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Voorwoord 

Vijf, vier, drie, twee, één, … KNAL! Het startschot voor het nieuwe scoutsjaar is gegeven! De hele leiding 

heeft samen de batterijen opgeladen tijdens het planningsweekend. En nu staan we vol ongeduld te 

trappelen tot ook jullie weer van de partij zijn!  

Scouting is de plek waar we samen, met vallen en opstaan kunnen groeien. Bij de scouts leer je al 

doende. Van je eerste optreden als kapoen tot leadzanger van de leidingsband: in scouting probeer je 

uit en leer je bij. Je bent ook samen met en groep vrienden die je helpt rechtstaan als je op je gezicht 

bent gegaan. Waar je samen al grappend leert relativeren. Languit in de modder, kletsnat van de regen, 

we laten niemand in de steek. Scouting is durven… in een veilige ruimte. Bij de scouts leer je door het 

zelf te doen. Met leiding die je op weg zet en aanmoedigt. Maar die ook ingrijpt als het uit de hand 

dreigt te lopen.  

Het nieuwe jaarthema “Minder is meer” waarbij aandacht geschonken wordt aan het milieu. Wij 

geloven namelijk dat het anders kan. Door minder voedsel weg te gooien, minder energie te verspillen, 

minder afval te veroorzaken. En vooral met veel meer bewustzijn, meer liefde en meer respect voor 

de natuur. 

Uiteraard staat onze volledige leidingsploeg elke week “Paraat” om er een lap op te geven. Onze ploeg 

wordt dit jaar zelfs versterkt door enkele nieuwe jonge veulens; welkom Dieter, Laure en Robbe! Wij 

wensen jullie een fantastisch eerste jaar in leiding toe. Spijtig genoeg gaat een verwelkoming dikwijls 

gepaard met een afscheid van enkele van onze oude rotten in het vak. Ook dit jaar is dat niet anders. 

Wij willen Geoffry, Jasper graag even in de bloemetjes zetten en hen bedanken voor hun jarenlange 

inzet voor onze scoutsgroep; zowel als leiding als groepsleiding! Dikke merci! En stiekem hopen we dat 

jullie regelmatig nog eens paraat zullen zijn om een handje toe te steken of ons nog eens een 

vrijblijvend bezoekje te brengen. Tot binnenkort…  

Bram en Robbe zijn ook dit jaar de groepsleiding maar zij krijgen hulp van Feebe en Ruben. Zij zijn vanaf 

dit jaar adjunct-groepsleiding en worden zo helemaal klaargestoomd om volgend jaar groepsleiding te 

worden.  Om het jaar direct goed te starten, willen we dan ook graag direct enkele concrete afspraken 

maken. Goede afspraken maken namelijk goede vrienden. Vooreerst willen we er graag op wijzen dat 

wij verwachten dat onze leden elke week in perfect uniform naar de vergadering komen. Perfect 

uniform betekent hemd, das en groene broek/rok; enkel bij de kapoenen is een hemd nog niet 

verplicht. Daarnaast willen we iedereen ook graag aansporen om zo vaak mogelijk naar onze 

activiteiten te komen, zo zijn we zeker dat iedereen zijn plaatsje in de groep heeft veroverd en mee op 

kamp kan gaan. Wij verwachten van de welpen dat zij op 50% van de vergaderingen aanwezig zijn. De 

jonggivers willen we op 70% van de vergaderingen verwelkomen en de givers op 75% ervan. 

Ten tweede willen we meegeven dat de kinderen welkom zijn vanaf 13:45. Voordien is de leiding nog 

bezig met het voorbereiden en klaarzetten van de vergadering. 

Voor het engagement dat wij stellen om elke week een top-vergadering in elkaar te boksen, 

verwachten wij van jullie dit engagement in ruil. Bedankt voor jullie begrip.  

Klaar voor de start? Wij wel!  

Een stevige linker,  

De leidingsploeg!  



Groepsleiding 

De groepsleiding zijn nog steeds Bram en Robbe. Samen zorgen wij er voor dat dit opnieuw 

een jaar wordt om nooit te vergeten. Als jullie vragen hebben kunnen jullie ons altijd 

contacteren op onze onderstaande nummers. Wij zijn ook altijd van de partij op zondag, dus 

aarzel niet en spreek ons aan. Wij staan met plezier voor jullie klaar. 

Bram Corthals: 0471/37 78 03 

Robbe Bertrem: 0477/57 10 61 

Groepsleiding: groepsleiding@hopduveltjesmeldert.be 

Contact 

Jullie kunnen de leidingsploeg altijd contacteren via hun e-mailadres per tak.  

Kapoenen: kapoenen@hopduveltjesmeldert.be 

Welpen: welpen@hopduveltjesmeldert.be 

Jonggivers: jonggivers@hopduveltjesmeldert.be 

Givers: givers@hopduveltjesmeldert.be 

 

Uniform 

Als scouting spreken wij elke zondagnamiddag af tussen 14u en 17u aan het parochiecentrum 

te Meldert. Voor kapoenen volstaat het een das te 

dragen met de voorziene kentekens opgenaaid. 

Welpen, jonggivers, givers en jins komen met das en 

hemd naar elke activiteit! Hun hemd moet voorzien 

zijn van de nodige kentekens. Zoals vorig jaar reeds het 

geval was, is ook dit jaar de groene broek/rok 

verplicht, voor elke tak! 

 

  



Dassen en T-shirts zijn te verkrijgen bij jullie leiding. Een das kost 7.5 EUR en een T-shirt kost 

ook 7.5 EUR. Op de startdag worden beide verkocht aan de inschrijvingen. Wanneer je nog 

een hemd nodig hebt, kan je dit gaan kopen in de Hopperwinkel op onderstaand adres: 

 

Hopper Aalst 

Vilanderstraat 6A 

9300 Aalst 

 

De scoutsdas wordt nog steeds door alle leden rond de nek gedragen! 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data  

Dag van de jeugdbeweging: 19/10/2018 

De Sint komt naar de scouts: 11/11/2018 

Eetfestijn: 17-18/11/2018 

Eetfestijn 17/11/2018 – 18/11/2018 

Ons eetfestijn valt dit jaar in het weekend van 17 en 

18 november 2018. Wij serveren zoals elk jaar vol-

au-vent, zelfgemaakt stoofvlees en een vegetarisch 

gerecht met frietjes. Ook kunnen jullie voor het eten genieten van een gratis verse tas soep. 

De zoete bekken onder ons kunnen afsluiten met een overheerlijk dessert. 

Aan ons eetfestijn gaat ook een heuse kaartenverkoop vooraf. Dit jaar krijgen de leden hun 

kaarten vanaf 14 oktober 2017 mee naar huis. Wij verwachten het geld of de niet verkochte 

kaarten ten laatste terug op 4 november 2018 zodat deze financiële kant op tijd kan worden 

afgesloten. 



 

Parochiecentrum – OPENHOUDERS GEZOCHT 

Het parochiecentrum zoekt elk jaar naar nieuwe kandidaten die bereid zijn om eens een 

weekend open te houden. Interesse? Neem gerust contact op met de groepsleiding en zij 

verwijzen je gerust door naar het bestuur van het parochiecentrum. 

 



Kapoenen 
  



 
 



 

Een stevige linker van jullie 
allerleukste kapoenenleiding! 



WELPEN

7/10   Startdag

Wij verwelkomen jullie allemaal 
van 13u tot 17u aan het PC om 
het nieuwe scoutsjaar te vieren

14/10 Kennismaking

Vandaag leren we elkaar allemaal 
een beetje beter kennen via toffe 
kennismakingsspelletjes!
14u-17u aan het PC

21/10 Bosspel

Kom van 14u tot 17u naar 
het PC om mee te doen aan 
het fantastische bosspel!

26/10-28/10 Weekend

Woehoe! Eindelijk scoutsweekend. 
Verdere info volgt



4/11 Highlandgames

Trek allemaal jullie Schotse 
kilt aan wat vandaag spelen 
we de highlandgames!
14u-17u aan het PC

11/11 Sint

Vandaag komt de sint op 
bezoek!! Maar zijn jullie wel 
braaf geweest?
Kom er achter van 14u tot 17u 
aan het PC

17/11-18/11  
Eetfestijn
Geen vergadering 
maar jullie mogen 
altijd een hapje 
komen eten op ons 
eetfestijn!

KAREN                         ARON

BEA DIETER
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Emma                              Robbe                      Charlotte                   Ruben  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Givers 
     7/10                                  12/10-14/10                               21/10 

 

                      

 

Startdag!                     Startweekend!                    Wie is’t?                                                                                      

.                                                                              vergadering  

 

 

 

  13u-15u                                        Meer info volgt. 

 

    

   28/10                                      4/11                                         11/11 

 

 

  

Bouw -                            BOSSPEL                             Sint -                  

vergadering                                                              Maarten!          

  



 

                   

 

 

                           

                    

 

 

 

Afwassers gezocht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Wouter                        Nicolas                      Sander 


