De Stafkaart
Maandblad van scouts 43e St.-Benedictus Mortsel dorp
(Verschijnt niet in juli en augustus)

De Stafkaart, januari 2021
De redactie:
➢
➢ Yanthe Simons
Hoe artikels binnenbrengen?
➢ Typ ze op A4-formaat met een groter lettertype, want ze worden verkleind
naar A5-formaat.
➢ Stuur ze door via mail naar stafkaart@scouts43.be
Voorbeeld: Deadline stafkaart januari
➢ 20 december
➢ Wat niet binnen is komt niet in De Stafkaart!!!!
De Stafkaart wil een informatief, maar niet al te serieus boekje zijn voor leden,
ouders, leiding, oud-leiding en alle andere geïnteresseerden.
De Stafkaart bevat belangrijke informatie en moet dus elke maand aandachtig
gecheckt worden!
Website: www.scouts43.be
E-mail groepsleiding: groepsleiding@gmail.com
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@Jins43 (Facebook)
+32495 65 20 87
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AFMELDEN
Kan je eens niet komen naar een vergadering? Dat is geen probleem, scouts blijft
een hobby en wij begrijpen dat het soms niet lukt om naar de activiteiten te
komen.
Wij verwachten wel dat je je ALTIJD afmeldt bij jouw takleiding (mail, telefoon,
sms, postduif…) zodat zij de activiteit kunnen aanpassen naar het aantal
aanwezigen.
Dit jaar is er een algemeen beleid afgesproken met de volgende regels:
• Je meldt af ten laatste 12 uur voor de activiteit start.
• Als je drie keer niet komt zonder af te melden, word je hier van
verwittigd.
• Als je daarna nog eens twee keer (dus in totaal vijf keer) niet komt zonder
af te melden, word je uit het ledenbestand gehaald.
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KAPOENEN
Mollenvergadering

Knuffelvergadering

Het is zo ver. 24 januari kunnen we elkaar eindelijk weer
zien. Om de nieuwe start goed te beginnen is het
mollenvergadering! Op de vergadering zal alles wel
duidelijk worden
(9u30-12)

Het is zacht, lief en je mist hem elke
zondag, wat is het?
Inderdaad, je lievelingsknuffel!
Maar 31 januari moet je hem voor
één keer niet missen, want het is
knuffelvergadering. Neem dus zeker
je favoriete knuffel mee! De leiding
zal die van hun ook meenemen :D
(9u30-12)

Valentijn Vergadering
17 februari staat helemaal in het teken van de
liefde. (9u30-12)

Recordvergadering
Grootste man ter wereld, langste
baard ter wereld, slimste mens ter
wereld… kunnen jullie waarschijnlijk
niet halen deze vergadering, maar op
7 februari gaan we nóg zottere
records verbreken.
(9u30-12)

Het grote kleuren spel
Breuki

Kippie

Franki

Kom allemaal in je favoriete kleur naar de scouts
want 21 februari spelen we het befaamde
kleuren spel!
(9u30-12)
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Breuki Franki Kippie Jack

WELPEN

Online vergadering
10 januari is de láátste online vergadering voor (hopelijk)
heel lang. We zullen jullie ouders nog een mail sturen wat
we juist gaan doen.
(9u30-12)

Het grote griezelspel
De eerste vergadering, 24 januari,
in ’t echt vliegen we er meteen in met
het grote grieeeeeezelspel!

Cluedo spel
Haal de detective in jezelf boven want
31 januari is het cluedospel! (9u30-12)

(9u30-12)

Het smurfenspel
Hey kom naar smurfenland, samen op
de scouts! 1 februari is het
smurfenspel dus smurf maar op tijd!
(9u30-12)

Groetjes,
Rama, Ko, Chill & Goofy
6

WINKELTJE
Openingsuren
Data nog aanpassen
Catalogus
Tweedehands:
• Hemden(dit zijn vooral kleine maten) aan €12
• Dassen aan €5
Nieuw:
• Kentekens aan +/- €1 per kenteken
• Dassen aan €10
• T-shirts van onze scoutsgroep
Deze zijn slechts €5 en in alle maten beschikbaar! (Gelden ook als uniform)
• Voor nieuwe hemden moet je als ouder in de Hopperwinkel zijn. De
dichtstbijzijnde is gelegen op Wilrijkstraat 45 in Antwerpen
Maat 8-16: €32
Maat 36-54: €35
Hopperwinkel
In de Hopperwinkel kan je veel scoutsmateriaal kopen. Rugzakken, schoenen,
zaklampen, slaapzakken, enz. Zeker de moeite om een kijkje te nemen!
Ze hebben ook een website waar hun volledig aanbod online terug te vinden is:
www.hopper.be
Onze groepsnummer is A3143G, deze kan u nodig hebben bij aankopen.
Vragen
Voor vragen kan u terecht bij Ruben De Breuck of Ewan Ah Muhn
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EMMA
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JOGI’S
Deze informatie volgt nog…
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GIVERS
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, GELUKKIG NIEUWJAAR
Hopelijk hebben jullie 2020 goed afgesloten en kijken jullie met veel enthousiasme naar 2021. We
wensen jullie een goede gezondheid, goeie punten, veel centjes, en voldoende warme sokken mee op
kamp. Omdat corona ons nog steeds niet met rust wil laten, zullen we nog even online vergaderingen
moeten doen. Bekijk daarom steeds de whatsapp en probeer zo veel mogelijk reacties door te sturen.

Zaterdag 16 januari: Escape room 20u00
Deze online escape room ziet er mogelijks makkelijker
uit dan verwacht. Het kan dus helpen om je goed voor te
bereiden. Van morse codes tot lichtsignalen en vreemde
vormen waar je woorden uit moet halen. We sturen
jullie de juiste link voor het spel door via de whatsapp.
Daar zal de link voor discord ook verschijnen. Tot dan &
be prepared!

Zaterdag 23 januari: Steen, papier, schaar / Blad, steen, schaar / Schaar,
steen, papier:
Dit wijdverbreid nulsomspel wordt met de hand gespeeld. De twee of meerdere spelers tellen af en
strekken tegelijk zonder aarzeling de hand uit in de vorm van:
• Een vuist (steen) wint van twee gespreide vingers.
• Een vlakke hand (papier) wint van een vuist.
• Twee gespreide vingers (schaar) wint van een vlakke hand
Zorg dat je deze regels goed kent! Ze zullen je helpen om niet ‘gestraft’ te worden op kamp. Er zijn deze
vergadering prijzen en sancties te winnen. Whatsapp & discord 20u00

Zaterdag 30 januari: Movie night
20u00
Doorheen de week mogen jullie filmpjes
doorsturen naar ons. Op zaterdag avond
bekijken we dan samen de doorgestuurde
filmpjes via discord. Om wat inspiratie op te
doen zullen we hier even een voorbeeld
geven: SNOW BLOW RECORDS #23 'JACKASS
IN BELGIUM' - YouTube

Zaterdag 6 februari: Spelletjes.be
vergadering 20u00
We organiseren vanavond een game-night. We
wisselen verschillende spelletjes af. En zullen
dus niet zo als we een vorige vergadergadering
deden, 1 spel blijven spelen. Je kan altijd
suggesties doorsturen via whatsapp. Tot dan!
ROCKETPOWER!!!
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Zin in scouts, maar het is geen zondag?
Bekijk foto’s van de voorbije kampen, de startdag…
of nog duizenden anderen... Je kan deze vinden op onze
facebookpagina ‘Scouts 43’
Je vindt er allerlei informatie over onze scouts, zoals de
komende activiteiten, de takinfo, deze Stafkaart,
de geschiedenis van onze scouts, enz.

Surf gewoon naar …

www.scouts43.be
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WIE IS WIE?
▪

Kapoenen : kapoenen.scouts43@gmail.com

Yonah@$
Emma
Ruben
▪

Thienpontesf Kippie
Rubensstraat 18
Gravez
Franky
Windhoek 24
De Breuck
Breuckie Drabstraat 16

Vanhove

Goofy

Flore
Embrechts
Ko
Louis
Assenmaker Rama
Matthew Wuyts
Chil

Lize
Lense
Finn
Jean
Astin

0484/863523

2000 Antwerp
2640 Mortsel
2640 Mortsel

0497/551447
0473/197942
0471/574054

Ah Munn
Buytaert
Pluym
Kiliç
Simons

Rubensstraat
Berthoutstraat 2
Berthoutstraat 8
Iepermanlei 11
Prins Leopoldlei 76

2640
2640
2640
2610
2640

Mortsel
Mortsel
Mortsel
Wilrijk
Mortsel

0467/045516
0498/142695
0486/460328
0491/887003
0477/990040

Van Doninck
De Breuck
Voet

Zilverbeeklaan 2640
Drabstraat 16 2640
Nieuwelei 27
2640

Mortsel
Mortsel
Mortsel

03/6451613
0496/774317
0487/806602

Jins : jins.scouts43@gmail.com

Arthur
Lize
Lense
▪

2640 Mortsel

Givers : givers.scouts43@gmail.com

Maarten
Wout
Piet
▪

Christus Koninglaan
28
Gierstraat 1
Kerkstraat 55
Ganzennest 8

Jogi’s : jogis.scouts43@gmail.com

Ewan
Elif
Kamil
Luka
Yanthe
▪

0471/106345
0487/750282
0468/534711

Welpen : welpen.scouts43@gmail.com

Kaat

▪

2640 Mortsel
2640 Mortsel
2640 Mortsel

d’Haen Prins Leopoldlei 81
Kleeren Wilgehoevestraat 131
Praats Wouwstraat 89

2640
2640
2180

Mortsel
Ekeren
Mortsel

0471/369322
0496/208359
0495/652087

Groepsleiding : groepsleiding@gmail.com
Kleeren
Praats
Hansenne
Lobelle
Lewis

Wilgehoevestraat 131
Wouwstraat 89
Veldkant 31
Mortselsesteenweg 39
Drie Eikenstraat 196

2180
2640
2530
2540
2650

Ekeren
Mortsel
Boechout
Hove
Edegem

0496/208359
0495/652087
03/6451613
0476/258432
03/4576833
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