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Woordje van de 
Groepsleiding

Beste ouders

Nu het schooljaar weer op gang is getrokken, 
beginnen ook wij weer over een kleine maand aan 
onze werking. Dit jaar werken we rond het 
jaarthema DAS Goesting. En goesting in de scouts, 
dat heeft onze leidingsploeg zeker! De 40-35 is 
springlevend! In totaal staan we met wel 12 man 
leiding te springen om het jaar af te trappen op 
overgangsweekend! Hopelijk zien we jullie dit jaar 
ook talrijk op al onze vergaderingen en 
activiteiten. Mocht je kind toch eens een keertje 
niet kunnen komen, vragen we jullie vriendelijk dit 
aan te geven op voorhand. Zo kunnen we onze 
activiteiten beter afstemmen. Onze 
contactgegevens vindt u terug op de volgende 
pagina. Enkel de hoofdtakleiding geven we al prijs, 
maar de rest van de leiding blijft nog even een 
goed bewaard geheim tot het overgangsweekend.

Ten slotte delen we nog graag mee dat indien er 
financiële moeilijkheden zijn, wij zeker 
tussenkomst kunnen bieden. Hiervoor graag even 
een seintje aan de groepsleiding. 

Stevige linker
De (groeps)leiding



Leiding

Kawellen

Tabaqui: 0470/536262

(+ 4 extra)

Givers

Fons Dingenen: 0478/261797

(+ flexleiding dream team)

Groepsleiding

Fons Dingenen: 0478/261797

Jonggivers

Stanislas Van Seters: 0471/815433

(+ 3 extra)

Leiding

Witse Van Leemput: 0468/031002
Izar Kustermans: 0492/772263
Ruben Englebert: 0468/044267
Zeno Meurrens:  0468/270164

Emio Van Der Plas: 0486/679289
Mateo Kanora: 0468/349406

Christophe Hendrickx: 0470/678823



Belangrijke
data

• Overgangsweekend1-2/10

22-23/10
29-30/10

• Takweekend18-20/11

• Verhuis garage

• Scoutsquiz11/2

18/3

• Gouw-(jong)
giverweekend24-26/3

• Spaghettiavond

• Groepsweekend5-7/5

1-10/7

• Kamp kawellen4-10/7

• Kamp (jong)givers

21/10
• Dag van de 

jeugdbeweging



1-2 oktober

Kawellen, Jonggivers en Givers

Overgangsweekend

Hier nogmaals de belangrijkste punten:

• Waar? Jeugdverblijf De Karakol (Gloriantlaan 2a, Antwerpen)

• Wanneer? Start: zaterdag 9.30-10.00, 
Slotaantreden: zondag 16.00

• Wat zeker mee te brengen?:
WEL:
- Perfect scoutsuniform (of zo perfect mogelijk, maar we 
houden ook een verkoop op zondag (2 oktober))
- Voldoende warme extra kleren voor overdag en ’s nachts
- Matje/luchtmatras/veldbed & slaapzak
- Toiletspullen zoals een tandenborstel, tandpasta, een kam, 
handdoek
- Een keukenhanddoek
- Identiteitskaart of kids-ID met klevers van ziekenfonds, in een 
gesloten envelop met duidelijke vermelding van naam of 
namen lid of leden
- Eventueel: medicatie, met duidelijke vermelding van wanneer 
en hoe vaak gebruik. Breng hiervan zeker de leiding extra op de 
hoogte!
- Eventueel: een (strip)boek voor tussendoor - zet ook hierin de 
naam van je kind(eren)!

NIET:
- Cash geld of bankkaarten
- Electronica (ook smartphones horen daarbij)
- Andere kostbare zaken die kunnen stukgaan of kwijt geraken in de 
hetze van een scoutsweekend

• Wat kost dat? 30 euro/kind over te schrijven op het 
rekeningnummer van Scouts 40-35 De Noorderster 
(BE26 7310 5304 5029) met als mededeling ‘Voor- en 
achternaam kind + Overgangsweekend (voor 26 sep)

• Wordt het plezant? DA’S zeker dat!



9 oktober

Kawellen: 10u00-13u00

Kennismakingsvergadering

Jonggivers: 10u00-13u00

Beurscrash

Givers: 10u00-13u00

Power to the people

Wie is het? Het is jullie nieuwe leiding, Baloe, Chil, Ikki,
Marala en Tabaqui, maar we zijn ook met een hele
nieuwe groep. Er zijn veel kinderen naar de Jonggivers en
er zijn veel nieuwe Kapoenen, we starten dus
gemoedelijk met leuke kennismakingsspelletjes.

Op 9 oktober 1940 werd John Winston Ono Lennon
geboren in Liverpool.

We gaan de beurs crashen!



16 oktober

Kawellen: 10u00-13u00

Ballenvergadering

Jonggivers: 10u00-13u00

Amsterdam onveilig maken

Givers: 10u00-13u00
Tous ensemble!

Er zijn veel verschillende ballen, grote ballen, kleine
ballen, ovale ballen, gele ballen, rode ballen, ballen met
gaten, ballen met bolletjes, balletjes om te sporten,
balletjes om te eten, … Alleszins, we doen vandaag iets
met ballen.

Op 16 oktober 1830 proclameerde de Nederlandse
kroonprins Willem van Oranje de onafhankelijkheid van
België.

N.a.v. het Amsterdam dance event maken we een
grootstad onveilig (op z’n Belgisch)



21 oktober

Kawellen, Jonggivers en Givers

Dag van de jeugdbeweging

Vandaag mag je in je uniform naar school! ‘s Morgens is er ook het
traditionele ontbijt met andere jeugdbewegingen op het
Astridplein, waar jullie allen naar toe mogen.

Dit is geen officiële activiteit van onze scouts, maar je zal zeker
bekenden tegenkomen!



22-23 & 29-30 oktober

Verhuisweekenden

Geen vergadering voor leden

We gaan de garage aan Hardenvoort vrijmaken en alle
bruikbare spullen naar de Barak in de Luchtbal en onze
(uitgebreide) lokalen. Om te bepalen welke spullen mee
mogen naar dit nieuwe scoutsparadijs, doen we in het
eerste weekend een grote checkup.

Alle helpende handen zijn welkom!

Meer info volgt nog!



6 november

Kawellen: 10u00-13u00

Junglevergadering

Jonggivers: 10u00-13u00

Decoratie lokaal

Givers: 10u00-13u00

Schaapjes tellen

Je hebt al enkele van de Jungledieren ontmoet, maar
behalve jullie leiding zijn er nog vele anderen, je kan ze
allemaal komen ontdekken op een leuke voormiddag op
de Scouts.

Op 6 novemeber 1923 kreeg Jacob Schick het octrooi op
het eerste scheerapparaat..

We laten onze innerijke interieurarchictect en schilder
los op ons eigen lokaal.



13 november

Kawellen: 10u00-17u00

Pretparkvergadering

Jonggivers: 10u00-13u00
Go West

Givers: 10u00-13u00

Voor wat, hoort wat

Snel of traag, hoog of laag we zullen veel spelen vandaag
:) Je wordt niet nat, we zitten niet steeds op ons luie gat.
Want het is een rustige dag waar we spelen met een lach.
Alleen mag je jouw boterhammen niet vergeten, zodat
we doorheen de dag iets lekker kunnen eten.

Op 13 november 2019 start het eerste impeachment-
proces tegen Trump.

GO WEEEEST - Pet shop boys



18-20 november

Kawellen:
Belofteweekend

Jonggivers:
Takweekend

Givers:
Takweekend

Dan is het eindelijk zover, we gaan op Belofteweekend!
De Welpen doen hier hun belofte, maar verder is het ook
voor de Kapoenen een weekend vol spel en spanning.
Meer info ontvang je later nog van de leiding.

Meer info volgt nog.

Meer info volgt nog.



4 december

Kawellen: 10u00-13u00

Sintvergadering

Jonggivers: 10u00-13u00
Wie zoet is, krijgt lekkers

Givers: 10u00-13u00

Wie stout is, de roe

Ben je volwassen of ben je een kind, iedereen houdt toch
van de sint? Ook de roetpieten zijn van de partij, met een
lekker stuk chocolade & pepernootjes maken wij al onze
leden blij :) dus kom heel goed gezind op bezoek bij onze
lieve sint!

Ook al staan de examens voor de deur, de immer goede
man heeft ook attenties voor de brave kinderen.

We spelen de klassiekers van de oude weldoener.



11 december

Kawellen: 10u00-13u00

Mariovergadering

Jonggivers:
Geen vergadering

Givers:
Geen vergadering

Ohla prinses Peach is ontvoerd door Bowser, het is weer
tijd voor Mario om er op uit te trekken. De reddingsactie
wordt groots opgezet, maar hiervoor heeft hij jullie hulp
meer dan nodig. Kan jij de paddenstoelen ontwijken en
de juiste buizen induiken? Dan ben je meer dan welkom
op de Scouts.

Zo kan iedereen flink studeren.

Zo kan iedereen flink studeren



18 december

Kawellen: 10u00-13u00

Mariovergadering

Jonggivers: 10u00-13u00
Ardennenoffensief

Givers:
Geen activiteit

Ohla prinses Peach is ontvoerd door Bowser, het is weer
tijd voor Mario om er op uit te trekken. De reddingsactie
wordt groots opgezet, maar hiervoor heeft hij jullie hulp
meer dan nodig. Kan jij de paddenstoelen ontwijken en
de juiste buizen induiken? Dan ben je meer dan welkom
op de Scouts.

Zo kan iedereen flink doorstuderen! Een kerstfeest wordt
met de leden besproken en zal plaatsvinden afhankelijk
van wanneer hun examens gedaan zijn.

We trekken ten strijde. Neem zeker een fiets en
eventueel een klakkebuis mee!.



Uniform

Voor iedereen geldt de basisregel om een groene
broek / rok te dragen (dit hoeft niet van de
Hopper te zijn) samen met onze groeps T-shirt en
das.
Voor de Kapoenen en Welpen is een hemd niet
verplicht maar de groepstrui wel. Daar kunnen
de tekens op genaaid worden.

Vanaf de Jonggivers dragen leden ook hun hemd
van de Hopper met de juiste tekens.




