Hopduveltjes Meldert
Scouts en gidsen Vlaanderen
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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!
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 Anna,
Kaat, Julie B, Julie C, Stien, Emma G, Jonas en Jules! 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 Robbe,
Beatrijs, Emma DB, Charlotte, Ruben en Karen graag even in de bloemetjes zetten en hen
bedanken voor hun jarenlange inzet voor onze scoutsgroep! 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…
Laure en Dieter zijn dit jaar de nieuwe groepsleiding. 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!

Jaargang 44

nummer 1

Jaarthema
Dit jaar varen we mee op een fantastisch inlevingsschip, op zoek naar ons eigen dromenland.
Zorgeloos op verkenning naar het magische gouden randje van scouting.
Scouts en gidsen. Speelse durvers en dappere dromers. Samen brengen we onze fantasie tot
leven en worden grootse dromen plots onvergetelijke verhalen. Voor iedereen anders, maar
nooit ver weg. Zo roepen we samen of alleen: dromenland in zicht!

Geen droom is te gek, te groot, te vergezocht.
Bedenk wat je als leidingsploeg, tak, groep, scout of gids wil bereiken. Alles kan. Kleur eens
buiten de lijntjes en laat tradities geen obstakels zijn voor nieuwe ideeën. Zo kan je beginnen
dromen als individu, maar ook als groep. Luister naar elkaar want elke droom telt.

Laat dromen niet gewoon dromen blijven.
Werk ernaartoe! Test ideeën uit! Wat is de meest zotte en fantasierijke manier om jullie
droom te laten uitkomen? Probeer het eens! De scouts is een ideale oefenruimte om te
experimenteren.

Fantasie? Meer is meer.
... het brengt je van wolkenkastelen naar wolvenlegers. Het is de choco op onze
kampboterham die alles dat tikkeltje onvergetelijker maakt. Op zoek naar de magie. Met
alledaags materiaal en een beetje inventiviteit gaan de poorten naar elke fantasiewereld
open. Zo wordt elke klassieker een unieke ervaring, zelfs voor de doorwinterde scout of gids.

Ongeremd knoeien en groeien.
Lerend en fantaserend onze talenten ontdekken. Maar ook grandioos verliezen en nieuwe
vriendschappen verkennen. Zo wordt spel meer dan spelen alleen. Stap uit je comfortzone en
tuimel de fantasiewereld in. Daar wachten onverwacht wonderlijke avonturen.
Al spelend verliezen kinderen en jongeren zichzelf in een zorgeloze droomwereld.

Verhalen brengen onze eigen ideeën tot leven.
Ze rollen de rode loper uit naar een onbegrensde droom- of fantasiewereld. We vergroten de
inleving nog meer als we samen met de leden nieuwe verhalen bedenken. En verder dan dat!
We vertellen niet enkel verhalen, we creëren ze!
Scouts en gidsen, blikken vooruit: er is Dromenland in zicht!
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Groepsleiding
De nieuwe groepsleiding zijn Dieter en Laure. 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.
Dieter De Neef: +32 471 22 25 59

Laure De Brabanter: +32 471 21 00 98
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 10 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:
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Hopper Aalst: Kapellekensbaan 14, 9320 Erembodegem

De scoutsdas wordt nog steeds door alle leden rond de nek gedragen!
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Belangrijke data
Dag van de jeugdbeweging: 22/10/2021
De Sint: 14/11/2021
Eetfestijn: 20/11/2021 – 21/11/2021
Kerstmarkt: 18/12/2021
Quiz en fuif: 22/04/2022 – 23/04/2022
Kamp: 17/07/2022 – 31/07/2022

Ons eetfestijn valt dit jaar in het weekend van 20 en 21 november 2021. 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. 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.
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KAPOENEN
Zondag 3 oktober
Ein-de-lijk, het is weer zover! Na een
deugddoende zomerstop zijn we weer helemaal
klaar om er opnieuw in te vliegen. De startdag
wordt het startschot van een nieuw spetterend
scoutsjaar. Jullie worden verwacht, een uurtje
vroeger dan normaal, van 13u tot 17u aan het
parochiecentrum te Meldert.
Zondag 10 oktober
Vandaag trekken we samen
naar het bos om kampen te
bouwen, leuke bosspelen te
spelen, te ravotten en nog veel
meer. We spreken af van 14u
tot
17u
aan
het
parochiecentrum te Meldert.

Zondag 17 oktober
Trek gemakkelijke kledij aan, want vandaag
gaan we zweten, zweten en nog eens zweten op
de grote sportvergadering! We zien jullie van
14u tot 17u aan het parochiecentrum te Meldert.

Vrijdag 22 oktober – Zondag 24 oktober
Joepieeeeeee, het kapoenenweekend staat voor
de deur. Op dit weekend gaan we ons rot
amuseren met allerlei knotsgekke activiteiten.
Verdere informatie volgt!

Zondag 31 oktober
BRRRRRRrrrrrr, het wordt
griezelen
vandaag,
want
vandaag
is
het
halloweenvergadering.
Durven jullie te komen naar de
huiveringwekkende
vergadering??? Van 14u tot
17u kan het griezelen beginnen aan het
parochiecentrum te Meldert.
Zondag 7 november
Alle stoere jongens en
meisjes op post, want ze
nemen het tegen elkaar op
in
de
jongens-tegenmeisjesvergadering. Welk
geslacht krijgt eeuwige
roem na deze helse strijd?

Kom het te weten van 14u tot 17u aan het
parochiecentrum te Meldert.
Zondag 14 november
Zie, ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan! SintMaarten brengt een bezoekje
aan de Hopduveltjes van
Meldert. Hij brengt zijn grote
boek mee waarin staat wie braaf
is geweest of niet. Hopelijk krijg
je een cadeautje in plaats van in
de zak te worden gestoken door
de roetpieten!!! De sint wacht op
jullie van 14u tot 17u aan het parochiecentrum
te Meldert.

Een stevige linker van de kapoenenleiding,
Kaat, Jules, Paulien, Kato en Wout

WELPEN
STARTDAG

////// 3 OKTOBER

////// 13U-17U

Welkom welkom welkom op de STARTDAG STARTDAG STARTDAG!!! Leg je hemd hemd hemd
en groene groene groene groene broek broek broek broek of rok rok rok al maar klaar
klaar klaar op je bed bed bed want het scoutsjaar scoutsjaar scoutsjaar gaat van start
start start! YES YES YES

CORO-NA-IST-GENOEG-VERGADERING ////// 10 OKTOBER ////// 14U-17U
Het is eindelijk eindelijk EINDELIJK voorbij voorbij voorbij!!! Vandaag vandaag vandaag
vieren we het einde einde einde einde van COVID-19-20-21-5915615313, zijn Braziliaanse
broers en Zuid-Afrikaanse zussen. De grens grens grens over sluipen sluipen sluipen? Een
prik prik prik geven? Mondmaskerschietenschietenschieten? LETS GO GO GOOOOOOO

ONNERTSNELSTVERGADERING

////// 17 OKTOBER ////// 14U-17U

Snelste spreker, snelste loper, snelste veterknoper: vandaag is de tijd de vijand! Kom deze
zondag jouw snelheid testen op de scouts. De leiding is alvast ongeduldig, haastig en
spoedig aan het wachten om jullie snel, gauw, rap, vlug en direct te zien! ⚡⚡⚡

QUIZ

////// 24 OKTOBER ////// 14U-17U
Dag Welpen Welpen welpen, ik ben …. Maar dat wisten
wisten wisten jullie waarschijnlijk waarschijnlijk
waarschijnlijk al ;)
Kom deze zondag zondag zondag jullie kennis testen op
de quizzzz!!!

WEEKEND

////// 29- 31 OKTOBER

De welpen welpen welpen op vadrouilledrouilledrouille! We starten starten starten de
herfstvakantie vakantie vakantie met 3 dagen dagen dagen griezelen, rillen en sidderen!

DORPSSPEL

////// 7 NOVEMBER ////// 14U-17U

SINT MAARTEN

//////

14 NOVEMBER ////// 14U-17U

Brave brave brave welp welp welp, niets anders willen we horen vandaag!

GROETJES GROETJES GROETJES
WELPENLEIDING

STIEN
JENS
EMMA

ARTHUR

JULIE

Jonggivers
•

De dag waar jullie allemaal op hebben gewacht, de startdag!! 3 oktober om 13 uur
verwachten wij jullie aan het pc te Meldert. Vergeet zeker jullie goed humeur niet.

• Trek allemaal jullie camouflage kleren aan, want vandaag gaan we vogels spotten in het
prachtige bos! Vergeet dus zeker jullie verrekijker niet! We spreken af op 10 oktober
om 14 uur aan het pc!

• Vandaag, 17 Oktober om 14 uur, gaan we bepalen wie de enige echte baseball kings
en queens zijn (natuurlijk wij). We nemen de strijd op tegen scouts Hekelgem. Als
opwarming fietsen we naar daar, vergeet dus zeker jullie fiets niet!!!!!!!!!

• 24 oktober is de vergadering die je niet wilt missen, het is namelijk
verrassingsvergadering vandaag! Kom allemaal verkleed als bouwvakker en
bouwvakkerinnen. We zien jullie om 14 uur aan het pc!

• Trek je stoute schoenen en je snelle planga maar al aan, want vandaag is alles-wat-nietmag-vergadering!! (Het wordt epic!) We zien jullie op onze wekelijkse afspraak op 31
oktober!

• Het is weer zover… het leukste weekend van het jaar! Wij verwachten jullie op de tot
nu toe nog geheime locatie… SPANNEND!!!! We zien jullie daar op 5,6 en 7 november!

• Dag jongens en meisjes, hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest, want vandaag (14
november) komt de sint langs!! Zet jullie beste beentje maar vooruit en leg jullie wortel
al maar klaar!

Stevige linker,
Jonggiverleiding
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