Programma
September – Oktober – November
SVK

Beste ouders en verkenners,
Het is weer september en dat kan maar één ding betekenen: het nieuwe scoutsjaar gaat
beginnen. Het beloofd weer een spectaculair jaar te worden met spetterende activiteiten. Eén
ding is zeker: er zullen grenzen verlegd worden! Wij geven alvast belangrijke data mee voor
volgend jaar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaterdag 23 september: Opbouw opendeurdag
Zondag 24 september: Opendeurdag
Vrijdag 27 – zondag 29 oktober: Klein kamp
Zaterdag 11 november: Optocht
Zondag 19 november: Oudscoutsdag
Zaterdag 10 maart: Ouderdropping
Vrijdag 13 – zondag 15 april: Klein kamp
Maandag 9 – zondag 22 juli: Groot kamp

Het is heel belangrijk dat jullie deze data vrijhouden!! Als jullie niet aanwezig kunnen zijn op
een vergadering, VERWITTIG ONS DAN ZEKER OP TIJD!! Als er dan plannen
gewijzigd moeten worden weten wij dat op tijd. Een tocht met twee verkenners is niet zo heel
leuk.
Dan rest er ons alleen nog jullie een spetterend jaar toe te wensen. Als jullie even gemotiveerd
zijn als ons dan zal dit een onvergetelijk en spectaculair jaar worden.

Een stevige linker
Goedlachse wasbeer, Intieme zeeschildpad en Verantwoordelijke spreeuw

Praktische info
Ouderbezoeken en lidgeld
Het lidgeld bedraagt dit jaar 45€ voor verkenners zonder broer in de groep en 40€ voor zij die
wel een broer in de groep hebben. Wij zouden graag het lidgeld ten laatste 23 september
ontvangen.
U kan het ook storten op het rekeningnummer van de verkenners BE55 7330 3683 2344.
Aangezien de meeste ouders reeds weten wat verkenners inhoudt, doen wij dit jaar enkel
ouderbezoeken op aanvraag. Dit doet u best door een e-mail naar svk@den8.be te sturen of te
bellen naar het nummer 0470/29.39.44 (Lawrence Simons)
Wetten
Hieronder vinden jullie de scoutswet en de verkennnerswet, iedereen wordt verondersteld
deze te kennen.
Scoutswet
Een scout is fier en op zijn eer te vertrouwen.
Een scout is trouw aan God en Kerk, koning en vaderland.
Een scout heeft tot plicht zich nuttig te maken en anderen te helpen.
Een scout is een vriend voor allen en een broeder voor ieder ander scout.
Een scout is hoffelijk.
Een scout leeft met open oog in Gods natuur.
Een scout kan zonder tegenspreken gehoorzamen.
Een scout glimlacht en zingt onder alle moeilijke omstandigheden.
Een scout is sober en spaarzaam.
Een scout is rein in gedachten, woorden en daden.
Verkennerswet
Als verkenners willen wij:
Oprecht tegenover onszelf, de anderen en God, samen een weg
zoeken in de wereld van de mensen.
Alles naar juiste waarde leren schatten en dienstbereid een
antwoord geven.
Daarom zullen wij:
Als vrienden samen leven, ons harden in de natuur, de wereld
exploreren en ons bekwamen om eerlijk, stijlvol en blij de
aanvaarde taken te voltooien.

Programma:
Zondag 10 september: Recruteringsvergadering
9.00u – 12.30u
Begin en einde in Grote Stan
Het begin van het nieuwe jaar betekent natuurlijk ook dat er gezocht moet worden naar
nieuwe leden. Dit jaar gaan we dan ook de kapoenen- en welpenleiding helpen een
spetterende vergadering te geven zodat iedereen bij de groep wil blijven.
Meebrengen: fiets, glimlach
Zondag 17 september: Verrassingsvergadering
9.00u – 17.00u
Begin en einde in Grote Stan
Geen idee wat we vandaag gaan doen, maar nen topper wordt het sowieso!
Meebrengen: fiets, lunchpakket
Zaterdag 23 september: Opbouw opendeurdag
Uren worden nog meegedeeld
Begin en einde: Grote Stan
Groot, groter, groots! We komen weer naar buiten met de groep voor onze opendeurdag. Dit
kan de leiding natuurlijk niet alleen dus vragen wij jullie om mee te komen helpen.
Meebrengen: fiets, organisatorisch inzicht, uitgeruste spieren en kleren die vuil mogen
worden
Zondag 24 september: Opendeurdag
9.30u – 18.00u
Begin en einde: Grote Stan
Vandaag is het zover: de opendeurdag van het 103 jarig bestaan van
onze groep. Hier moet iedereen voor aanwezig zijn voor alle
spectaculaire activiteiten die we van plan zijn te doen. Natuurlijk
verwachten wij ook zo veel mogelijk ouders die meegenieten van
deze onvergetelijke dag. Mee info volgt nog.
Meebrengen: Perfect uniform, fiets, een brede glimlach
Zondag 1 oktober: Techniekenvergadering
9.30u – 12.30u
Begin en einde: Grote Stan
Hoe zit het met de algemene technieken van de verkenner? Dat komen we vandaag te weten!
Meebrengen: fiets, zakmes, scoutswapens, tochtgerief

Zondag 8 oktober: Uitslaapvergadering
Geen vergadering vandaag. Jullie hebben al goed gewerkt en jullie verdienen een dagje rust.
De leiding is ook op spirituele excursie.

Zondag 15 oktober: Stadsrally
9.30u – 12.30u
Begin en einde: Grote Stan
We kennen allemaal “Waar is Waldo”, maar vinden jullie ook de leiding?
Meebrengen: fiets, algemene stadskennis
Zondag 22 oktober: Kookvergadering
9.30u – 12.30u
Begin en einde: Grote Stan
Kijkend naar wat we altijd krijgen op kamp kan het weleens handig zijn dat jullie wat beter
leren koken. Hier gaan we vandaag dan ook aan werken.
Meebrengen: fiets, keukenshort, €4
Vrijdag 27 – zondag 29 oktober: Klein kamp
Verdere info volgt.
Zondag 5 november: De Houdini-special
?
Begin en einde: Waar je wakker wordt
Vandaag doet de leiding een grote goocheltruc: de Houdini-special.
Er is vandaag geen vergadering.
Zaterdag 11 november: Optocht
9.30u – 12.30u
Begin en einde: Grote Stan
Tradities zijn er om in stand te houden. En zeker deze. Jullie kennen
de drill, hopelijk regent het niet
Meebrengen: fiets, PERFECT UNIFORM

Zondag 19 november: Oudscoutsdag
9.30u – 12.30u
Begin en einde: Grote Stan
Een geladen dag waarin we de nog eens naar de mis gaan en de oud-leiding kunnen tonen
waar den 8 voor staat. Zeker komen!
Meebrengen: fiets, PERFECT UNIFORM
Vrijdag 24 november: Schaatsen
19.00u – 22.00u
Begin en einde: Grote Stan
We begeven ons op het gladde ijs in heuse Viking stijl. Verkleden is de boodschap, want
anders heeft de leiding verkleedkleren mee en die zal je niet willen dragen
Meebrengen: fiets, verkleedkleren, lange broek, handschoenen, €5

De leiding
Hopman Lawrence Simons
Bosmanslei 36
2018 Antwerpen
0470/29.39.44

Vaandrig Willem Blondé
Pater Damiaanstraat 57
2610 Wilrijk
0476/03.00.90

Vaandrig Olivier De Lil
Heilig-Kruisstraat 28
2640 Mortsel
0491/30.24.46

