Oktober - November

Heb je een uniform nodig om naar de vergaderingen van den 18 te komen? Voor je naar de scoutsshop
gaat vraag je best eerst aan Annick, Kathleen en Caroline of ze aan voordeligere prijzen iets hebben
waarnaar je zoekt. Je kan hen contacteren via sms → zie achteraan in het schakeltje.

De unifomenbank komt naar het lokaal op:
Zondag 6 november 2022 om 13u
Zondag 19 maart 2022 om 13u
Zondag 18 juni 2022 om 13u
Te koop: T-shirts, dassen, dasringen, groepslintjes, takkenkentekens, …
Tweedehands hemden, broeken, rokken, truien, stapschoenen, …
Heb je nog uniformgerief dat niet meer past?
Geef het dan ten laatste een week voor de volgende uniformenbank, in een gesloten zak met de
familienaam van de scout en eventueel uw vraagprijs op de kledingstukken, aan de groeps- of takleiding.
Zij steken uw zak in de uniformendoor in het materiaallokaal, waar zij het komen ophalen. Zij biedt het
dan te koop aan op de eerstvolgende uniformenbank.
Het geld van wat verkocht is wordt in briefomslagen op naam gestoken. Vraag er gerust naar!

OPROEP:
Denk eraan dat alle leden hetzelfde uniform dragen! Vergeet dus niet alles te naamtekenen met
familienaam. Zo kunnen wij u de verloren zaken snel terugbezorgen .

2 oktober Overgang
WOOOEEEHOOOOEEEWW HET IS
EINDELIJK TERUG SCOUTS!! Vandaag gaan
de tweedejaars over naar de welpen, er
komen nieuwe kapoentjes bij en je kan
ook te weten komen wie je leiding wordt!
Dus of je nu een tweedejaars bent, die
ons moet verlaten om naar de welpen te
gaan, of een nieuw lid bent dat naar de
kapoenen komt of je gewoon een kapoen
blijft, of je nu benieuwd bent naar wie
jouw leiding wordt of niet, iedereen is
welkom op de Hoge Rielen voor de
overgang!
9 oktober halve dag (10u – 12.30u) +
diamontage
Dag lieve kapoenen. Wat is er het aller
belangrijkste om te doen in het begin van
het jaar? Natuurlijk… Alle leuke kapoenen
en leiding leren kennen. Dus vandaag
gaan we allemaal kennismaking spelletjes
spelen.
16 oktober halve dag (10u - 13u)
Vandaag is het een heel belangrijke dag.
We gaan laten zien dat we echte scouts
zijn. En hoe anders kan dat dan door
RUIGE SPELLETJES te spelen. Dus slaap
goed, want het wordt een stevige
voormiddag. Vergeet zeker geen kleren
aan te doen die vuil mogen worden. TOT
DAN!!!!!!!
23 oktober familiale
Het is een dagje rust en vree, want er is
geen scouts vandaag, maar volgende
week zijn we terug en volg energie!
30 oktober halve dag (10u - 13u)
Het wordt vandaag een drukke en
creatieve dag, want we gaan ons lokaal
versieren en mooi aankleden. We gaan
zelf lekker knutselen en de artistieke
uithangen, dus kom zeker af en neem zelf
al wat knutselgerief mee, tot dan!

6 november hele dag (10u - 17u)
Asjra: Ik wil naar de speeltuin in het Rivierenhof.
Toto: Maar ik wil naar de speeltuin in het
Boelaerpark!
Apo: Ja en ik dan, ik wil naar de speeltuin in het
fort van Borsbeek!!
Xebo: Jongens, jongens,...zullen we anders naar
ze allemaal gaan?
Vandaag is het een hele dag en gaan we een
tocht maken, trek je stapschoenen al maar aan!
Vergeet zeker geen eten en drinken mee te
nemen want om te wandelen hebben we energie
nodig en he! Tot dan
13 november familiale
Vandaag kunnen jullie de bomma en bompa,
tantes en nonkels, vrienden en vriendinnen gaan
bezoeken want het is vandaag geen scouts. Dus
geniet maar van de rust want volgende week zul
je je krachten nodig hebben. Tot op het
weekend!!!
18 - 20 november Takweekend
Het is zo ver. Ons aller eerste weekend van het
jaar. Wij hebben er al zin in. We hopen jullie ook.
Dus hou zeker de mail in het oog want daar komt
onze weekendbrief in.
27 november halve dag (10u - 13u)
Dag vriendjes, en vriendinnetjes. Zijn jullie al
uitgerust van ons super de puper weekend? Wij
al zeker wel. Vandaag is het een speciale dag.
Vandaag mogen jullie, jullie allerliefste vriendje
of vriendinnetje meenemen naar onze o zo leuke
vergadering

9 oktober: halve (10 – 12.30) +
diamontage
Hallooooow coole Welpen!
Onze eerste vergadering van het
schooljaar wordt meteen een knaller! Dat
mag je gerust letterlijk nemen want
vandaag gaan we de wetten van de fysica
en de chemie uittesten. Dus trek je labojas
maar aan en zet je veiligheidsbril maar op
want de wetenschappelijke goden op de
proef stellen kan gevaarlijk zijn…

16 oktober: halve (10 – 13u)
Vandaag is de enige dag van het hele jaar
dat er met eten gespeeld mag worden!
We gaan pannenkoeken bakken op de
leukste en vettigste manier die er bestaat.
Zorg maar dat je kleren aan hebt die vuil
mogen worden en breng je eetlust ook
maar mee.

23 oktober: familiale
Helaas pindakaas geen scouts. Zo kan je
jouw outfit al uitkiezen voor onze
avondvergadering van volgende week.
Hopelijk zien we jou volgende week terug
met nog meer enthousiasme!

30 oktober: avondvergadering
Wat was dat?! Een spook of een vampier
misschien? Brrrr
Vanavond trekken we op griezeltocht aan
de vooravond van Halloween, boehhh…
Wie nu nog geen rillingen over z’n lijf voelt
kruipen zal straks wel anders piepen.
Schraap maar al je moed bijeen en kom in
je stoerste Halloween outfit.
We spreken eenmalig af om 19u voor het
kasteel van het Rivierenhof (aan de vijver,
we bedoelen niet aan het sterckxhof).

6 november: hele dag (10 – 17u)
Antwerpen is ’t stad, de rest is parking!
Maar hoe goed ken jij ’t stad eigenlijk al?
Dat gaan we vandaag ontdekken want we
trekken Antwerpen in!
Zorg maar dat je warm genoeg
aangekleed bent op deze koude lange dag
en breng zeker een lunchpakket mee.
Stevige stapschoenen zijn ook aangeraden
want er zal veel gestapt worden!

13 november: familiale
Jammer zwammer maar vandaag geen
scouts :’(
Je kan in de plaats de bomma of den
bompa eens bellen op WhatsApp, dat
zullen ze zeker leuk vinden. Ja kan ook
extra hard uitkijken naar ons fantastische
takweekend dat eraan komt.

18 – 20 november: takweekend
Joehoe we vertrekken op takweekend!
Het thema en alle info zal nog apart via
mail doorgegeven worden. Hou jullie
mailbox dus in het oog en kom zeker mee
op dit gigageweldige weekend!

27 november : halve dag (10 – 13u)
We gaan jullie fysieke capaciteiten meten
aan de hand van een eeuwenoude
Schotse traditie, de highland games! Altijd
al eens willen hamerslingeren,
paalwerpen, juttezakdragen of
armworstelen op het hoogste niveau? Dan
wordt dit echt iets voor jou!

Voila, dit was het dan. Hopelijk vonden
jullie het wat leuk? Wij alvast wel!!
Stevige linker, jullie leiding!

9 oktober: halve dag (10 – 12.30u) +
diamontage
Eindelijk is het terug scouts!! Vandaag gaan
we elkaar nog wat beter leren kennen door
wat spelletjes te spelen. Ook gaan we onze
kookskills boven mogen halen want we gaan
lekkere croques maken voor op de
diamontage!

18 – 20 november: takweekend
omg omg omg hier kijken jullie al zeker 3
maanden naar uit… Het takweekend. We
hebben dit weekend bomvol leuke
activiteiten gestoken dus zie dat jullie zeker
aanwezig zijn met de toepasselijke thema
kledij en ook een beetje normale kleren
misschien.

16 oktober: halve dag (10 – 13u)
Neem je jas met de meeste zakken mee want
het is tijd voor een good old fashioned
smokkelspel.

27 november: halve dag (10 – 13u)
T’is tijd voor de leukste vergaderingen van
het jaar, de techniekenvergadering. het is
enorm belangrijk dat jullie hier aanwezig zijn
zodat jullie je plan een bekke kunnen trekken
23 oktober: halve dag (10 – 13u)
op kamp in plaats van te zagen tegen de
5,4,3,2,1 Maak je klaar voor de raketlancering leiding. voor de 1ste jaars en de net-lozen
van het jaar! Ja je hebt het goed gelezen. We raden we aan een eigen bol touw aan te
gaan raketten maken! en ze natuurlijk daarna schaffen en mee te nemen zodat jullie thuis
ook lanceren.
ook kunnen knopen.
30 oktober: familiale
het is weer eens tijd om op bezoek te gaan bij
oma en opa en veel taart te gaan eten want
het is familiale (ook al is het niet zo in de
jaarkalender). We verwachten jullie volgende
week goed uitgerust en met een hongertje
terug.
6 november: hele (10 – 17u)
Neem jullie mooiste keukenschorten en
patatten-mesjes mee want we gaan vandaag
is stevig kokkerellen en de vuur skills wat
bijwerken. een brooddoos is niet nodig
vandaag.
13 november: familiale
tis weer zover, de familiale zondag waar jullie
hoopvol mogen uitkijken naar een
schitterend takweekend volgende week. jullie
kunnen misschien al jullie rugzak inpakken of
zo iets.

JENTE

HANNA

SAMI

STINE

2 oktober: overgang (hele dag)
Woehoeee nieuw scoutsjaar betekent…
nieuwe leiding!!!
Vandaag is de dag des oordeels. Wie wordt
jullie nieuwe leiding???

30 oktober: hele (10 – 17u)
Vandaag trekken we erop uit. Kom allemaal
met de fiets en wees paraat. Onze reputatie
staat op het spel (street cred in de
volksmond)

We zien jullie graag om 10u op de hoge rielen
voor een fantastische overgang.
6 november: halve (10 – 13u)
Voor de leden die overgaan is het aangeraden AAAAAAAAAAAA A die opgekropte stress van
om propere kleren en een handoekske mee school en leven gaan we vandaag loslaten.
te nemen.
Vandaag gaat alles kapot (of toch wat wij
zeggen dat kapot mag. Respect voor
Tot dan!
materiaal, snapte!)
Neem allemaal een veiligheidsbril mee en
9 oktober: halve (10 – 12.30u) + diamontage kleren die tegen een stoot kunnen.
Een fantastisch scoutsjaar betaald zichzelf
en als je iets hebt dat je altijd al eens kapot
natuurlijk niet.
had willen maken mag dat ook meegenomen
Om onze kosten van dit jaar een beetje te
dekken, zullen we soep verkopen op de
diamontage.

worden.

13 november: familiale
Neem je beste keukenschort mee en denk al
Mimimimimi lekker genieten van een
maar hoe we zoveel mogelijk soep gaan
herfstige zondag
verkopen.

16 oktober: halve (10 – 13u)
30 oktober wordt een van de belangrijkste
dagen in Giver geschiedenis.
Om ons hierop voor te bereiden en onze
naam als 18ers waar te maken zullen we
vandaag alles uit de kast halen. Info volgt
later voor attributen die jullie moeten
meenemen.

23 oktober: familiale
Uitslapen makkers
En allemaal gaan supporteren voor onze
zondagse sporters!

en al beetje studeren voor de examens he
studentjes

18 – 20 november: takweekend
En dan is het nu tijd voor het belangrijkste
weekend van het semesterrrrrrr…
TAKWEEKEND!!!!
Het thema van ons takweekend is WK
VOETBAL
Jullie zullen op voorhand opgedeeld worden
in teams om een land in voor te bereiden.
Zorg dat jullie klaar zijn voor dopingtesten,
lastige scheidsrechters en een stevige portie
supporters gezangen
Info volgt in de weekend brief

27 november: halve (10 – 13u)
Wie had er altijd al eens in een rechtbank
willen zitten? Wie ziet er zijn toekomst in de
rechterlijke wereld?
Vandaag komen we het allemaal te weten!

Wawawiwa dat was het dan voor nu. Hopelijk
vinden jullie ons nog leuk als we hier zijn
geraakt en zien we jullie snel terug!
Groetjes!

Midas

Toke

Laura

Dag

Kapoenenleiding
kapoenenleding@18bp.be
Rekeningnr:BE25 0688 9980 6682

Zep Heylen (Toto)
+324/90 64 45 76
zep@18bp.be
Robbe Mensch (Asjra)
+324/68 28 34 80
robbe@18bp.be
Imke Reijniers (Xebo)
+324/89 75 01 29
imke@18bp.be
Yosse Claesen (Apodemus)
+324/89 26 46 16
yosse@18bp.be

Welpenleiding
welpenleiding@18bp.be
Rekeningnr:BE14 0688 9980 6783

Jojoleiding
jojoleiding@18bp.be
Rekeningnr:BE03 0688 9980 6884

Anna Van Mierlo (Shikai)
+324/70 84 12 88
anna@18bp.be

Stine Demuys
+324/99 18 19 60
stine@18bp.be

Adam Van Haver (Phao)
+324/84 42 26 37
adam@18bp.be

Sami Bagh
+324/72 04 84 82
sami@18bp.be

Lies Mensch (Bagheera)
+324/ 68 19 26 57
lies@18bp.be

Jente Reijniers
+324/ 85 21 02 43
jente@18bp.be

Stan Cornil (Flaps)
+324/87 14 38 08
stan@18bp.be

Hanna Mensch
+324/ 68 30 29 74
hanna@18bp.be

Tuur Moerkerke (Tha)
+324/56 17 38 65
tuur@18bp.be

Giverleiding
giverleiding@18bp.be
Rekeningnr:
BE89 0688 9980 6581
Toke Sluyts
+324/68 15 29 75
Toke@18bp.be

Dag Vandermaesen
+324/87 22 47 17
dag@18bp.be

Laura Eshak
+324/87 61 86 90
laura@18bp.be

Midas Roegiers
+324/83 24 88 86
midas@18bp.be

Ouderploeg – ouderploeg@18bp.be

Materiaalmeesters
Arno Van Weert
Tjenne Covens
Stine Demuys
Dag Vandermaesen

Els en Johan Robyns
03/236 29 30
Annelies Henderieckx
0497/10 61 55

Verhuur lokalen - verhuur@18bp.be
Lies Mensch
Uniformenbank – uniformenbank@18bp.be
Annick Van Goethem:
Caroline Pelckmans:

04/99 93 34 04
04/77 64 39 82
04/97 16 44 98

Kathleen Hoefnagels:

Webmaster – webmaster@bp.be
Tjenne Covens
Redactie Schakeltje – redactie@18bp.be
Toke Sluyts

Groepsleiding – groepsleiding@18bp.be
Lies Mensch
Tjenne Covens
Dag Vandermaesen

Luc en Ilse Nagels
03/272 22 30
Gert Demuys
03/236 23 49
Toon en Lies Van Mierlo
03/216 09 04

