CONTACT

54 SCOUTS VALAAR
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

Oktober
2019

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

GIVERS
Zondag 20 oktober: 9.30-12.30
yow yow yooow shizelwizzel
54 goes urban!
wij de leiding weten dat er in ieder mens wel een rapper/rapster zit
verscholen
wij zullen als jullie producers jullie de juiste richtlijnen en opdrachten geven voor een zotte rap videoclip te maken (hastach viraaaal
gaan).

VOORWOORDJE
Beste leden en ouders
Na afscheid te nemen van alle stoppende leiding en de nieuwe
leiding te verwelkomen op de overgang, zijn we helemaal klaar
voor een nieuw spetterend en scoutmoedig scoutsjaar! Het moment is aangebroken om jullie nieuwe tak en leiding leren kennen. Hierbij de informatie over het uniform en het lidgeld.
Het uniform houdt in voor de…
… kapoenen en welpen
- gele scouts 54 T-shirt (aan te
kopen na elke vergadering)
- das (aan te kopen na elke vergadering + de eerste is gratis)

PEACE out
Zondag 27 oktober: 9.30-12.30
Hey how you doing
Liefste loverkes vandaag gaan we
op blind date dus zie da ge er
goed uit ziet (hehe joke snaptem ?)
Zet je hart open voor de liefde en
de vriendschap want wie weet ben
je na vandaag niet meer SINGEL ! :o
Tot dan <3

… de pioniers, jonggivers en givers
- gele scouts 54 T-shirt (aan te
kopen na elke vergadering)
- das (aan te kopen na elke vergadering + de eerste is gratis)
- groene broek/rok (merk maakt
niet uit)
- beige scoutshemd (aan te kopen in de Hopper)

Verder bedraagt het lidgeld € 50 voor het eerste kind en € 40
voor elk volgende kind. Dit dient gestort te worden op BE69
9794 3198 7178 tegen 29 september.
Van diit bedrag gaat € 32,90 naar Scouts en Gidsen Vlaandere
voor de verzekering; de rest van het bedrag wordt gebruikt voor
de werking van het scoutsjaar.

VOORWOORDJE
Mocht dit bedrag te hoog liggen dan mag u altijd contact opnemen via
groepsleiding@scoutsvalaar.be voor meer informatie over verminderd lidgeld (€10).
Vanaf 2020 bestaat onze scouts ook 20 jaar! Dit gaan we dit
werkjaar uitgebreid vieren, maar meer informatie volgt zeker nog.

Mochten er verder nog vragen zijn, dan mag u ons altijd aanspreken of mailen naar groepsleiding@scoutsvalaar.be
een stevige linker
Wout en Marjolein

GIVERS
Zondag 6 oktober: 9.30-12.30
ewa dreirries, toppers, schattebollekes
vandaag is het onze eerste vergadering waarbij we graag kennismaken met jullie zowel individueel als in groep en we onze verwachtingen voor het komende jaar kunnen bespreken.
Hierbij zijn jullie ideeën en plannen zeer welkom. SEE YA THERE
Laten we er een bangelijk jaar van maken !
Xoxo jullie giver leiding

Zondag 13 oktober: 9.30-12.30
We openen direct met een topper van formaat !
Vandaag spelen we een stadsspel in de enige echte stad van België
“ANTWERPEN” (de rest is parking)
We verzamelen op de scouts MET DE FIETS! op het afgesproken
uur en rijden dan samen naar stad.
We verklappen nog niet veel maar voorzie zeker voldoende kledij
waar je niet mee opvalt
Grrrrrrrrroetjes
De giver leiding x
tip

JONG-GIVERS
Hey jonggivers! Hopelijk zijn jullie klaar voor het nieuwe jaar want wij
hebben er alvast ontzettend veel goesting in! <3
We starten de maand goed sterk om het een start van een memorabel
jaar te maken.
Hier dus het programma van de eerste topmaand;
zondag 6 oktober: 9u30 - 12u30
We starten met een goede klassieke kennismakingsvergadering. Bereid dus al maar een leuk weetje, je hobby's en naam voor ;) Deze vergadering is ook het ideale moment om een coole opening te vinden en
te bedenken wat we dit jaar allemaal willen doen. Tip: vriendjes en
vriendinnetjes zijn meer dan welkom!
zondag 13 oktober: 9u30 - 12u30
Eén, twee, drie, vier! Hup naar achter, hup naar voor!
Vandaag gaan we onze spieren plezieren met allerlei leuke sportactiviteiten. Doe je zotste sportoutfit aan, stretch in de ochtend, vul je mooiste drinkbus en vergeet je zweetbandjes niet.

zondag 20 oktober: 9u30 - 14u30
Doe je stevig stapschoenen al maar aan want we trekken op tocht deze vergadering! Om te zien dat jullie beentjes in petto hebben gaan we
een mooie wandeling in de buurt doen. Neem dus zeker genoeg water,
een lunchpakket, aangepaste kledij en je goed humeur mee! :D
zaterdag 26 oktober: 20u - 22u
Het is bijna Halloween en dat kunnen we niet voorbij laten gaan zonder een goede schriktocht! Verkleed je in je meest griezelige outfit en
zorg ervoor dat je de gehele tocht iedereen de stuipen op het lijf kan
jagen. We spreken af aan de lokalen van de Gebroeders de Wachterstraat.
Voila dit was de eerste zalige jonggivermaand!
xoxo
Nino, Lieselotte en Marjolein

KAPOENEN
Hallo lieve kapoenen, het nieuwe jaar is weer begonnen! Dat wil
natuurlijk ook zeggen: een nieuwe groep en nieuwe leiding.
Spannend!!!
Zondag 6 oktober 2019 (9:30 - 12:30)
Nu het een nieuw jaar is, met nieuwe leden en nieuwe leiding,
moeten we elkaar eerst nog wat beter leren kennen. Dit is dus de
ideale gelegenheid voor een heuse kennismakingsvergadering!
Zondag 13 oktober 2019 (9:30 - 12:30)
Deze vergadering gaan we ons eens helemaal uitleven met een
super bordspel en leuke uitdagingen want het is ganzenbordspelvergadering!
Zondag 20 oktober 2019 (9:30 - 12:30) Omdat wij met zijn allen
zo'n supermegacoole kapoenen zijn, moet ons lokaal natuurlijk
ook geweldig zijn. Daarom gaan we vandaag met zijn allen het
lokaal pimpen!
Zondag 27 oktober 2019 (9:30 - 12:30)
Het is bijna Halloween! Om ons goed voor te bereiden gaan we
dan ook leuke Halloweenspullen knutselen. Zo kunnen we helemaal in de stemming komen.
Dit is de eerste maand van het nieuwe scoutsjaar!
Groetjes Toto, Nala en Gigi.

WELPEN

PIONIERS

Dag lieve welpjes,
Een nieuw jaar, nieuwe leiding en nieuwe gezichtjes. We kijken
er erg naar uit om samen met jullie op avontuur te gaan dit jaar.
En het is niet zomaar een jaar…het is een héééél speciaal jaar;
dit jaar bestaat Scouts 54 Valaar 20jaar!
Een jaar vol spannende belevenissen en als grote afsluiter: het
is dit jaar groepskamp.

Beste leden, een nieuw jaar met nieuwe leiding. Super spannend
maar ook heel leuk. Wij hebben er alvast zin in en gaan er proberen een topjaar van te maken.

06 oktober 2019 (9u30 – 12u30)
Onze allereerste vergadering samen, super spannend! Een
nieuw jaar betekend nieuwe leiding en nieuwe gezichtjes daarom is het tijd voor een Kennismakingsvergadering. Neem zeker
jullie goed humeur mee.
13 oktober 2019 (9u30 – 12u30)
Het werd eens tijd dat we ons lokaal van een nieuw lekje verf
voorzien. Vandaag gaan we schilderen! Heb je thuis nog verf
staan? Neem ze mee! Heb jij schilderborstels? Ook meenemen!
Heb je kleren die vuil mogen worden? Zeker aandoen!
20 oktober 2019 (9u30 – 12u30)
Wat is de scouts nu zonder een bosspel? Het is weer tijd voor
een echte klassieker. Maak jullie klaar voor een vergadering vol
plezier en kampen bouwen.
27 oktober 2019 (9u30 – 12u30)
Vandaag gaan we knutselen! En niet zomaar knutselen…we
gaan namelijk iets knutselen voor volgende week, want dan is
het Halloween (mhoehahahaha). Allemaal heel spannend en
mysterieus, zijn jullie er klaar voor?
Dit is het dan voor onze eerste maand, we kijken er super hard
naar uit!
Tot zondag en een stevige linker
Marala, Mysa, Shere Khan en Bagheera

6 oktober; 9:30-12:30

Wie zijn die nieuwe kindjes? En die nieuwe leiding dan? Vandaag zullen jullie een antwoord krijgen op die vragen, want we
gaan namelijk een ontmoetingsdag houden. We zullen hier toffe
spelletjes spelen om elkaar wat beter te leren kennen en al met
een goede vriendjes te worden. Tot dan!!

13 oktober;

9:30-12:30

De eerste ECHTE vergadering zal al meteen iets authentiek zijn.
Raden jullie het al? Ja hoor; een BOSSPEL. Heb jij zin om na
die eerste weken school nog eens te rollebollen tussen het groen
en de bomen? Ja? Dan moet je zeker komen!

20 oktober; 9:30-12:30

Nog niet moe genoeg van het bosspel van vorige week? Goed,
want vandaag zal het nog vermoeiender worden met een
SPORTVERGADERING. Doe je loopschoenen en je trainingspak maar al aan, want die zal je zeker nodig hebben.

27 oktober; 9:30-12:30

Nu dat jullie elkaar na een maandje zeker wel kennen is het tijd
om jullie krachten te bundelen tegen ons, de leiding. Wij zullen
opdrachten voor jullie voorbereiden die jullie dan zo goed mogelijk moet uitvoeren. Het is uiteraard één tegen allen. Wij tegen
jullie. Kom maar op
Wij hebben alvast veel zin in dit jaar
een stevige linker van jullie nieuwe leiding
Sam, Siemen en Wouter

