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VOORWOORDJE
Beste leden en ouders
Het nieuwe scoutsjaar is weer van start gegaan. Iedereen heeft zijn
nieuwe leiding leren kennen en wij als leidingsploeg hebben ongelofelijk veel goesting om verder te gaan!
Mocht je uniform nog niet in orde zijn, dan kan je hieronder onze regels hierrond zien.

Kapoenen:
- gele 54 T-shirt
- groepsdas (rood blauw)
Welpen, Pioniers, Jong-Givers en Givers:
- gele 54-Tshirt
- groepsdas
- groene broek/short/rok
- een beige hemd

CONTACT
Kapoenen

Nino Verhoeven

0484 17 52 92

Quinten Dupont

0472 44 46 78

Wouter Ipermans

0491 89 42 08

Welpen

welpen@scoutsvalaar.be

Hanne De Feyter

0484 70 85 79

Jef Verhaert

0497 75 20 07

Rik Le Duc

0489 36 13 88

Seppe Mortier De Borger

0494 43 70 55

Pioniers

pioniers@scoutsvalaar.be

Eveline Anthoni

0496 44 76 46

Rik Janssens

0473 36 24 94

Sam Gebruers

0478 13 21 55

Jonggivers

De T-shirts en dassen zijn bij de leiding te koop. Je kan deze aankopen zondag NA de vergadering. Er is ook tweedehandskleding te
koop maar dit is afhankelijk van de voorraad.
De eerste das is ook altijd gratis.

kapoenen@scoutsvalaar.be

jonggivers@scoutsvalaar.be

Elias Van Dijck

0473 19 05 54

Kirsten Roggeman

0485 45 60 90

Sofie Lauriks

0487 92 50 83

Givers

givers@scoutsvalaar.be

Lieselotte Aerts

0478 07 71 27

Marjolein De Feyter

0489 42 51 32

Wout Mostmans

0474 06 27 38

Groepsleiding

groepsleiding@scoutsvalaar.be

Marjolein De Feyter

0489 42 51 32

Rik Janssens

0473 36 24 94

Wout Mostmans

0474 06 27 38

HOPPER

VOORWOORDJE

Voor al je scoutsbenodigheden slechts
één adres:

Mocht het lidgeld nog niet betaald zijn, dan is hier nog alle info daarrond. Net zoals vorig jaar bedraagt die €40 voor het eerste kind en €36
voor de volgende kinderen. Hiervan gaat €32 naar Scouts en Gidsen
Vlaanderen.
Hiermee ben je verzekerd tijdens elke scoutsactiviteit en kunnen we
beroep doen op de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Het resterende geld dient om de werkingskost van de groep te dekken.
U kan het lidgeld betalen door het verschuldigde bedrag over te schrijven op onze groepsrekening (BE69 9794 3198 7178) voor de eerstvolgende vergadering.
Mocht dit bedrag te hoog zijn dan kan u altijd contact opnemen met de
groepsleiding. Spreek ons aan of stuur een mailtje naar
groepsleiding@scoutsvalaar.be. Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet ook een verminderd tarief waarbij het lidgeld op €10 komt te liggen
als dit te hoog blijkt te zijn.

Dit jaar kan je er ook voor kiezen om het boekje niet meer op papier te
ontvangen. Dit doe je door ons formulier in te vullen dat is rondgemaild
of door een mail te sturen naar groepsleiding@scoutsvalaar.be. Mocht
dit nog niet gebeurd zijn, doe dit dan zo snel mogelijk.
We wensen alle leden een fijne twee maanden toe en hebben het jaar
even moot verder te mogen zetten als het gestart is.
een stevige linker

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

Rik, Wout & Marjolein

KAPOENEN
Heeey liefste kapoentjes, hopelijk zijn jullie klaar voor de komende
twee maanden want we gaan ons weer goed amuseren.
Zondag 11 november (09:30 tot 12:30)

Smeer jullie beentjes maar goed in en vraag maar een stevig ontbijt
aan de mama want vandaag is het tijd voor een van de leukste tochten
van het jaar, een dauwtocht.
16-18 november
Allemaal klaar voor een megafantastisch weekend meer info volgt nog.
Zondag 25 november (09:30 tot 12:30)
Vandaag is het tijd om te testen hoe slim onze kapoentjes zijn. Dus let
maar op als de papa het nieuws kijkt of als den bompa zijn krant begint
te lezen want misschien leer je nog iets bij dat van pas komt op onze
megaleuke Quiz.
Zondag 2 december (09:30 tot 12:30)
Hij komt, hij komt
die lieve goede Sint

GIVERS
vrijdag 7 december: 19u – 21u
Om wat te ontspannen tussen al dat drukke studeren, gaan we vanavond discoschaatsen! Lekker marginaal doen, mag wel eens. Neem
zeker handschoenen, €5 en je pas mee. We spreken om 19u af aan
ijsstadion Antarctica en sluiten daar ook.
Wil je liever met ons meefietsen? We spreken om 18u40 af met diegene die mee willen fietsen aan ons eigen lokaal en zijn hier terug rond
21u20.
zaterdag 15 december: 19u30 – 22u
Vandaag is het een heuze WII-vergadering. We gaan met z’n allen
eens lekker ontspannen met een knabbeltje en goede oude spelletjes.
Neem je favoriete WII-spel of nintendo-spel mee. Wij voorzien de rest.
:)
vrijdag 21 december: 18u – 21u
Kerstmis nadert en dit moeten we dan ook samen vieren. Vanavond
houden we een gezellig kerstdiner. Neem €2,5 mee voor het eten en
een cadeautje van max. €3. Voor deze vergadering weten we ook
graag wie er allemaal komt om voldoende eten te kunnen voorzien.
Laat dus ten laatste 16 december weten of je er bij zal zijn of niet.

zondag 30 december: geen vergadering
Iedereen is druk bezig met de familie te bezoeken of alles in gereedheid te brengen voor het nieuwe jaar of met op vakantie gaan. Daarom
is het vandaag geen vergadering; tot volgend jaar!

mijn beste vriend, jouw beste vriend
de vriend van ieder kind.
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest want de sint komt naar de
scouts.

drie dikke kussen en een stevige linker
Wout, Lieselotte en Marjolein

KAPOENEN

GIVERS
Beste givers, hopelijk zijn jullie klaar voor de volgende twee topmaanden! Na een goede start kunnen we het alleen maar beter maken ;)
Hier dus het programma voor november en december.
vrijdag 2 november: 20u – 22u30
Halloween is gepasseerd en vanavond gaan we nog op griezeltocht
om de bewoners van het Valaar goed veel schrik aanjagen. Kom verkleed in je griezeligste outfit en oefen je engste gezicht al maar. We
spreken af aan ons eigen lokaal.
zondag 11 november: 9u30 – 12u30
Er is er één jarig, hoera! Lieselotte is jarig geweest en om het weekend
feestelijk af te sluiten, spelen we vandaag het-grote-lieselotte-is-jarigspel. Plezier verzekerd! Neem zeker je fiets mee.
16 – 18 november: weekend
We gaan op weekend! Meer info volgt nog.
zondag 25 november: 9u30 -12u30
Wie van jullie kan de mooiste gerechten op tafel toveren? Wie is een
echte keukenprinses? Wie leeft er meer op take-out? Vandaag is het
jullie kans om te bewijzen wie het lekkerste kan koken. Neem zeker
een snijplankje, mesje en €2 mee.
zondag 2 december: 7u – 9u30
Deze ochtend willen we de zon zien opkomen en we gaan dus op
dauwtocht. Doe je goede stapschoenen aan en neem eventueel een
ontbijtje mee. We starten en sluiten aan de speeltuinkant.

Zondag 9 december (09:30 tot 12:30)
Omdat jullie altijd zo braaf zijn vinden wij dat jullie eens een goeie filmvergadering verdienen, als je thuis een leuke film hebt liggen neem deze dan zeker mee.
Zondag 16 december (09:30 tot 12:30)
Vandaag is het tijd om samen met zijn allen een mega gezellige gezelschapspelletjesvergadering te houden, heb jij thuis een leuk spelletje
liggen? Neem het dan zeker mee.
Zondag 23 december (09:30 tot 12:30)
Kerstvergadering meer info volgt nog.
Zondag 30 december geen vergadering

Het is vakantie dus we zien jullie graag volgend jaar weer!

Een stevige linker van jullie liefste leiding!
Xebo, Kora en Petro

WELPEN
Zondag 04/11 09u30-12u30
Zie dat je goed bent uitgeslapen, smeer je benen maar in, zorg dat je
goed hebt gegeten want vandaag gaan we al onze energie kwijt door
te sporteeeeen! Wooohooo dik feest!
Zondag 11/11 09u30-12u30
Vandaag is het wapenstilstand dus leggen wij de wapens neer en
pakken wij de meelballen op voor een superleuk meelballengevecht!
Breng zeker je fiets mee en kleren die vuil mogen worden want we
gaan weer naar het bos! Jeeeej weeral dik feest!
Zondag 18/11 09u30-12u30
Doe die zwembroekskes en badpakskes maar aan want vandaag
gaan we zwemmeeeuuh! Wij nemen een special guest mee die mee
komt spelen met ons, dus zie dat je er bij bent! Zeker mee te nemen:
€2 + zwembroek/badpak en handdoek!! Dik feest in het zwembad
dus!!!
Zondag 25/11 09u30-12u30
Vandaag gaan we jullie in kleurenpatrouilles verdelen, dat klinkt saai
maar aangezien wij geen saaie vergaderingen hebben, zorgt jullie
megaleuke leiding voor een een leuk spel hoe we jullie gaan verdelen! Dusja... weer dik feest eh!
Zondag 02/12 09u30-12u30
Vandaag is het een grote dag... Balou zijn held is weer in het land!
Maar het beste van al is, hij komt gewoon naar onze scouts! Jaja wij
bedoelen natuurlijk de Sint!!! Zie dat je braaf bent want anders zou
het wel is kunnen dat je geen snoep krijgt
07-08-09 december
Tijd voor welpenweekeeeeend, we gaan elkaar hier nog beter leren
kennen en ons sowieso amuseren!!! Verdere info volgt nog

JONG-GIVERS
Vrijdag 7 december: 19.30-21.30
Kom in je allernetste kleren naar de scouts, en vergeet zeker je pokerface niet, want vanavond wordt de scouts omgetoverd tot een echt casino. Zoek misschien ook enkele trucjes op om vals te spelen, want
da’s toch waar het uiteindelijk om draait in een casino, of niet?
Vrijdag 14 december: 19.30-21.30
Maarten + Ella, Ferre + Krisztina, of toch eerder met Sari? Vandaag
kom je te weten wie je ideale partner is. Kom dus zeker naar onze megaleuke blind date vergadering!
Vrijdag 21 december: 19.00-21.30
’t Is Kerstmis jongens! Allee, of toch bijna dan. We maken er een gezellig avondje van. Lekker bijkletsen tijdens het kerstdiner, en daarna
gezellig kerstliedjes zingen rond onze kerstboom. Klinkt als muziek in
mijn oren! Neem allemaal een cadeautje mee ter waarde van €2 waar
iedereen blij mee zou zijn!
Zondag 30 december: geen vergadering
Want het zijn feestdagen, maar wij zien jullie volgend jaar weer!
Groetjes en een stevige linker van jullie allerleukste leiding
Soso, Eli en Kiki

JONG-GIVERS
Ewa jogiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’s, ook de komende twee maanden staan weer in
het thema van plezier maken. In december hebben we avondvergaderingen gepland omdat de meesten onder jullie dan examens hebben.
Wij hebben alvast kei veel zin in november en december, jullie hopelijk
ook!
Zondag 4 november: 9.30-14.30
JOEPIE! Vandaag gaan we op tocht. Pak die bottinnen uit de kast,
smeer wa bokes en neem genoeg drinken mee voor een hele dag.
Ook zeker geen regenjas vergeten! Wij rekenen op een grote opkomst!!!!
Zondag 11 november: 9.30-12.30
Vandaag gaan we de bossen van Wilrijk onveilig maken met onze
klakkebuis. Neem allemaal een klakkebuis mee, en rol al enkele pijltjes. Kom zeker met de fiets en vergeet geen veiligheidsbril, want het
zou zomaar eens kunnen dat Janne of Daan nog niet echt kunnen mikken ;)
Zondag 18 november: 9.30-12.30
Deze vergadering doen we alles op wieltjes! Fiks dus zeker wieltjes,
maakt niet uit wat, en dan gaan we wa graaf doen op de Wilrijkse pleinen.
Zondag 25 november: 9.30-12.30
VERRASSIIIIIIIIIIIIIIIIIIING! Sofie kan niet goed geheimen bewaren dus
misschien kunt ge wel iets loskrijgen bij haar… Als dat niet lukt, zult ge
toch moeten afkomen naar deze - toch wel enorm grave – vergadering.
Zondag 2 december: 9.30-12.30
Of Vincent, Elise en Nina braaf geweest zijn dit jaar??? Daar heb ik zo
mijn twijfels over, maar wie weet denkt onze oude heiligman daar wel
anders over hé! Be there voor onze liefste Sint! (En aan alle viezeriken: was u zeker nog eens en doe misschien toch maar eens een propere T-shirt aan)

WELPEN
Zondag 16/12 09u30-12u30
Vandaag laten we ons is zien van de creatieve kant en gaan we spelen met klei! Om ons daarna af te reageren op onze kleicreaties met
een suuuuperleuk klei-o-rama-spel!!
Vrijdag 21/12 18u00-20u30
Tijd om ons is lekker vol te steken voor kerst, daarom zorgt de leiding
voor lekker eten! Neem €1 euro mee voor het etentje en klein cadeautje want dan gaan we elkaar nog pakjes geveeeeen!!!

Zondag 30/12
Vandaag zijn we midden in de vakantie dus geen vergadering, dus tot
volgend jaaaaar!!
Stevige linker van Chill, Mysa, Balou en Hathi

PIONIERS
Het worden weer 2 fantastische maanden met super veel leuke vergaderingen.
Zondag 4 november – 9u30-12u30
Wil je graag bewijzen dat de leden beter zijn dan de leiding? Dan zou
het vandaag wel eens heel leuk kunnen worden want vandaag bieden
we jullie die kans. Dan ga je ons natuurlijk wel moeten kunnen verslaan :p.
Vrijdag 9 november tot Zondag 11 november – (uren staan in de
uitnodiging)
We gaan ons een heel weekend amuseren. Lees dus zeker de uitnodiging.
Zondag 18 november – 9u30-12u30
Vandaag gaan we samen het hele alfabet af in het grote ABC-spel.
Het gaat een fantastische vergadering worden die je zeker niet wilt
missen dus komen is de boodschap.
Zondag 25 november – 10u00-12u30
Vandaag gaan we samen schaatsen. yeeeey!! We spreken af bij
schaatsbaan Antarctica (Moerelei 119, 2610 Antwerpen) met 6 euro in
de hand met een handschoen aan (zonder handschoenen mogen we
de baan niet op). We eindigen de vergadering zoals gewoonlijk bij de
lokalen.
Zondag 2 december – 9u30-12u30
Vandaag kom er iemand heel speciaal naar de scouts namelijk Sinterklaas en de pieten zijn er ook bij. Als je wilt weten wat voor geheimen
er allemaal in het boek van Sinterklaas staan over de leden is het vandaag je grote dag.
Zondag 9 december – 9u30-14u30
Smeer je benen maar goed in, trek je bottinnen aan en neem je broodtrommeltje mee want vandaag is het de eerste tocht.

PIONIERS
Zondag 16 december – 9u30-12u30
Vandaag doen we nog eens een lekker scouteske vergadering. Ik zal
een tipje geven, het is iets met een bos en een spel en het rijmt op frikandel.
Vrijdag 21 december – 19u00-21u00
Vandaag vieren we kerst met een klein feestje en wat is nu een kerstfeest zonder cadeautjes? Inderdaad, niets daarom kopen we allemaal
een cadeautje van 5 euro dat zowel voor jongens als voor meisjes geschikt is en zo gaat iedereen naar huis met een leuk cadeautje.ps.je
moet al gegeten hebben
Zondag 30 december - geen vergadering
Een stevige linker van jullie leiding,
Eveline, Rik en Sam

