Beste ouders en leden
Na een actief eerste trimester volgt hier het tweede waarin weer veel activiteiten te
wachten staan voor u en uw kids. Om nog even te herhalen: De vergaderingen gaan
steeds door op zondag van 10u tot 12u30 op het kerkplein, waar onze lokalen zich
bevinden (Groenenborgerlaan 216, Wilrijk). Wanneer de vergaderingen op een ander
moment doorgaan, wordt dit duidelijk vermeld in het programmaboekje. Daarom zouden
we ook willen vragen om elke week het programmaboekje na te kijken en de uren te
respecteren, zodat alles vlot kan verlopen.
Moesten er zich toch nog wijzigingen voordoen, wat altijd mogelijk is, zal de takleiding
jullie steeds op tijd inlichten. Zo worden misverstanden vermeden.
Dit trimester staan er opnieuw heel wat belangrijke activiteiten op het programma. Om te
beginnen is er weer het jaarlijkse Groepsfeest, dat dit jaar door zal gaan op 4 mei.
Iedereen is uiteraard uitgenodigd om naar de optredens van uw kinderen te komen kijken
en aansluitend te blijven voor eten voorzien door Breughel. De kampen lopen dit jaar
opnieuw zoals normaal (jongste takken begin juli, oudere takken van 18 tot 30 juli). Wij
hopen dat het weer een boeiend trimester wordt, en bij vragen of opmerkingen kan u
steeds bij ons terecht. Onze contactgegevens vindt u achteraan in het boekje.
Groetjes Laurens, Julie & Moran

Scoutsshop ‘Hopper’ Adres: Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen Telefoon: 03 297 37 34
E-mail: winkel.antwerpen@hopper.be Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag van 10u
tot 12u en van 12u30 tot 18u zaterdag van 10u tot 12u en van 12u30 tot 17u vanaf 25 juni
tot eind juli: ook maandag open van 10u tot 12u en van 12u30 tot 18u
Onze winkel te Antwerpen is bereikbaar via spoorweg doorgang via de Pelikaanstraat ! Er
zijn gereserveerde parkeerplaatsen op de binnenplaats! Wij zouden graag even de
werking uiteenzetten binnen de leidingploeg in onze scoutsgroep. Gelieve deze even
aandachtig te lezen, zo weet u bij wie u terecht kan voor mogelijke problemen.
Indien je nog een oud uniform hebt dat je niet meer gebruikt en waar iemand anders nog
plezier van kan hebben, neem dan contact op met tweedehandskledij ploeg.

KAPOENEN
06/01: Hey allerliefste kapoentjes, wat hebben we jullie toch gemist deze vakantie.
Wij hebben nu jammer genoeg examens dus zullen de jins jullie komen entertainen.
13/01: Examens zijn nog steeds bezig….. pfff!!!!
Al geluk kunnen we weer op de jins rekenen.
20/01: Voorlaatste keer amuseren met de jins, het aftellen naar ons blij wederzien begint.
27/01: Laatste keer jins, tot snel!!!
03/02: Deze week kunnen jullie lekker lang uitslapen want het is geen vergadering.
10/02: Trek kleren aan die vuil mogen worden want vandaag gaan we op zoek naar de
picasso onder de kapoenen.
15/02: WEEKEND, meer info volgt
22/02:
Dames en heren, bij deze zijn jullie uitgenodigd voor de enige echte kapoenencasino. Het
wordt een spetterende avond. Welke kapoen gaat naar huis als multimiljardair?
Vergeet zeker niet jullie aller mooiste kleren aan te trekken voor deze fantastische avond.
03/03:
Vandaag is het een groot beestenbos! Kom verkleed als je lievelingsdier.
10/03
Wie is de grote winnaar? Dat komen jullie vandaag te weten in het grote duel tussen
jongens en meisjes. SPANNEND!
17/03
Tijd om het allerbeste in jullie allemaal naar boven halen. Schud de beentjes al maar los,
we gaan sporten! Kom in sportoutfit.
24/03
De smurfen hebben onze hulp nodig! Gargamel is namelijk onderweg naar het
smurfendorp… Kom dus verkleed als een echte smurf want vandaag spelen we het
ultiemesmurfen spel!

31/03
Vandaag nog eens uitslapen, want het is helaas geen vergadering

07/04
De paasklokken zijn zenuwachtig aan het wachten op de speurneusjes van de
kapoentjes!!! Kom allemaal verkleed als paashaasjes.

KABOUTERS
Liefste kabouters,
Een nieuw jaar is aangebroken, dus ook tijd voor een nieuw trimester vol leuke activiteiten!
De normale afspraak blijft zondag om 10u op de scouts, tenzij anders vermeld.
Zondag 6/1: Oeh spannend, de jins hebben voor jullie een vergadering voorbereid!
Zondag 13/1: Jullie leiding is hard aan het studeren, dus ook deze vergadering hebben de
jins een spel in elkaar gestoken.
Zondag 20/1: de jins komen nog een keertje een fantastisch spel geven.
Zondag 27/1: Ja hoor, deze keer écht de laatste keer dat de jins het van ons overnemen.
Zondag 3/2: Deze zondag mogen jullie eens uitslapen, want de leiding is er even
tussenuit na al die examens.
Zondag 10/2: sjaal, warme jas, muts? Check! Dan ben je helemaal klaar voor het bosspel!
Zondag 17/2: Heb je stiekem altijd al een dag door het leven willen gaan als een jongen?
Ideaal, want deze vergadering doen we een mannenspel! Kom mannelijk verkleed en train
die spierballen maar al.
Vrijdag 22/2: Doe die pyjama maar al aan en neem een dekentje mee, helemaal klaar om
gezellig een film te zien!
Zondag 3/3: Wie o wie kan er sporten als de beste? Trek je sportiefste kleren aan en
warm je maar al op voor deze sportvergadering.
8/3 tot 10/3: WEEKEND, joepie! Meer info volgt
Zondag 17/3: haal al jullie creativiteit en dansmoves maar boven, want het is tijd om te
oefenen voor ons actje op het groepsfeest!
Zondag 24/3: Arrrr, wie kan de schat vinden? Vandaag het grote piraten spel!
Zondag 31/3: uitslaaptijd! De leiding is op weekend.
Zondag 7/4: waar schuilen die koks bij de kabouters? Dat zoeken we vandaag uit in de
kookvergadering! Neem allemaal 3 euro mee.

WELPEN
Trimester 2
06/01: aangezien er veel leiding examens hebben word er vandaag en super zot spel in
elkaar gestoken door onze toekomstige leiding de jins.
13/01: De jins geven leiding deze week!!
20/01: De jins geven leiding deze week!!
27/01: De jins geven leiding deze week!!
03/02: Blijf maar eens lekker in jullie bed liggen want vandaag word er geen leiding
gegeven. De leiding heeft lesvrije week waardoor er velen op vakantie gaan.
10/02: Het grote stripboekenspel !!!!
Nest 1: Jommeke,
Nest 2: Suske en wiske,
Nest 3: De rode ridder,
Nest 4: Kiekeboe
Wie gaat er winnen?!?!?!
17/02: Het geheime geld spel !!!
Kom zeker in perfect uniform.
22/02: Het is vrijdagavond vergadering, allemaal aanwezig want we hebben allemaal
spelletjes voorzien!!
03/03: ?????????????? Het Grote mysterie ?????????????
10/03: vandaag doen we een DAGUITSTAP, Info volgt nog!!
15 -17/03: Het is weer tijd voor een spetterend weekend.
Weekendbrief/-mail volgt nog.
24/03 : Alle dieren van de zoo zijn ontsnapt en we hebben Jullie hulp nodig om ze weer te
vangen!!
31/03: Op de Zweinstein Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus wachten de
tovenaren een hele grote klus.
Jullie moeten nog zo veel leren.
En duistere magie trotsteren.
Vergeet zeker jullie toverstaf en bezem niet want vandaag spelen we het Harry Potter
spel.
07/04: Survival of the fittest!!!! Wie zal het overleven??!! Het grote Hungergame-spel.
Breng zeker een witte T-shirt mee.

JONGGIDSEN
Hey jonggidsjes zijn jullie klaar voor het tweede trimester? Jullie leiding wilt er alvast alles aan doen om het
nog leuker te maken dan het vorige. Wij verwachten jullie nog steeds elke zondag om 10u op de scouts in
PERFECT UNIFORM ( Hemd, das, scoutsrok of broek) !!

06/01 Hey besties, vandaag heeft jullie leiding examens dus komen de jins jullie entertainen. Have fun xxxx
13/01 Hoi sweeties, jullie liefste leiding heeft nog steeeeds examens dus hebben de jins een super leuk spel
voor jullie ineengestoken.
20/01 Hey lieverds, Nog altijd examens voor jullie leiding, pffff. Dus komen de jins nog een keertje een spel
met jullie spelen.
27/01 Dag vrienden, laaaaatste weekend examens voor ons, dus dat betekent ook de laatste keer dat de
jins nogmaals een epic spel voor jullie ineen gestoken hebben.
03/02 Vandaag mogen jullie een keertje uitslapen, want het is geen vergadering.
10/02 Hey lieverds, eindelijk terug reunited met jullie leiding. Vandaag is het tijd om jullie lokaal een
make-over te geven. Neem dus allemaal leuke accessoires, verf, posters, … mee om jullie lokaal te pimpen.
15/02-17/02 Weeeeekend!!!!! Meer info volgt nog.
22/02 Vrijdagavondvergadering: we gaan discoschaatsen in Antarctica! Het aders is Moerelei 119 – 121B,
2610 Wilrijk. We spreken daar af om 19u30. De vergadering is gedaan om 22u.
03/03 Hola amigas, listos para probar que sois traficantes?
10/03 Deze week gaan we de koekestad onveilig maken, meer info volgt nog :)))))
17/03 Hey boefjes, Wij verwachten jullie allemaal om 10 uur op de scouts. PS: kom verkleed als dievegges
24/03 03 Ewaa bruurs, groot kamp komt steeds dichterbij dus tijd om te kijken of jullie wel klaar zijn om 12
dagen in de Ardennen te overleven.
31/03 Hey cuties, vandaag mogen jullie nog eens lekker uitslapen , want jullie allerliefste leiding is zelf op
weekend.
07/04 Vandaag zullen wij jullie eens goed verwennen omdat jullie examens hebben, maar wat we doen
verklappen we nog niet!

JONGVERKENNERS
Zondag 6/01
Dag allerliefste jongentjes, hopelijk hebben jullie een goede vakantie achter de
rug en zijn jullie klaar om er volledig terug in te vliegen. Jullie zullen ons wel
nog even moeten missen want jullie liefste leiding heeft nog examens. ☹ Niet
getreurd, de Jins zorgen ervoor dat jullie toch geëntertained blijven op zondag
ochtend en hebben voor jullie een spel in elkaar gestoken.
Zondag 13/01:
jullie leiding heeft nog steeds examens dus de jins staan weeral paraat om
een super spel in elkaar te steken!
Zondag 20/01:
Boooooyyys, vandaag nemen de jins het weer over. Jullie zullen ons spijtig
genoeg weer een keertje moeten missen. Maar niet te getreurd en niet te veel
tranen laten he!
Zondag 27/01
Hey booyyys dit is de laatste zondag waarop dat jullie jullie leiding moeten
missen, volgende vergadering staan wij er allemaal weer paraat.
Zondag 03/02:
Hey boyyyyys guess what? Vandaag mogen jullie lekker uitslapen want het is
geen vergadering! Niet getreurd, volgende week zijn we er weer!!
Zondag 10/02
De liefde hangt weer in de lucht want het is bijna Valentijn! Heb je al een
vriendinnetje of ben je een eeuwige singel? Weten jullie hoe het ander geslacht
in elkaar zit? Deze “ valentijnsvergadering” doen we alles uit de doeken ;)
Zondag 17/02
Het zijn de jaren 20 en we zitten in de maffiatijd, trek daarom jullie beste
peaky blinders outfit aan want we spelen het grote smokkelspel!
Vrijdag 22/02:
Hartendiefjes opgelet het is weer eens tijd voor een vrijdagavond vergadering!
Ik hoop dat jullie allemaal een goed oriëntatievermogen hebben! Jullie gaan
het nodig hebben!!!
Zondag 3/03:
Trek jullie sportiefste kleren aan want deze vergadering doen jullie allemaal
mee aan de Olympische spelen!! Warm maar al goed op en zorg ervoor dat je
goed uitgeslapen bent! Het wordt een stevige vergaderingggg.
Zondag 10/03
“Koooooooooomen eten!!!!!!!!”

Zondag 17/03:
Hallowkeeees, vandaag zetten we onze speurneuzen op en gaan we onze
prachtige stad verkennen!! Meer info over de uren volgt nog via mail en
whatsapp!
22/03 – 24/03 Wij gaan op weekend, verdere informatie volgt nog via mail,
whatsapp, en brief.
Zondag 31/3
Vandaag mogen jullie lekker blijven liggen in jullie bedjes want de leiding is op
weekend!! We missen jullie nu al
Zondag 7/04:
Haal jullie witte T-shirts maar al boven die vuil mogen worden en een bril voor
jullie ogen, want vandaag is het tijd om jullie aiming-skills nog eens te testen.
Afspreekpunt wordt nog gegeven via whapsapp en mail.
Dit was het voor dit trimester, we zien jullie volgend trimester graaaaag terug
XOXOXOXO
Kristof, Sofie, Fien, Thibaut & Juline

GIDSEN
6 januari: Verkenners vs gidsen!!
13 januari: De twee lucs geven leiding.
20 januari: Ons lokaal heeft dringend een nieuwe look nodig! Vandaag schilderen we ons
lokaal.
27 januari: 3e jaars, nu is het aan jullie… deze zondag verwachten wij een denderend 3de
jaarspel!
3 februari: Blijf maar rustig in jullie bedje liggen. Geen vergadering vandaag.
10 februari: Women for the win!
17 februari: Mollenspel.
22 februari: Hebben jullie honger?? Vanavond gaan we op friturentocht
3 maart: Deze vergadring draait helemaal rond de motto: “gezonde geest in een gezond
lichaam!”
10 maart: Leiding VS leden
17 maart: Suprise.
24 maart: Let’s go loco!
29-31 maart: Geen vergadering! De leiding is zelf op weekend.
7 april: Wie van jullie kan het beste koken? Dat komen we deze zondag te weten!

VERKENNERS
06/01: Verkenners vs. Gidsen
11/01: Vrijdagavondvergadering (om 19u)
20/01: Damesvergadering
27/01: Schaatsvergadering
03/02: GEEN VERGADERING
10/02: Sportvergadering
15/02 - 17/02: WEEKEND
22/02: Casinovergadering (om 19u)
03/03: Ladderspel
10/03: Sociale media vergadering
17/02: kookvergadering
24/03: Geldactie
31/03: GEEN VERGADERING
07/04: Het grote Kubb-toernooi

JINS

