54 SCOUTS VALAAR

maart en april
2020

CONTACT
Kapoenen

kapoenen@scoutsvalaar.be

Nele De Feyter

0489 93 71 39

Eline Dierckx

0478 23 57 60

Wout Mostmans

0474 06 27 38

Welpen

welpen@scoutsvalaar.be

Hanne De Feyter

0484 70 85 79

Nette De Schrijver

0495 38 44 19

Rik Janssens

0473 36 24 94

Joos Mostmans

0470 54 29 29

Pioniers

pioniers@scoutsvalaar.be

Sam Gebruers

0478 13 21 55

Siemen Hofkens

0494 76 45 10

Wouter Ipermans

0491 89 42 08

Jong - Givers

jonggivers@scoutsvalaar.be

Lieselotte Aerts

0478 07 71 27

Marjolein De Feyter

0489 42 51 32

Nino Verhoeven

0484 17 52 92

Givers

givers@scoutsvalaar.be

Rik Le Duc

0489 36 13 88

Elias Van Dijck

0473 19 05 54

Jef Verhaert

0497 75 20 07

Groepsleiding

groepsleiding@scoutsvalaar.be

Marjolein De Feyter

0489 42 51 32

Wout Mostmans

0474 06 27 38

HOPPER
Voor al je scoutsbenodigheden slechts
één adres:

Hopper-winkel Antwerpen:
Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen
03/231.62.68
Di - Vr: 10u-12u en 12.30u –18u
Za: 10u-12u en 12.30u-17u

VOORWOORDJE
Beste ouders, leden en sympathisanten!
Hierbij het programma voor maart en april. Tijdens deze maanden zijn
er enkele weekends waarbij de scouts niet zal doorgaan.
5 april is de leidingsploeg samen weg en is het dus geen scouts
12 april is het Pasen en is het dus geen scouts
De Belgische avond nadert ook en dit betekent dat je je kan komen inschrijven! Onze eetavond gaat door op 14 maart 2020.
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).
stoofvlees – groot

€ 17

stoofvlees – klein

€ 13

frikadellen met krieken – groot

€ 13

frikadellen met krieken – klein

€ 10

vegetarische quiche

€ 13

Voor de gerechten
heeft u volgende
keuze

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 5 maart 2020.
Gelieve in de mail uw naam, het aantal personen, voorkeur van
gerechten en shift te vermelden.
Hierbij ook de link naar het Facebookevenement https://
www.facebook.com/events/1235671073290693/

GIVERS
Geen vergadering want de leiding is op weekend!
zondag 12 april—geen vergadering
zondag 19 april—9u30-12u30
Vandaag spelen we nog is een bos spel Ala scouts en de winnaar
krijgt een prijs voor op kamp
Believe me het zal handig zijn
geen reden om niet te komen
dus.
Tot binnekort groetjes Lissa de backer
zondag 26 april—geen vergadering

Veel love jullie leiding

VOORWOORDJE

GIVERS
zondag 1 maart—9u30-12u30
Zien ik daar een kip,een vos of een muis ik weet het niet maar we
knallen ze af met een klakkenbuis. Voor de vegetariërs hebben we
een alternatief dus komt allemaal af alstublieft.
Der you there
xGroetjes Jos verlemmen
zondag 8 maart—9u30-12u30
Laat jullie inspiratie en creativiteit de vrije loop want vandaag is
het kleiorama tot de dood. Kom zeker af want we hebben eenspecial guest Raf Van de velde. (If you judge a fish on it’s ability to
climb a tree it Will believe it’s whole life thinking that it’s stupid)
zondag 15 maart—9u30-12u30
Een tocht door het donker di di Didi Di
Mopje want dat gaan we niet in het donker doen heere. Maar vandaag doen we een tochtje dus trek zeker stevige schoentjes aan
en makkelijke kleren.
Tot dan x groetjes Mia Peeters

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Vriendenkring een quiz! De
opbrengst van deze editie gaat integraal naar
de verfraaiing van de
terreinen
rond
de
scoutslokalen aan de
Gebroeders De Wachterstraat.
Op voorhand in te schrijven: stuur een mailtje naar vriendenkring@scoutsvalaar.be, met vermelding van de ploegnaam en naam
van de team kapitein. Inschrijven kan uiterlijk tot 21/3/2020 of tot het
maximum van 25 ploegen is bereik.
Inschrijvingsgeld is €20 per ploeg, ter plaatse te betalen, maximaal 6
personen per ploeg. Deuren openen om 19u15, aanvang van de quiz
om 20u
Locatie: Basisschool De Ark, ingang Pastoor Pauwelsplein, 2610 Wilrijk

vrijdag 20 maart - zondag 22 maart—groepsweekend
Het is groepsweekend. Meer informatie vind je in het voorwoord.

Tot op 28 maart 2020!?
Hierbij ook de link naar het Facebookevenement
www.facebook.com/events/1678797122271133/

zondag 29 maart—9u30-12u30
Vandaag gaan we zwemmen in het zwembad van Hoboken dus
neem allemaal 3 euro’s mee en we maken er een spetterende vergadering van want we worden vergezeld door Danny verboven

Mocht u nog met vragen zitten, dan mag u altijd contact met ons opnemen via groepsleiding@scoutsvalaar.be
een stevige linker

zondag 5 april—geen vergadering

Wout en Marjolein

https://

GROEPSWEEKEND
HET CONTINENTENWEEKEND VAN 20 MAART TOT 22 MAART

Bij deze bent u uitgenodigd voor dit geweldige cultuurverijkende weekend. Om zoveel mogelijk culturen leren te kennen hebben we mensen uit alle verschillende continenten
uit de hele wereld uitgenodigd.
De genodigden:
- Amerika(kapoenen)
- Azie(welpen)
- Oceanië(pioniers)
- Afrika(jonggivers)
- Europa(givers)
en om deze culturele bijeenkomst compleet te makenmensen van de polen.
Om dit weekend tot een goed einde te brengen heb je de
volgende spullen nodig:
- voldoende kledij voor het weekend en regenkleding.
- verkleedkleren (volgens jouw continent)
- toiletgerief (tandenborstel, tandpasta…)
- keukenhanddoek
- slaapgerief (slaapzak, bedovertrek, kopkussen, pyjama…)

JONGGIVERS
ties op de fiets. Maak je borst dus maar nat, want het belooft een
spannende vergadering te worden!
zondag 5 april—geen vergadering
De leidingsploeg trekt dit weekend samen een weekendje weg.
Het zal dus geen vergadering zijn :(
zondag 12 april—geen vergadering
Vrolijk Pasen aan iedereen gewenst! Omdat we vandaag allemaal
moeten zoeken naar de paaseieren die de paashaas of de klokken
uit Rome hebben achtergelaten. Daarom is het helaas pindakaas
dit weekend ook geen vergadering :( :( :(
zondag 19 april—9u30-12u30
De scouts zou de scouts niet zijn als er geen bosspel gespeeld
werd. We trekken het bos dus vandaag in vol met strategieën,
pacten, spelletjes en zoveel meer! Zoveel regels in het spel en
maar één die er toe doet; valsspelen is ook spelen! ;)
zaterdag 25 april—19u-21u
Omdat de leiding morgen moet gaan werken op de Ten Miles
gaat de vergadering door op zaterdagavond. Neem je favoriete
films mee, want we zullen dicht tegen elkaar aankruipen onder
een dekentje (dat je dus zelf meeneemt :p). Ondertussen knabbelen we alle snacks en drinken waarvan jullie allemaal iets hebben
meegenomen om te delen.
Dit zijn de maanden maart en april! Geen saai programma dus ;)
xoxo Nino, Lieselotte en Marjolein

JONGGIVERS
Dag allerallerallerliefste jonggivertjes <3 Zijn jullie klaar voor weer
2 maanden vol plezier? We hebben er weer voor gezorgd dat jullie
je geen enkele vergadering zullen vervelen.
zondag 1 maart—9u30-12u30
Vandaag trekken we ten strijde tegen elkaar. We zoeken hogere
oorden op om vervolgens met pijltjes op elkaar te schieten ;) Kom
dus zeker met de fiets, vergeet je klakkebuis en pijltjes niet. Zonder
veiligheidsbril zal je ook niet kunnen winnen ;)

zondag 8 maart—9u30-12u30
De leiding neemt vandaag een appel en ei mee. Benieuwd wat
we hiervoor allemaal in de plaats kunnen krijgen? Dan zal je naar
de vergadering van vandaag moeten komen voor de heuse appelen-eitocht. In uniform komen is een must.

GROEPSWEEKEND
- medische fiche en identiteitskaart (zie mail voor meer
info)
- goed humeur

Laat via groepsleiding@scoutsvalaar.be weten of je wel of
niet komt ten laatste 15 maart 2020.
Dit cultureel verrijkende zal € 30 kosten. Dit dient gestort
te worden op BE69 9794 3198 7178 ten laatste 17 maart
met vermelding van naam lid + tak.

vrijdag 20 maart - zondag 22 maart—groepsweekend
Dit weekend zijn we met de hele scouts weg op weekend! Het belooft een topeditie te worden. Meer informatie vind je in het voorwoord.

De kapoenen en welpen spreken vrijdag 20 maart af om
18u15 aan de lokalen van de Egied Segerslaan.
De pioniers, jonggivers en givers spreken vrijdag 20
maart af om 19u aan de lokalen van de Gebroeders de
Wachterstraat.
We zoeken hiervoor ook ouders die willen rijden naar de
weekendlocatie. Laat in de mail weten of u heen en/of terug
kan rijden en hoeveel plaats u te bieden heeft.

zondag 29 maart—9u30-12u30
Kom vandaag met de fiets! Want het wordt een heuse fietsvergadering! Jullie zullen elkaar moeten uitdagen in de zotste competi-

Het weekend eindigt zondag 22 maart om 12u30 aan Kamphuis Den Broekkant (Broekstraat 29, Arendonk).

zondag 15 maart—9u30-12u30
Om ons kamp te sponsoren trekken we vandaag door het Valaar
om onze heerlijke snoepzakjes te verkopen! Kom dus in je uniform, neem je mooiste verkoopglimlach mee en veel goesting!

KAPOENEN

PIONIERS

Dag lieve kapoentjes. Ook voor deze 2 maanden zijn er enkele

maken we iets lekkers, terwijl we melancholisch terugdenken aan
ons weekend.

speciale dingen gepland. Zo kunnen we ons met zijn allen weer
helemaal uitleven. En zeker niet te vergeten: het supermegacoole
groepsweekend komt er aan! Wij kijken er alvast naar uit!
zondag 1 maart—geen vergadering
Vandaag mogen jullie heeeeeeel erg lang uitslapen want het is
geen vergadering. Maar niet getreurd want zo kunnen we er volgende week extra hard in vliegen!
zondag 8 maart—9u30-12u30
Wij dagen jullie vandaag opnieuw uit in 1 tegen allen. Jullie waren
vorige keer duidelijk gewonnen, maar wij willen zeker zijn dat dat
geen beginnersgeluk was. Hopelijk durven jullie allemaal te komen
want wij zijn deze keer goed voorbereid!
zondag 15 maart—9u30-12u30
Wij gaan vandaag proberen centjes te verdienen voor het megacoole kamp dat er toch stilletjes aan komt. Dit gaan we doen door
iets te verkopen. Zo kunnen we ons kamp nog leuker maken. Hoe
en wat, dat wordt allemaal nog wel duidelijk.
vrijdag 20 maart - zondag 22 maart—weekend
Dit weekend is het groepsweekend! Spanneeend! We gaan het

zondag 5 april—geen vergadering
Dit weekend gaat jullie leiding er een weekendje tussen uit. Dat
betekent dat het geen vergadering is. ☹
zondag 12 april—geen vergadering
We weten dat jullie er weer naar uitkeken, maar jammer genoeg is
het weer geen vergadering. Hoe dan ook krijgen jullie de toestemming om van jullie welverdiende vakantie te genieten; dat zullen
wij ook doen.
zondag 19 april—9u30-12u30
We weten dat jullie ons hebben gemist (wij jullie ook x). En we weten dat dat gemis nare en boze gevoelens bij jullie heeft opgewekt. Er is dan ook geen andere manier om jullie af te reageren
dan met ‘kleiorama’. Gewoon wat meppen op klei om jullie weer
goed en gelukkig te doen voelen.
zondag 26 april—geen vergadering
Het is Ten Miles vandaag. Dit is voor ons als verantwoordelijke leiding weer een goede manier om een centje bij te verdienen. Misschien kunnen we jullie daar tegenkomen als jullie gaan lopen,
maar het is in ieder geval geen vergadering vandaag.

weer net zo leuk maken als vorig weekend! Meer info staat in het
voorwoord

Zonnige groetjes van jullie keileuke leiding, want het is weer lente,
jongens en meisje.

PIONIERS

KAPOENEN

zondag 1 maart—geen vergadering
Vandaag is het geen vergadering. Jullie leiding heeft gisteren NOG
MAAR EENS hard gewerkt voor centjes. Maar niet getreurd… jullie
kunnen je, samen met je ouders, inschrijven tot 5 maart. Als jullie
ons dus niet kunnen missen voor meer dan een week zijn jullie
hier altijd welkom

zondag 29 maart—9u30-12u30
Vandaag is het kapoenenwelpendag! Wat dat juist inhoudt kom je

zondag 8 maart—9u30-12u30
Voel jij je een Tony Hawk, een Tom Boonen of misschien een
Sven Nys? Ja? Dan zal je genieten van de alles-op-wieltjesvergadering. Je mag alles meenemen, zolang het maar wieltjes
heeft. Je fiets, Skateboard, rolschaatsen, je bureaustoel… Het belooft plezant te worden, pio’s.

zondag 15 maart—9u30-12u30
We weten al wie de leukste en liefste pio is , maar wie nu eigenlijk
de slimste is, blijft een vraagteken. We kunnen dat misschien aantonen met enkele vragen. En met verschillende categorieën. Wow,
dat is eigenlijk gewoon een quiz (geen zorgen er komt geen wiskunde in voor)

snel te weten, maar dat het spectaculair wordt staat vast!
zondag 5 april—geen vergadering
Dit weekend mag iedereen lekker lang in zijn bedje blijven liggen,
want de leiding is zelf op weekend.
zondag 12 april—geen vergadering
Deze vergadering valt midden in de vakantie. Wij gunnen jullie dan
ook alle rust. Het is vandaag daarom geen vergadering.
zondag 19 april—9u30-12u30
De vakantie is bijna voorbij. Ooooh spijtig... Niet getreurd jongens
en meisjes want dat wil dan weer zeggen dat het vandaag weer
vergadering is! We gaan deze vergadering een tocht maken met
misschien wel een leuke bestemming... Maar die kan je natuurlijk
alleen maar ontdekken als je eens een kijkje komt nemen.
zaterdag 25 april—18u00 - 20u00

vrijdag 20 maart - zondag 22 maart—weekend
Dit weekend is het uiteraard geen vergadering. Neen, het is het
grote groepsweekend. Meer informatie vind je in het voorwoord.

Deze keer laten we echt de innerkok in ons naar boven komen!

zondag 29 maart—9u30-12u30
We missen allemaal ons weekend met de pio’s. Daarom dachten
we dat het een leuk idee zou zijn als we enkele herinnering opgraven met een kookvergadering. Neem allemaal 3 euro mee en dan

Een stevige linker, Toto, Nala en Gigi

We gaan eens kijken wat wij met zijn allen voor lekkers kunnen
maken. Breng zeker allemaal 2 euro mee.

WELPEN
JOW JOW JOOOOOW WELPEEEEN!
Hebben jullie er ook zo gestoord veel zin in?!?! Wij in ieder geval
wel!
Deze maart wordt even leuk als verjaardagstaart en ook in april
zorgen we voor speels gegil!
Tot zondag! x
zondag 1 maart—geen vergadering
helaas pindakaas is het vandaag geen vergadering :( …
MAAR VOLGENDE WEEK MET DUBBEL ZOVEEL ENERGIEHIE!!!!
zondag 8 maart—9u30-12u30
Alles op handen? Alles op voeten? Maar nee! ALLES OP WIELTJES!
Alles wat wieltjes heeft en niet elektrisch is, is welkom! Neem jullie fiets, step, driewieler, rolschaatsen, eenwieler, skateboard,… uit
de garage en haast je naar hier!

zondag 15 maart—9u30-12u30
Wat is er leuker dan een maand zonder bosspel?
… een maand MET een bosspel natuurlijk! Vandaag wagen we
ons aan een avontuur in het duistere woud.
vrijdag 20 maart - zondag 22 maart—weekend
GROEPSWEEKEND!!! Meer info staat in het voorwoord.
zondag 29 maart—9u30-12u30
Vandaag is het kapoenen-welpendag, verdere info moeten ook
wij nog krijgen!

WELPEN
zondag 5 april—geen vergadering
Vandaag is de leiding zelf op weekend dus kunnen jullie lekker
uitslapen!
zondag 12 april—geen vergadering
Bim Bam Beieren, liggen er in jullie tuin ook eieren? Wij zullen wel
heel de dag bezig zijn met zoeken, dus kijken jullie ook maar in
alle hoeken. Vandaag geen vergadering.
zondag 19 april—9u30-12u30
Vandaag zamelen we nog wat centjes in voor ons supercoolmegavetenormtof scoutskamp, wat we juist doen laten we jullie nog
weten!

zaterdag 25 april—19u-21u
Filmvergadering! Neem allemaal jullie favoriete film, dekentje en
knabbeltje mee, en dan maken we er een supergezellige vergadering van!
Een stevige linker van jullie (toch wel coole) leiding,
Mysa, Bagheera, Shere Khan en Marala

