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GSM en e-mail
0491029252,
bijnens.annemarie@gmail.com
0476 45 03 43
anna_warson2000@hotmail.com

oktober-november

Beste ouders, leden en sympathisanten

Het nieuwe scoutsjaar is weer aangebroken. Met een nieuwe leidingsploeg staan we weer
klaar om de leukste activiteiten te organiseren. We willen bij deze de nieuwe leiding dan
ook welkom heten en hun bedanken voor hun grote enthousiasme binnen de scouts.
Ook zouden we de leiding die dit jaar jammer genoeg zijn gestopt bij de scouts enorm
willen bedanken voor hun inzet en motivatie in de afgelopen jaren. Zonder hun waren de
georganiseerde activiteiten nooit hetzelfde geweest. We hebben dan ook een geweldig
scoutskamp achter de rug. Hier heeft niet enkel de leiding het beste van zichzelf gegeven,
maar hebben we ook veel hulp gekregen van onze geweldige kookouders. Onder leiding van
Luc en Inge verliep alles erg vlot, waarvoor dank!
Om het jaar echt van start te laten gaan is de leiding reeds op planningsweekend geweest
en zit de eerste activiteit er alweer op en staat de jullie leiding weer helemaal klaar om
er weer een lap op te geven. Er zijn al een hoop nieuwe activiteiten gepland dit jaar. Ook
staan er weer een aantal leuke evenementen op het programma zoals de spaghetti dag op
24 november.
Daarnaast zijn er ook weer een hele hoop werken uitgevoerd aan het lokaal. Onder andere
hebben we de hagen geschoren, de fietsenstalling proper gemaakt, het gras gemaaid en
enkele herstellingen uitgevoerd aan onze lokalen. Hiervoor willen we de VZW, ouders en
leiding die hier een steentje hebben bijgedragen dan ook erg bedanken. Alles is dus in
gereedheid gebracht voor de aanvang van het nieuwe scoutsjaar. Wij zijn er in ieder geval
klaar voor, hopelijk jullie ook!
De leiding kijkt alvast uit naar de komende activiteiten!

Stevige scoutslinker

Trouwe Aboe en Ludieke Narwal

Woeps 2018-2019
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Zaterdag 6 oktober 2018

8u30 tot 12u
Openingsactiviteit

Hoeraaaa, het nieuwe scoutsjaar gaat eindelijk van start! Wij, de kapoenenleiding,
kijken er al 2 maanden naar uit om onze kapoentjes te verwelkomen. Daarom
beginnen we met een super activiteit! Tot dan!!

Zaterdag 13 oktober 2018 8u30 tot 12u
Speelplaats activiteit
Met het komend scoutsjaar in zicht kunnen we ons best al goed opwarmen. We
vliegen erin met een speelplaats activiteit/ activiteit op wieltjes. Zo kunnen onze
kapoenen hun van hun sportiefste kant laten zien.
Meebrengen: sportieve outfit, iets op wieltjes

Vrijdag 19 oktober 2018 18u30 tot 21u30
Kampvuuravond
Wat is er nu meer scoutesk dan gezellig rond het kampvuur liedjes zingen, en
marshmallows eten? Niets, natuurlijk! Daarom verwachten wij jullie om …u aan het
lokaal. Doe een warme jas en dikke sokken aan, ondanks het lekker warme kampvuur
kan het koud zijn! (We hebben liever geen bevroren teentjes)

Zaterdag 27 oktober 2018 8u30 tot 12u
Halloweenactiviteit
Het is bijna Halloween
Dat kun je wel zien
Heksen, vleermuizen en spoken in de lucht
Duizenden muizen op de vlucht
Zin om met ons mee te griezelen? Trek je engste kostuum aan. Kom je als Dracula,
heks of pompoen? Wij staan alvast te trillen op onze benen!

Woeps 2018-2019

4

oktober-november

Zaterdag 3 november 2018 8u30 tot 12u
Knutselactiviteit
Ondertussen weten we al dat onze kapoenen heel veel kunnen. Maar kunnen ze ook
tekenen, boetseren of schilderen? Daar zullen we achter komen bij deze
knutselactiviteit.

Zaterdag 10 november 2018 8u30 tot 12u
Switchactiviteit
Deze week is het switchactiviteit! Voor één keer krijgen jullie deze zaterdag andere
leiding (☹). Jullie worden door de versassingsleiding om half 9 aan het lokaal
verwacht. Wij zien jullie volgende week opnieuw!!

Vrijdag 16 november tot zaterdag 17 november 2018
Spannend het is: OEFENWEEKEND !!!! Tijdens dit oefenweekend kunnen jullie al eens
aanvoelen hoe het is om als een echte scout te slapen.
Meer info volgt via mail !!

Zaterdag 24 november 2018
Spaghettidag
Deze week is het jammer genoeg geen activiteit. Maar niet getreurd, jullie kunnen
wel een heerlijk bord spaghetti komen eten op onze jaarlijkse spaghetti avond.

Woeps 2018-2019
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Zaterdag 1 december 2018 8u30 tot 12u
Sinterklaas
Sinterklaas KAPOENTJE, gooi wat in mijn bergschoentje
Gooit wat in mijn laarsje
Danku Sinterklaasje
Sinterklaas is in het land, en brengt een speciaal bezoek aan de kapoenen van scouts
Trappers Bolderberg. De Sint komt eens controleren of jullie lief zijn geweest voor de
leiding. Misschien brengt hij ook wat lekkers mee!
Vrijdag 7 december 2018 18u30 tot 21u00

Filmavond
Het is tijd voor een gezellige avond voor de televisie hangen. We gaan een paar leuke
films kijken op groot scherm en met een zakje chips erbij. Breng zeker een dekentje
en je knuffel mee!! Doe ook jullie leukste pyjama aan!
Zaterdag 15 december 2018 8u30 tot 12u
Gezelschapspelletjes
Vandaag gaan we gezellig spelletjes spelen.
Meebrengen: een mega-fantastisch-superduper-cool-fijn-gezelschapsspel, vergeet je
naam niet op je spelletje te zetten!

Stevige Linker,
Perdix, Kwikstaart, Panter, Bij, Sikahert, Chinchilla en Winterkoninkje.
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Hier vinden jullie nog een leuke scouts kleurplaat.
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Vriendenboekje kapoenenleiding
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Zaterdag 13 oktober 08u30 – 12u00 :
Pleinspelen
Activiteit waarbij er veel van de ‘ene kant’
naar de ‘andere kant’ gelopen zal worden.
Lijkt dit je wat? Dan zeker komen!

Zaterdag 20 oktober 08u30-12u00 :
Activiteit op wieltjes
Snel gaan → Veel te snel gaan → Sneller
gaan dan eigenlijk is toegelaten → Veel te
super ongelooflijk snel gaan → Sneller gaan
dan Maraboe die hoort dat het eten klaar
is. Milieuvriendelijk voertuig op wielen
vereist.
Vrijdag 26/10 – Zondag 28/10 : Weekend
Vind jij de scouts geweldig/fantastisch/fenomenaal/uitermate fijn? En zou je
liefst een volledig weekend op de scouts blijven?
Dan is dit welpenweekend precies wat je nodig hebt! (Verdere info volgt).

Zaterdag 3 november 08u30-12u00 : Technieken
Koud aan je handen en pijn hebben aan je armen en vingers? Dat is precies waar
deze activiteit voor staat! Kom coole en hippe dingen bouwen waarvan de andere
takken zullen zeggen: wow dat is wel cool (en hip)!

Zaterdag 10 november 08u30-12u00 :
Switchactiviteit
Helaas welpjes maar dit keer gaan we
jullie moeten missen, voor vandaag
krijgen jullie andere leiding. Volgende
week zijn we er weer!
Woeps 2018-2019
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Zaterdag 17 november 08u30-12u00 :
Gezelschapsspelletjes
Dokter bibber, UNO, Risk, lach je rijk,
Stratego… neem het allemaal maar mee want wij
gaan leuk gezelschapsspelletjes spelen! (Pas op:
Cavia speelt vals).

Zaterdag 24 november : Spaghetti avond
Vandaag helaas geen activiteit omdat de leiding druk bezig is met de spaghetti
voor te proeven! Kom maar met jullie
ouders/familie/vrienden/kennissen/huisdieren/vrienden-die-je-niet-zo-superleuk-vindt een lekkere spaghetti eten (als alpaca nog iets overlaat)

Stevige linker,
Cavia, Damhert, Maraboe, Alpaca, Stekelstaarteekhoorn, Otter
en Argali

Woeps 2018-2019
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Stevige linker,
Zwaan, Streepmuisje, Hamster, Sperwer, Herder en Adelaar

Woeps 2018-2019

13

oktober-november

13/10/2018

8:00 (Station Hasselt)

-16:30 (Station Hasselt)
... - .- -.. ... ... .--. . .-..
20/10/2018

08:30-12:00

... .--. --- .-. -

.- -.-. - .. ...- .. - . .. –

(26) 27/10/2018 (Meer info volgt)
.. -. ... .. -.. .

--- ..- -

2/11/2018 – 4/11/2018 (Meer info volgt)
.-- . . -.- . -. -..
10/11/2018

08:30-12:00

... .-- .. - -.-. .... .- -.-. - .. ...- .. - . .. –
17/11/2018 08:30 (Station Hasselt) – 18/11/2018 10:00
..--- ....-

..- .-. . -.

- --- -.-. .... –

24/11/2018
... .--. .- --. .... . - - .. -.. .- --.
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Stevige linker, de giverleiding
Leeuwaapje, Coëndou, Lynx, Narwal en Dingo

Woeps 2018-2019
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Stevige linker,
Aboe, Steppelemming, Condor, Cynomys, Arkal, Cheetah, Sitta,
Mandrillo, Spitsvogel en Guanaco

Woeps 2018-2019
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KAPOENENLEIDING
Olijk
Winterkonin
kje

Dartel Sikahert

Begane Bij

Weloverwogen
Perdix

Gewetensvol
le Panter

Vitale
Chinchilla

CH
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Uitgelaten
Kwikstaart
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WELPENLEIDING
Nauwgezet
Damhert

Toegewijde
Alpaca

Jolige
Cavia

Goedhartige
Otter

Zorgeloze
Argali

Tedere
Stekelstaart
eekhoorn

Woeps 2018-2019
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Explorerende
Caprinae

Woeps 2018-2019

Doordachte
Maraboe
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JONGGIVERLEIDING
Standvastige
Zwaan

Dartelend
Streepmuisje

Kwieke
Herder

Trouwhartige
Adelaar

Woeps 2018-2019
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Frivole
Sperwer

Woeps 2018-2019

Eigenzinnige
Hamster
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GIVERLEIDING

Onbesuisd
Leeuwaapje

Ludieke
Narwal

Hulpvaardig
e
Lynx

Ijverige
Coëndou

Woeps 2018-2019
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Competitie
ve
Dingo

Woeps 2018-2019

24

oktober-november

JINLEIDING

Trouwe
Aboe

Onbekommerde
Condor

Ondeugende
Steppelemming

Woeps 2018-2019
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AFWEZIGHEID
We vinden het heel belangrijk dat als een lid niet aanwezig kan zijn op een activiteit, dat
de leiding hiervan op voorhand op de hoogte wordt gebracht. Zo kunnen ze hier rekening
mee houden bij de voorbereiding van de activiteiten. Als we zien dat een lid 3x
onverwittigd of 7x verwittigd afwezig was, zal hij/zij voor een of meerdere activiteiten
geschorst worden.

BELANGRIJKE

DATA
Schrijf deze data alvast in je agenda!
▪
▪

19 oktober: Dag van de jeugdbeweging
24 november: Spaghettidag

DASSEN

EN DASKNOPEN

Om ons te onderscheiden van andere scoutsgroepen hebben wij onze eigen das. Deze
behoort tot het verplicht uniform en kan je dus ook bij ons kopen. Spreek je leiding
hierover aan! Een das kost €8 en een dasknoop €2.

ZOEKERTJE
Woeps 2018-2019
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Wij zijn altijd wel opzoek naar nieuwe spullen voor in het lokaal. Op dit moment kunnen
we keukenhanddoeken, houten paletten, deuren, een beamer en een frigo gebruiken.
Moest u ons hier mee kunnen en willen verder helpen, kan u dit altijd laten weten aan
iemand van de leiding.

HET

UNIFORM

Kapoenen
▪ Das en dasknoop
▪ Rode trui
▪ Korte scoutsbroek/-rok

Welpen
▪ Das en dasknoop
▪ Bruine uniformtrui
▪ Korte scoutsbroek/-rok

Jonggivers, Givers, Jin
▪ Das en dasknoop
▪ Hemd
▪ Korte scoutsbroek/-rok

Broeken, rokken, hemden, scoutstruien, scouts t-shirten en dasknopen zijn verkrijgbaar
in de Hopper (scoutsshop). Voor dassen, rode kapoenentruien en de kentekens moet je
bij ons zijn.

KENTEKENS
Kapoenen en welpen

De welpen dragen alle kentekens op hun trui, de kapoenen moeten enkel de kentekens in
het grijs (het jaarkenteken en het takkenteken) op hun kapoenentrui dragen.
(Jong)givers

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TAKKENTEKEN
GROEPSLINTJE
JAARKENTEKEN
DAS
VLAAMSE LEEUW
INTERNATIONAAL SCOUTSEMBLEEM
BELGISCHE VLAG
BELOFTETEKEN

Woeps 2018-2019
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KAMPDATA

18/7 19/7
TAKKEN
KAPOENEN
WELPEN
JGV’S
GIVERS
X
X
JINS
X
X
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X
X
X
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X
X
X
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X
X
X
X
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X
X
X
X
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X
X
X
X
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X
X
X
X
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X
X
X
X
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X
X
X
X
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Leidingsploeg 2018-2019
Naam leid(st)er

Totemnaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Bij
Chinchilla
Winterkoninkje
Perdix
Panter
Kwikstaart
Sikahert

0491 02 92 52
0474 86 78 97
0471 53 49 50
0470 56 41 32
0498 13 11 57
0478 81 30 24
0493 58 57 59

bijnensmarie@gmail.com
willemsbieke@gmail.com
anouck.gijbels@gmail.com
thomasvanhemel2000@gmail.com
jules.warson@gmail.com
gillesjorissen1@gmail.com
justine.loosen1@gmail.com

Damhert
Caprinae
Otter
Maraboe
Stekelstaarteekhoorn
Cavia
Argali
Alpaca

0493 61 98 30
0478 88 46 01
0471 41 65 14
0477 06 24 78
0498 32 29 75
0476 45 03 43
0472 29 62 78
0473 55 58 68

auregoethals@hotmail.com
kobevrijsen@posteo.be
eliasgijbels@gmail.com
finnjanssensfj@gmail.com
dylan.jacobs61@hotmail.com
anna_warson2000@hotmail.com
yannick.coppenrath@gmail.com
g.driessens@gmail.com

Sperwer
Hamster
Adelaar

0470 33 07 03
0491 91 63 53
0491 37 20 33

landerpoelmans@gmail.com
ben.gijbels@gmail.com
jonathangorremans@gmail.com

Kapoenen
Annemarie Bijnens
Bieke Willems
Anouck Gijbels
Thomas Vanhemel
Jules Warson
Gilles Jorissen
Justine Loosen

Welpen
Aurélie Goethals
Kobe Vrijsen
Elias Gijbels
Finn Janssens
Dylan Jacobs
Anna Warson
Yannick Coppenrath
Quinten Driessens

Jonggivers
Lander Poelmans
Ben Gijbels
Jonathan Gorremans

Adriaan Cartuyvels
Catho Vertessen
Jules Maes
Axelle Van de Velde

Ibis
Zwaan
Herder
Streepmuisje

0492 61 86 93
0491 02 92 51
0470 20 87 24
0497 23 33 21

adriaan.cartuyvels@gmail.com
catho1204@gmail.com
jules.15maes@gmail.com
axelle_vandevelde@hotmail.com

Coëndou
Dingo
Narwal
Leeuwaapje
Lynx

0498 02 23 25
0479 82 68 42
0471 43 66 52
0473 54 64 83
0473 24 70 34

raoul2802@gmail.com
martijn.nickmans@mil.be
wout.reekmans@yahoo.com
lotte.bylemans@gmail.com
youri.wyers@outlook.com

Aboe
Condor
Steppelemming

0492 77 47 16
0478 77 35 36
0476 06 31 41

Jeroenvanhemel1997@gmail.com
tijlpoelmans@gmail.com
jacquespapy97@gmail.com

Aboe
Narwal

0492 77 47 16
0471 43 66 52

jeroenvanhemel1997@gmail.com
wout.reekmans@yahoo.com

Givers
Raoul Bijnens
Martijn Nickmans
Wout Reekmans
Lotte Bylemans
Youri Wyers

Jin
Jeroen Vanhemel
Tijl Poelmans
Jacques Papy

Groepsleiding
Jeroen Vanhemel
Wout Reekmans

De leiding is ook te contacteren via volgende emailadressen:
KAPOENEN: kapoenenleiding@scoutsbolderberg.be
WELPEN: welpenleiding@scoutsbolderberg.be
JONGGIVERS: jgvleiding@scoutsbolderberg.be
GIVERS: giverleiding@scoutsbolderberg.be

JIN: jinleiding@scoutsbolderberg.be
ALLE LEIDING: leiding@scoutsbolderberg.be
GROEPSLEIDING: grl@scoutsbolderberg.be

Hopper Hasselt
Vredestraat 6
3500 Hasselt
 011/22.42.42
e-mail: winkel.hasselt@hopper.be
Openingsuren:
woensdag tem vrijdag van 14u tot 18u
zaterdag van 10u tot 12.30u en van 13.30u tot 18u
Shop nu ook online in de Hopper: http://www.hopper.be/winkel

Als je iets koopt in de hopper, vergeet dan niet ons groepsnummer te vermelden.
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