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De seniors gaan samen gaan wonen … 

  maar ’t is maar voor een weekje, we zouden onze ouders immers gaan missen

 DE SENIORMODI’S

DIKKELVENNE | Tijdens een 

midweek wonen de seniors 

en begeleiding een week 

samen. Iedereen leeft zijn 

normale leven, maar in 

plaats van na school, werk, 

muziek of ballet naar huis te 

gaan, komt iedereen samen 

in het lokaal waar we die 

week verblijven. Op 

midweek nemen de seniors 

een kijkje in elkaars 

dagelijks leven. Ze werken 

op een andere manier samen 

en leren duidelijke 

afspraken maken. 

Ondertussen groeit de groep 

naar elkaar toe.  

Dit jaar gaan we op 

midweek in de periode van 

zondag 21 februari tot en 

met zaterdag 27 februari. 

Deze week valt dicht bij de 

krokusvakantie (zo hopen 

we dat de seniors met een 

hoop schoolwerk in hun 

vakantieperiode al wat 

schoolinspanningen kunnen 

leveren en er toch bij 

kunnen zijn) 

Het is overigens allerminst 

onze bedoeling om uw 

kostbare bezit in een bad 

van ambiance en sfeer te 

dompelen en daarbij het 

schoolwerk en de frisse 

geesten uit het oog te 

verliezen. Integendeel; het 

verleden heeft meermaals 

aangetoond dat de midweek 

niet leidt tot mindere 

resultaten.  

____ 

 JOEPIE, MIDWEEK!

Wij als moderators zouden 

het op prijs stellen mocht 

iedereen bereid zijn om deel 

te nemen. We doen samen 

ons uiterste best om alles zo 

vlekkeloos mogelijk te laten 

verlopen.  Onze hoop is dan 

ook dat u als ouder 

vertrouwen in ons stelt, we 

beloven u dan ook dat we 

dat vertrouwen niet zullen 

beschamen. 

 

Verdere praktische details 

vinden jullie verderop in 

deze krant.  Mochten er na 

het doornemen nog vragen 

of opmerkingen zijn dan 

kunt u natuurlijk steeds 

contact met ons opnemen 

via mail of telefoon. Hou 

jullie zeker ook niet in eens 

langs te komen na een 

scoutszaterdag. Hoe klein 

jullie vragen ook mogen 

lijken, twijfel niet om eens 

bij ons ten rade te komen 

voor extra info of afspraken 

 

  DE PRAKTISCHE INFORMATIE 

DATA EN UREN | De 

midweek loopt van zondag 

21 februari t.e.m. zaterdag 

27 februari. Jullie worden 

zondagavond verwacht om 

19u30 aan het scoutslokaal 

van Latem (adres is 

hieronder te vinden) met al 

jullie school- en leefspullen, 

en jullie fiets (voor wanneer 

we ons eens willen 

verplaatsen naar plaatsen 

waar geen bus heen rijdt). 

Jullie hebben best al jullie 

avondmaal genuttigd, wij 

zullen immers niets meer 

voorzien (buiten wat gezond 

sneukelwaar). Op zaterdag 

mogen jullie om 11u00 naar 

huis of worden opgehaald 

door jullie ouders. 

LOCATIE | We verblijven in 

het scoutslokaal van de 

Scouts en Gidsen Were di - 

Bos en Leie uit Latem. Het 

adres is Albijn van den 

Abeelelaan 14 9830 Sint-

Martens-Latem.  

FINANCIEEL |  We laten dit 

jaar de seniors - onder ons 

goedkeurend oog - zelf de 

financiën regelen, zo weten 

ze hoeveel geld er wordt 

uitgegeven aan eten, 

drinken en activiteiten en 

leren ze naar scoutsnormen 

goede financiële 

inschattingen maken die 

later in hun leidingscarrière 

nog goed van pas zal 

komen. De exacte kostprijs 

zal om die reden pas 

achteraf worden verrekend 

(via de site of mail). De 

richtprijs leggen we 

weliswaar op € 50, dat geeft 

ons een goed idee over de 

correcte uitgaven die we 

kunnen maken. 

CONTACT | Uw senior kunt 

u natuurlijk steeds bereiken 

op zijn/haar gsm, maar 

moest zoon of dochterlief 

haar mobieltje het even niet 

meer doen,  kan u als ouder 

steeds bellen naar iemand 

van de leiding (mogen we 

echter vragen dit enkel te 

doen bij dringende gevallen 

en liefst na 17u15). Wij zijn 

Vink, de takleidster (0476 
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76 31 08), Chimpansee 

(0492 55 85 22) en Panda 

(0476 71 09 71). Een tip 

voor de seniors: zorg dat 

jullie één of meerder van 

bovenstaande nummers in 

jullie gsm hebben staan 

voor het geval jullie ons 

willen bereiken (we zullen 

echter niet antwoorden of 

reageren bij vragen over een 

moeilijke toets bij het 

maken van de toets, of wij 

jullie boterhammetjes 

willen smeren terwijl jullie 

boven niet willen opstaan, 

of om jullie leraars te 

komen plagen, wij zijn 

brave en lieve burgers). 

 

DAGSCHEMA  

06u30 - 07u30 | iedereen 

wordt wakker. Na het wasje 

en het plasje, wordt er 

ontbeten en het lunchpakket 

gemaakt. Iedereen vertrekt 

op tijd naar school.  

OVERDAG | Iedereen blijft 

op school. Over de middag 

wordt het lunchpakket 

genuttigd. 

16u15-18u30 | Iedereen 

komt thuis van school. Na 

een vieruurtje en een korte 

babbel wordt iedereen 

verplicht om ten minste één 

uur te studeren in stilte in de 

studiezaal, waar er wordt 

toegezien dat er 

daadwerkelijk gewerkt 

wordt. Na het verplichte uur 

blijven de mensen die 

verder moeten studeren in 

de studiezaal, de anderen 

gaan naar de keuken en 

maken het eten klaar. 

18u30 - 19u30 | eten, 

opruimen en afwassen.  

19u30-22u30 | Tijd voor 

een korte 

ontspanningsactiviteit. 

Seniors die nog schoolwerk 

hebben, maken dat eerst af 

vooraleer deel te nemen aan 

de ontspanningsactiviteit. 

Om kwart over 10 wordt 

verwacht dat iedereen zich 

klaarmaakt om te gaan 

slapen, want om 22u30 

beginnen de modi’s met het 

voorlezen van de 

verhaaltjes.

 

SCHOOL 

PRIORITEIT | Naast de 

hopen plezier en ambiance 

is het een absolute vereiste 

dat er voldoende tijd aan 

studie wordt besteed.  We 

zorgen voor genoeg ruimte 

en tijd (die altijd 

uitbreidbaar is) om optimaal 

te kunnen werken en 

studeren. Op basis van 

vorige ervaringen weten we 

dat zowel de moderators als 

andere seniors voldoende 

kennis in huis hebben om 

elkaar te helpen. Dus alle 

problemen en twijfels zullen 

opgelost kunnen worden. 

We gaan er ook van uit dat 

een aantal seniors zelf in 

staat zijn om hun werk te 

plannen, maar dat anderen 

hierbij wat hulp kunnen 

gebruiken. Wij staan steeds 

ter beschikking om iedereen 

zo goed mogelijk op weg te 

helpen in het maken van een 

planning. We raden aan om 

deze planning in de mate 

van het mogelijke al op 

voorhand op te stellen.  

VERWACHTINGEN | 

Iedereen moet zorgen dat 

hij of zij alle boeken, taken 

en kledij bij zich heeft die 

hij of zij nodig heeft voor 

die dagen school. 

Bijgevoegd vindt u een 

formulier dat kan worden 

afgegeven op school, zodat 

ook deze instantie ingelicht 

is over de situatie. We 

zouden graag willen dat 

iedereen die normaal warm 

eet op school dat voor die 

paar dagen – indien 

mogelijk - verandert 

aangezien we telkens voor 

een lunchpakket zullen 

zorgen en er ’s avonds 

warm eten zal zijn. Indien 

er die week speciale 

regelingen zijn, zouden wij 

daar graag tijdig van op de 

hoogte worden gebracht. 

OPMERKING | Op midweek 

wensen wij van de seniors 

dat ze hun schoolreglement 

niet overtreden en dat zij 

geen misbruik van de 

situatie maken. Tot nu toe 

hebben wij daar nooit 

problemen mee gehad. 

Wanneer wij echter merken 

dat iemand spijbelt of zijn 

gedrag op school niet te 

aanvaarden is, zullen we 

onmiddellijk het thuisfront 

inlichten.

 

ETEN 

We gaan vooraf winkelen 

en proberen te zorgen voor 

variatie en diversiteit in ons 

menu. Mensen die bepaalde 

voedingsovertuigingen 

volgen dienen ons te 

daarvan te verwittigen (via 

steekkaart). 

 

 

SCOUTS  

De midweek is een 

scoutsactiviteit als een 

ander dus de afspraken die 

we anders hanteren, zijn 

ook nu van kracht. 

Daarnaast vergt een week 

van samenleven ook nog 

enkele specifieke afspraken 

en die maken we samen in 

het begin van de midweek. 
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Vervoer 

De seniors lopen school in 

Zwijnaarde, De Pinte, Gent, 

Deinze, Wetteren en 

Oudenaarde. Een deel onder 

hen zal met de fiets de weg 

naar school vinden. De 

anderen kunnen de trein 

nemen vanuit het station De 

Pinte. We zouden willen 

vragen om te vermelden op 

de steekkaart hoe je van 

plan bent om naar school te 

gaan. Indien je een eigen 

vervoermiddel hebt dan 

verwachten we dat je dat 

kan besturen en dat het 

perfect in orde is om op de 

openbare weg te gaan 

(vergeet jullie fietslichtjes 

niet!) en dat alle nodige 

papieren en 

veiligheidskledij in je bezit 

zijn. Als je schooluren 

anders liggen dan een 

normale schoolweek (van 

half 9 tot 4, behalve op 

woensdag tot 12u) moet je 

dit ook duidelijk op de 

steekkaart vermelden. We 

zullen ook met de seniors 

uitkijken naar de meest 

veilige weg tussen het 

lokaal en de school. We 

trachten om zoveel en zover 

mogelijk in groep te fietsen. 

We zullen ook ten alle tijd 

onze gsm nummers geven 

aan de seniors zodat we 

bereikbaar zijn in geval van 

problemen. Indien we ons 

verplaatsen op andere dagen 

dan zal dit gebeuren met de 

fiets. Alle verplaatsings-

onkosten (trein) worden dan 

door ons betaald behalve 

brandstof voor het eigen 

vervoer (bromfietsen 

bijvoorbeeld). 

 

 

 

Benodigdheden 

Brooddoos, matje en 

slaapzak, schoolspullen, 

kleren, wasgerief, 

regenkledij, scoutsuniform, 

gezelschapsspelen, 

muziekinstrumenten, fiets 

(fietsverlichting + slot), 

persoonlijke decoratie voor 

jullie slaapkamer, jullie 

knuffeldiertjes, eventueel 

laptop (op eigen 

verantwoordelijkheid, de 

modi’s hebben hun laptops 

mee voor wanneer de 

seniors een computer nodig 

hebben, internet is 

aanwezig, en Panda kan 

printen op zijn kot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De wondere 

wereld van een 

senior te zijn … 

ELKE ZATERDAG 

OM 14u00 IN 

DIKKELVENNE BIJ 

DE VLEERMUIS 


