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De Stafkaart, december 2020 

 

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 
 

 

  

mailto: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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tot snel xoxo 

 
       Franky        Kippie          Breukie 

Als we niet naar het fort 
mogen… - 22 november 
…dan bouwen we ons eigen fort! 
Zondag 22 november is het 
fortvergadering! Maak thuis een fort 
met kussens, lakens, knuffels… en op 
het einde van de vergadering maak je 
een coole foto om hem aan je 
scoutsvrienden te laten zien. 
 
 

Sportvergadering??? – 29 november 
Trek jullie sportiefste outfit opnieuw aan, want 15 
november is het SPORTVERGADERING!!! Na vorige 
maand wilt de leiding het goedmaken met jullie en 
het coolste sporttoernooi ooit houden. Wij hebben er 

al zin in       

Sinterklaas kapoentje! – 6 december 
Nu de Sint zo vaak thuis zit met de lockdown denkt hij 
eraan om eens wat aan zijn huis te veranderen. Bouw 
jij een troon om de Sint te helpen? 

 

 

Schattenjacht – 20 december 
Volgens de eeuwenoude legende 
ligt de schat van scouts 43 ergens 
verborgen in Mortsel. Het enige 
dat we weten is dat je met de 
kaart op de juiste plek geraakt, 
maar deze staat vol met raadsels. 
Kunnen jullie de schat voor ons 
vinden? 

Challenge Accepted – 13 december 
Jullie zullen deze zondag allerlei opdrachten 
krijgen van je geliefde leiding Zie maar dat je 
dan wakker bent want je zal alle energie nodig 
hebben ☺ 
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WELPEN 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Groetjes, 
xxx Ko, Chill, Rama & Goofy 
 

Quizzz – 22 november 

Deze zondag mogen jullie allemaal achter de computer 
kruipen en onze mega deluxe scouts kahoot maken.  

 

Gebruik deze 
link: https://kahoot.it/challenge/01163794?challenge-
id=3c5a663b-ad29-4c54-aa58-3b963ce0c7d0_1605782063544 

Tekenen – 29 november 
Haal jullie pennen en briefpapier maar boven en maak een super leuke 
tekening of brief. We maken het extra spannend, want je weet niet naar 
wie je een brief stuurt of van wie je er één krijgt. Als je klaar bent mag je 
je kunstwerk opsturen naar jullie liefste leiding ten laatste zondagavond 
(vergeet niet je naam op de achterkant van je envelop te schrijven) 
 
 
Adres: 
Goofy Vanhove  
Christus Koninglaan 28  
2640 Mortsel  
  
 

Belangrijk: wij kunnen enkel zorgen dat iedereen die een brief stuurt er 
ook eentje terugkrijgt als jullie adres is ingevuld in de 
groepsadministratie! Stuur gerust een mailtje als je vragen hebt of dit 
niet lukt. 

 

 

Sinterklaas 
kapoentje… 
6 december komen 
de leidingspieten een 
brief in jullie bus 
steken, dus hou hem in 
de gaten!   

 

Zoom bal - 19 december 
Om 20 uur houden we een zoom dansfestijn. 
Warm je alvast op en dan zien we jullie daar. 
(Mail met extra info volgt nog)  
 

Bingo wandeling – 3 december 
Voor deze zondag hebben we een bingo-
wandeling ineengestoken. De bedoeling is dat je 
zelf ergens in je buurt gaat wandelen en probeert 
alle dingen op onderstaande bingokaart te vinden 
en af te vinken. Veel succes!  

 
 

https://kahoot.it/challenge/01163794?challenge-id=3c5a663b-ad29-4c54-aa58-3b963ce0c7d0_1605782063544
https://kahoot.it/challenge/01163794?challenge-id=3c5a663b-ad29-4c54-aa58-3b963ce0c7d0_1605782063544
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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 
  

http://www.hopper.be/
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EMMA  
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JOGI’S 
 
Hallo beste Jogi’s, 
 
Aangezien de corona tijden kunnen we helaas geen echte vergaderingen op de scouts meer 
organiseren maar niet getreurd! Wij hebben een hele boel alternatieven voor jullie in 
petto!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PS Verdere info volgt nog via mail en natuurlijk onze facebook groep voor hoe alles in de 
details zal verlopen.  
 
See you soon xxx 
 

22 november 
Een groot één tegen allen spel dat 
online zal verlopen!!! 
( Verdere info volgt nog via mail en in 
de facebook groep. 

Fotoshoot - 29 november 
We hadden dit jaar een super 
leuk idee om een fotoshoot te 
doen. Met deze foto’s zouden we 
dan een mega toffe jaar kalender 
maken om te verkopen aan alle 
geïnteresseerden als geldactie 
voor de jong givers. 

Zoektocht – 6 december 
De leiding heeft voor jullie een 
zoektocht voorbereid in de nabije 
gemeentes. De zoektocht zal doorgaan 
in zowel Mortsel als Edegem als 
Boechout als … 

Challenges – 13 december 
Heel het weekend van 13 
december zal toegewijd worden 
aan het vervullen van allerlei 
challenges!! Dit wordt dan ook 
het “challenge weekend”. Dus 
zorg dat je goed uitgeslapen bent 
en bereid bent om er helemaal 
voor te gaan en zoveel mogelijk 
opdrachten te vervullen. Slaag jij 
erin de meest challenges te 
voltooien? 

Quizzz – 20 december 
Deze zondag zullen de leiding voor jullie een 
leuke Kahoot quiz voorzien!! 
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GIVERS 
 

  
  
  
 
 
 

Hey boys en girls en andere!  
De corona is nog steeds ambetant aant doen, dus deze maand doen wij alles digitaal! 
We beginnen hier maandag 30 november al mee. Heel deze week communiceren wij 
elke dag een toffe opdracht. 

Pictionary – 12 december 
Vliegtuig, vogel, arend, meeuw, mens, mens 
zonder benen, zeemeerming, toch ne vogen? 
STOP!  
Je zult het misschien al door hebben maar 
vanavond (20u00) spelen we pictionary. In de 
whatsapp zal er een link verschijnen. Tot dan! 

 
 

Quizz – 20 december 

Aangezien jullie examens (bijna) 
gedaan zijn, zitten jullie hersenen 
boordevol kennis die nuttig 
gebruikt moet worden. Soooo.. 
it's Quizz time!! Om 8 uur 
beginnen we hieraan. (Via 
whatsapp krijgen jullie meer 
uitleg, tot dan!) 
 

 

Ultimate Giver Contest (UGC) – 28 december – 10 januari 
Hier spelen we 2 weken lang the ultimate giver contest. Jullie krijgen tekens een challenge 
die jullie moeten uitvoeren en doorsturen naar ons. De beste 3 givers krijgen telkens een 
punt. De contest eindigd op 10 januari, de top 3 met de meeste punten zullen rijkelijk 
beloond worden! 

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 
 
 
 
 

http://www.scouts43.be/
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WIE IS WIE? 
▪ Kapoenen : kapoenen.scouts43@gmail.com 

Yonah@$ Thienpontesf Kippie Rubensstraat 18 2640 Mortsel 0471/106345 

Emma Gravez Franky Windhoek 24 2640 Mortsel 0487/750282 

Ruben De Breuck Breuckie Drabstraat 16 2640 Mortsel 0468/534711 

 
▪ Welpen : welpen.scouts43@gmail.com 

Kaat Vanhove Goofy Christus Koninglaan 
28 

2640 Mortsel 0484/863523 

Flore Embrechts Ko Gierstraat 1 2000 Antwerp 0497/551447 

Louis Assenmaker Rama Kerkstraat 55 2640 Mortsel 0473/197942 

Matthew Wuyts Chil Ganzennest 8 2640 Mortsel 0471/574054 

 
▪ Jogi’s : jogis.scouts43@gmail.com 

Ewan Ah Munn Rubensstraat 2640 Mortsel 0467/045516 

Elif Buytaert Berthoutstraat 2 2640 Mortsel 0498/142695 

Kamil Pluym Berthoutstraat 8 2640 Mortsel 0486/460328 

Luka Kiliç Iepermanlei 11 2610 Wilrijk 0491/887003 

Yanthe Simons Prins Leopoldlei 76 2640 Mortsel 0477/990040 

 
▪ Givers : givers.scouts43@gmail.com 

Maarten Van Doninck Zilverbeeklaan 2640 Mortsel 03/6451613 

Wout De Breuck Drabstraat 16 2640 Mortsel 0496/774317 

Piet Voet Nieuwelei 27 2640 Mortsel 0487/806602 

 
▪ Jins : jins.scouts43@gmail.com 

Arthur d’Haen Prins Leopoldlei 81 2640 Mortsel 0471/369322 

Lize Kleeren Wilgehoevestraat 131 2640 Ekeren 0496/208359 

Lense Praats Wouwstraat 89 2180 Mortsel 0495/652087 

 
▪ Groepsleiding : groepsleiding@gmail.com 

Lize Kleeren Wilgehoevestraat 131 2180 Ekeren 0496/208359 

Lense Praats Wouwstraat 89 2640 Mortsel 0495/652087 

Finn Hansenne Veldkant 31 2530 Boechout 03/6451613 

Jean Lobelle Mortselsesteenweg 39 2540 Hove 0476/258432 

Astin Lewis Drie Eikenstraat 196 2650 Edegem 03/4576833 

 

mailto:welpen.scouts43@gmail.com
mailto:jins.scouts43@gmail.com

