JANUARI - FEBRUARI
2019

VOORWOORDJE
Beste ouders, leden en sympathisanten!
Hierbij het programma voor januari en februari. Voor de meeste
takken zullen er nog enkele avondvergaderingen in januari
plaatsvinden aangezien een groot deel van onze leidingsploeg dan
volop in de examens zit.
De Belgische avond nadert ook en dit betekent dat je je kan komen
inschrijven!
Welkom, welkom bij een nog eens zo’n lekkere Belgische avond,
georganiseerd door de leiding van scouts 54 Valaar. We hopen
dat het dit jaar weer een gezellige avond wordt met lekker
stoofvlees, frikadellen met krieken of een vegetarische quiche.
De avond zal bestaan uit twee shiften; van 18u – 20u (shift 1) en
van 20u – 22u (shift 2).
Voor de gerechten heeft u de volgende keuze:
stoofvlees – groot

€ 17

stoofvlees – klein

€ 13

frikadellen

met € 13

krieken – groot
frikadellen

met € 10

krieken – klein
vegetarische quiche

€ 13

In deze prijs zitten frietjes en groentjes à volonté inbegrepen.
Daarnaast is er ook een uitgebreid dessertenbuffet voorzien
door de leiding.

Inschrijven

kan

door

een

mail

te

sturen

naar

belgischeavond@hotmail.com ten laatste 26 februari 2020.
Gelieve in de mail uw naam, het aantal personen, voorkeur van
gerechten en shift te vermelden.
Andere belangrijke data voor het jaar zijn nog
- 15 februari houden de jins een eetavond
- 20 – 22 maart is het groepsweekend, dan gaan we met héél de
scouts op weekend!
- 28 maart organiseert de vriendenkring hun quiz
- 25 april houden de givers hun eetavond
- 2 mei houden de jonggivers een frietenboef
- 12 mei is het kampnamiddag, dan worden de kampen
voorgesteld
Onze scouts bestaat vanaf 2020 20 jaar!! Ook hiervoor zal nog een
feestelijk evenement volgen.
Mocht u nog met vragen zitten, dan mag u altijd contact met ons
opnemen via groepsleiding@scoutsvalaar.be
Een stevige linker
Wout en Marjolein

Wout en Marjolein

KAPOENEN

Dag lieve kapoenen
Het eerste deel van het scoutsjaar zit er al op L
Maar niet getreurd, want we geven er met heel wat goede
voornemens een lap op!
5 januari 2020 (9u30 – 12u30)
Kerst is voorbij, het nieuwe jaar is begonnen en daarom is
het tijd voor driekoningen! Kom verkleed als jullie favoriete
koning of koningin om zo alle hartjes te doen smelten.
Zaterdag 11 januari (18u-20u)
Leidster Nala heeft nu examens, daarom doen we
zaterdagavond een filmvergadering. Neem jullie favoriete
film, dekentje, knuffel en knabbeltje mee (om te delen
natuurlijk). We spreken af aan de Gebroeders de
Wachterstraat.
19 januari 2020 (9u30 – 12u30)
Tijd om die chips van vorige week er af te sporten. We doen
na jullie enthousiasme en vraag opnieuw een
sportvergadering.
26 januari 2020 (9u30 – 12u30)
Vandaag gaan we op ruiltocht. Neem dus al jullie schattige
gezichtjes mee om hopelijk tot iets lekkers uit te komen.

2 februari 2020 (9u30 – 12u30)
Tijd om een keer de echte scout te gaan uithangen.
Vandaag gaan we op een echte tocht. Zorg er zeker voor
dat je een drinkbus met water en een koekje mee hebt.
Uniform is zeker aangeraden (das en t-shirt + groene broek
of rok)!
9 februari 2020
De leiding verdient soms eens wat rust, en jullie ook. We
hebben vorige nacht hard moeten werken.
16 februari 2020 (9u30 – 12u30)
Vandaag is het valentijnsvergadeirng, tijd om een
toekomstige partner te zoeken voor de rest van het leven!
Maar dit is niet zomaar een valentijnsvergadering. De
meisjes moeten als jongen verkleed komen en de jongens
al meisje!
23 februari 2020 (9u30 – 12u30)
We spelen een spel vanmiddag! Neem jullie favoriete
gezelschapsspelletjes mee en dan maken we er een heuse
gezelschapsspelletjeswedstrijd van!
Een stevige linker,
Toto, Gigi en Nala

KAPOEEN

WELPEN

Dag lieve welpjes. Er is alweer een jaar voorbij maar gelukkig is het
scoutsjaar nog maar echt begonnen! Na ons super-fantastisch weekend,
de belofte en kerst samen…is het tijd om samen de eerste twee maanden
van 20 JAAR VIERENVIJFTIG (?!) goed in te zetten.
We hebben deze maanden ook een verassing voor jullie: het zou wel
eens kunnen dat er extra leiding op bezoek komt (spannend!), maar dat
zien jullie dan wel.
Wij kijken er alvast hard naar uit en hopen op jullie talrijke aanwezigheid!
Een stevige linker van:
Bagheera, Marala, Shere Khan en Mysa.
5 januari 2020 (9u30 – 12u30)
Driekoningen, driekoningen geef mij nen nieuwen hoed, … ( ♫♬♪) Het is
tijd om dat koningenkostuum, de kronen en natuurlijk de ster boven te
halen. ’s Morgens een tas thee met honing om de keel te smeren en
zingen maar!
12 januari 2020 (9u30 – 12u30)
Wat is nu een boekje zonder bosspel? Niet veel maar wel: typisch,
afgezaagd, niet origineel, …
(Elaba! Stoppen met zagen!). Eeuuuhm ja, we bedoelen een super mega
vette altijd spannende vergadering! Want een bos is groot en de
mogelijkheden: eindeloos!
Maak jullie maar alvast klaar voor het bosspel der bosspelen….
19 januari 2020 (9u30 – 12u30)
Een blik soep op de kast? Een halve paprika in de ijskast? Een open potje
………………………… [vul in: iets dat je koopt in de winkel en dan altijd te veel

van hebt en dat blijft dan dagen staan].

Breng allemaal iets van thuis mee dat je nog hebt liggen (je hoeft niets te
kopen!), een mesje en snijplankje. En dan maken we er een
kookvergadering van om u tegen te zeggen: wat kunnen we allemaal uit
onze mouw schudden met de restjes?
26 januari 2020 (9u30 – 12u30)
Er was gene bonte avond op weekend (“oooooh”) maar niet getreurd!
Vandaag is het bonte vergadering! Trek je verkleedkleren aan en maak
het feestbeest in je wakker.
Vandaag maken we er een echte talentenshow van.
2 februari 2020 (9u30 – 12u30)
Smeer die beentjes al maar in! Kom in PERFECT uniform met alles erop
en eraan (vooral die botinnekes zijn belangrijk). Vandaag gaan we op
tocht! Neem een klein rugzakje mee met wat water en een koekje (voor
een pauzeke he, de leiding gaat dat heus niet opeten hoor "
%).
$
#
9 februari 2020
Vandaag geen vergadering, jullie mogen bekomen van die tocht van
vorige week. De leiding is een hele nacht hard aan het werk geweest, dus
geen vergadering.
16 februari 2020 (9u30 – 12u30)
Oh Romeo, Oh Romeo, waar zijt gij oh Romeo…je hoort het al aankomen:
de dag van de liefde is voorbij maar die gaan we toch nog even vieren.
Vandaag is het valentijnsvergadering!
23 februari 2020 (9u30 – 12u30)
Vandaag gaan we voor eens en voor altijd bewijzen wie de beste zijn:
jongens of meisjes? Maarrr vandaag gaan we strijden voor den andere
kant: meisjes komen verkleed als jongens en jongens komen verkleed als
meisjes. Haal het beste jongen / meisje in je naar boven.

PIONIERS
10 januari; 19:00-21:00
We spelen een spel vanavond. ‘Welk spel?’ vragen jullie je af.
Dat kunnen we volledig zelf kiezen op deze
gezelschapspelletjesvergadering. Neem zeker je favoriete
spelletje mee, zodat we er samen een gezellige avond van
kunnen maken.
17 januari; 19:00-21:00
Na de leuke gezelschapspelletjes van vorige week blijven we
nog steeds een beetje in de zelfde trend. Het wordt vandaag
alleen nog iets chiquer. Blackjack, poker, hoger-lager…
Jullie raden het al; we gaan vanavond naar het casino om geld
te verdienen.
24 januari; 19:00-21:00
Vanavond is het een verrassingsvergadering. We kunnen nog
niet zeggen wat het is, want dan zou het natuurlijk geen
verrassing meer zijn hè. &
)
(
'
Toch zou ik persoonlijk zeker komen, want het belooft leuk te
worden.

2 februari; 9:30-12:30
Spetter spieter spater, lekker in het zwembad. Het is nog steeds
koud buiten, dus wij, de super slimme leiders, dachten dat het

wel leuk zou zijn om ons te gaan verwarmen in het zwembad.
Daar kunnen we allemaal eens pronken met onze afgetrainde
summer bodies. Vergeet vandaag dus je zwemgerief, fiets en 2
euro niet, want anders kan je niet met ons mee plonsen.
9 februari; /
Gisteren heeft jullie leiding tot laat moeten werken. We wilden
namelijk centjes verdienen om het kamp extra leuk te maken,
maar hierdoor zullen we vandaag enorm uitgeput zijn. Jullie
kunnen lekker uitslapen, want het is geen vergadering vandaag.
16 februari; 9:30-12:30
Nadat jullie vorige week goed hebben kunnen uitslapen,
vliegen we er vandaag weer in met een bosspel. Jullie denken
nu misschien: ‘ maar leidiiiiing, het is winter, het is koud, het is…’
Niet gevreesd, jullie zullen het zeker warm genoeg krijgen,
want het zal er hevig aan toe gaan.
23 februari; 9:30-12:30
Deze week weten ook wij niet wat de vergadering is. Misschien
kunnen de jins ons wel helpen bij het zoeken naar één? Wie
weet willen zij eventueel wel een vergadering voorbereiden. We
zullen ze het eens heel lief vragen. Toch is één ding zeer zeker.
Het zal een leuke ervaring worden.
Een stevige linker en veel kusjes en knuffels van jullie leiding
xoxo

JONG-GIVERS
Dag lieve jonggivertjes!
Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad en hebben jullie de
feestdagen goed gevierd! 2020 is begonnen en wij gaan er alvast goed invliegen
met de eerste twee topmaanden! Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij.
Hier dus het programma voor januari en februari! In januari zijn er nog enkele
avondvergaderingen omdat de leiding met examens zit "
%
$
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zaterdag 3 januari 20u – 21u30 (start aan de Gebroeders de Wachterstraat)
*Driekoningen, driekoningen
Geef mij een nieuwe hoed
Mijn oude is versleten
Mijn moeder mag het niet weten
Mijn vader heeft het geld op de rooster geteld.*
Als welke koning kom jij verkleed? Oefen je zangstem maar, want wij gaan deze
tonen aan heel het Valaar op onze zoektocht naar een nieuwe hoed "
%
$
#
vrijdag 10 januari 19u30 – 21u45 (start aan Antarctica)
Botsen vallen, racen, chillen of dansen. Het kan allemaal, want vanavond gaan
we discoschaatsen! Het belooft ontzettend cool te worden "
% Wat je zeker niet
$
#
mag vergeten zijn dikke sokken, handschoenen (!!), je identiteitskaart of
studentenkaart (voor de huur van de schaatsen) en 7 euro voor de inkom en
huur. Uiteraard kleed je je ook warm aan.
We spreken af en sluiten af op de parking van ijsstadion Antarctica zelf. (Moerelei
119, 2610 Antwerpen)
vrijdag 17 januari 19u30 – 21u30 (start aan Gebroeders de Wachterstraat)
We willen wel actief zijn, maar misschien is het toch een beetje te frisjes buiten.
Daarom pakken we onze favoriete WII-spelletjes mee en spelen we gewoon
lekker binnen in de warmte tegen elkaar. Laat dus maar eens zien wie de beste
racer, danser, golfer of boxer is. Pak WII-spelletjes, WII-kastjes, je Nintendo met
spelletjes… (alles wat je hebt!) mee. Hoe meer, hoe beter en hoe meer plezier!
Wij zorgen voor de sfeer en gezelligheid "
%
$
#

zondag 26 januari 9u30 – 12u30 (start aan Egied Segerslaan)
Trapje op trapje af. Ik win, jij wint. Maar uiteindelijk is de persoon die bovenaan
staat de winnaar. En kan de persoon bovenaan de onderste persoon wel
verslaan? En wat met de persoon die onder jou staat? Ja, maar die wordt al
uitgedaagd, dus hoe geraak je dan hogerop?
Zoveel vragen! Wie weet wat we gaan spelen?
zondag 2 februari 9u30 – 12u30 (start aan Egied Segerslaan)
Vandaag blijft het niet droog. We raden je dus aan om een zwembroek of
zwempak mee te nemen vandaag, want hoe dan ook beland je in het water. "
%
$
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We gaan inderdaad zwemmen vandaag! Vergeet je zwemgrief dus niet. Kom
met de fiets en pak 2 euro mee voor de inkom. (regels rond juist zwemgerief vind
je op de site van ’t stad)
zondag 9 februari geen vergadering
De leiding is gisteren te laat opgebleven omdat ze moesten werken op ons eigen
feestje. Nu slapen ze dus lekker uit "
% maar we kunnen niet wachten om jullie
$
#
volgende week terug te zien!
vrijdag 14 tot zondag 16 februari weekend!
Dit weekend gaan we ons eens goed amuseren op gouwjonggiverweekend. Dan
gaan we dus op weekend met andere jonggivers uit onze gouw. Het belooft zoals
altijd weer supermegafantastisch te worden!
Meer info volgt nog.
zondag 23 februari 9u30 – 12u30 (start aan Egied Segerslaan)
Man, vrouw of iets anders? Het mag allemaal, maar we gaan wel eens kijken wie
er wint van wie. Wie is nu echt het sterkste geslacht, want daar zijn wij toch wel
benieuwdnaar.
zorg dat je in uniform komt zodat jouw team wint. Jongens komen als meisjes
en meisjes komen als jongens "
%
$
#
Dit wordt het programma van deze twee maanden! Wij hebben er alvast mega
veel zin in!!
Een stevige linker en drie dikke kussen van je favoriete leiding
Nino, Marjolein en Lieselotte, xoxo

GIVERS
vrijdag 10 Januari 18.30-21.00
We gaan het nieuwe jaar in met een topper van formaat !
Vandaag gaan we schaatsen op de schaatsbaan van
Antarctica.
We spreken om 18u30 af aan ons lokaal met fiets !
Vergeet ook allemaal geen 7euro en je identiteitskaart !!!

Vrijdag 17 Januari 18.30-21.00
Een martini 'Shaken, not stirred.' 😉
%
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"
Verkleed je als een personage uit de James bond film
“casino royal”
Want vandaag spelen we een highclass casino avond.
May the the best men/women win xxx
(wie verkleed is krijgt een hoger start budget)

Vrijdag 24 Januari 18.30-21
Vandaag nog is een gezellige film avond (zonder nog 5 keer
over en weer te moeten gaan :p). De leiding zal lekkere
snacks en drankjes voorzien dus neem allemaal 2 euro
mee.
Een voor de knuffelbeertjes onder ons zijn flieze dekentjes
ook altijd welkom x

Zondag 1 februari 9.30-12.30
De exaampjes zijn voorbij voor de leiding dus we gaan ons
nog is goed in het zweet werken !
Vandaag doen we een sport vergadering dus maakt die
beentjes maar nat en dan vliegen we der in.
Zondag 9 februari geen vergadering !
Door onze scouts fuif fifty four.

Zondag 16 februari 9.30-12.30
Zoals de 3 musketiers het zltijd zeggen: “een tegen allen en
allen tegen een” !
Iets zegt me dat da ni just is me bon das wel wa we gaan
spelen dus komen snollebollekes !!!!
Greets frederik van der putten (uw interim leider)
Zondag 23 februarie 9.30-12.30
Mannekes vandaag gaan we jullie de kneepjes van het vak
aan leren zodat jullie jullie zelf een volwaardige scout mag
noemen.
Techniekvergadering is een belangrijke vergadering in jullie
leerproces doorheen de scouts.
jullie aanwezigheid wordt dan ook ten strengste
aanbevolen.
Lof u guys xxx

