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MAURO WINT
JEUGDTROFFEE
Op zaterdag 07 februari vond het Gala van
Ingelmunster plaats in de evenementehal van
Ingelmunster. Welpenleider Thomas Desmet kon
zijn nominatie helaas niet verzilveren en de
jeugdtroffee mee naar huis nemen. Mauro
Druwel mag die wel op zijn kast zetten. Deze
jonge uitvinder, oa een toiletrol-robot, kreeg de
voorkeur op Thomas.

BELANGRIJKE DATUMS
NIEUWJAARSRECEPTIE

08-02-2020

PANNENKOEKENVERKOOP

Naast Thomas zijn nominatie, was ook het
Belgisch Kampioenschap Duimworstelen van
kapoenenleider Liam Van Haverbeke en
jongverkennerleider Arthur Van de Putte als
activiteit van het jaar genomineerd, maar die
prijs ging richting de collega's van het jeugdhuis.
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29-02-2020

WIJNVERKOOP

07-03-2020

GEEN SCOUTS

14-03-2020

BEACH PARTY

25-04-2020

BEREIKBAARHEID LOKALEN
Wie de laatste tijd met de fiets of auto
door Ingelmunster heen reed, kon er
niet naast kijken. De werken teisteren
al een tijdje de omgeving vad de
scoutslokalen. Gelukkig is het einde in
zicht!
De parking van het sportstadion is
terug bereikbaar via de Bollewerpstraat
en via de Ring. Daar kan u uw
geliefkoosde spruit afzetten en
begeleiden richting de lokalen.
Natuurlijk ijveren we om zo veel als
mogelijk met de fiets naar de
scoutslokalen te komen. Dit om de
verkeersdrukte rond het sportstadion
zo klein mogelijk te houden.

KAMPDATA
KAPOENTJES

WIST JE DAT...
WE DE 1000 LIKES HEBBEN
AANGETIKT OP ONZE
FACEBOOKPAGINA
WE IN 1938 ZIJN OPGERICHT
EN DUS 82 JAAR BESTAAN
ER OOK EEN WEBSHOP IS OP
ONZE NIEUWE WEBSITE

06-07-2020 tem 11-07-2020

WELPEN

04-07-2020 tem 11-07-2020

WOUDLOPERS

18-07-2020 tem 26-07-2020
JONGVERKENNERS

01-07-2020 tem 11-07-2020

VERKENNERS

18-07-2020 tem 01-08-2020

JINS

19-07-2020 tem 31-07-2020

JONGVERKENNERLEIDER
ARTHUR (25) DE OUDSTE LEIDER
IS VAN DE GROEP
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VERNIEUWD LOGO
Als we iets doen, dan doen we het
van eerste keer goed. Daarom
hebben we het scoutslogo eens
goed onder handen genomen en
kwam dit eruit als resultaat. Dit
logo wordt binnenkort
geintroduceerd op onze
aankomende T-shirts.

WEBSITE IN NIEUW JASJE
Zoals de meesten onder jullie al
hebben ontdekt, steekt onze
website in een nieuw jasje. Alle
info over kampen, takken datums
en leiding kan u op de site terug
vinden. Onze site dient vooral om
te informeren en is een
verlengstuk van onze
facebookpagina. Neem zeker eens
een kijkje!
ps.: we hebben ook een
smartphone vriendelijke versie.

WEBSHOP NU OPEN
Ook onze merchandising doet
mee aan de vermodernisering. De
scoutstruien, tekentjes en dassen
kunnen jullie vanaf ook bestellen
in onze nagelnieuwe webshop!
U kan natuurlijk alles bij afhaling
eens passen zodat u zeker de
correcte maat mee krijgt.
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Redactie: Arthur Van de Putte & Liam Van Haverbeke

