54 SCOUTS VALAAR

Oktober
2018

CONTACT
Kapoenen

kapoenen@scoutsvalaar.be

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

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
Beste leden en ouders

Voor al je scoutsbenodigheden slechts
één adres:

Na afscheid te nemen van vorig jaar op de overgang zijn we helemaal klaar voor een nieuw spetterend scoutsjaar! Het moment is aangebroken om jullie nieuwe tak en leiding leren kennen. Hierbij de informatie over het uniform en het lidgeld.

Het uniform:
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

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

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.

VOORWOORDJE
Net zoals elk jaar moet er ook dit jaar weer lidgeld betaald worden. 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 30 september 2018.
Mocht dit bedrag te hoog zijn dan kan u altijd contact opnemen met de
groepsleiding. Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet ook een verminderd tarief waarbij het lidgeld op €10 komt te liggen als dit te hoog blijkt
te zijn.
Indien er nog vragen zijn. Jullie kunnen ons altijd contacteren op het
volgende emailadres: groepsleiding@scoutsvalaar.be

een stevige linker
Rik, Wout & Marjolein

GIVERS
Dag givertjes! Het nieuwe scoutsjaar met jullie nieuwe leiding zal van
start gaan met uiteraard een topprogramma voor deze maand. Wij kijken er alvast naar uit!!!
zondag 30 september: 9u30 – 12u30
Om het nieuwe jaar goed in te zetten, mogen jullie vandaag allemaal
jullie vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Daarnaast gaan we elkaar allemaal beter leren kennen met goede klassieke kennismakingsspelletjes.
zondag 7 oktober: 9u30 – 12u30
Vandaag staat er een zot bosspel op het programma. Onder het motto
valsspelen is ook spelen is het aan jullie om te laten zien wie de beste
giver is! Het zal dus een vergadering vol bedrog, plezier en zottigheid
zijn.
zondag 14 oktober: 9u30 - 12u30
*1, 2, 3, 4, hup naar achter, hup naar voor. 1, 2, 3, 4, even rusten en
dan weer door*
Het wordt een vergadering vol met inspanning vandaag want het zijn
de grote giverspelen! Wat heb je nodig; goede moed, een zotte sportoutfit en veeeel goesting!
zondag 21 oktober: 9u30 – 15u30
We gaan op tocht vandaag! Dus smeer die benen maar goed in, want
we zullen heel Antwerpen afstappen ;) Wat mag je zeker niet vergeten
is een lunchpakket, stapschoenen en kledij naargelang het weer.
zondag 28 oktober: 9u30 – 12u30
Haal die restjes verf en je vuile kleren alvast maar uit de kast want we
gaan vandaag ons lokaal wat oppimpen. Neem zeker penselen, veel
inspiratie, oude verf en kledij die vuil mag worden mee.
Dit wordt het dan voor de eerste maand! Wij hebben er alvast zin in
een stevige linker en drie dikke kussen xoxo
Lieselotte, Wout en Marjolein

JONG-GIVERS
HEYOOOOOOOOOOO JOGI’S!!!!!!!
Voor de eerste maand van het nieuwe scoutsjaar heeft jullie gloednieuwe, supercoole leiding een übermegafantastisch programma! Be
there elke zondag, want het wordt sowieso awesome.
Zondag 30 september 9.30-12.30:
Heuh, wie is die nieuwe leiding? Ze zien er wel cool uit… En die eerstejaars, ik ben de namen alweer vergeten, woepsie!
Vandaag doen we een kennismakingsvergadering om elkaar te leren
kennen.
Zondag 7 oktober 9.30-12.30:
1, 2, 3, 4 hup naar achter, hup naar voor. 1, 2, 3, 4 even rusten, dan
weer door… Ja zeker wel! Vandaag kunnen jullie indruk maken op jullie nieuwe leiding door gewoon kei hard mee te sporten! Doe allemaal
jullie leukste sportoutfit aan, want het wordt heftig!
Zondag 14 oktober 9.30-12.30:
Denk deze week niet te hard na op school, want jullie gaan je slimme
koppie nodig hebben op de scouts om tactieken voor het bosspel te
bedenken. (of was het nu toch om vals te spelen???) NEEM ZEKER
ALLEMAAL EEN FIETS MEE, zodat we eens wat verder kunnen gaan
dan het Hof van Mols.
Zondag 21 oktober 9.30-12.30:
Hopelijk zijn jullie een beetje handig, en knoeien jullie niet te hard in de
keuken want we verwachten sterrenchefs in de keuken! Neem zeker
een mesje, snijplankje en €2 mee. De echten onder ons mogen natuurlijk ook hun koksmuts meenemen hé.
Vrijdag 26 oktober: weekend
OMG YESSSSS, we gaan op weekeeeeend!!!! Meer info volgt snel,
zie dat jullie zeker meekunnen want it’s gonna be lit.
Dit was het voor de eerste maand, het begin van een fantastisch jaar!!!
Stevige linker,
Sofie, Elias en Kirsten

KAPOENEN
Zondag 30 september 9:30-12:30
Dag lieve kapoentjes omdat het vandaag onze eerste vergadering samen is gaan we elkaar eens goed leren kennen. Neem zeker jullie
goed humeur mee!
Zondag 7 oktober 9:30-12-30
Ben jij een skater? Misschien fiets je liever? Of rolschaatsen? Vandaag
op onze “alles-op-wieltjes” vergadering kan dat allemaal. Pret verzekerd! Vergeet zeker niet om iets mee te nemen waar wieltjes op staan
zodat we er een superleuke voormiddag van kunnen maken.

Zondag 14 oktober 9:30-12:30
Op zondag een supermegafantastischleuk bosspel spelen wie doet dat
nu niet graag? Wij alvast wel en hopelijk jullie ook. Kom dus zeker af
als je u nog eens goed wilt uitleven.
Zondag 21 oktober 9:30-12:30
Vandaag is het tijd om nog eens goed te bewegen. Lopen, springen,
voetbal, baseball, basket, …. Alles wat met sport te maken heeft dat
doen wij vandaag op onze sportvergadering.
Zondag 28 oktober 9:30-12:30
Is er iemand van jullie die kan koken? Dat zou heel handig zijn vandaag op onze kookvergadering. Eens zien of er in een van jullie een
volgende Piet Huysentruyt zit. Vergeet zeker geen snijplankje, mesje,
en 2 eurotjes voor de beste maaltijd van jullie leven.
Wij hebben er alvast zin in!
Kerri, Toto en Pedro

WELPEN
Zondag 30/09: 9u30—13u30
Om er een supercool scoutsjaar van te maken gaan we al direct beginnen met elkaar wat beter te leren kennen en dit gaan we doen met
een kennismakingsvergadering te doen! Zie dat je erbij bent want dit
wordt een knaller!!!
Zondag 07/10: 9u30—12u30 Wij zijn van de scouts dus ravotten wij
veel, er is geen betere manier omdat te doen met een goei bosspel!
Smeer jullie benen maar al in want het wordt een actief maar megaleuk spel! Wij zijn er klaar voor hopelijk jullie ook!

Zondag 14/10: 9u30—12u30
Jeroen Meus kan dan wel een goede kok zijn, maar die is niets vergeleken met onze welpen! Om dat te bewijzen gaan wij een kookvergadering doen! Natuurlijk kan je niet koken zonder het nodige materiaal, pakken jullie een mesje en een snijplank mee dan zorgen wij
voor de rest!
Zondag 21/10: 9u30—12u30
Step, fiets, eenwieler, rolschaatsen, wakeboard, skateboard... als het
maar wielen heeft, want deze week doe wij de ALLES-OP-WIELENVERGADERING! Wij kijken er alvast naar uit!

Zondag 28/10: 9u30—12u30
Het is tijd om wat mensen schrik aan te jagen, want het is weer die
periode van het jaar...HALLOWEEN! Feest, kom allemaal verkleed in
jullie griezeligste outfit om zo iedereen de stuipen op het lijf te jagen!
Tijd om eens lekker te griezelen!

PIONIERS
Zondag 30 september – 9u30-12u30
Wat is het lievelingseten van Sam? Welke schoenmaat heeft Eveline?
Hoeveel huisdieren heeft Rik? Vandaag leren we elkaar eens goed
kennen tijdens een super coole kennismakingsvergadering. Zeker komen dus!
Zondag 7 oktober – 9u30-12u30
We halen vandaag onze innerlijke sterren chef-koks boven en laten
Jeroen Meus een poepie ruiken. Buiten je goede humeur heb je ook
nog 2 euro en een snijplankje met een mesje nodig.
Zondag 14 oktober – 9u30-12u30
Vandaag zingen we geen gospel, nee nee, we spelen een heus bosspel!
Scoutsmensen in hart en nier hebben dan altijd heel veel plezier.
Zondag 21 september – 9u30-12u30
BOEM! KLETS! PATAT!
Dat zijn geluiden die je vandaag gegarandeerd zal horen.
Wie maakt het mooiste beeldje en wie zijn beeldje ziet er op het einde
nog het mooist uit?
Dat zijn vragen die vandaag beantwoord worden, als je komt tenminste
komt. ;-)

Vrijdag 26 oktober –19u00-21u00
Vandaag is het zover, het jaarlijkse grote heksen- en tovenaarsexamen vindt plaats in Wilrijk. En jullie leiding heeft ervoor gezorgd dat
jullie mee mogen doen met het examen maar daarvoor hebben jullie
wel de juiste outfit nodig. Kom dus allemaal verkleed als heks of tovenaar.

Stevige linker van Chill, Mysa, Balou en Hathi
Een stevige linker van jullie leiding,
Eveline, Rik en Sam

