54 SCOUTS VALAAR

Oktober
2020

CONTACT
Kapoenen

kapoenen@scoutsvalaar.be

Kiera De Muyt

0484 92 87 46

Siemen Hofkens

0494 76 45 10

Eva Offermans
Astrid Verholen

0479 39 41 15
0468 15 88 15

Welpen

welpen@scoutsvalaar.be

Nette De Schrijver

0495 38 44 19

Eveline Quinet

0492 86 82 23

Lisse Van Dijck

0470 29 68 04

Hanne Verhaert

0472 20 27 18

Pioniers

pioniers@scoutsvalaar.be

Sara D’Aes

0485 03 85 38

Hanne De Feyter

0484 70 85 79

Eline Dierckx

0478 23 57 60

Anais Van Hoof

0477 20 64 62

Nino Verhoeven

0484 17 52 92

Jonggivers

jonggivers@scoutsvalaar.be

Marjolein De Feyter

0489 42 51 32

Joos Mostmans

0470 54 29 29

Wout Mostmans

0474 06 27 38

Givers

givers@scoutsvalaar.be

Sam Gebruers

0478 13 21 55

Wouter Ipermans
Rik Janssens

0491 89 42 08
0473 36 24 94

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:

VOORWOORDJE
Beste leden en ouders
In september hebben we van onze laatste vergaderingen genieten met de oude leidingsploeg. Ondertussen is de overgang gepasseerd en maken wij ons klaar voor het nieuwe jaar vol nieuwe kansen.
Uiteraard zal de starten een beetje anders zijn met corona nog
steeds in het land, maar dit houdt ons niet tegen er toch volop
voor te gaan!
Momenteel bevinden we ons in code geel en mogen we dus
ravotten in bubbels van 50. Meer informatie over de kleurcodes
vind je via https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/Corona
Hieronder alvast de informatie over het uniform, inschrijven, lidgeld en medische fiches;
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)

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 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
- beige scoutshemd (aan te kopen in
de Hopper)
Na elke vergadering kunnen er dassen en T-shirts aangekocht worden bij de leiding. Ook is er een tweedehandsaanbod.

VOORWOORDJE
Verder bedraagt het lidgeld € 50 voor het eerste kind en € 45
voor elk volgende kind. Dit dient gestort te worden op BE69
9794 3198 7178 tegen 11 oktober 2020 met als mededeling
naam lid + tak.
Mocht dit bedrag te hoog liggen dan mag u altijd contact opnemen via groepsleiding@scoutsvalaar.be voor meer informatie
over verminderd lidgeld (€10).
Alle bestaand leden worden opnieuw ingeschreven, maar ben je
nieuw? Dan stuur je best een mailtje naar groepsleiding@scoutsvalaar.be.
Om de vergaderingen veilig te organiseren, moet de medische
fiche van uw kind in orde zijn. Vanaf dit jaar worden deze volledig online ingevuld via de Groepsadministratie.
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadministratie
Je maakt een account aan met je lidnummer. Dit is te vinden op
je lidkaart van vorig jaar of op te vragen via groepsleiding@scoutsvalaar.be
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
Hey givers!! Zijn jullie klaar voor een nieuw jaar vol scouting? Wij alleszins wel. Jullie nieuwe leiding staat klaar om er komende maand stevig
in te vliegen.
zondag 4 oktober: 9u30 - 12u30
We vliegen er in met een goeie, klassieke afreageervergadering. We
gaan ons amuseren met een hele hoop old school scoutsspelletjes,
van pang-pang tot dassenroof. Een betere manier om elkaar te leren
kennen bestaat er niet.
zondag 11 oktober: 9u30 - 12u30
Of we da naam wel of niet hebben gepikt van de 3 musketiers, laten
we in het midden. Wat we wel zeker weten is dat teamwerk nodig zal
zijn om deze één-tegen-allen tot een goed einde te brengen.
zondag 18 oktober: 9u30 - 12u30
Benodigdheden voor vandaag zijn een enorm stel hersens en een ijzersterke blaas. Voor wie het nog niet geraden heeft, vandaag spelen
we niets anders dan een pis-quiz. Om te ontdekken wie het best kan
nadenken met een volle blaas moet je dus zeker komen.
zondag 25 oktober: 9u30 - 12u30Wees nu eerlijk, wat is de scouts nu
zonder een goei ouderwets bosspel? Niks natuurlijk, dus niks beter om
de maand mee af te sluiten.
Voila, weer een top programma om er helemaal in te vliegen.
Een stevige linker van jullie nieuwe leiding,
Jef, Wouter, Sam en Rik

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 4 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 11 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 18 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
zondag 25 oktober: 9u30 - 12u30
Vandaag gaan we eens ontdekken wat voor vlees we eigenlijk in de
kuip hebben in de keuken ;) We zullen bakken, braden, koken, pocheren… Kort samengevat; jullie kookkunsten, een mesje, snijplankje en
€ 3 zijn vandaag van uiterst belang en mag je dus niet vergeten. Kom
met honger naar de scouts en je zal met een volle maag weer vertrekken!
Voila dit wordt de eerste zalige jonggivermaand!
xoxo
Joos, Wout en Marjolein

KAPOENEN
zondag 4 oktober: 9u30 – 12u30
Hey hoi lieve kapoenen! Wij hebben enorm uitgekeken naar de start
van het nieuwe scoutsjaar. En omdat het vandaag onze eerste vergadering is, gaan we elkaar allemaal een beetje beter leren kennen! Zeker komen dus!
zondag 11 oktober: 9u30 – 12u30
Na zo’n lange tijd stilzitten is het tijd om even de benen te strekken.
Vandaag staat er een megacool bosspel op het programma. Bereid
jullie dus zeker voor op een actieve voormiddag!
zondag 18 oktober: 9u30 – 12u30
Het is tijd om ons lokaal in een nieuw jasje te steken. Neem jullie favoriete posters, verf(borstels), slingers en alles dat je maar kan vinden
mee om er iets moois van te maken.
zondag 25 oktober: 9u30 – 12u30
1, 2, 3, 4 , hup naar achter en weer naar voor
1, 2, 3, 4, even rust en dan weer door!
Wij verwachten jullie in de gekste sportoutfit want vandaag kan alles,
als het maar op sport lijkt.

Groetjes,
Jullie kapoenenleiding
Zazoe, Kora, Rikki en Kerri

WELPEN
Heeeey lieve welpen! Eindelijk kunnen we weer naar de
scouts...joepieeeee!! We gaan er een mega tof, cool, gezellig, fantastisch en gewoon onvergetelijk jaar van maken, vol leuke activiteiten!
Wij kijken er alvast naar uit!!! Jullie ook?
zondag 4 oktober: 9u30 – 12u30
Onze allereerste vergadering samen...en wat doe je zoal op een eerste vergadering? Elkaar beter leren kennen natuurlijk! Vandaag hebben we een kennismakingsvergadering, we gaan elkaar beter leren
kennen door allemaal leuke en originele kennismakingsspelletjes. Zo
worden we allemaal goede vriendjes!
zondag 11 oktober: 9u30 – 12u30
Vandaag staat er een super vetcool bosspel op de planning, een echte traditie. Nu kan de scout in jullie echt naar boven komen, zeker komen dus!!

zondag 18 oktober: 9u30 – 12u30
100 vlechtjes maken, elk velletje toiletpapier een nummertje geven,
50 keer pompen, of misschien wel een gedichtje schrijven voor alle
leiding = 1 tegen allen!!! Hierbij krijgen jullie een hele lijst aan opdrachtjes die jullie tijdens de vergadering moeten volbrengen, iedereen aanwezig? Want vele handen maken licht werk
zondag 25 oktober: 9u30 – 12u30
Vandaag gaan we koken...jummieeeee dat wordt lekker smullen! Wat
we gaan maken, blijft nog even een verrassing maar breng zeker allemaal jullie Jeroen Meus en Sergio Herman kookskills mee want dan
komt dat dik on orde.
Ook mee te nemen: snijplank, snijmesje en €2,50
Veel gooikusjes en elleboogjes van jullie super enthousiaste nieuwe
leiding <3
Marala, Jacala, Sahi en Hathi

PIONIERS
Dag pioniers! Eindelijk is het zo ver, een nieuw scoutsjaar. Nieuwe leiding, nieuwe leden, … allemaal zo spannend! We gaan er samen een
DIK jaar van maken, ons samen amuseren, ravotten etc.
Jullie nieuwe leiding kijkt er alvast super hard naar uit. De eerste
maand hebben we al een geweldig programma voor jullie klaar staan.
zondag 4 oktober: 9u30 – 12u30
Onze allereerste vergadering samen, yes! Een mooie klassieker: kennismakingsvergadering. We leren elkaar wat beter kennen en zetten
het scoutsjaar in.
zondag 11 oktober: 9u30 – 12u30
Ra ra ra, wat gaan we doen? Het is super leuk, jullie hebben het al
veel gedaan, een tijdloze klassieker, … ja ja jullie hebben het goed geraden: een bosspel!
zondag 18 oktober: 9u30 – 12u30
Dit jaar een eerste tentenkamp, spannend! Maar daarvoor is er nog
veel voorbereiding nodig. We zullen beginnen bij de basics, daarvoor
hebben we nodig: een techniekenvergadering. Laat vandaag maar is
zien hoe het zit met jullie knoop- en bouwtechnieken.
zondag 25 oktober: 9u30 – 12u30
------zoef! ---------zoef! Huh? Wat komt daar nu voorbij? … Ah dat zijn
wij, met onze alles op wieltjes vergadering. Neem iets mee dat wieltjes
heeft en we maken er een leuke vergadering van.

zaterdag 31 oktober: 18u30 – 21u
BOEH! Vandaag is het Halloween (ooooeeeeeeh). Het is tijd om een
avond te griezelen en elkaar bang te maken. Kom zo GOED mogelijk
verkleed als een monster, heks, vampier, …

Zo, dat was het voor onze eerste maand samen.
Een stevige linker (elleboog),
Serval, Moeflon, Stokstaartje, Dolfijn en Stekelstaarteekhoorn

