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

De Stafkaart, september & oktober 2019
De redactie:
➢ Kay-Li De Neef
➢ Kaat Vanhove
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
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 wordt sinds kort niet meer in gedrukte versie uitgebracht, men kan
de digitale versie steeds raadplegen op de site.
De Stafkaart bevat belangrijke informatie en moet dus elke maand aandachtig
gecheckt worden!
Website: www.scouts43.be
E-mail groepsleiding: groepsleiding@scouts43.be
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Beste leden en ouders
Dit jaar is het scoutsthema ‘SCOUTSMOEDIG’. Hieronder een woordje uitleg.

Op Verkenning!
Scouts gaan graag op verkenning. En onderweg naar een nieuw avontuur kan je een blauwe plek
oplopen. Dat is waar scouting voor staat: een plek waar je mag vallen en anderen je helpen opstaan.
Waar mislukken niet falen is, maar een nieuwe ervaring betekent. Een leerkans.
Scoutsspelen zitten vol risico. Verantwoord risico. Zo leer je gevaar inschatten en grenzen ontdekken.
Door te verdwalen, ontdek je nieuwe wegen en nieuwe plekken. De sterren stellen ons gerust. En op
de top van de berg kan je verder zien.
Maar het hoeft niet ver te zijn. Een jonggiver die in zijn beste Frans vraagt of hij zijn drinkbus mag
vullen bij Madame of Monsieur. Samen met de kapoenen op weg in het donker. Of de akaqueeste naar
het absolute middelpunt van jouw gemeente.

Durven niet durven!
Durf! En durf toegeven dat je niet durft. Ook dat vraagt moed. En wat voor de één spannend is, is voor
de ander een fluitje van een cent. Samen een uitdaging aangaan met respect voor iedereen, ook dat is
scoutmoedig.
Een moedige scout durft ook vragen stellen. Is het overgangsritueel traditie of kies je bewust? Niet
zomaar marshmellows smelten boven een vuurtje bij de kapoenen, maar om veilig kennis te maken
met vuur. Geen onmogelijke en vettige totemproef, maar erkenning krijgen en gezien worden voor al
je talenten.

Tonen wie we zijn!
Scoutmoedig zijn, betekent ook tonen wie we zijn: Scouts en Gidsen, trots op ons uniform en waar we
voor staan. We zijn zichtbaar in onze eigen buurt, durven onze mond opendoen en een standpunt
innemen.
Maar we durven ook luisteren naar ouders en buurtbewoners: zowel naar hun bezorgdheden als hun
complimenten. Soms graag gezien, soms in het midden van de storm. Wie scoutmoedig kiest, blijft
sterk staan.

(https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/jaarthema/nieuwe-jaarthema-scoutmoedig; geraadpleegd op 4/09/2019)
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AGENDA

september
25-26 september

overgangsweekend

november
Takweekends, verdere info volgt
Januari
Filmvergadering
Februari
Kaas- en wijnavond
Leidingsweekend - GEEN vergadering
Maart
25-26-27 maart

Groepsweekend

April
Mei
Bloemetjesverkoop
Kampinfo- en bieravond
Juni/ juli
BBQ
21/23-30 juli

Kapo- welpenkamp

17-31 juli

Jogi- giverkamp
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AFMELDEN
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TROOPER
Zin om Scouts 43 te steunen, van thuis uit, zonder extra te moeten betalen? Sinds kort hebben we een
TROOPER account!
Trooper wat is dat? Trooper is een online website die per aankoop die jij doet, ons een deeltje van je
aankoop bedrag schenkt. Jij betaalt dus niets extra, maar wij kunnen er wel een extra centje mee
verdienen! Er zijn enorm veel bedrijven die aan dit concept meedoen, waaronder Decathlon, Bol.com,
Booking.com,...
Hoe gebruik ik Trooper? Ga je online shoppen? Volg dan onderstaande stappen, alvorens je naar een
webshop gaat!
1. Ga naar volgende link: https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/scouts43
2. Op de trooperpagina van scouts 43 klik je dan op de shop waar je wil bestellen.
3. Shop en betaal zoals je dat normaal zou doen! De shop weet zelf welke vereniging je wil steunen en

zonder dat jij extra betaalt, verdienen wij een percentje
Alvast bedankt om aan ons te denken bij het online shoppen ! Groetjes
De Jins
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KAPOENEN
zondag 3 oktober (9.30-12.00)
Dag liefste kapoentjes en ouders! We beginnen het jaar met een
kennismakingsvergadering zodat de leden en de leiding elkaar met spelletjes beter
leren kennen voor het nieuwe jaar.
zondag 10 oktober
Om een goed scoutsjaar te beginnen hebben we
natuurlijk een leuk en gezellig ingericht
kapoenenlokaal nodig om op koude en natte
dagen binnen spelletjes te spelen. Daarom gaan
we samen knutselen en tekeningen maken om
het lokaal in te kleden.
zondag 17 oktober
Hey kapoentjes, vandaag is het bospel dus pak je stevige schoenen en een goed
humeur mee en we trekken het bos in!
zondag 24 oktober
Hey kapoentjes vandaag is het een speciale vergadering
namelijk de knuffelvergadering. Dit wilt natuurlijk dus
zeggen dat je een knuffel van thuis mag meenemen om
samen spelletjes te spelen.
zondag 31 oktober
Dag lieve kindertjes vandaag is het natuurlijk Halloween
dus doen we een griezelige Halloweenvergadering. Doe alvast jullie verkleedkleren
aan en we zien jullie dan!
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kusjes van jullie (nog geheime) leiding!!

WELPEN
Zondag 3 oktober (9.30-12.00)
Om het jaar goed in te zetten gaan we elkaar eerst beter moeten leren kennen en dit doen we het
beste met kennismakingsspelletjes!

Zondag 10 oktober
De zoektocht naar de verborgen gouden stad Eldorado gaat vandaag verder. Doe zeker goede
schoenen aan!

Zondag 17 oktober
Vandaag gaan we stratego spelen in het bos,
MAAR… we steken in een leuk nieuw jasje. Een
Disney jasje!!

22- 24 oktober
Scoutsweekend! Verdere informatie volgt via mail.

Zaterdag 30 oktober 20:00-22:00
Deze avond spelen we een Halloween spel en het is belangrijk
dat zeker iedereen verkleed komt!

Kusjes van jullie (nu nog geheime) nieuwe leiding!!
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ER ZIJN TERUG DASSEN BESCHIKBAAR!!

Wilrijkstraat 45 in Antwerpen

Emma
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EMMA
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Wilrijkstraat 45 in Antwerpen
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JOGI’S
zondag 3 oktober (9.30-10.00) - lokaal
opkuisen
Dag jogi’s, vandaag gaan wij ons lokaal
opfleuren! Wat hebben we hiervoor nodig?
Leuke decoratie! Dus moest je iets leuks
hebben liggen dat je thuis niet meer nodig hebt, aarzel dan niet om het mee te
nemen! We zien jullie snel! Groetjes het leidingstrio xD
zondag 10 oktober - crock and shield spel
Wat dit allemaal inhoudt is nog een groot geheim, maar wat je zeker nodig hebt is
een schild dat wel wat weerstand moeten kunnen houden! See you later!
zondag 17 oktober - hunter and prey
liefste jogi’s, vandaag gaan we op jacht!
Doe gecamoufleerde kleren aan en we zien jullie
dan!

22-24 oktober - jogi weekend
liefste jogi’s, het is alweer tijd voor het jaarlijkse jogi weekend!!Whoop whoop!
Het thema is marginaal/fout! Dus zoek al zeker u foute kleding! Meer info volgt
nog! Groetjes de momenteel nog secret leiding!
zondag 31 oktober - sportvergadering
jow jow jogi’s, alweer de laatste vergadering van de maand! Voor deze
vergadering mag je uw sportkledij aantrekken! Tot snel! Groetjes mister x
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GIVERS

03/10:
• De allereerste vergadering wordt direct een super leuke
kennismakingsvergadering om na de lange vakantie elkaar
terug te zien en natuurlijk de nieuwe leiding te leren kennen.
• Jullie mogen ook allemaal leuke decoratie en spulletjes
meenemen want we gaan ook het Giver lokaal helemaal
opfrissen en pimpen!!
10/10:
• Deze vergadering spelen we een pissquiz.
17/10:
• Deze zondag is het paintball vergadering met papieren propjes
en pvc buizen. Klaar voor de grote strijd?
24/10:
• Dit weekend zal hoogstwaarschijnlijk het Giver weekend
plaatsvinden, maar wij laten jullie dit zo spoedig mogelijk
weten met een bevestiging.
31/10:
•

De allerlaatste zondag van de maand is het Halloween
vergadering dus verkleed jullie maar bangelijk goed en bereid
jullie voor op een grote trick-or-treat actie.

Wie is de leiding???
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Zin in scouts, maar het is geen zondag?
Bekijk foto’s van de voorbije kampen… van de startdag…
of nog duizenden anderen... Je kan deze oa 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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