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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! 

 

’t Zal wel zijn! Met dit jaarthema willen we een hechte sfeer creëren, waarin iedereen zich thuis voelt en 

vertrouwen centraal staat. Zo bieden we aandacht aan gedachten of gevoelens die anders niet in de kijker 

staan. Niet goed in je vel zitten? We gaan het onderwerp niet uit de weg, en zorgen voor het welzijn van 

elke scouts of gids. Van kapoen tot jin, van de knuffelhoek tot het onbekende bos, elke bluts of buil is 

welkom. Zelfs als praten moeilijk gaat, biedt onze zwijgende schouder steun. Leiding laten we niet in de 

kou staan en wordt ondersteund om hiermee aan de slag te gaan.  We leven ons met volle overtuiging 

uit tijdens een spel en praten net zo goed de sterren van de hemel bij het kampvuur.  

‘t Zal wel zijn! Een jaarthema dat even uitdagend als relevant is. We gaan ermee aan de slag,  zoals 

steeds op en top scoutesk: met onbevangen speelsheid en onverslijtbare vriendschappen. Alle 

oplossingen gaan we onderweg niet vinden, misschien lopen we zelfs af en toe wat verloren. Samen 

bouwen we aan sterke fundamenten en verliezen we nooit de draagkracht van de leidingsploeg uit het 

oog. Oplappen, aansterken, of bijschaven: het belang van de groep, en iedereen die er deel van uitmaakt, 

staat voorop. Leiding biedt een luisterend oor, zorgt voor geborgenheid en af en toe wijze raad. Ook 

geven ze zelf aan wanneer het hun petje overstijgt. We staan nooit alleen en zijn elkaars vangnet waar 

nodig. Zo werken we vlijtig verder aan een wereld die beter is dan we haar gevonden hebben. 

 
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 Arthur, Jarno, Kato, Paulien en 

Jens! 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 Rune, Bram en Sander 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… 

 
Feebe en Aron zijn dit jaar de nieuwe groepsleiding maar zij krijgen hulp van Laure. Hij is vanaf dit jaar 

adjunct-groepsleiding en wordt 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 nieuwe groepsleiding zijn Feebe en Aron. Samen zorgen wij ervoor 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. 

Feebe De Vis: 0471/36 43 96 
 

Aron Marcx: 0478/05 05 79  

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 

Kapellekensbaan 14 

9320 Erembodegem 



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

 
 
 
 
Belangrijke data 

 
Dag van de jeugdbeweging: 23/10/2020  

De Sint komt naar de scouts: 15/11/2020 

Eetfestijn: 21/11/2020 -22/11/2020 

Kamp: 11/07/2021 - 25/07/2021 

 
Ons eetfestijn valt dit jaar in het weekend van 21 en 22 november 2020. 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. Dit jaar zal het eetfestijn via 

afhaal en levering verlopen. Meer details volgen!



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.



Boekje Kapoenen 

 

  

4 oktober : Vandaag verwachten wij jullie op onze super deluxe startdag van 14 u tot 17 u. 

Op 11 oktober leren we elkaar kennen op onze kennismakingsvergadering van 14u – 17u 

Trek jullie speelkleren want op 18 oktober gaan we samen in het bos een spel spelen! 

 

Is het al zo ver? 23-25 oktober gaan we op een superdeluxe weekend dat door zal gaan in de scouts van 
Hofstade. Meer info volgt nog via mail dus hou zeker jullie mailbox in de gaten! 

 

Zaterdag  31 oktober doen we een halloweentocht. Meer info volgt! 

 

Later wil ik… worden -vergadering. Verkleed jullie allemaal in jullie 
droomberoep want op 8 november gaan we ons droomberoep beleven. 

15 november komt de Sint en zijn roetpieten langs op de scout, zijn jullie 
allemaal braaf geweest? Wij komen het allemaal te weten uit het grote boek 

van de Sint. 

 

 

Groetjes van jullie First Lady en de 3 Presidenten van de kapoenen 

-Ward, Kato, Thibo, Wout- 



 

 

 

Zondag 4 oktober 2020: EINDELIJK is het startdag!!!  
Wij verwachten jullie om 14 uur aan het parochiecentrum. 
 
 

Zondag 11 oktober 2020: Kennismaking-vergadering. 
Hoog tijd om iedereen wat beter te leren kennen, wat 
denk je? 14 uur aan het PC?! 
 
Zondag 18 oktober 2020: “Alles wat niet mag”-
vergadering. 
Trek jullie stoutste schoenen maar aan en kom tegen 14 
uur naar onze lokalen. 
 
Zondag 25 oktober 2020: Heksenvergadering. 
Halloween is op komst, maar waar zijn die heksen 
gebleven? Kom erachter op onze heksenvergadering. 
 
Zaterdag 31 oktober 2020: Halloweentocht. 
Meer info volgt! 
 
Vrijdag 6-8 november 2020: WEEKEND!!! 
Vrijdagavond verwachten we jullie met een gevulde 
maag aan de Chiro lokalen van Lede. Meer info volgt via 
mail. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zondag 15 november 2020: Sint-Maarten. 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan 
Hij brengt ons Sint-Maarten, ik zie hem al staan 
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer 
Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. 
-> 14 uur tot 17 uur. 
 
 
 
 

 
 
 Ellen  Jens  Paulien  Jarno  Laure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JONGGIVERS 
 

Zondag 4 oktober 14u-17u 

Jes! Na lang wachten eindelijk terug een opvulling voor jullie zondagen, want 

vandaag is het startdag!  

 

Zondag 11 oktober 14u-17u 

Ontdek jullie supertoffe leiding en medejonggivers op de 

kennismakingsvergadering! 

 

Zondag 18 oktober 14u-17u 

Nog niet volledig mee met het leggen van een sjorring? Geen idee hoe je een 

tent moet opzetten? Geen paniek, want vandaag is het techniekenvergadering! 

 

Zondag 25 oktober 14u-17u 

Inspiratie nodig voor een nieuw pannenkoekenrecept? Vind de ideale combinatie 

tijdens deze pannenkoekenvergadering! 

 

 

 



Zaterdag 31 oktober 

Even schrikken nu, want vandaag doen we een halloweentocht. Meer info volgt.  

 

Vrijdag 6 november tot zondag 8 november 

Rarara waar gaat ons weekend door? Meer info via mail! 

 

Zondag 15 november 14u-17u 

Sintvergadering! Enkel voor brave kindjes! 

 

 

 

         Arthur                Dieter                Karen                    Bea 



GIVERS 
4 oktober  

Stardag 14u- 17u PC (mondmasker op zak) 

9-11 oktober  

JOHNY & MARINA weekend !! 

Kom verkleed of geen toegang !! 

We verwachten jullie om 19u30 aan het pc in 

full johny en marina outfit ! Jullie ouders 

mogen jullie zondag terug ophalen om 11u  op 

de geheime locatie. Slaapzak, matje, … ge kent 

dat wel hé. 
18 oktober  
Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft 

een lelijk ding – vergadering  

14u-17u pc 



25 oktober  
Op een oude fiets leert men rijden – vergadering 

14-17u pc  

31 oktober 

Kom naar de halloowentocht of ben een mietje!! Meer 

info volgt ! 

8 november  
’t is weeral gank – vergadering  

14u-17u PC 

15 november  

Is iedereen braaf geweest???????? -Vergadring PC 

14u-17u 

 

 

Charlotte   (Gradje)  Feebe   Robbe    Emma 


