waaraan de visie van scouting wordt
gekoppeld. Het is een houvast, een leidraad
om het scoutsjaar mee in te vullen, maar
elke groep is vrij in de uitwerking daarvan.
Bij elk thema hoort ook een leuze en een
kenteken.
Dit jaar koos de nationale leiding van Scouts
& Gidsen Vlaanderen voor het thema
‘Helden en talenten’ met als jaarleuze ‘TENT
VOL TALENT’.
Zowel binnen als buiten scouting kunnen we het verschil
maken! Als deel van Scouts en Gidsen Vlaanderen willen wij
uitgaan van de talenten van onze Sjimmers en leiding. We willen
deze talenten ook laten groeien bij al onze takken. Kapoenen
mogen zich bewust zijn van wat ze kunnen, wouters verdienen
een vette knipoog, jonggivers en givers krijgen uiteindelijk een
gepaste totem die hun talenten benadrukt. Iedereen heeft
talenten en bijgevolg is de Sjim een TENT VOL TALENT!
Je moet niet goed zijn in alles
om een held te zijn voor ons!

Inschrijven
Rara..

Gelieve te betalen voor 5 oktober!
Dan moeten wij onze lidgelden doorstorten aan Scouts &
Gidsen Vlaanderen. Wie dan niet betaald heeft, is dus niet
verzekerd!
Hoe inschrijven?
Stort €40 op BE49 0682 4540 4771
We hebben jullie gegevens nog van vorig jaar. Je hoeft niet alles
opnieuw door te geven. We willen echter graag alle gegevens
zoveel mogelijk up-to-date houden. Daarom vragen we jullie om
eens bij de groepsleiding langs te komen op de Overgang. Wil je
stoppen met de Sjim of twijfel je? Laat het a.u.b. ook weten!
Kom op de Overgang langs bij de groepsleiding om:
 Je gegevens te controleren/wijzigen
 Je gegevens verder aan te vullen
 Je medische fiche te controleren/aan te vullen
Of mail ons op groepsleiding@sjimakabe.be!
Het lidgeld voor dit werkingsjaar (‘14-’15) bedraagt 40 euro. Dat
is een aanzienlijke verhoging ten opzichte van de voorbije jaren
en is te wijten aan een verhoging van het lidgeld dat wij
doorstorten naar Scouts & Gidsen Vlaanderen.
Meer uitleg over de verhoging
van het lidgeld vind je hiernaast >>>>>>>

Inschrijven
Een woordje uitleg van het verbond:
Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw zag zich de voorbije jaren geconfronteerd met
een onevenwicht tussen dalende subsidies en het leven en werken dat ook voor
onze dienstverlenende organisatie duurder wordt. Daarom werden door de
verbondsraad (algemene vergadering) maatregelen goedgekeurd die op lange
termijn een positief effect zullen hebben op dit onevenwicht. Om de kwaliteit
van onze jeugdbeweging te blijven verzorgen, zal Scouts en Gidsen Vlaanderen
zowel besparen op uitgaven als zoeken naar nieuwe inkomsten. Hierin zijn we
ook genoodzaakt het lidgeld, naast indexatie, éénmalig met €4 te verhogen naar
€32. Gezinnen voor wie de kost van scouting te hoog ligt, kunnen met de
groepsleiding van de groep voor alle activiteiten steeds een bijdragen op maat
afspreken. Mocht ook het lidgeld te hoog zijn, dan voorziet Scouts en Gidsen
Vlaanderen verminderd lidgeld, dat op een eenduidig tarief van €10 werd
vastgelegd. Want we vinden dat financiële zorgen geen drempel mogen zijn om
het spel van scouting te spelen. Met deze maatregelen hopen wij dezelfde
dienstverlening te kunnen bieden aan elke scout en gids, van leidingvorming tot
verzekering, over tijdschriften, juridische ondersteuning, internationale kampen
en spelaanbod.
Christophe Lambrechts (Verbondscommissaris)

Om een deel van onze werkingskost voor de groep te dekken,
zoals het voorzien van vieruurtjes en de Sjivaldy, vragen wij hier
bovenop een extra bedrag van 8 euro. Dat brengt het lidgeld
voor werkjaar 2014-2015 dus op 40 euro per kind. Sommige
ziekenfondsen voorzien een terugbetaling van het lidgeld,
contacteer hiervoor je ziekenfonds.
Bij nieuwe leden vragen wij tevens een bijdrage voor ons
prachtig Sjim-T-shirt. Wij vragen iedereen van onze
groep om dit op zoveel mogelijk scoutsactiviteiten te
dragen. De prijs van een T-shirt bedraagt €10.

Uniform
Rara..

Wees niet bang, we sturen je niet naar huis als je hemd niet
gestreken is of als je geen groene scoutsbroek aanhebt!
Wat?
Draag zo vaak mogelijk je oranje t-shirt als je naar de Sjim komt,
net als onze paars-rode das. Zo ben je herkenbaar als we de
straat op gaan, zowel voor je leiding als voor andere mensen.
Die vragen zich misschien af waarom we met pruiken en
verkleedkleren gek lopen te doen… Omdat we van de scouts zijn
natuurlijk!
Verder kan je ook een scoutshemd dragen, maar
dat hoeft niet. Zo’n hemd kan tegen een stootje
én je voelt je een echte scout! Je kan er het
jaarkenteken opnaaien dat je op de overgang
krijgt, het groepslintje van de Sjim, een
kentekentje van je tak en nog veel meer.
Waar?
Een sjim-t-shirt koop je bij je inschrijving. Een
das koop je bij de groepsleiding voor €5 en
een groepslintje krijg je gratis mee.
In de Hopperwinkel vind je scoutshemden,
kentekens en heel veel andere stevige
kleding om in te ravotten. Het adres en de
openingsuren vind je op de achterkant van
de Sjivaldy.

Wat moet waar?
Rara..

Net een nieuw hemd gekocht? Schitterend! Maar hoe zit dat nu
met al die kentekens?
Jaarkenteken (Tent vol talent):
Boven
je
rechterborstzak.
Jaarkentekens van vorige jaren
kan je op de rug naaien.

Groepslintje:
Net onder je rechterschouder
komt ons groepslintje. Gratis te
krijgen bij de groepsleiding!
Takkenteken:
Op je rechtermouw komt
het kenteken van je tak.
Bovendien draagt bij ons
iedereen het Akabeteken.

België:
Het kentekentje voor
België / Europa komt
boven je linkerborstzak.

(Oost-)Vlaanderen:
Bovenaan je linkermouw komt
het kenteken van OostVlaanderen en/of Vlaanderen.

Internationaal:
Ook op je linkermouw komt het
Internationaal scouts- of
gidsenkenteken. Paars voor jongens
en blauw voor meisjes.

De paarsrode das en het oranje Sjim-T-shirt kan je
steeds kopen bij de groepsleiding! Vraag ernaar!

Hopperwinkel
Lange Violettestraat 33
Gent
9000 Gent

Openingsuren:
Woensdag, donderdag
& vrijdag:
14u00 - 18u00
Zaterdag: 10u00 - 12u00 &
13u00 - 17u30u

Het groepsnummer
van de Sjim:

O1415G

