54 SCOUTS VALAAR

januari en februari
2016

VOORWOORDJE

CONTACT

Beste ouders, leden en sympathisanten,

Kapoenen
Dries Steenssens

0470 50 48 48

Na al de takweekends afgelopen maanden, de gelukwensen, familiefeestjes, volle buiken, goede voornemens,… kunnen we beginnen aan
het tweede halfjaar van ons scoutsjaar!

Sofie Lauriks

0470 03 73 37

Anne Le Duc

0479 32 53 23

Wouter Tilburgs

0478 08 71 53

Aangezien de meeste leiding examens hebben in januari, doen sommige
takken avondvergadering! Kijk altijd goed wanneer het scouts is zodat
je dit niet hoeft te missen!

Welpen

In het weekend van 1 - 3 januari 2016 is het geen vergadering omdat we
dan nog in feeststemming zijn en onze buikjes dan wel wat rust kunnen
gebruiken. Het weekend van 12 - 14 februari 2016 is het ook geen vergadering omdat we op 13 februari ons scoutsfeestje “Fiftyfour” doen.
Aangezien de voorraad van onze dassen op was hebben we nieuwe dassen besteld. Het duurt wel een tijdje voordat deze geleverd worden.
Nieuwe dassen kan je kopen aan het eind van de vergadering.
Foto’s van de overgang: we geven elk lid een link mee waar je foto’s
kan downloaden van je eigen tak. Deze link is via Wetransfer en is 14
dagen geldig. Als je de link meekrijgt is het de bedoeling dat je zo snel
mogelijk de foto’s ervan downloadt. We doen dit zo op deze manier
omwille van privacy redenen.
Eind februari gaan we met alle takken op groepsweekend. Verdere info
volgt nog maar hou deze datum al vrij in jullie agenda!

kapoenen@scoutsvalaar.be

welpen@scoutsvalaar.be

Ben Le Duc

0498 62 03 65

Jelle Fret

0484 66 87 56

Eveline Anthoni

0496 44 76 46

Lukas Janssens

0478 59 11 99

Pioniers

pioniers@scoutsvalaar.be

Sam Offermans
Brent Peirens

0498 01 89 54
0476 03 87 48

Quinten Dupont

0472 44 46 78

Jong - Givers

jonggivers@scoutsvalaar.be

Anouck De Munck

0478 25 28 58

Matthias Lauriks

0475 35 88 67

Seppe Mortier De Borger

0494 43 70 55

Givers

givers@scoutsvalaar.be

Jonas De Munck

0497 69 70 60

Alexander Nieuwborg

0498 39 29 52

Emma Claassens

0471 11 06 94

Groepsleiding

groepsleiding@scoutsvalaar.be

Sam Offermans

0498 01 89 54

Emma Claassens

0471 11 06 94

Matthias Lauriks

0475 35 88 67

HOPPER

VOORWOORDJE
Nog enkele belangrijke data:

Voor al je scoutsbenodigheden slechts
één adres:

Fiftyfour

13 februari 2016

Givercafé

20 februari 2016

Groepsweekend

26/02 - 28/02/2016

Belgische avond

5/03/2016

Eetavond Givers

26/03/2016

Kampnamiddag

15/05/2016

Kampen:
Kapoenen
Welpen
Pioniers
Jong–givers
Givers

10 - 15 juli 2016
8 – 15 juli 2016
5 – 15 juli 2016
5 – 15 juli 2016
2 – 15 juli 2016

Tot snel en we hopen alle leden te zien op groepsweekend!
Matthias, Sam en Emma

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

KAPOENEN
Hey hallo joee, zijn jullie klaar voor alle leuke, uitdagende en grappige vergaderingen die wij gepland hebben voor jullie in 2016? Wij wel hoor! Omdat
Kora en Toto examens hebben is het in januari op zaterdagavond scouts.

Zondag 3 jan 9u30– 12u30
Zijn jullie ook zo moe van al die nieuwjaarsbrieven voorlezen, familiebezoeken en feestmaaltijden? Wij in elk geval wel en een ochtend uitslapen klinkt
ons aangenaam in de oren. Daarom is het geen scouts vandaag.

Zaterdag 9 jan 18u – 20u
Deze vergadering doen we een kapoenenquiz! Ben jij de slimste van de klas en
wil je graag je kennis tonen? Of ben jij goed in dingen uitbeelden? Kom dan
zeker af en help je team naar de overwinning!

Zaterdag 16 jan 18u – 20u
Vandaag toveren we de lokalen om tot een heus casino! Ben jij een natuurtalent in gokspelletjes? Kom je kunsten dan vertonen en wordt multimiljonair!
Pas maar op dat je al je geld bij het volgende spelletje niet verliest!

Zaterdag 23 jan 18u – 20u
Op deze koude winteravond gaan wij in ons lokaal nog is traditioneel gezelschapspelletjes spelen! Breng zeker allemaal jullie favoriete spelletje mee zodat we veel keuze hebben.

Zondag 31 jan 9u30 – 14u30
Trek jullie bottinekes en dikke winterjas maar aan want vandaag gaan we op
dagtocht! Deze tocht in een mooi winterlandschap wordt een voorproefje van
want jullie op kamp kunnen verwachten. Breng zeker allemaal eten en drinken
mee in een rugzakje en vergeet geen warme kleren aan te doen!

GIVERS
Zondag 7 januari 09.30-12.30:
Vandaag doen we een activiteit op aanvraag. We hebben al gezien hoe goed
jullie kunnen onderhandelen maar vandaag wordt dit nog een keer extra op de
proef gesteld door een echte appel- en ei-tocht!

Zondag 14 februari:
Vandaag is het geen vergadering omdat wij 13 februari ons scoutsfeestje doen.
Wij verwachten jullie (als jullie mogen van de mammie en de pappie) en al
jullie vriendjes op deze bangelijke avond ;) NIET VERGETEN: het is Valentijn vandaag, wie weet kan je toch een cadeautje geven aan jullie oogappel !)

Zaterdag 20 februari:
Vanavond houden we ons GIVERCAFE!!!! Twee weken na elkaar groot
feest! Verdere details krijgen jullie nog. Zorg ervoor dat vele vrienden van
jullie kunnen komen zodat we hier veel centjes kunnen verzamelen. Hoe meer
vrienden die iets komen drinken = hoe meer centjes wij verdienen voor op
kamp (zodat wij leukere dingen kunnen doen)

26-28 februari:
Dit weekend is het GROEPSWEEEEEEKEND! We hopen dat jullie er allemaal kunnen zijn zodat de andere takken kunnen zien hoe een bangelijke
groep wij zijn!
Kusjes en knuffels van de beste leiding,
Alexander, Jonas en Emma
PS: Laat ons iets weten als je niet kan komen, zo weten wij op hoeveel leden
wij kunnen rekenen.

GIVERS
HEEEEEEY GIVERS!!
We hopen dat jullie weer klaar zijn voor jullie welverdiende ontspanning na
jullie examens waarvan jullie waarschijnlijk TOP-scores hebben gehaald! In
januari hebben wij examens, dus zie goed wanneer jullie op de scouts worden
verwacht!

KAPOENEN
Zondag 7 feb 9u30 – 12u30

Na al dat gefeest kunnen onze buikjes ook wat rust gebruiken! Deze week mogen jullie een keer uitslapen. Geniet ervan zodat jullie morgen terug naar
school kunnen maar jullie leiding heeft het ook zwaar, dus duim maar voor
ons!

Smeer jullie beentjes maar in en
doe uw joggingpakske al maar
aan want vandaag hebben wij
een sportvergadering voorbereid.
Hopelijk hebben jullie allemaal
een goede conditie en grote
spierballen want die ga je goed
kunnen gebruiken vandaag!

Vrijdag 8 januari 19.00 – 21.30:

Zondag 14 feb

Zondag 3 januari:

Wat kan je het best doen om eens goed te ontspannen? INDERDAAD een goede filmvergadering! Neem best een dekentje, knuffel en 2 euro mee voor een
snackie! Zo kunnen we er een supergezellige avond van maken.

Vrijdag 15 januari 19.00 – 21.30:
Beste leden… Graafste scouts… en superleiding… dat kan niet anders dan de Givers zijn! Deze avond kom je te weten wie de slimste
giver van de wereld wordt. Bereidt jullie voor op een avond waar
jullie brein op de proef wordt gesteld!

Vrijdag 22 januari 19.00 – 21.30:
Op een koude winteravond zitten we ook graag binnen voor een klassiek gezelschapsspel. Neem jullie favoriet gezelschap mee en jullie winnaarsmentaliteit zodat we kunnen zien wie er vanavond de ECHTE winnaar is! De regels
worden gevolgd en NIET aangepast.

Zondag 31 januari 09.30– 12.30:
Onze examens zijn gedaan, dus het uitslapen is gedaan om zondagochtend!
Misschien kunnen we jullie wel uit jullie bed lokken door een kookvergadering. Neem 3 euro mee, een handdoek, mesje en plankje!

Zijn jullie nog stijf van vorige week en willen jullie graag een ochtend uitslapen? Dat komt goed uit want vandaag is het geen scouts. De leiding is
ook heel moe want die hebben net een feestje georganiseerd om centjes te
verdienen voor de scouts. Tot volgende week!

Zondag 21 feb 9u30 – 12u30
Haal jullie klim- en klauterkunsten maar boven want vandaag gaan we reisje
rond de wereld spelen! Dit mag je zeker niet missen want wat is er nu leuker
dan het aapje uithangen in een warme turnzaal?

Vrijdag 26 feb tot 28 feb
Eindelijk, we vertrekken op groepsweekend! Dit is een van de beste weekends van het jaar want wij gaan met heel de 54 op weekend! Bereidt jullie al
maar voor op leuke spelletjes en dolle pret met de andere takken! Verdere
info volgt.
Jullie leiding (= de allerbeste leiding op de planeet ;) )
Gigi, Kora, Rikki en Toto

WELPEN
Goed feest gevierd? Lekker gegeten en mooie cadeautjes gekregen
met kerstmis? Zijn de nieuwjaarsbrieven goed gelukt? Zijn jullie klaar
voor het jaar 2016???
Is het antwoord op AL deze vragen JA dan zijn jullie zeker ook klaar
voor de scouts en onze vergaderingen!!! Whoopwhoop, wij zien er
naar uit 
10 januari 9.30u – 12.30u
En we starten het jaar uiteraard met een goei ouderwets bosspel! Scoutsiger kan niet dus zeker
komen. Kleed je zeker goed aan want we zitten
midden in de winter. #misschienligtersneeuw

JONG GIVERS
Zondag 31 januari: 9.30u-12.30
Jullie examens zijn alweer eventjes geleden, daarom is het hoog tijd
dat we jullie kennis nog eens op de proef stellen. De resultaten zullen
niet op jullie rapport verschijnen, maar zullen wel vereeuwigd worden
op het scorebord. Voor de winnaars van deze superspannende quiz ligt
eeuwige roem voor het grijpen!

Zondag 7 februari: 9.30u-12.30u
In januari hebben we lekker gezellig binnen gezeten ,maar nu is het
februari en tijd voor verandering. Deze week trekken we de buitenlucht in om nog eens een adembenemend bosspel te spelen. Pak jullie
dus maar goed in, want het buitenweer is meedogenloos.

Zondag 14 februari: Geen vergadering
15 januari (vrijdag) 18.30u – 20.30u
Vandaag avondvergadering wegens dat sommigen onder de leiding moeten studeren maar uiteraard moeten wij ook ontspannen en dat doe je
het best met gezelschapsspelletjes! Neem ze
mee en we maken er een gezellige avond van.
#hopelijkstaatdeverwarmingaan
22 januari (vrijdag) 18.30u – 20.30u
Die examens blijven maar duren dus ook vandaag een avondvergadering, vandaag ook een
echte klassieker op onze scouts, we hebben het
ook op weekend gespeeld en jullie vonden dit
zeer leuk? Weten jullie al welk? …
We gaan dodende straal spelen! Dat spelletje met die vermommingen
en zaklampen. #hopelijkzijnernogchipjes

Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering. Dus hebben jullie
heel de zondag om van Valentijn te genieten met jullie geliefden. <3

Zondag 21 februari: 9.30u- 12.30u
Er is er één jarig(en gisteren ook één) hoera hoera, dat kun je wel zien
dat zijn….. Als je wilt weten wie er jarig was kom dan zeker naar de
scouts deze week, want we spelen het grote verjaardagspel.

26-28 februari
Voor zij die ons spetterende hormonenmaffia weekend jammer genoeg hebben moeten missen of zij die maar geen genoeg kunnen krijgen van scoutsweekends (zoals jullie leiding), is er van 26 tot 28 februari het GROEPSWEEKEND. Zorg dus dat jullie allemaal aanwezig zijn, zodat we aan heel de 54 kunnen laten zien waarom de Jonggivers de geweldigste groep is. Meer informatie volgt nog.
Tot op de vergaderingen en een stevige linker,
Matthias, Anouck en Seppe

JONG GIVERS
Alvast een heel gelukkige nieuwjaar en een spetterend 2016 gewenst!!!!
Om het jaar goed te beginnen hebben wij weer een heel resem vergaderingen gepland. Let wel op, jullie lieve leiding is zwaar aan het blokken
voor hun examens. Hierdoor zullen de vergaderingen in januari op vrijdag of zaterdagavond doorgaan. Voor deze avondvergaderingen spreken
we direct af aan de Gebroeders De Wachterstraat, hier openen we en
sluiten we ook af.

WELPEN
31 januari 9.30u – 12.30u
Eindelijk, onze examens zijn afgelopen, oef!
Tijd om ons is goed uit te leven met reeeeeeiisjee rond deeee weerrreeeelddd!
#wieisdeenigeechtekingLouisvanhetjungleboek?
7 februari

Zondag 3 januari: geen vergadering
Spijtig spijtig, vandaag is het geen vergadering. Sommigen onder ons
hebben namelijk morgen hun eerste examen. Wens ons succes.

Zaterdag 9 januari: 19.00u- 21.30u
Om een beetje te bekomen van alle feesten beginnen we het jaar met een
gezellige filmvergadering, neem dus zeker je favoriete film, een lekker
warm kussentje of dekentje en 2 euro mee.

Vrijdag 15 januari: 19.00u-21.30u
Uno, Yahtzee, Chapeau, Kolonisten van Catan, Monopoly, Twister,
Jungle speed, Wie is het, Cluedo, Zeeslag, Trivial Persuit, Risk, Stratego, Carcassonne, Levensweg, Mens erger je niet, Jenga, … Dit zijn allemaal mogelijkheden voor deze avond, pak dus allemaal jullie favoriete
spelletjes mee, want vrijdag 15 januari 2016 zal voor altijd door de geschiedenis gaan als gezelschapsspelletjesavond!

Vrijdag 22 januari: 19.00u-21.30u
Vorige week hebben we jullie strategisch inzicht al eens op de proef gesteld, deze week testen we jullie geluk en scherpzinnigheid. Neem dus
allemaal jullie pokerface mee en bereid jullie voor op de enige echte
casino avond!

9.30u – 12.30u
Vandaag een ZEEEER belangrijke vergadering.
Wij, de welpen, nemen het op tegen de pioniers in
een ultieme battle! We laten ons niet afschrikken
omdat zij ouder zijn als ons en we gaan bewijzen
dat de welpen hun mannetje kunnen staan! Komen
is de enige boodschap want we zullen iedereen nodig hebben. #strijdvoordetitel

14 februari 9.30u – 12.30u
Slecht nieuws: vandaag jammer genoeg geen vergadering.
Goed nieuws: de reden is dat de 54 ons jaarlijks
scoutsfeestje geeft om een extra cent te verdienen!
#eenweekjerustvoorjullie
21 februari 9.30u – 12.30u
Alles op wieltjes vandaag, dit wil zeggen neem
je fiets, step, skateboard of nog iets anders mee.
Als het maar op wieltjes is. Wij zorgen voor de
rest. #dewielenvandefietsdiedraaienrond
26-27-28 februari
Dit weekend het tweejaarlijkse groepsweekend! Dit is altijd een topper, meer info
volgt nog.
#dikkegroepsweekend

PIONIERS
Heeeey pioniers! Na de hele vakantie gefeest te hebben zijn we weer
klaar voor komende 2 maanden! Wij kijken er naar uit!

Zondag 3/1: geen vergadering
Hey lieve pio’s vandaag is het spijtig genoeg geen vergadering.

Zondag 10/1: bosspel (9:30-12:30)
Ellowkes pio’s vandaag is het bosspel het altijd plezante standaard
scoutsspel dus wat je zeker moet meenemen is je competitiviteit en je
goed humeur ;) tot dan .

Zondag 17/1: kookvergadering (9:30-12:30)
Zet die koksmuts maar al op want wij gaan koken, dus laat jullie
kookkunsten maar eens zien. Wat je zeker mee moet nemen is een
snijplankje, een mesje en 3 euro.

Zondag 24/1: gezelschapspelletjes (9:30-12:30)
Pio’s omdat het de laatste dagen wel redelijk koud kan worden gaan
we vandaag gezellig binnen zitten met een paar gezelschapspelletjes.
We gaan er een warme gezellige dag van maken en ons amuseren. Als
je thuis een tof spelletje hebt liggen neem dit dan zeker mee!

Zondag 31/1: schaatsen (9:3012:30)
Vandaag gaan we schaatsen, dus smeer
die benen maar in en kleed jullie warm
aan. Wat je ook zeker niet vergeten mag
zijn je paspoort, eigen schaatsen (als je
die hebt), je fiets, handschoenen, dikke
sokken en 5euro!

PIONIERS
Zondag 7/2: welpen VS pio’s (9:30-12:30)
Komaan pio’s laat zien wie de beste is in het reuze welpen versus
pio’s spel, dus pak jullie strijdbijlen klaar en GAAAAAN!

Zondag 14/2: geen vergadering
Ook vandaag is het geen vergadering, dus blijf maar lekker in je bedje
liggen.

Zondag 21/2: tocht (9:30-13:00)
Ja pio’s we doen weer een tocht zoals vorige keer dus smeer die benen
maar in voor een stevig wandelingeske ;) naar waar we gaan blijft nog
een verrassing.

Vrijdag- Zondag 26/2- 28/2:
Dit weekend is het eindelijk groepsweekend!!!!! We verwachten jullie allemaal zodat we er een bangelijk weekend van kunnen maken!
Meer info volgt nog
Jullie topleiding,
Sam, Brent en Quiny

