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b i n n e n t e n t

zesentwintigste jaargang - tweede nummer - jan/feb/ma/apr

Ons jubeljaar “100 jaar Scouts in de Hertsdeinstraat” is volop aan de gang.
Het openingsfeest in september was een groot succes. De vele aanwezigen, het
prachtige weer, de verrassende muzikale begeleiding door de Antwerpse
Stadstrommelaars, het indrukwekkende groepsaantreden op de nieuwe speelplaats en vooral jullie allemaal zorgden samen voor een onvergetelijke dag.
En er volgt nog veel meer…

Vind het hele programma op https://scoutingantwerpenzuid.be/100jaar
Je kan er ook alle hebbedingetjes bestellen

Hangt jouw jubelbadge al op je uniform? Kleefde jij al ergens een 100 jaar
sticker? Ben je de gelukkige bezitter van zo’n coole drinkbus?
Post op https://padlet.com/100jaar/wall een toffe foto of meme met ons 100
jaar logo er bij op, genomen op de gekste plaatsen. Helemaal echt, voorzien
van coole filters of totaal gephotoshopt, maakt niet uit.
De winnaar met de tofste, origineelste, creatiefste foto zal worden bekend
gemaakt tijdens het jubelweekend in februari en krijgt een mooie verrassing.

KALENDER - FINANCIËLE INFO
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18 oktober
Dag en nacht van de jeugdbeweging

3 – 10 april
PAASKAMP (exacte data volgt nog)

9 november
spaghettiavond kapoenen

25 april
kaas en wijn avond jins

16 november
koekjesverkoop

Eind juli
ZOMERKAMP

26 – 28 december
kerstweekend
28 december
nieuwjaarsreceptie
21-23 februari
jubelweekend
14 maart
Quiz

Jaarlijks Lidgeld

Elk jaar vragen we om het lidgeld te betalen. Dit bedraagt € 37 en te storten op rekening:
BE22 9794 2642 5947. Van deze € 37 gaat er € 33 naar de verzekering van je zoon of
dochter. Wat zit hier nog bij? Het overige deel hiervan gebruiken wij om de binnentent, het
jaarkenteken en groepsgebeuren te financieren.

Jaargeld Takken

Het jaargeld wordt gebruikt voor de activiteiten te betalen van de takken:
Jaargeld kapoenen 40 euro te storten op het rekeningnummer BE77 9794 2642 5442
Jaargeld welpen 40 euro te storten op het rekeningnummer BE66 9794 2642 5543
Jaargeld pioniers 60 euro te storten op het rekeningnummer BE11 9794 2642 6048
Jaargeld jonggivers 60 euro te storten op het rekeningnummer BE55 9794 2642 5644
Jaargeld givers 60 euro storten op het rekeningnummer BE44 9794 2642 5745
Jaargeld Jins 60 euro storten op het rekeningnummer BE33 9794 2642 5846
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De Steen van Nowan

TE GEK!
ps: dit is een kleurplaat, kleur je Nowan en Frie in?

KAPOENEN

5

Hoi liefste kapoentjes!
Dit jaar zijn wij jullie leiding. Dat betekent dat jullie naar ons moeten luisteren, maar dat jullie
vooral heel veel met ons kunnen spelen, knutselen, lachen en plezier maken. We zijn er als
je het eens moeilijk hebt en we zijn er ook voor de mama’s en papa’s die met vragen zitten.
We stellen ons hieronder eventjes voor, dan kennen jullie onze naam al een beetje tegen de
eerste vergadering!
Veel liefs,
De kapoenenleiding
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Algemene info:
Voor het eerst naar de scouts gaan is spannend en leuk. We proberen er elke week een nieuw
avontuur van te maken! We vragen jullie wel om volgende afspraken te respecteren:
1.
Afwezigheden:
Als je er op een vergadering niet kan bij zijn dan moet je dat ten laatste vrijdagavond even
laten weten aan Xebo, zo kunnen wij goed inschatten met hoe veel kapoentjes we kunnen
spelen.
2.
Wat doen jullie aan op een vergadering?
MOET: Altijd een das en een T-shirt van Scouting Antwerpen-Zuid (te koop op de scouts)
MAG: We verwachten niet dat jullie volledig in uniform komen, toch raden we aan om
speelkleren aan te trekken die vuil mogen worden. Je kan ook altijd een scoutsbroek, -rok of
trui aankopen in de Hopper. Deze zijn heel stevig en dan maakt het niet echt uit als ze vuil
worden.
3.
Betalingen:
Jaarlijks lidgeld: 36 euro op het rekeningnummer BE22 9794 2642 5947. Dit is voor de
verzekering van uw zoon/dochter en om de binnentent te laten afdrukken. Gelieve hierbij ook
de naam en tak van uw kind te vermelden.
Jaargeld kapoenen: 40 euro op het rekening nummer BE77 9794 2642 5442. Dit wordt gebruikt
om de activiteiten te financieren, de vergaderingen dus. Vermeld ook altijd de naam van uw
kind
Belangrijke data:
Herfstweekendje 		

Vrijdag 25 oktober – Zaterdag 26 oktober

Kerstweekendje		

Donderdag 26 december – Zaterdag 28 december

Mama-Kindweekendje

Vrijdag 14 februari – Zondag 16 februari

Paaskamp 			

Zaterdag 4 april – Vrijdag 10 april

Zomerkamp 		

Zondag 19 juli – Zondag 26 juli
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Vergaderingen:
JINSPEL
18 januari, lokaal, 14u-17u
Omdat jullie leiding jammer genoeg examens hebben, kunnen zij geen vergadering
voorbereiden. Maar, niet getreurd, de Jins hebben een mega zot spel voor jullie voorbereid.
Meebrengen: goed humeur, veel energie!
OUDLEIDINGVERGADERING
25 januari, lokaal, 14u-17u
Vandaag komt de oudleiding langs om met jullie een superleuke namiddag te hebben.
GEEN VERGADERING
1 februari/ 9 februari
Sorry lieverds, maar deze dagen is de scouts gesloten.
MAMA-KIND WEEKEND
15 tot 16 februari
Hier krijgen jullie een uitgebreide mail over!
VERGADERING OP WIELTJES/JUBELWEEKEND
22 februari, 14u-17u
Vandaag mogen jullie je step, rollerschaatsen, skateboards meenemen naar de scouts want we
doen namelijk….. EEN VERGADERING OP WIELTJES! Joepie!
Extra: omdat onze scouts dit weekend 100 jaar bestaat, is het zaterdag een speciale dag. Om
16u doen we met heel de scouts een groepsaantreden en komt er oud leiding langs. Aan het
eind uur verandert er niets. Jullie ouders mogen jullie komen halen om 17u.
Meenemen: alles wat wieltjes heeft (fiets, step, skateboard,…..), knie-, hand-, ellenboog-,….
bescherming.

KAPOENEN
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KROKUSVAKANTIE
29 februari
Joepie, het is vakantie! Maar dat betekent jammer genoeg dat het geen vergadering is….
GEEN VERGADERING
7 maart
De leiding gaat op vorming om nog betere leiding te worden! Maar geen zorgen, we zien
elkaar volgende week terug!
SCHAATSENVERGADERING
14 maart, Ijsstation Antarctica, 14u-17u
We gaan gezellig met heel de groep van de scouts schaatsen! We spreken daar af om 14u en
jullie kunnen weer opgehaald worden om 17u.
Voor de ouders: 14 maart organiseren wij een quiz. Schrijf jullie zeker in voor een gezellige
avond!
Meebrengen: Handschoenen, identiteitskaart, warme kleren….
DAGJE IN DE ZOO
21 maart, 13u-17u, De zoo van Antwerpen.
Vandaag doen we een vergadering op verplaatsing! We spreken om 13u af aan de Zoo van
Antwerpen om gekke dieren te spotten. Neem zeker jullie Zoo pas mee, als je die hebt!
Meenemen: Zoo pas(!), vieruurtje en water, gekke bekken
GEEN VERGADERING
29 maart
De leiding gaat op vorming om nog betere leiding te worden! Maar geen zorgen, we zien
elkaar terug op ons groeps/paaskamp!
PAASKAMP
4 april – 7 april
Dit jaar is ons paaskamp een groepskamp in thema van ons honderdjarige bestaan.
De brief met meer info volgt nog.
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ALGEMENE INFORMATIE
Beste Welpen en Ouders
Wij, de welpenleiding kijken enorm uit naar dit nieuwe scoutsjaar! Wij willen er dan natuurlijk samen met jullie
ervoor zorgen dat dit jaar een jaar wordt om nooit te vergeten. Vooraleer we beginnen aan dit spectaculair jaar
willen we jullie toch nog even vragen om onderstaande informatie door te nemen.

UNIFORM
Het is zeer belangrijk je uniform aan te hebben, niet alleen om jullie
goed te kunnen herkennen maar ook voor de verzekeringen. Daarom
is het dan ook verplicht om altijd in perfect scouts uniform te komen,
dat houdt in: scoutsbroek, scouts T-shirt, scoutsdas en de welpentrui
voor als het koud is. Indien we anders vermelden zouden we toch
graag willen vragen om de scoutsdas aan te doen. De scouts T-shirt en
scoutsdas zijn op het lokaal te verkrijgen. De scoutsbroek en welpentrui
zijn in de Hopper of in de Kampeerder te verkrijgen.

AFBELLEN
Als je voor een of andere spijtige reden niet naar een vergadering kan komen, laat je dat best even weten aan
Akela. Op deze manier krijgen we een beter beeld over hoeveel welpen er aanwezig zullen zijn.
Verwittigen kan op twee manieren: je mailt naar: nyala@scoutingantwerpenzuid.be
Je stuurt een sms’je naar Akela op het nummer: 0499 75 92 87

FINANCIEEL
Jaarlijks lidgeld: 37 euro op de groepsrekening: BE22 9794 2642 5947. Dit is voor de verzekering van uw zoon/
dochter en om de binnentent te laten afdrukken. Gelieve hierbij ook de naam en tak van uw kind te vermelden.
Jaargeld Welpen: 40 euro op het rekeningnummer van de Welpen: BE66 9794 2642 5543. Dit wordt gebruikt om
vergaderingen te kunnen financieren. Vermeld ook hier zeker de naam van uw kind.
We willen u vriendelijk vragen dit zo snel mogelijk in orde te brengen.
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DE LEIDING
Verbind de dieren met de leider/leidster

Dit is Ikki, ze ziet er wat stekelig
uit, maar ze staat altijd klaar voor
een knuffel of een babbeltje :)

Jacala is een opgewekte leidster.
Die heel graag uitputtende
sporten speelt.

Akela is de bossa van de groep,
zij is sterk en doet zich groot voor
maar eigenlijk heeft zij een klein
hartje…

Chill is een echte bedrieger. zijn
naam betekent rustig, maar zoals
jullie weten is hij totaal niet zo.

Baloe is de knuffelbeer van de
groep. Ze is lief en behulpzaam.
Als je een wondje hebt kan bij
haar altijd terecht!

Bagheera, de zwarte panter, is
vriendelijk en snel. Hij beschermt
de groep in donkere tijden!

Oe, de schildpad, is niet zo
traag als hij lijkt. Zin in een potje
voetbal, een gezellig babbeltje
of een lekker koekske? Daarvoor
moet je bij Oe zijn!

WELPEN
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VERGADERINGEN
11/01 : Gezelschapsspelletjes – 19u-21u lokaal
Om 19u worden jullie verwacht in het lokaal voor een leuke gezelschapsspelletjesavond! Er
liggen spelletjes op het lokaal, maar jullie mogen jullie lievelingsspel ook zeker meebrengen.
Meebrengen: spelletjes en een goed humeur :)
18/01 : Het Grote Jinsspel – 14u-17u lokaal
Omdat jullie lieve leiding moet studeren, gaan de jins het vandaag overnemen. Ze hebben
een megaleuk spel in elkaar gestoken, dus zeker komen is de boodschap!
Meebrengen: uniform
25/01 : (Oud)leidingsvergadering – 14u-17u lokaal
Helaas moeten we ook deze week studeren. :( Toch gaan de lokalen niet leeg zijn, oudleiding
en leiding gaan samen een leuke groepsvergadering organiseren!
Meebrengen: uniform
01/02 : Verrassingsvergadering – 14u-17u lokaal
Aangezien we nog niet te veel willen verklappen van de vergadering, zullen jullie moeten
komen om te weten wat we gaan doen.
Meebrengen: mysterieuze spullen en uniform

08/02 : Stripfigurenvergadering – 14u-17u lokaal
Vandaag gaan we een leuk spel spelen met stripfiguren.
Kom verkleed als Wiske, Jommeke,… of je favoriete stripfiguur!
Lees zeker ook al je strips nog eens goed door, jouw stripkennis
kan nog van pas komen tijdens de vergadering.
Meebrengen: stripfiguurverkleedkleren en je kennis van strips
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15/02 : Brunch – 10u-12u lokaal
Deze zaterdag gaan we allemaal ’s ochtends bij elkaar komen voor een heerlijke brunch.
Vergeet vooral niet te veel te ontbijten!
Meebrengen: uniform en honger
22/02 : Baden-Powell vergadering – 14u-17u
Op deze speciale dag vieren we het bestaan van scoutsheilige Robert Baden-Powell. Deze
heilige man is de oprichter van de scouts en viert vandaag zijn 163e verjaardag. Wow, dit wil
je echt niet missen!
Meebrengen: uniform en verjaardagscadeautjes voor Robert (bloemen mogen ook)
29/02 : Geen vergadering
Geniet van jullie krokusvakantie!
07/03 : Geen vergadering
Jullie leiding gaat op een vormingsweekend om nog betere leiding te worden ;). Dit betekent
wel dat er geen vergadering is...
14/03 : Schaatsen! 14u-17u Antarctica schaatsbaan
Vandaag gaan we naar jaarlijkse gewoonte weer schaatsen met de hele groep. Zorg dus dat
je zeker op tijd bent en schaats er op los. We spreken af aan de ingang van de schaatsbaan.
Meebrengen: ID, handschoenen, dikke sokken, warme kleren, das/trui
Voor de ouders: In de avond is er onze jaarlijkse scoutsquiz! Jullie zijn allemaal van harte
uitgenodigd om hier naartoe te komen)
21/03 : Lentevergadering – 14u-17u lokaal
Om fris in de lente te springen houden we een grote lentekuis in het lokaal. Ook gaan we het
lokaal lente-proof maken door het helemaal opnieuw te versieren.
Meebrengen: schoonmaakspullen en lenteversieringen

WELPEN
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28/03 : Geen vergadering
Jullie leiding is vandaag niet in Antwerpen, maar gaan op weekend met de andere leiding.
Jammer genoeg geen vergadering vandaag :’(
04-08/04 : Paaskamp
Verdere info volgt nog via een brief, zorg alvast dat jullie deze datum vrijhouden. Het wordt
een groepskamp om ons 100-jarig bestaan te vieren!

Mopjes
Het is zwart-wit en springt op en neer. Wat is het?
Een springuin

Welke Barbie kan het beste vlees klaarmaken
Een Barbiecue
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Pioniers . . .
Sterk !
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Liefste pioniers en ouder(s)

Nuttig om te weten

Om aan ons mega geweldig jaar te kunnen beginnen moeten er eerst een paar dingen in orde
gebracht worden. Wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als wij!

Financieel
Jaarlijks lidgeld: Voor de verzekering van uw zoon/dochter en voor het printen van de binnentent.
37 euro , BE22 9794 2642 5947, naam+tak van uw zoon/dochter
Takgeld: Voor aanschaffen van (spel) materiaal.
40 euro, BE11 9794 2642 6048, naam van uw zoon/dochter

Afbellen
Wij gaan ervan uit dat jullie naar alle vergaderingen komen, is dit een keertje niet zo laat het ons dan
optijd weten. Dat maakt het voor ons iets makkleijker om de vergaderingen in elkaar te steken. Ons
verwittigen kan op twee manieren
1/ Een mailtje sturen naar: pionier_leiding@scoutingantwerpenzuid.be
2/ Een berichtje sturen naar Amber : +32 479 56 28 10

Wij zetten dit jaar extra in op uniform.

Uniform

Voor de pioniers bestaat dit uit :
/Das

/Hemd (met alle insignes)
/Bruine scouts trui
/Scouts t shirt
/Broek/rok
Dit doe je elke vergadering aan tenzij anders vermeld.
Wij verwachten dat het uniform van uw zoon/dochter perfect in orde is tegen het herfstweekedje 2527okt). Omdat er vaak dingen verloren gaan raden zij u aan de naam van uw zoon/dochter in zijn/
haar uniform te naaien, zo kan er geen vergissing zijn van wie al die verloren voorwerpen zijn.

Belangrijke RICHT data
Paaskamp: 3-10 april		

Zomerkamp: 21-31 juni

18

PIONIERS

Leiding
Pittige Sika - Takleidster + EHBO
Hey pio’s, ik ben pittige sika en jullie mogen altijd naar
mij komen met jullie pijntjes (#hopelijkdokterinwording
#hashtaggestolenvanmoeflon). Ik verheug me al super hard op het
komende jaar!

Animerende Bizon
Hallowww pio’s, ik geef dit jaar mijn tweede jaar leiding en verander
van kapoentjes naar pioniers. Hopelijk zijn jullie even lief! Ik heb er
alvast zin in! xxx Bizon

Groepsgebonden Nachtegaal - Materiaalmeesteres
Heyy, ik ben groepsgebonden nachtegaal. Omdat ik het paaskamp
met de pio’s zo leuk vond, ga ik nu een heel jaar leiding aan jullie
geven! Ik heb er super veel zin in en we gaan er een top jaar van
maken xoxo
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Verantwoordelijke Moeflon -EHBO
Yooo, Ik ben verantwoordelijke moeflon. Hopelijk kijken
jullie allemaal uit naar een zalig pionierjaar want ik ben
er zeker klaar voor! Als jullie zin hebben om wat te
sporten of om gewoon eens goed te chillen kan je altijd
bij mij terecht. Ik houd mij buiten de scouts wat bezig
met mensen te genezen (#hopelijkdokterinwording) dus
twijfel niet om hulp te vragen als je je niet goed voelt.
Op een goed jaar!

Onberispelijke Valk – Financiën
Hey lieve pioniers! Ik ben Onberispelijke Valk en ik kijk er heel
erg naar uit om mijn eerste jaar aan jullie leiding te geven. Ik hou
buiten van de scouts ook van dansen, toneel spelen en lachen :)

Ondeugende Toco
Alowkes liefste pio’s van me, ik ben ondeugende toco. Ik kijk uit
naar alle zalige vooruitzichten voor het aankomende jaar! Buiten
de scouts denk ik ook heel veel aan de scouts ;) Tot elke zaterdag!
:)

Amber - communicatie
Piep! Mij kennen jullie als fourier, Amber of Hathi! Dit jaar ben ik
gewoon Amber. Ook voor mij is dit een spannend jaar, net als de
eerste jaars wordt dit mijn eerste echte tentenkamp en als alles
goed gaat krijg ik op zomerkamp mijn totem!
Op naar een geweldig tof jaar!
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18 JANUARI: JINSPEL - 14-17 op het lokaal
De leiding heeft helaas pindakaas examens, speciaal voor vandaag nemen de jins het al eens over om
te oefenen.
25 JANUARI: OUD-LEIDINGSPEL - 14-17 op het lokaal
De oud-leiding steekt vandaag de handen nog eens uit de mouwen en voorzien een activiteit voor
jullie. De leiding heeft nog examens
1 FEBRUARI: GEEN VERGADERING
Deze zaterdag hebben wij vakantie, onze examens zijn eindelijk voorbij!
8 FEBRUARI: FILMVERGADERING - 20-22 op het lokaal in je pyjama
Vandaag kruipen we allemaal gezellig bij elkaar en kijken we een film! Wij zorgen voor een snack en
een film, maak jij het gezellig met een dekentje of slaapzak? We komen allemaal (in onze pyjama!!) bij
elkaar op een koude winteravond en kijken naar een film die iedereen leuk vindt!
Wij voorzien enkele film opties maar je mag altijd een dvd meebrengen om voor te stellen!
MEEBRENGEN: dekentjes/slaapzakken, alles om het gezellig te maken!
15 FEBRUARI: OK BOOMER BRUNCH - 10-12 op het lokaal in je pyjama
Deze week maken we samen een heerlijke brunch klaar waarna we die samen opeten tijdens een
gesprek over financiën en de prijs van kaviaar. Je kan je voorbereiden op deze vergadering door al
uitgebreid na te denken en te jammeren over de jongere generatie die niets meer kan.
Zinnen als:
- ‘toen ik jong was…’
- ‘al die klimaathysterie is nergens goed voor’
- ‘ik ben opgegroeid met melk en met mij is er niets mis, wat een aanstellerij!’
-…
Passen voor deze brunch perfect in jullie vocabularium
MEEBRENGEN: 60 jaar levenservaring en verzuurdheid
22 FEBRUARI: AIR FORCE FIGHTING - 14-17 op het lokaal
Vandaag worden jullie 1 voor 1 piloten, valk kan vliegen als de beste. Eerst zullen jullie opgeleid
worden door Generaal Valk en haar kolonels. Na een grondige opleiding zijn jullie klaar voor het
ultieme gevecht.
29 FEBRUARI: GEEN VERGADERING
Geniet nog van jullie vakantie!

PIONIERS
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7 MAART: GEEN VERGADERING
De leiding is dit weekend met andere leiding van over heel Antwerpen op weekend waar we gevormd
worden tot nog betere leiding.
15 MAART: SCHAATSEN
Overdag gaan we schaatsen met de hele groep en ’s avonds organiseren we een quiz dus nodig
zeker jullie ouders uit!
Meer info volgt
22 MAART: IKEA
Ikea dodger, een leider wacht jullie op aan de inkom van de Ikea in Wilrijk.
Kom onopvallend gekleed.
Draag geen uniform.
Gedraag je onopvallend.
Ga op in het decor.
Verdere instructies volgen bij aanvang van het spel
15-17 ikea Wilrijk
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Jonggivers

Trots!
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Algemene Informatie
Beste Jonggivers en Ouder(s),
Eindelijk is het nieuwe scoutsjaar weer begonnen. Wij staan te trappelen als nieuwe leiding om elkaar
nog beter te leren kennen, hopelijk jullie ook. Wij zijn 7 supertoffe leiders zolang jullie je aan een paar
regels houden. Lees daarom zeker onderstaande info. Als jullie dat doen, dan zetten we een enorme
stap naar een ideaal jonggiverjaar.
Als er iets is waar Steenbok, Plevier en Anhinga niet tegen kunnen dan is het wel…

·

Uniform

… niet in uniform op de vergadering verschijnen. Voor jullie belofte hebben jullie moeten leren
waarom we een uniform dragen. Het wordt tijd om dat uit te voeren. Ben je iets kwijtgeraakt op
kamp of uit je laatste broek gegroeid, dan is het nu het moment om een nieuwe aan te schaffen.
Jullie kunnen dit uiteraard ook van de leiding verwachten. Een perfect uniform bestaat uit:
scoutsshort/ scoutsrok, scouts T-shirt, hemd, scoutsdas en scoutstrui voor de koudere dagen.
De scoutstrui, scouts T-shirt en scoutsdas zijn te verkrijgen bij ons op de lokalen en de rest in de
Hopper of De Kampeerder. Zorg dat je in orde bent!
Als er iets is waar Twenja en Kauw niet tegen kunnen dan is het wel…

·

Afbellen

… niet afbellen voor een vergadering. Als wij weeral een super zotte vergadering in elkaar
willen steken, zoals het vorige 26uur spel, willen wij graag weten hoeveel leden er aanwezig
zullen zijn. Dit is verwaterd afgelopen jaren maar, wij willen hier toch nog even het belang van
benadrukken. Als je om één of andere spijtige reden niet naar een vergadering kan komen, laat
je dat best even weten aan de leiding
Verwittigen kan op twee manieren :
Je mailt naar jonggiver_leiding@scoutingantwerpenzuid.be
Je stuurt een sms’je naar Twenja op het nummer : 04/94 99 43 97
Als er iets is waar Banteng en Panda niet tegen kunnen dan is het wel…

·

Financiën

… lang wachten met het storten van kampprijzen. Ook nu bij het begin van het nieuwe
scoutsjaar zouden wij willen vragen om zo snel mogelijk volgende twee bedragen over te
schrijven.
Jaarlijks lidgeld: 37 euro op de groepsrekening : BE22 9794 2642 5947. Dit is geldt voor de
verzekering van uw zoon/dochter. Gelieve hierbij ook de naam en tak van uw kind te vermelden.
Jaargeld jonggivers: 65 euro op het rekeningnummer van de jonggivers : BE55 9794 2642 5644.
Dit wordt gebruikt om vergaderingen te kunnen financieren. Vermeld ook hier zeker de naam
van uw kind.

24

JONGGIVERS

Leiding
Peperkoekenhartige Steenbok
Takleider
Yuuu jonggivers, Steenbok hier. Ik kijk er al naar uit om jullie leiding te zijn
en zotten kampen en vergaderingen te hebben. Ik ben er zeker van dat we
een tof jaar zullen hebben.

Rechtschapen Panda
Financië
Na een jaar leidinggeven aan de jonggivers kon ik het nog altijd niet
los laten. We gaan er een spetterend en zalig jaar van maken. Zoals
altijd kunnen jullie bij mij terecht met jullie nieuwtjes, roddels en andere
vertellingen. Twordt een topjaar!

Turbulente Twenja
Communicatie
Hey hoi ik ben Turbulente Twenja. Ik kijk er heel hard naar uit jullie leiding
te zijn en heb al veel zin in de vergaderingen en kampen. Met je beste
roddels kan je altijd bij mij terecht en als een wist-je-dat-je wilt horen ken
ik er ook wel veel. Mijn favorieten boeken en films zijn Harry Potter en de
Hongerspelen, over Riverdale of andere series kan je ook altijd een babbeltje
doen bij mij.

Montere Kauw
Communicatie
Hellow liefste jonggivers, we gaan er weer eens een topjaar van maken vol
spannende en nieuwe avonturen! Ik ben niet vaak slechtgezind maar in
geval van nood kom ik er altijd weer bovenop door een paar stevige roddels
en een goede rug massage 😊.  Veel  kusjes  van  jullie  aller  tofste  en  coolste 
leidster XOXO Kauw.
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Loyale Banteng
Binnentent
Hey lads, wie heeft er allemaal zin in het leukste scoutsjaar van zijn
leven?!?! Na grootkamp wist ik dat ik jonggivers moest geven. Zo gezegd
zo gedaan. Ik heb er superveel zin in!! Groetjes van jullie nieuwe favo
leiding Loyale Banteng Xxx.

Speelse Plevier
EHBO
Heey lieve jonggivers. Ik ben Speelse Plevier, een van jullie leidsters voor dit
jaar. Ik ben een goedlachs en spontaan persoon en ik sta altijd open voor
een praatje. Mijn hobby’s zijn voetbal, airtrack en natuurlijk scouts. Ik wil
nog even zeggen dat ik echt super veel zin heb in het nieuwe scoutsjaar!

Vlijtige AnHinga
Materiaalmeester
Dit is voor zowel de eerste jaars als de tweede jaars het tweede jaar dat
ik leiding aan jullie geef en volgens mij kennen jullie mij maar al te goed.
De rest van de leiding lijkt nogal geïnteresseerd in roddels maar voor een
beetje meer actie maar één adres. Dan ook nog dit: wij zijn papoezen, wij
hebben dikke loezen, mijn mama die heet Loes en eet graag appelmoes.

25

26

JONGGIVERS

						Vergaderingen
11 januari: Gezelschapsvergadering - Lokaal 20u-22u
Na jullie examens in december is het nu onze beurt om te stressen en hard te werken Vanavond
doen we daarom iets dat de leiding vaak doet als het minder druk is, gezelschapspelletjes
spelen.
Meenemen: een gezelschapsspel!

18 januari Jins vergadering - Lokaal 14u-17u
Vandaag is het tijd voor de jonge garde om te laten zien wat ze in huis hebben. Ze steken al
hun koppen samen om voor jullie weer een machtig spel in elkaar te steken.
Meenemen: Uniform uiteraard

25 januari (Oud) leiding vergadering - Lokaal 14u-17u
Vandaag wordt het ook voor ons een verassing welke leiding er voor jullie zal staan in het
aantreden. Maar één manier om daar achter te komen…
Meenemen: uniform
1 februari: Geen vergadering
Na al die examens is de leiding nu op vakantie naar Disneyland. Jullie kunnen nog altijd
onderling afspreken.
Jullie hebben de groetjes van Mickey en Minnie.
8 februari: Tafeltje dekje vergadering - Lokaal 14u – 17u
Breng je innerlijke Gorden Ramsey boven want jullie gaan het kunnen gebruiken. Hoe de
vergadering er uit ziet kunnen jullie wel raden.
Meenemen: uniform
14-16 februari: Gouw Jonggiver
Dit jaar zorgen wij er mee voor dat dit wekend beter gereld is dan vorig jaar.		
Zeker meekomen is de boodschap. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Meer info volgt!

JONGGIVERS
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22 februari: STARWARS VI – XVI vergadering - Lokaal 14u-17u
In a galaxy far far away …
Meenemen: Uniform zeer belangrijk
29 februari: Geen vergadering
Jullie zijn waarschijnlijk toch op vakantie…
7 maart Ding dong
Jullie super leiding gaat cursussen geven aan andere leiding die dat nog nodig hebben, of dat
denken we toch. Jammer genoeg kunnen wij geen vergadering voor
jullie voorzien hierdoor.
14 maart: Groepsschaatsvergadering
Schaatsen! Meer info volgt
’s Avonds is het ook nog quiz waar jullie of jullie ouders
je voor kunnen inschrijven.
21 maart: Onderwaterbowling - Lokaal: 14u-17u
Vandaag weer een onmisbare vergadering. We verzamelen eerst op het lokaal. Zorg dat jullie
er zijn.
Meenemen: Leiding zorgt voor alles geen zorgen
27 – 29 maart: Geen vergadering
Dit weekend gaat al de leiding samen op weekend. Nog een aantal jaar volhouden en dan
kunnen jullie ook mee. Dit betekent weer geen vergadering maar dat maken we volgende week
meer dan goed!
4-10 april GROEPS paaskamp
Eindelijk PAASKAMP, eindelijk!
Meer info over dit uniek kamp volgt!
Grootkamp - 18 juli-31juli
Nog even geduld maar dit zijn de data dat ons grootkamp zal doorgaan. Mis er geen moment
van!
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Woordje vooraf!!
Wij willen elke vergadering iedereen in perfect uniform tenzij er een andere dresscode is vermeld
dus kom altijd dom gedresst als een echt scouts van kop tot teen of ge moogt terug naar huis.
Wij hebben veel zin in het nieuwe jaar jullie hopelijk ook xxx je nieuwe giverleiding:
- Vlijtige Moeriki
- Dartele Hinde
- Trotse Coati
- Diepzinnige Saterhoen
- Onbekommerde Beo
11/01: Geen vergadering
leiding heeft examens
18/01: jinspel - 14-17u aan de lokalen
25/01: oud-leiding spel - 14-17u aan de lokalen
01/02: Hinde is op Erasmus vertrokken vergadering - 14-17u aan de lokalen
08/02: Winterse uitstap naar de Heide - 12-17u Centraal station
Meenemen: lunchpakket en warme kleren
15/02: Maak je eigen money vergadering - 13-17u aan de lokalen
In groepjes verdelen en een takkasactie verzinnen (car wash, taarten bakken, schoenen poetsen,
…) MAX groepjes van 4. Verassing voor groepje met meeste geld
22/02: jubelvergadering
De givers verzorgen de receptie als takkasactie. Wie wanneer komt helpen wordt later verdeeld,
hou je allemaal een paar uur vrij die dag.
29/02: Geen vergadering: Krokusvakantie
07/03: Leiding is op vormingsweekend: geen vergadering
14/03: Groepsvergadering: Schaatsen - 13u op de scouts met de fiets
Meenemen: ID, dikke kousen en handschoenen
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21/03: Verjaardag Coati - 14-17u aan de lokalen
28/03: Leidingsweekend: geen scouts
3/04: Camion inladen
04-10/04: Paaskamp
26/04: Werken op de ten miles, de exacte uren worden nog gecommuniceerd
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UIT ONS ARCHIEF 6:
Het is zover...
dit jaar viert onze groep zijn 100-jarig bestaan !

Zoals iedereen ondertussen weet vieren we dit Scoutsjaar het eeuwfeest van onze groep. In dit artikel
van ” Uit Ons Archief “ willen we een overzicht geven van de grote mijlpalen in die 100 jaar Scouts in de
Hertsdeinstraat.
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1920-1929
Sep 1920: oprichting van de 16de Scoutsgroep St.Laurentius
groepsleider is Master Henri Borghoms
1927: oprichting van de Roverstam (Jins en leiding) “De Linde”
1929: erkenning van een nieuwe Vossenstam-Roverstam Clan 16e

1930-1939
1930:10
jarig
bestaan
met
opvoering
toneelstuk
“De
GrL. Master Henri Borghoms wordt opgevolgd door Master Alfons De Coninck (groepleider tot 1966)

Blinde”

1937: jamboree in Vogelzang, Nederland

1940-1949
mei 1940: mobilisatie Wereldoorlog II – vlucht naar Frankrijk per fiets
aug 1942: 16 leidt kamp voor het Nationaal Werk voor Kinderen van Krijgsgevangenen in ’s Gravenwezel
met bezoek van Prins Albert
4 jun 1944: priesterwijding Alfons Schrijvers, welp in 1928, aalmoezenier tot 2005
15 aug 1945: viering 25 jarig bestaan
1948-1952: groepsfeesten met opvoering van een toneelstuk

1950-1959
10 feb 1952: bezoek in ons lokaal van Chief Scout, Colonel J.S. Wilson, vertegenwoordiger van de
Internationale Scoutsbeweging
1954: Lindestam (jins, leiding, oud leiding) wordt terug opgericht
23 okt 1955: viering 35 jaar 16
6 okt 1957: viering 50 jaar Scouting internationaal op de Nationale Scoutsdag in Bosvoorden. 50.000
Scouts aanwezig

1960-1969
10 feb 1962: eerste dansavond, bal wordt georganiseerd
20 mei 1962: S-Boum … viering 50j. katholieke Scouting in Vlaanderen 30.000 Scouts in Bosuilstadion
12 jun 1966: viering 50 jaar Scout, Master Alfons De Coninck
19 maa 1968: eerste van 22 Tornadobals (na Tornado in Oostmalle)
sep 1969: voortbestaan van de welpentak gered door komst van Vera Van den Eynde, Christel Valkiers en
Maria De Smedt
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1970-1979
14 nov 1970: viering 50 jaar 16
Sep 1973: opsplitsing van de eenheidstak ‘Scouts’ in jongverkenners en verkenners of jonggivers en givers
20 okt 1979: oprichting kapoenentak

1980-1989
6 sep 1981: oprichting kaboutertak
18 apr 1982: VVKS (Vlaams Verbond der Katholieke Scouts) viert 75 jaar Scouting

1990-1999
Sep 1990: welpentak wordt gemengd
23 sep 1994: eerste groepsraad van 6+16 St. Norbertus – St. Laurentius
12 maa 1995: 75 jarig bestaan van 16
1995: eerste Tornadoquiz, nog steeds voortdurend initiatief
Jul 1997: Pow-Wow groepskamp op Hoge Rielen
28 feb 1998: eerste pionierspectakel op de gedempte zuiderdokken. Het wordt 5 opeenvolgende jaren
ingericht

2000-2009
Sep 2003: naamsverandering naar Scouting Antwerpen Zuid, 6+16
Sep 2005: voltooiing bouw van nieuw materiaalhok en sanitair blok
28 apr 2007: viering 100jaar Scouting
jul 2009: groepskamp op Hoge Rielen

2010-2019
Sep 2013: oprichting van nieuwe tak pioniers
11 jun 2015: ondertekening van de verkoop van de voorbouw en het schoolgebouw van VZW Bisdom
Antwerpen aan VZW Scouting Antwerpen-Zuid 6+16
21 sep 2019: opening jubeljaar tijdens de overgang

2020-2029
22 feb 2020: jubelweekend in en rond het lokaal
4-10 apr 2020: groeps-paaskamp met weekend voor Oud-Scouts op Hoge Rielen
18 sep 2020: diner en VIP-avond met presentatie jubelboek
19 sep 2020: slotfeest jubeljaar 1920-2020 “100 jaar Scouts in de Hertsdeinstraat” tijdens de overgang

EINDE

Dit overzicht doet je misschien grote ogen trekken, zovele jongens en meisjes die geschiedenis geschreven
hebben 100 jaar lang. Zovele mooie momenten meegemaakt in ’t lokaal, op tocht, weekend of kamp. Ook
moeilijke momenten werden met elkaar gedeeld.
Het archief is volop bezig de laatste hand te leggen aan een jubelboek dat een overzicht zal geven over
onze geschiedenis en bol zal staan van anekdotes, achtergrondinformatie, beschouwingen, foto’s, lijsten
van kampplaatsen, groepsleidingen, en nog veel meer.
Er zal mogelijkheid zijn tot intekenen voor het jubelboek ‘100 jaar Scouts in de Hertsdeinstraat’ vanaf
de opening van het jubeljaar op de overgang op 21 september 2019. Vele documenten en foto’s kan je
bezichtigen op de tentoonstelling van het groepsarchief op 22 en 23 februari 2020.
In het jubelboek zal ook de viering van het 100 opgenomen worden… dus nog even wachten tot de
overgang van september 2020.
We hopen vele ouders en leden te verwelkomen op de activiteiten van ons jubeljaar. Lees de flyer en
bezoek de website www.ScoutingAntwerpenZuid.be/100jaar of kom langs aan de stand ‘100 jaar’ op de
overgang.
Tot dan!
Erick, de archiefrat

CON TAC TG E G E VE N S LE IDIN G 2017-2018

Kapoenen (kapoenen_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)

BE77 9794 2642 5442

Geduldige Patrijs - Maral Mesghali

+32479214177

Vindingrijke Patrijs - Felien Moonen

+32471681511

Berekende Bever - Jens Kleinen

+32496831457

Blijmoedige Kluut - Alice Sioen

+32471074087

Fijnbesnaarde Toerako - Esra Dobbelaere

+32479173912

Amicale sarus - Hanne Willems
Welpen (welpen_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)

+32468333144
BE66 9794 2642 5543

Ingetogen Nyala - Emma Volders

+32499759287

Invloedrijke oeïstiti - Warre Clarys

+32471794375

Creatieve Ree - Hasse Kwaspen

+32477077596

Spontane specht - Maarten Watzeels

+32476560957

Zelfbewuste Lori - Freek Swinnen

+32470832451

Praatlustige Pimpelmees - Ana de Koning

+32471392804

Onbevangen Oranki - Marthe Wauters
Pioniers (pioniers_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)

+32479127632
BE11 9794 2642 6048

Pittige Sika - Zira Vanhoutte

+32487691624

Groepsgebonden nachtegaal - Ella Mees

+32494114834

Amber Slabbinck

+32479562810

Animerende bizon - Mees Bots

+32478445385

Ondeugende toco - Lars van de Putte

+32475500090

Verantwoordelijke Moeflon - Anton Roets

+32492820741

Onberispelijke valk - Helena Kwaspen

+32475501792

Jonggivers (jonggiver_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)

E55 9794 2642 5644

Peperkoekehartige steenbok - Jonathan Van Dam

+32477059511

Rechtschapen panda - Matias Vannot

+32473363185

Speelse plevier - Lisa Baekelandt

+32468182880

Turbulente Twenja - Lisa Verhoeven

+32494994397

Vlijtige Aninga - Eran Mees

+32468487414

Loyale banteng - Basiel Dedecker

+32475292452

Montere kauw - Marta Meers
Givers (giver_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)

+32491747851
BE44 9794 2642 5745

Vlijtige Moeriki - Wiet Swinnen

+32476453141

Billy Eelen

+32473347242

Diepzinnige Saterhoen - Kantuta Poma Escalier

+32483422493

Dartele Hinde - Marie Sioen

+32478700213

Trotse Coati - Manus Dedecker

+32472046908

Jins (jins_leiding@scoutingantwerpenzuid.be)
Beheerste Bergbever - Tijs Watzeels
Ongeremde spitsvogel - Lars Van Belle
Groepsleiding (groepsleiding@scoutingantwerpenzuid.be)
Ongeremde spitsvogel - Lars Van Belle
Dartele Hinde - Marie Sioen
Trotse Coati - Manus Dedecker
Vlijtige Aninga - Eran Mees

BE33 9794 2642 5846
+32486463802
+32493689003
BE22 9794 2642 5947
+32493689003
+32478700213
+32472046908
+32468487414

