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HOPPER

VOORWOORDJE
Beste leden en ouders,

Voor al je scoutsbenodigheden slechts
één adres:

Eindelijk begint het scoutsjaar weer! We hebben hier even op moeten
wachten na alle leuke scoutskampen! Nog 2 vergaderingen met de
oude leiding en dan is het op 15 september overgang!
Op 15 september is het dan eindelijk de lang verwachtte overgang,
die zal starten om 9u30 aan de lokalen in de Gebroeders De Wachterstraat. In de voormiddag wordt er dan met alle leden een groot
spel gespeeld tot 12u30. ’s Middags wordt er eten voorzien voor de
leden. Hiervoor moeten jullie wel €1 meenemen. Om 13u30 beginnen
we dan met de overgang van de 2de-jaars kapoenen naar de welpen.
Hieronder kunnen jullie een lijstje vinden met de vermoedelijke starturen:
13u30: kapoenen

15u: jonggivers

14u: welpen

15u30: givers

14u30: pioniers

16u: jins

Om de start van het nieuwe jaar goed in te zetten, organiseert de
nieuwe vriendenkring een heerlijke BBQ van 15u30 tot 19u30 tijdens
de overgang op 15 september.
De BBQ bestaat uit een vast standaardpakket (groenten en een ijsje)
voor € 10. Verder kan u aanvullen met verscheidene vleesjes en dergelijke naar keuze. De vriendenkring biedt u aan;
- vlees: worst, gemarineerde kipfilet, gemarineerde steak, hamburger
€ 2/stuk

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

- vis: zalmpapilotte, scampibrochette € 3/stuk
- veggie: groenteburger, groentebrochette € 2/stuk
Zo kan u dus volledig uw eigen maaltijd samenstellen. De inschrijvingen lopen tot 5 september. Inschrijven kan door een mail te sturen
naar sam.offermans@hotmail.com met op welke naam de inschrijving
staat, hoeveel personen er komen en wat de keuze van vleesjes is.
Om de inschrijving te bevestigen, dient u het verschuldigd bedrag op
de groepsrekening (BE69 9794 3198 7178) te storten.

VOORWOORDJE

GIVERS

Onder het motto goede afspraken maken goede vrienden hebben we
toch enkele belangrijke puntjes die we op voorhand toch al willen aanhalen. Als eerste en belangrijkste zal er zoals elk jaar weer een afbakening van het terrein zijn waarachter iedereen die niet overgaat wordt
geacht achter te blijven. Wij dringen er dit jaar weer op aan om erachter te blijven, ook om foto’s te nemen. Net zoals vorig jaar wordt er gezorgd voor foto’s van de leden die overgaan. Deze zullen we achteraf
weer aan de ouders bezorgen. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor
waterschade aan elektronische toestellen. Vervolgens vragen we ook
om naar de instructies van alle leiding te luisteren. Als iedereen deze 2
afspraken respecteert, kunnen wij ons beter focussen op de leden die
overgaan en gevaarlijke situaties vermijden.

Dag allerleukste givertjes, helaas pindakaas is de laatste maand van
het scoutsjaar aangebroken. Na ons geweldig kamp bij de Guy in Bef
geven wij er deze laatste keer nog een stevige lap op! Beter zien wij al
jullie lieve gezichtjes op elke vergadering!

Niet vergeten: €1, extra centje voor een drankje, kleren die vuil mogen
worden, eventueel handdoek en propere kledij.
Op 23 september is het geen vergadering want dan is de leiding op
weekend om het nieuwe scoutsjaar te plannen. Op 30 september zullen we er opnieuw invliegen voor de eerste vergadering met jullie nieuwe leiding.
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 met vermelding naam lid + tak. 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. Nieuwe
leden die graag willen inschrijven kunnen een mailtje sturen naar
groepsleiding@scoutsvalaar.be voor meer informatie.

zondag 2 september 2018 9.30-12.30u
Jaja, er is weer een nieuw schooljaar aangebroken. Hopelijk hebben
jullie allemaal een geweldige zomervakantie gehad, wat natuurlijk niet
anders kan na zo een uitmuntend kamp. Om onze voorlaatste vergadering in klassieke stijl af te ronden trekken we nog eens het bos in.
We spelen namelijk het BadSloefenBosSpel!!! Om in de juiste sfeer te
geraken verwachtten wij jullie allemaal in badsloef. De vorm, de kleur
of het merk maakt niet uit. Van ons mag iedereen, iedereen er zijn.
vrijdag 7 tot zaterdag 8 september ( 19u (7/9) tot 18u (8/9))
Om dit grandioze jaar af te ronden maken we er een groots miniweekend van. Ik hoor jullie al vroegtijdig vragen: “waar gaan wij slapen? “ Antwoord: “In ons eigen lokaal”. “En wat moeten wij meenemen?”, antwoord: “Een matje, een slaapzak, identiteitskaart, een dagrugzak, een drinkenbus en uniform”. “En wat gaan we dan doen?” Antwoord: ”Dat ga je dan wel zien, misschien roepen we cthulu nog wel
eens op”
Gewoon komen is dus de boodschap!
Zaterdag 15 september: 9.30 tot …
Vandaag verwelkomen we de nieuwe givers en nemen we afscheid
van de derdejaars, die aan een nieuw avontuur gaan beginnen. Een
dag van vreugde, maar ook een beetje van verdriet. Er zal dit jaar
weer van alles te doen zijn, ook voor de mensen die niet overgaan.
Voor meer informatie: zie het voorwoordje.
Zondag 23 september
Voordat er weer een heel scoutsjaar aan vergaderingen en activiteiten
aankomt, moeten deze natuurlijk eerst allemaal gepland worden. En
dat doe de leiding dit weekend. Het is dus jammer genoeg geen vergadering.

Stevige linker van jullie groepsleiding
Marjolein, Rik & Wout

Wellie gaan jullie heel hard missen :(
Loveyouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
Sepsel, Q’tje & Soso

JONG-GIVERS
Dag beste jonggiver(tje)s! Het jaar zit er bijna op :( en dat betekent dus
dat we aan de laatste knalmaand beginnen!
zondag 2 september: 9u30-12u30
Op het programma: scoutsspelletjes met een twist! We spelen vandaag klassieke scoutsspelletjes, maar telkens met iets speciaals… Dat
belooft! We zullen eens zien hoe goed jullie teamwerk nog is en wie
bereid is tot het uiterste te gaan. ;)

KAPOENEN
Dag kapoentjes! Hieronder vinden jullie het programma van de laatste
maand.
Zondag 2 september 9.30-12.30u
Vandaag is het een superleuke wat zeg ik ultraleuke vriendjesvergadering. Neem zeker zoveel mogelijk vriendjes mee!

zondag 9 september: 9u30-17u
Vandaag staat er een huize daguitstap op het programma! Plezier is
sowieso verzekerd. Wat je allemaal niet mag vergeten; € 4, een beetje
zakgeld, zwemgerief, voldoende drinken, een lunchpakket, zonnemelk en andere bescherming, zwembad speelgoed (ballen, opblaasmatrassen…) en je goed humeur!

Zondag 9 september uren volgen nog

Verder hebben we graag een overzicht van wie er allemaal komt, dus
horen we graag ten laatste 2 september of je mee gaat of niet. Daarnaast rekenen we ook op ouders die zouden kunnen heen- en/of terugrijden. Ook dit weten wij graag ten laatste 2 september.

Vandaag is het overgang. Kom allemaal maar af om te supporteren
voor de kapoenen die overgaan. Vergeet jullie ook niet in te schrijven
voor de BBQ van de vriendenkring. Hier wordt ook de nieuwe leiding
voorgesteld dus ZEKER KOMEN.
Meer info staat bij het voorwoord.

zaterdag 15 september: 9u30 - …
Vandaag is het overgang! Spannend, spannend! We hopen dat jullie er
veel zin in hebben, want het wordt nog een dag vol spel en plezier.
Vergeet zeker je goed humeur en € 1 niet voor een lekkere middagmaaltijd.
Meer info vind je bij het voorwoord.
zondag 23 september: geen vergadering
Het is geen vergadering dit weekend omdat jullie leiding druk bezig is
met het nieuwe scoutsjaar in elkaar te steken. We zien jullie volgende
week terug!
Voila! Dit is de laatste topmaand van een zalig scoutsjaar.
Een stevige linker van jullie favoriete leiding ;)
Sam, Jelle, Eveline en Marjolein

Vandaag gaan we samen met de welpen naar onze mooie belgische
kust om toch nog een beetje van het mooie zomerweer te genieten.
Meer informatie vind je bij de welpen.
Zaterdag 15 September 9u30-12u30

Zondag 23 september geen vergadering
Geen vergadering want jullie leiding is bezig met het nieuwe scoutsjaar
te plannen.
Wij hebben alvast van dit scoutsjaar genoten.

Gigi, Toto, Kerrie en Zazou

WELPEN
Zondag 2 september – 9u30-12u30 – Bosspel
Allerliefste welpen, na een lange zomer zonder scouts, en je favoriete
leiding, vliegen we er weer in met een gigantisch, megaleuk en keitof
bosspel. Smeer je beentjes en breng je beste tactische vaardigheden
mee!
Zondag 9 september – 9u-18u – Zee
Als laatste vergadering trekken we naar de zee. Bereidt je voor op
leuke spelletjes, een gezellige sfeer en een emotioneel afscheid.
Neem zeker zwemgerief, zonnecreme, een hoofddeksel, een lunchpakket en een drankje mee. We spreken om 9u af aan Berchem station. We sluiten eveneens af aan Berchem station om 18u. Tot dan!
Zaterdag 15 september – 9u30-12u30 – Overgang
Vandaag is het overgang. In de voormiddag spelen we een groot
spel. Pret verzekerd! In de namiddag verlaten de tweedejaars welpen
de groep en komen er nieuwe eerstejaars bij. Ook wordt vandaag je
nieuwe leiding bekend gemaakt. Benieuwd naar je nieuwe groep en
leiding? Komen is de boodschap!
Zondag 23 september – 9u30-12u30 – Geen vergadering
Het is jammer genoeg geen vergadering. De leiding zal dit weekend
alle leuke activiteiten voor het komende jaar voorbereiden.
Een stevige linker,
Akela, Raksha en Bagheera

PIONIERS
Het scoutsjaar zit er al op?! We hebben nog zoveel te doen en zoveel
te beleven…dat zal dan allemaal voor een andere keer zijn. We gaan
ons TOPjaar afsluiten met nog 2 vergaderingen om ons nog is dik te
amuseren.
Zondag 2 september 2018 (9:30-12:30)
Oh ow, morgen begint het school al terug *tun tun tuuuuuun* maar dan
zie je al je vriendjes en vriendinnetjes terug. En wat als we ze nu al is
een dag eerder zouden terugzien? Vandaag doen we vriendjesdag.
Neem dus maar een vriend of vriendin mee om de scouts te leren kennen.
Zondag 9 september 2018 (9:30-17:00)
Omdat het onze laatste vergadering samen is gaan we vandaag op
uitstap. Naar waar? Naar Berchem station! Het is een daguitstap,
neem dus zeker mee: een lunchpakket, tussendoortje, water, zwemkledij en handdoek, zonnecrème en iets tegen de regen. Het is ook
ultrasuperduper-belangrijk dat jullie jullie uniform aanhebben.
We spreken dus om 9u30 af in Berchem station aan de Panos.
Wees op tijd want onze trein vertrekt om 9u45. Voor de terugkomst
spreken we rond 17u af aan de Gebroeders de Wachterstraat
Zondag 15 september (9:30-12:30)
Vandaag is het de overgang. In de voormiddag spelen we samen met
de andere takken een spel om ons voor te bereiden op de overgang.
Zijn jullie klaar om naar de jonggivers te gaan? Om de nieuwe pio’s te
ontvangen? En het allerbelangrijkste: jullie nieuwe leiding te ontmoeten? ’S namiddags begint de overgang, dan zullen we hier allemaal
achter komen. Meer info vind je bij het voorwoord.

Zondag 22 september
Geen vergadering want de leiding is op leidingsweekend. Jullie vergaderingen voor volgende maand krijgen jullie van jullie nieuwe leiding .
Zo dat was het dan, wij hopen dat jullie jullie geamuseerd hebben en
er een supertof jaar op hebben zitten. Wij vonden het een superleuk
jaar en hopelijk jullie ook.
Pio’s: super merci voor het fijne jaar, een stevige linker en peace out
van jullie SUPERcoole leiding…
Hanne, Kirsten en Rik.

