
 

Hopper Winkel
Lange Violettestraat 33

9000 Gent

Openingsuren:
Woensdag, donderdag & vrijdag: 

14u tot 18u.Zaterdag: 10u tot 12u & 
13u tot 17u30.

Het groepsnummer van de Sjim:

O1415G

Sjivaldy België - Belgique
P.B. 9000 Gent 1

BC 6685

Sjim Akabe
Sint-kwintensberg 86

9000 Gent
Rek. BE49 0682 4540 4771
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Wat moet waar?

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

Jaarkenteken:
Boven je rechterborstzak. Jaarken-
tekens van vorige jaren kan je op de 
rug naaien (Samen In Touw, Anders 
Getikt, Gloeiend erbij...)

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

(Oost-)Vlaanderen:
Bovenaan op je linkermouw komt 
het kentekentje van Oost-Vlaan-
deren en/of Vlaanderen.

Groepslintje:
Net onder je rechterschouder komt 
ons groepslintjes. Deze kan je gratis 
krijgen bij de groepsleiding!

Internationaal:
Ook op je linkermouw komt het Internatio-

naal scoutskenteken (paars, voor jongens) of 
gidsenkenteken (blauw, voor meisjes).

Takkenteken:
Op je rechtermouw komt het 
kenteken van je tak. Boven-
dien draagt bij ons iedereen 
het Akabetekentje.

Net een nieuw hemd gekocht? Hoera! Maar hoe zit dat nu met al die 
kentekentjes? Nee, je mag die niet zomaar ergens hangen... Ontdek 
het hier!



Uniform
Wees niet bang, we sturen je niet naar huis als je hemd niet gestreken 
is of als je geen korte 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, voor 
€10. Een das koop je bij de groepsleiding voor €5 
en een groepslintje krijg je gratis mee.

In de Hopperwinkel (de vroegere Scoutsshop) 
vind je scoutshemden, kentekens, en heel veel an-
dere stevige kleding om in te ravotten. Het adres 
en de openingsuren vind je op de achterkant van 
de Sjivaldy.

Welkom terug!

Klaar voor een nieuw Sjimjaar?

In deze starteditie van de Sjivaldy vind je onder meer:

- Info over het inschrijvingsgeld, het sjimuniform, ...

- Alles over de Overgang op 22 september

- De  kalender van het 1ste semester

Een nieuwe Sjivaldy met volledige jaarkalender 

zal begin november in de brievenbus vallen!

In de loop van september/oktober heb je nog te goed:
  - Een brief i.v.m. de takweekends!



Woordje van
de  groepsleiding...

Liefste Sjimmers, ouders, opvoeders en 
sjimpathisanten,

Wat vliegt de tijd voorbij! We zitten al aan de helft van onze groepslei-

dingtermijn. Ook dit jaar hebben we ontzettend veel goesting om alle 

remmen los te gooien!

We genieten nog steeds met z’n allen na van de vele mooie momen-

ten die we tijdens het sjimkamp hebben beleefd! Dit alles hebben 

we te danken aan onze creatieve foeriers, grenzeloze inzet van onze 

leiding en niet te vergeten onze geweldig enthousiaste leden! Een 

dikke merci!
Ook dit jaar nemen we afscheid van een aantal leiders: Veerle, Aline,  

Celine, Evelien, Thomas en Hanna. Bedankt voor alles!

Stip 22 september alvast aan in je agenda want dan vindt onze over-

gang plaats! Wij staan alvast te popelen om iedereen terug te zien en 

kennis te maken met onze nieuwe leiding en leden. Alvast een warm 

welkom aan onze nieuwe leiding: Astrid, Emma, Ina, Justine, Lies, 

Alicia, Melissa en Brecht! 

Wat verderop in de sjivaldy kan je een overzicht vinden van de ko-

mende activiteiten. Spannend!

Veel sjimliefs,
de groepsladies
Fien, Sarah en Pauline

Inschrijven
Het lidgeld voor dit werkingsjaar (‘12-’13) bedraagt 34 euro. Van het 
lidgeld dat jullie betalen houden we slechts een klein beetje voor de 
Sjim (vieruurtjes, lokaal, ...), het grootste deel moeten we doorstorten 
naar Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

Zij gebruiken dit lidgeld voornamelijk om jullie te verzekeren. Maar 
daarnaast zijn er nog een aantal zaken die hiermee bekostigd worden.

Om een plaatselijke scouts- en gidsenwerking zoals de onze te on-
dersteunen staat een pedagogische en administratieve staf klaar. Die 
ondersteuning bestaat zowel uit het coördineren van vrijwilligers die 
tijdschriften maken, leiding begeleiden en vormen, voorbereiden van 
Herfstontmoeting, public relations verzorgen als uit het afsluiten van 
goede verzekeringspolissen, het verzorgen van de ledenadministratie 
en het opmaken en versturen van facturen.

Om deze ondersteuning en diensten te kunnen aanbieden, is
geld nodig. Naast overheidssubsidies en deelnameprijzen voor week-
ends en cursussen, is het lidgeld een belangrijke bron van inkomsten. 
Goed voor veertig procent van het geld waarover Scouts en Gidsen 
Vlaanderen kan beschikken. Wees er dus van overtuigd dat uw bijdrage 
goed wordt besteed. Sommige ziekenfondsen voorzien een terugbeta-
ling 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 deze op alle 
scoutsactiviteiten te dragen. De prijs van een t-shirt bedraagt €10.



Inschrijven
Hoe inschrijven?
Stort €34 op BE49 0682 4540 4771.

Kom op de Overgang langs bij de groepsleiding om:
 - Je gegevens te controleren/wijzigen.
 - Je gegevens aan te vullen, vb. met gsmnr of e-mailadres.
 - Je medische fiche te controleren/aanvullen.

En/of mail ons op groepsleiding@sjimakabe.be!

Wil je stoppen met de Sjim of twijfel je? Laat het a.j.b. ook weten!

We hebben natuurlijk al jullie gegevens van vorig jaar. Je hoeft 
niet alles opnieuw door te geven. 

We willen echter graag alle gegevens zoveel mogelijk up-to-da-
te houden. Daarom vragen we jullie om eens bij de groepslei-
ding langs te komen op de Overgang.

Gelieve te betalen voor 5 oktober! 
Dan moeten wij onze lidgelden doorstorten aan Scouts en Gidsen 
Vlaanderen. Wie dan niet betaald heeft, is dus niet verzekerd!

Kalender
22 september overgang

6 oktober activiteit

18-20 oktober takweekends 

3 november activiteit

17 november activiteit

1 december sinterklaas

15 december activiteit + kerstdrink 



Contact
De leidingsverdeling is op dit moment nog niet bekend. Dit wordt dus 
een verrassing... Zowel voor jullie als voor de leiding zelf!

In alle volgende Sjivaldy’s vind je op deze pagina’s nog eens alle gege-
vens op een rijtje.

Sarah De Smet: 0496 78 76 80

Pauline Van Rentergem: 0472 58 51 84

Fien Verstraete: 0477 39 42 00

Voorlopig dus nog geen contactgegevens op deze pagina. Op de Over-
gang geven we de telefoonnummers van de verschillende takleid(st)ers 
mee. Tot dan kan je met alle vragen terecht bij de groepsleiding:

Je kan ons ook bereiken via een ons e-mailadres:

De leiding van de verschillende takken kan je ook mailen, en wel via 
deze adressen:

kapoenen@sjimakabe.be

wouters@sjimakabe.be

jonggivers@sjimakabe.be

givers@sjimakabe.be

groepsleiding@sjimakabe.be

Neem ook een kijkje op onze website!
www.sjimakabe.be

Jaarthema
Spelen, bovenal overal!



Overgang
Op zondag 22 september gaan we in het vertrouwde Sjim-
lokaal samen over naar het nieuwe jaar! Zoals steeds ont-
vangen we jullie met open armen om 14u. 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 tussenzit!

Verder in deze Sjivaldy vind je meer 
over hoe je kan inschrijven.

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

Prikbord

Infomomentje op 
de overgang 

Om 14u15 zijn alle ouders en opvoe-
ders welkom in ons lokaal. Je kan er 
even babbelen met de groepsleiding 

en met andere ouders. Meer info 
verder in deze Sjivaldy!

18-20 oktober:
takweekends

Van vrijdag 18 tot zondag 20 oktober 

gaan alle vier de takken op weekend.  

Lekker vroeg in het scoutsjaar, zodat 

alle nieuwelingen zich snel thuisvoelen 

in hun nieuwe tak. Later deze maand 
meer info hierover via de tak. 

Inschrijven
Je kan voor dit scoutsjaar inschrijven door €34 te storten op BE49 0682 4540 4771. Meer informa-tie vind je achteraan deze Sjivaldy!

Welkom!
Emma, Justine, Ina, Alicia, 

Astrid, Lies, Melissa en 
Brecht  zijn dit jaar nieuw 

in de leidingsploeg! 

Dag van de Jeugd-
beweging

Op vrijdag 18 oktober is het 
Dag van de Jeugdbeweging. 
Op die dag kan je aan ieder-
een tonen dat je in de scouts 
zit, en met je Sjimt-shirt en 
scoutshemd naar school of 

naar je werk gaan. Zeker 
doen!



Alle takken
Zondag 22 september: 14u-17u30, Sjimlokaal

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 6 oktober: 14u-17u30, Sjimlokaal 

De eerst échte normale vertrouwde goeie ouwe Sjimactiviteit. Maar 
toch, geen enkele middag op de Sjim is hetzelfde. Verwacht je dus ook 
deze keer aan de gekste avonturen!

Alle takken

Zondag 3 november: 14u-17u30, Sjimlokaal 

Vrijdag 18 - zondag 20 oktober: weekend 

Twee dagen en twee nachten gezellig samen doorbrengen met je tak: de 
ideale manier om elkaar meteen goed (of nóg beter) te leren kennen! 

Je krijgt gauw een brief met alle details.

Het begint al wat frisser te worden... Maar dat houdt geen Sjimmer te-
gen om buiten te ravotten! Jij komt toch ook?

Zondag 17 november: 14u-17u30, Sjimlokaal 
 Haal die das en t-shirt maar terug uit de kast want het wordt weer 
geweldig op de sjim! Welke dief, piraat of heks zullen jullie deze keer 
vangen?  


