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VOORWOORDJE
Hallo iedereen,
Allereerst al een dikke proficiat aan alle kindjes die hun overgang
gedaan hebben. Zoals elk jaar was iedereen weer met glans geslaagd.
Vanaf nu is het scouts 2014—2015 effectief van start gegaan. En
we gaan er met z’n allen wederom een fantastisch scoutsjaar van
maken.

Onze scouts zitten droog dankzij:

DAIKA

Dit jaar is een beetje een speciaal jaar voor onze scouts. Waarom
Vragen jullie zich nu natuurlijk allemaal af. Wel, onze scouts, 54
Scouts Valaar, bestaat dit jaar 15 jaar. En bovendien is dit jaar
ons laatste jaar als jullie groepsleiding. We gaan er dus een heus
feest van maken.
Wij hebben ons de afgelopen 2 jaar enorm geamuseerd als
groepsleiding en we zijn er meer dan klaar voor om er een spetterend jaar te maken.
Op de volgende pagina vinden jullie een toelichting over het lidgeld voor het komende jaar. Nog een belangrijke noot bij de overschrijving van het lidgeld is dat u zeker in de mededeling het volgende schrijft: “Lidgeld 2014-2015 ‘Naam lid/leden’ “
De belangrijke data voor het komende jaar zullen worden meegedeeld in het boekje van november. We kunnen jullie al welmeegeven dat er op Zondag 5 Oktober T-shirts, dassen en ev.
2de hands kledij verkocht wordt.
Scoutsgroetjes
Gert-Jan, Valérie en Dries

Dakwerken
Sanitair
Centrale verwarming
Tel. : 03 830 59 27
GSM : 0486 30 78 65
fax : 03 828 81 75

www.daika.be

HOPPER

INSCHRIJVING
Beste ouders,

Voor al je scoutsbenodigheden slechts
één adres:

In het kadertje hieronder vindt u een toelichting van de verbondsleiding over de beslissing om de bijdrage aan Scouts en Gidsen Vlaanderen komend jaar uitzonderlijk met 4
euro te verhogen. Voor 2014 -2015 zal het lidgeld 32 euro per lid bedragen. Daarmee
ben je verzekerd tijdens elke scouts- & gidsenactiviteit en kunnen we beroep doen op
de dienstverlening van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Om een deel van onze werkingskost voor de groep te dekken, vragen wij hier bovenop
een extra bedrag van 8 euro. Dat brengt het lidgeld dus op 40 euro per kind. Bij ons is
het de gewoonte dat het eerste kind van het gezin 40 euro betaald en de volgende kinderen slechts 36 euro.
U kan het lidgeld betalen door de som tover te schrijven op onze groepsrekening
(BE69 9794 3198 7178), voor 1 oktober 2014.
Wij hopen dat deze en andere kosten van scouting betaalbaar zijn voor u en kijken er
naar uit om samen met uw zonen en dochters voluit plezier te beleven van alweer een
nieuw jaar scouting!
Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw zag zich de voorbije jaren geconfronteerd
met een onevenwicht tussen dalende subsidies en het leven en werken dat ook
voor onze dienstverlenende organisatie duurder wordt. Daarom werden door de
verbondsraad (algemene vergadering) maatregelen goedgekeurd die op lange
termijn een positief effect zullen hebben op dit onevenwicht.

Hopper-winkel Antwerpen:
Lange Kievitstraat 74
2018 Antwerpen
03/231.62.68
Di - Vr: 10u-12u en 12.30u –18u
Za: 10u-12u en 12.30u-17u

Om de kwaliteit van onze jeugdbeweging te blijven verzorgen, zal Scouts en
Gidsen Vlaanderen zowel besparen op uitgaven als zoeken naar nieuwe inkomsten. Hierin zijn we ook genoodzaakt het lidgeld, naast indexatie, éénmalig met
€4 te verhogen naar €32.
Gezinnen voor wie de kost van scouting te hoog ligt, kunnen met de groepsleiding van de groep voor alle activiteiten steeds een bijdragen op maat afspreken.
Mocht ook het lidgeld te hoog zijn, dan voorziet Scouts en Gidsen Vlaanderen
verminderd lidgeld, dat op een eenduidig tarief van €10 werd vastgelegd. Want
we vinden dat financiële zorgen geen drempel mogen zijn om het spel van scouting te spelen.
Met deze maatregelen hopen wij dezelfde dienstverlening te kunnen bieden aan
elke scout en gids, van leidingvorming tot verzekering, over tijdschriften, juridische ondersteuning, internationale kampen en spelaanbod.
Christophe Lambrechts,
Verbondscommissaris

KAPOENEN
Hey, nieuwe en niet zo nieuwe kapoentjes, nu jullie de nieuwe leiding
kennen, gaan we er een goed jaar van maken en dit doen we door al met
een spetterende oktober te beginnen!
5/10: Kenningsmakingsvergadering 9u30-12u30
Vandaag is het kenningsmakingsvergadering. We gaan allerlei leuke
spelletjes spelen om elkaar en de leiding goed te leren kennen. Wees er
dus zeker bij!
12/10: Bosspel 9u30-12u30
Vandaag doen we ons eerste bosspel. Het wordt een heel leuke vergadering, dus vergeet je toffe humeur zeker niet!
19/10: Wieltjesvergadering 9u30-12u30
Het is tijd om die fietsen, steppen, rollerskates enz. vast te nemen, want
vandaag is het wieltjesvergadering. Neem je favoriete ding met wieltjes
mee en gaan we al rijdend veel leuke spelletjes doen!
23/10: Pimp het lokaal 9u30-12u30
Nu we met een nieuwe groep kapoentjes zijn, wordt het eens dringend
tijd om dat te laten zien in ons lokaal. Neem je beste creatieve ideetjes
mee en dan gaan we ervoor zorgen dat iedereen weet dat het lokaal van
ons is! We zullen tekenen, knutselen en misschien zelfs schilderen?
Een stevige linker,
Zazou, Toto, Veva en Xebo

GIVERS
Liefste leden, de eerste maand van het nieuwe scoutsjaar is weer aangebroken. Wij hopen er samen met jullie een net zo fijn jaar van te maken
als vorig jaar. We vliegen er dus meteen in!
Zondag 5 oktober, 9u30 -12u30
Om elkaar vooral NIET goed te leren kennen en er vooral GEEN leuk
jaar van te maken, doen we vandaag vooral GEEN kennismakingsvergadering en verwachten wij jullie dan ook vooral NIET op de scouts.
#MOOOPS Zeker komen!
Zondag 12 oktober, 9u30-12u30
Nu we elkaar allemaal NIET hebben leren kennen (heb je‟m?) gaan we
de teamgeest van de groep verstevigen door een goei sportvergadering.
Smeer uw benen dus al maar vast in!
Zondag 19 oktober, 9u30-12u30
Voor een nieuwe aflevering van Pimp My Crib zijn wij geselecteerd om
ons lokaal zo‟n zot mogelijke make-over te geven. Doe dus zeker kleren
aan die tegen een spatje verf kunnen!
Meenemen: resten muurverf, borstels, verfrollen
24, 25, 26 oktober
Weekeeend! Wij verwachten jullie aaaallemaal. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd. Meer info volgt snel!
Zo, dat was het weer voor de eerste maand. Hasta la proxima!
Brent, Charlotte, Emily en Klaas

WELPEN
Hey stoere welpen! Het mag dan wel de eerste maand van het nieuwe
scoutsjaar zijn, wij gaan ons zeker niet inhouden. Wij hebben een stevig
programma voorbereid, zorg dat jullie er allemaal bij kunnen zijn!
Zondag 5 oktober 9.30 – 12.30:
Naar goede gewoonte is de eerste vergadering een kennismakingsvergadering. Jullie kunnen jezelf ook verwachten aan leuke typische scoutsspelletjes!
Zondag 12 oktober 9.30 – 12.30:
Het is zover welpen: het eerste bosspel van het jaar staat voor de deur!
Groene knieën en bruine handen horen erbij, hopelijk zijn jullie allemaal van de partij!
BELANGRIJK: voor de ouders is er na de vergadering een klein momentje voorzien. De leiding zal zich kort voorstellen en eventuele vragen i.v.m. het verdere scoutsjaar kunnen gesteld worden.
Zondag 19 oktober 9.30 – 15.00:
Smeer jullie beentjes maar al in voor onze superleuke tocht. Wat moet
je zeker meenemen: genoeg drinken, een koekje, een lunchpakket en
jullie goed humeur!
Zondag 26 oktober 9.30 – 12.30:
Zorg dat jullie allemaal goed uitgeslapen zijn voor de sportvergadering
van vandaag. Als je wil weten of we gaan voetballen, basketballen, baseballen, dansen of turnen dan moet je zeker komen!
Vrijdag 31 oktober – zondag 2 november:
Ja, dat hebben jullie goed gezien, we gaan op weekend! We kunnen jullie alvast verklappen dat het thema iets te maken heeft met pompoenen,
heksen en vleermuizen! Verdere informatie krijgen jullie via de weekenduitnodiging.
Stevige linker,
Baloe, Ikki, Sahi en Tabaqui

PIONIERS
Liefste pioniertjes, hier ons programma voor oktober.
Zondag 5 oktober (9u30-12u30) Kennismaking
Na de overgang is het tijd om eens goed met elkaar kennis te maken.
Door allerlei spelletjes leren jullie de leiding en elkaar beter kennen.
Wees allemaal aanwezig!
12 oktober (9u30-12u30) Bosspel
Wat is er leuker dan een supermafgeniaalfantastisch... bosspel? Wij
weten het alleszins niet. Wie komt er allemaal mee het bos onveilig
maken? Hopelijk zijn jullie weer massaal aanwezig.
19 oktober (9u30-12u30) Sporten
Doe allemaal jullie sportschoenen en sportpakje aan want we gaan
eens goed werken aan onze conditie. Na een lange zomer kan eens
goed sporten wonderen doen. Kruip op tijd in jullie bedjes, zodat jullie
allemaal fit zijn om jullie beste beentje voor te zetten.
26 oktober (9u30-12u30) Quiz
Zitten er veel slimmeriken bij de pio's? Aan jullie om het ons te bewijzen. Daarom spelen we vandaag een megaleuke quiz. Zorg dat jullie
hersenen allemaal goed opgeladen zijn voor vandaag!
Groetjes,
Jullie Pioleiding,
Alexander, Ben, Dorian, Jordy en Stefaan

JONG GIVERS
Jo jo jo jonggivers!
Wij, de jonggiverleiding, willen jullie van harte welkom heten in onze
tak, we gaan er samen een bangelijk jaar van maken.
Laten we beginnen met de maand oktober!
Zondag 5 oktober
9.30-12.30
Wat doe je zoal op een eerste scoutsvergadering? Kennismaken met
de leiding en elkaar natuurlijk! Kom daarom met z‟n allen! Als je
vriend(in)nen hebt die deel willen maken van onze leuke 54-familie,
mag je hen zeker uitnodigen!
Zondag 12 oktober
9.30-12.30
Vandaag gaan we er voor zorgen dat we tegen de winter een
„awesome‟ lokaal hebben om lekker te „chillen‟. Heb je nog verfrestjes, verborstels of andere leuke dingen thuis liggen, mag je dat zeker
meenemen!
Zondag 19 oktober
9.30-12.30
“1-2-3-4 hop naar achter, hop naar voor. 1-2-3-4 even rust en dan
weer door…” Klinkt dit liedje jullie ook bekend in de oren? Weten
jullie dan wat we vandaag gaan doen?
Ja hoor, sportvergadering! Kom allemaal in sportkledij!
Zondag 26 oktober
9.30-12.30
Om de maand af te sluiten, spelen we iets waar wij als echte scoutskes
het beste in zijn, een bosspel!
Wij kijken uit naar dit scoutsjaar samen met jullie!
Vuistje,
Dries, Gert-Jan, Quinten en Valérie

