Beste Leeuwkens, beste ouder(s)
We merken dat het scoutsuniform de laatste tijd vaak niet volledig correct
wordt gedragen.
Toch zijn er heel wat redenen om als scout/gids een uniform te dragen, we
sommen er hier een paar op:
Herkenbaarheid: je ziet meteen wie er bij onze eenheid hoort en het
geeft een groot gevoel van samenhorigheid
Gelijkwaardigheid: zoals het woord het zegt, ‘uniformiteit’, iedereen
heeft ongeveer hetzelfde aan, onafhankelijk van geloof, rang, stand,
huidskleur of afkomst
Herinnering/erkenning: door het dragen van de badges kan je laten
zien aan welke evenementen je hebt deelgenomen of welke
vaardigheden je beheerst
Stevigheid: het uniform kan tegen een stootje en mag vuil worden
Redenen genoeg dus om trots te zijn op ons uniform en het correct te dragen.
Daarom willen we er graag voor zorgen dat iedereen zijn uniform terug in
orde is tegen januari 2017. Hieronder sommen we nog eens op waaruit ons
uniform nu juist bestaat en op de achterkant van dit briefje vind je terug waar
je deze items kan kopen, wat het je kost en wat je kan doen als dit toch wat
duur zou uitvallen.

Das: De scoutsdas wordt altijd gedragen. Deze wordt mooi opgerold
en onderaan bijeengehouden door een dasknoop, knoop, rekker, …
De bovenkledij:
We maken hierin een onderscheid tussen de jongere en oudere
takken:
o Bevers en welpen:
Zij dragen altijd blauwe kledij, dit hoeft niet per se een t-shirt
van de scouts te zijn, maar dit is natuurlijk wel fijn.
o JGV’s, GV’s, SE, LE en ST:
Tijdens de vlaggengroet draagt iedereen zijn scoutshemd,
het hemd is in orde en wordt in de broek gedragen. Na de
vlaggengroet mag je het hemd eventueel uitdoen en in
andere kledij meedoen met de activiteiten. Alleen bij koud
weer of regenweer mag er een jas gedragen worden over het
hemd tijdens de vlaggengroet.
Gaan we op verplaatsing? Dan draag je minstens blauwe
kledij, liefst het scoutshemd.
De broek:
Er wordt altijd een blauwe broek gedragen, liefst is dit een korte
broek of rok, maar een lange broek mag natuurlijk ook.
Schoeisel:
Hier denken we louter aan de veiligheid en vragen we om steeds met
gesloten schoenen naar de scoutsactiviteiten te komen.

Wat kost zo’n uniform dan juist?
Schoenen, een broek, een blauwe t-shirt of trui maak je uiteraard zelf zo goedkoop of duur als je wil.
De overige onderdelen van het uniform kan je elke zaterdag tussen 13u30-14u en na 17u kopen in de
bureau. Je vindt hieronder een prijslijstje van alle kledij die we te koop aanbieden:
Eenheidsdas
Dasknoop FOS
T-shirt eenheid
T-shirt eenheid kind
T-shirt eenheid volw.
Scoutshemd kind
Scoutshemd volw.
Pull eenheid kind
Pull eenheid volw.
Set badges voor hemd
Badge – welpenwolfje
Badge – bevers
Scoutsrokje FOS
Scoutsbroek FOS

€ 4,00
€ 3,50
€ 4,00 (oude logo)
€ 10,00 (nieuwe logo)
€ 12,00 (nieuwe logo)
€ 36,00
€ 39,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 9,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 26,00
€ 40,00

We weten uiteraard dat het aankopen van een volledig uniform de nodige financiële last met zich kan
meebrengen. Lukt het je niet om aan dit financiële plaatje uit te kunnen? Spreek dan zeker iemand
van de eenheidsleiding aan, we zoeken dan samen naar een oplossing. Zo kunnen wij en/of FOS
tussenkomen in (een deel van) de prijs, kunnen we je een tweedehands uniform aanbieden, …
Heb je zelf nog een oud uniform liggen dat niet meer past en niet meer wordt gebruikt? Je mag dit
altijd achterlaten bij de eenheidsleiding. Op die manier vindt je uniform misschien wel een tweede
leven bij een ander Leeuwken.
Belangrijk om nog even mee te delen is dat de kinderen op kamp en weekend niet steeds blauwe
kledij hoeven te dragen, hier is alle spelkledij uiteraard welkom! Oude broeken en t-shirts kan je dus
gerust bijhouden voor op kamp.
Groetjes van jullie eenheidsleidingteam
Coëndoe, Coati, Stokstaart, Sifaka en Merlin

Wil je dit graag nog eens nalezen of weet je niet waar al die badges nu juist moeten geplaatst
worden? Je vindt het allemaal op:
www.leeuwkenslinden.be

