SCOUTS EN GIDSEN SINT-KRISTOFFEL AALST

www.kroffel.be
info@kroffel.be
Wout: 0473511492
Arthur: 0479240580

Woordje van de groepsleiding

Verhuis naar de Kapellekensbaan

Liefste Kroffelezen,

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar in februari is het zo ver… WIJ VERHUIZEN NAAR SCHOTTE!

Eerst en vooral, wensen we iedereen een zeer gelukkig 2018! Hopelijk
hebben jullie er evenveel zin in als ons. Onze grootste wens is alvast
om jullie een super scoutsjaar te bezorgen, met als hoogtepunt ons
jaarlijkse zomerkamp.

Sinds de jaren ’50 verbleef onze scouts op de Capucienen. Toen we in 2012 het nieuws vernamen dat onze lokalen werden afgebroken, besloot een team van oud-(groeps)
leiding de handen in elkaar te slaan om nieuw en permanent onderdak te zoeken voor Sint-Kristoffel: vzw Kroffel was geboren.

Het zomerkamp gaat dit jaar door van 8 tot 15 juli voor de kleine en 8
tot 18 juli voor de grote takken. Meer info hierover volgt ongetwijfeld
nog met een megacool kampboekje.
Het jaar 2018 staat voor onze scouts volledig in thema van de verhuis
naar onze nieuwe lokalen op Schotte. Ons 86ste levensjaar zal
ongetwijfeld een mijlpaal zijn in de geschiedenisboeken van Kroffel!
Na veel bloed, zweet en sympathieke vrijwilligers kunnen we eindelijk
onze nieuwe lokalen betreden (zie kader rechts). Op 25 februari houden
we een symbolische verhuis waar de ouders welkom zijn op Schotte
vanaf 16u30.
Niet te vergeten: naast het zomerkamp hebben we dit jaar ook onze
winterkampen. Deze gaan door van 2-4 maart voor de kleine takken in
Ruisbroek (Puurs), en van 16-18 maart voor de grote takken in Wieze.
Deze zijn al zeker een voorproevertje van wat jullie op het groot kamp
zullen meemaken.
Tot slot zetten we de Kroffelouders in de verf. Bedankt om ons overal
waar nodig is te helpen. Door bijvoorbeeld het organiseren van Kroffel
speurt. De speurtocht in hartje Aalst waarvan de opbrengst ons vorig
jaar heel erg heeft geholpen. Dit jaar gaat Kroffel Speurt door op 11
maart. Iedereen is welkom op deze leuke zondagnamiddag!

Een eerste, tijdelijke oplossing werd gevonden onder de vleugels van de stad: we huurden enkele jaren onze huidige lokalen in de Pupillen en gingen ondertussen op zoek
naar een langetermijnsoplossing. Die oplossing werd heel ambitieus: onze VZW kocht het voormalige directeursgebouw op de site Schotte en vatte het plan op om dit te
renoveren tot een jeugdverblijf van de hoogste klasse. Groepen tot 55 personen, inclusief rolstoelgebruikers, zullen kunnen genieten van de uitstekende ligging tussen het
groen en toch dicht bij de stad.
Op de eerste verdieping krijgen we als scouts een hele ruimte voor ons alleen. Op het Kerstfeestje van vorig jaar (uhum, 2016,
twee jaar geleden dus) konden de gasten en ouders zelfs hun eigen plan maken van hoe de lokalen er uit zouden zien! (Sorry,
papa’s, het HD projectiescherm en het kookeiland zijn niet meteen gelukt). Naast onze vaste stek, inclusief kitchenette en
sanitair, zijn er ook heel wat lokalen van het jeugdverblijf die we op zondag kunnen gebruiken.
6 jaar na de aanvang van dit project is het eindelijk zo ver: het gebouw is volledig gerenoveerd en klaar om de eerste
groepen te ontvangen. De leiding is volop bezig met de voorbereidingen om ons materiaal te verhuizen en onze
nieuwe vaste stek gezellig in te richten. Op 25 februari vindt onze eerste vergadering er plaats. We spreken
om 14u af op de Pupillen en stappen samen met de leden naar onze nieuwe lokalen. Onderweg maken
we met heel de groep het stadspark onveilig, dat op een steenworp van Schotte ligt. Om 16u30 ontvangen
we de ouders voor een rondleiding en een drink in onze nieuwe lokalen (Kapellekensbaan 14).
Een maandje eerder, op 28 januari, vindt de officiële opening van het jeugdverblijf plaats. Ook daar zijn
jullie allen van harte welkom: de vzw en de leiding zal er jullie apetrots ontvangen! Inschrijven is verplicht.
De activiteiten vinden plaats tussen 10u en 15u. het volledige programma en inschrijvingsformulier vind je
op http://jvcschotte.be/opening. Voor de leden is er die dag gewoon vergadering.

UniformUniform
Ons uniform bestaat uit een beige hemd, groene rok
of (liefst korte) broek en een rood-paarse das. Het
dragen van een uniform is verplicht vanaf de wouters,
voor kapoenen volstaat de das. Wouters kunnen een
groene welpenpet dragen maar dat is niet verplicht.
Hier zie je hoe je uniform er uit hoort te zien:

De leiding staat helemaal klaar om van dit scoutsjaar een onvergetelijk
jaar te maken.
Stevige linker,
Bordeauxrode Toegewijde Steenloper & Dynamische Agame

Lidgeld
Leden die pas in het tweede semester instappen, betalen € 28
lidgeld in plaats van € 55. Gezinnen met meerdere kinderen
betalen in het tweede semester vanaf het tweede kind € 18. Een
gezin met drie kinderen betaalt dus € 28 + € 18 + € 18 = € 64.
Meer info op www.kroffel.be/werking.
Nieuwe leden vragen we zo snel mogelijk met vermelding van naam
en tak van het kind het gepaste bedrag over te schrijven op het
rekeningnummer BE27 3631 4254 4873.

1.
2.

6.
7.
8.

Takteken
Groepslintje Scouts en Gidsen
St-Kristoffel Aalst (O2301G)
3.
Jaarkenteken (dit jaar: Allemaal Abnormaal)
4.
Groepsdas paars-rood
5.
Schild Oost-Vlaanderen
Welpenpetje voor de welpen					
Internationaal kenteken van scouts (jongens - paars) of gidsen (meisjes - blauw)
De Belgische vlag

9.

Belofteteken

HOPPER WINKEL AALST
Adres Kapellekensbaan 14 te Aalst
Telefoon 053 71 19 79
E-mail winkel.aalst@hopper.be
Openingsuren • woensdag tot vrijdag van 14u tot 18u
• zaterdag 10:00-12:00 en 12:30-18:00
• Open op
deze nieuwe locatie
va n a f
vrijdag 19 januari
Meer info op http://www.hopper.be/winkel

Je kan je uniform inclusief kentekens bijna volledig kopen bij de vernieuwde Hopper winkel in ons gebouw op Schotte (zie kader).
Je das en groepslintje kan je bij ons kopen voor respectievelijk € 10 en € 1. Het jaarkenteken krijg je in het begin van het jaar van de leiding.
We beseffen dat de aanschaf van een uniform een dure aangelegenheid is. Daarom verzorgen de Kroffelouders een tweedehandsverkoop van uniformen. Heb jij nog stuks liggen die
je niet gebruikt, bezorg je die ons dan aub? Je kan er iemand anders een groot plezier mee doen! Zoek je zelf nog kledij, spreek de leiding dan gerust aan op de vergadering.

KRISKRAS KAPOENEN VOORJAAR 2018
Naam

E-mailadres

GSM

Adres

Totem

Nele Rombout
Emile Houvenaghel

nele@kroffel.be
emile@kroffel.be

0474 47 31 88
0499 58 55 58

G. De Schepperstraat 38, 9320 Erembodegem Zachtaardige Nyala
Duinaartweg 12, 9320 Erembodegem
Waardige Anhinga

Dag allerliefste kapoentjes!

Myra Galliot Fabré

myra@kroffel.be

0476 09 11 35

Bert Van Hoorickstraat 10/E, 9300 Aalst

Sneeuwstormvogel

Een prachtig nieuw jaar en prachtige nieuwe lokalen! Nu gaan we NOG leuker spelletjes
kunnen spelen en NOG meer kunnen ravotten! Wij kijken er al naar uit want we missen
onze kleine bengels!!!

Wout De Baere

wout@kroffel.be

0473 51 14 92

Merestraat 64, 9300 Aalst

Bordeauxrode Toegewijde Steenloper

Arthur Buekens

arthur@kroffel.be

0479 24 05 80

Leo de Béthunelaan 80, 9300 Aalst

Okergele Dynamische Agame

LEIDING

GROEPS-

Stevige scoutslinker!
Enthousiaste Secretarisvogel, Levensgenietende Slaapmuis, Bewogen Bosmus, Zachtaardige Nyala, Waardige Anhinga en Sneeuwstormvogel

LEIDING

0470 98 49 73 Merestraat 64, 9300 Aalst
0478 91 59 63 Afspanningsstraat 2, 9300 Aalst
0472 63 49 19 Restert 35, 9320 Nieuwerkerken

TAK-

Jade De Baere
jade@kroffel.be
Fré Bombay
fre@kroffel.be
Mike Van der Meersche mike@kroffel.be

Enthousiaste Secretarisvogel
Levensgenietende Slaapmuis
Bewogen Bosmus

Zie je hier een uitroepteken staan, dan gaat de activiteit niet door op zondag van 2-5 (of voor januari: op een bijzonder locatie). Bij € breng je een centje mee. En bij een :-( is er helaas geen vergadering!
21 jan

!

Kennen jullie het Heuvelpark al? Neen niemand kent dat! Ideaal voor de kapoenen om te gaan ontdekken. Afspraak aan het Heuvelpark (Kloosterweg 55 in Aalst) van 2 tot 5.

28 jan

!

Ook vandaag hebben we nog steeds geen lokalen dus spreken we af aan de ingang van sportcomplex Schotte om 14 uur (Kapellekensbaan 14). Doe maar jullie vuilste kleertjes aan!
Kom ook gerust met mama en papa al om 10u voor de opening van het jeugdverblijf (inschrijven verplicht - zie vooraan deze kriskras)!

4 feb

: -(

Jammer genoeg geen vergadering vandaag! Binnenkort zijn we er terug!

11 feb

<:o(

Vandaag is het Oilsjt carnaval en is het dus geen vergadering. Enkele leiders van jullie lopen vandaag in de stoet, dus kom zeker een kijkje nemen!

18 feb

€

Hebben jullie carnaval goed gevierd? Wij alleszins wel en gelukkig staat speciaal voor ons de kermis er nog! Wie van jullie durft er in de Wild Wouse?? Gelieve allemaal 10 euro mee te brengen vandaag. Afspraak om 14u op de Graanmarkt.

25 feb
2-4 maa

Doe je stapschoenen maar aan want vandaag gaan we allemaal samen van de Pupillen naar Schotte stappen. Ouders zijn welkom op Schotte vanaf 16.30u voor een drankje en een rondleiding in onze nieuwe gebouwen.
€!

JOEPIEEE, ’t is kapoenenweekend! Dit weekend zijn wij een heel weekend bij elkaar om eens te proeven hoe het is om op kamp te gaan met de scouts. Jullie mogen je allemaal verkleden als een gek dier want het wordt een echte beestenboel! Verdere info volgt.

11 maa

Hopelijk zitten jullie neuzen niet verstopt want vandaag hebben we goede speurneuzen nodig voor de grote kroffelspeurtocht. Vergeet zeker jullie wandelschoenen niet zodat we zonder problemen als eerste over de finish lopen! Verdere info volgt.

18 maa

Hopelijk kennen jullie allemaal jullie weg in ’t stad want vandaag gaan we een stadsspel spelen.

25 maa

Mmmh, vandaag gaan we smullen want het is kookvergadering!! Wat we gaan maken is natuurlijk nog een grote verrassing maar wij kunnen jullie verzekeren dat het suuuuuperlekker gaat zijn! Wie een koksmuts heeft mag die vandaag altijd opzetten. Natuurlijk
mogen jullie dit na de vergadering lekker opeten ;-)

1apr

Vandaag mogen jullie 3 uur lang de leiding masseren! WOEHOEEEEEEW!!! Neeneenee mopje natuurlijk want vandaag is het 1 april! Dé dag om alle mensen beet te nemen.
Wij hebben er alvast zin in! Wie thuis hilarische moppenboekjes liggen heeft, deze zijn vandaag zeker welkom!

7 april

!

Vandaag verkoopt de leiding vlaaien op de markt. Wie zin heeft in een lekker vlaaitje kom gerust eens af! Info volgt.

8 april

Wat doen echt scouts? Het bos onveilig maken! Doe jullie stapschoenen maar aan en vuile kleren want de mama’s en papa’s gaan een wasje moeten doen na deze vergadering!

15 apr

Oh nee! Er is ingebroken in de kapoenenlokalen. Wie heeft dat gedaan? Dat gaan we vandaag uitzoeken, haal allemaal jullie vergrootglas maar boven want vandaag spelen we Cluedo!

21 apr

!

Vandaag is het de grote Kapoenen- en Wouterdag! Verdere informatie volgt.

22 april

Hebben jullie je ooit al eens afgevraagd hoe het zou zijn om gezelschapspelletjes in het levensecht te spelen? Kom dan zeker naar de vergadering! We gaan vandaag ook nog een verrassing maken voor de ouders. Na de vergadering verkopen we deze om ons
zomerkamp wat te sponsoren. Dus wie zin heeft, blijf na de vergadering gerust nog wat plakken!

29 april

Vandaag is het een speciale vergadering jullie mogen namelijk allemaal in pyjama komen, dus kies zeker jullie coolste pyjama uit zodat jullie kunnen chillen in onze zelfgemaakte cinema.

6 mei

Wie maakt er zich hier graag vuil? Ik weet alvast dat ons Leonie super blij zal zijn met deze vergadering! Trek je vuilste kleren aan om naar de scouts te komen vandaag want we gaan het grote vuile spel spelen.

9 mei

Vanavond is het zover! Kroffel’s grote balkanfuif! Alle ouders kunnen iets komen drinken op onze receptie en iedereen is natuurlijk ook welkom op de fuif zelf. Verder info volgt

13 mei
18 mei

:-(
!

Vanaf 20
mei
8- 15 juli

Vandaag is het spijtig genoeg geen vergadering.
Eentje voor mama en papa: Kroffel Rockt! Oud-scouts van elke generatie hebben de handen in elkaar geslagen voor een heus festival! Start om 20u, optredens van Kroffelezen aangevuld met het trommelkorps en DJ Arnage. Meer info op fb.com/JVCSchotte.
Dit allerliefste kapoentjes, is de allerlaatste vergadering van het jaar voor ons grote zomerkamp!!! Hoe het daar allemaal aan toe zal gaan en wat we daar allemaal gaan doen is iets dat je op deze vergadering te weten zal komen! Wie kan het avondlied al zingen?
Wie heeft er al eens een kampvuur gezien?

!

Het is zover!!! Ons grote zomerkamp! We hopen dat iedereen er veel zin in heeft want de leiding kan al niet wachten. Verdere informatie volgt.

KRISKRAS WELPEN VOORJAAR 2018

Welpen, tot binnenkort!
Stevige scoutslinker,
Arne		
Banaanmeneer
Ineke		
Felle Fodi
Mathias
Ondernemende Kaketoe

LEIDING
-LEIDING

GROEPS

We gaan er weer eens invliegen! De leiding wenst jullie
voor 2018 het allerbeste, alle lekkerste en leukste dingen
op de hele wereld! Want wij, wij hebben er alvast enorm
veel zin in. Nieuwigheidje dit jaar: de vergaderingen met
de kabouters vallen weg, het zullen dus vergaderingen
zijn met enkel jongens (en Ineke)! Om ons van de andere
groepen te onderscheiden, moeten jullie natuurlijk een
welpenpetje dragen. Zo weet iedereen dat jij bij de coolste
en stoerste tak van de scouts zit. Zijn jullie er klaar voor?
Lees dan snel even mee en ontdek welke zotte activiteiten
we hebben uitgedokterd voor jullie!

TAK-

WAT DOEN ECHTE WELPEN??? GRRRRRRR!!!

GSM
0498 51 33 33

Adres

Totem

Koolstraat 139, 9300 Aalst

Felle Fodi

Hyacinthenstraat 24, 9300 Aalst

Ondernemende kaketoe

Naam
Ineke Rombout

E-mailadres
ineke@kroffel.be

Mathias Hauweart

mathias@kroffel.be 0494 81 12 30

Arne Van Horen

arne@kroffel.be

0471 87 32 35 Brantegemstraat 5 , 9450 Haaltert

/

Wout De Baere

wout@kroffel.be

0473 51 14 92

Merestraat 64, 9300 Aalst

Arthur Buekens

arthur@kroffel.be

0479 24 05 80

Leo De Béthunelaan 80, 9300 Aalst

Bordeauxrode Toegewijde
Steenloper
Okergele Dynamische Agame

Zie je hier een uitroepteken staan, dan gaat de activiteit niet door op zondag van 2-5 (of voor januari: op een bijzonder locatie). Bij € breng je een centje mee. En bij een :-( is er helaas geen vergadering!
21 jan

!

Welkom dames en heren, op de nieuwe aflevering van S.O.S. Welp. De leiding heeft een groot probleem, ze kunnen niet koken… Wie helpt ons uit de nood? Wie heeft zin om eens lekker te koken voor ons (en voor jezelf)? We spreken af in Grote Leider Arne zijn huis,
Diepestraat 36, in Aalst, tussen 11 en 14 uur. De welp met de origineelste schort, krijgt een verrassing!

28 jan

!

Barbievergadering! Kom allemaal met roze kleren naar Schotte! Afspraak om 14u. Kom ook gerust met mama en papa al om 10u voor de opening van het jeugdverblijf (inschrijven verplicht - zie vooraan deze kriskras)!

4 feb

!

Hopelijk zijn jullie goed getraind, want vandaag gaan we eens goed sporten. Zwemvergadering! Verdere info volgt… Geld meenemen is niet nodig!

11 feb

<:o(

Slingers, toeters, kilo’s confetti en beestige kostuums. Deze zondag hebben jullie het waarschijnlijk toch te druk met naar de stoet te kijken, geen vergadering dus want het is namelijk eindelijk zover, CARNAVAL!

18 feb

SMAABOLLEN, LEKKERE SMAABOLLEN! Denk jij ook wat wij denken? Vandaag gaan wij de foor onveilig maken. Wie durft in de X-Treme gaan? Wie blijft liever veilig met de voetjes op de grond aan het schietkraam? We spreken op de normale uren af, op de
Graanmarkt. Neem 10 euro mee.

25 feb

!

Vandaag gaan we eens kijken wie de échte die-hard welp is. Wie rap het noorden kwijt is, zal niet lang overleven… Tenzij je je medewelpen volledig vertrouwt! Wij gaan vandaag op enige echteeeeeuuuhh…. WELPENORIËNTATIETOCHT! We spreken af om 10u in
Haaltert, Brantegemstraat 5, met warme kleren en stevige stapschoenen. Neem een rugzak mee met een lunchpakket en wat drinken. Jullie ouders mogen jullie komen ophalen op onze nieuwe lokalen, Schotte, op de Kapellekensbaan tegen 16u30. Alle ouders zijn
welkom, want we gaan onze nieuwe lokalen inhuldigen met een kleine tentoonstelling en een receptie. Neem allemaal zeker jullie welpenpetje mee!

2-4 maa

!

Het is weer eens tijd voor ons jaarlijks winterweekend. We spreken vrijdagavond af en jullie ouders mogen jullie komen ophalen op zondag om 14u. Meer info en het kampboekje volgt!

11 maa
17 maa

Wees allen paraat, want vandaag is het niet de leiding die jullie activiteit voorziet, maar de ouderraad. Wij doen mee aan de tweede editie van Kroffel Speurt! Het zal weer heel leuk worden, zoals vorig jaar.
!

De leiding verkoopt vlaaien in en rond Aalst! We zijn o.a. te vinden op de Grote Markt en het Keizersplein. Voorbestellen kan, check daarvoor onze website! Morgen staat er een leuke vergadering op de planning.

18 maa

Een echte welp is niet enkel wild wanneer hij wild moet zijn, maar ook rustig wanneer hij rustig moet zijn. Een welp die geen kaartspelen kent, is geen echte welp. Een welp die vandaag niet komt, die mist de enige echte kaartvergadering.

25 maa

Aangezien onze scouts sinds kort nieuwe lokalen heeft, is het eens hoog tijd de omgeving te verkennen. Trek je laarzen aan, want we gaan op tocht door de moerassen van den Osbroek.

31maa-15
apr

:-(

PAASVAKANTIE! Ga maar lekker veel eitjes zoeken, en neem ze maar mee voor de leiding op onze volgende vergadering, miam miam.

21 april

!

Deze zaterdag zijn jullie de hele dag welkom om nieuwe vrienden te maken op WOUTERDAG! Meer info volgt…

29 april

Jantje’s vader zit te wachten tot Jantje thuis komt. En Jantje komt niet thuis. Dus gaat zijn vader maar eens kijken waar zoonlief blijft. Bij de school van Jantje treft hij hem aan. “Jantje,” vraagt hij, “waarom kom je niet naar huis?” Jantje antwoordt: “Nou, we hebben
net bij aardrijkskunde geleerd dat de aarde draait. Ik zit hier te wachten tot ons huis voorbij komt.” WAHAHAHAHAHA! Voor meer ronde en draaiende dingen, kom je best naar de scouts!

6 mei

Omdat het woensdag 9 mei de enige echte Balkanfuif is van Kroffel, maar jullie nog iets te jong zijn om daar naartoe te gaan, organiseren wij vandaag voor jullie een dik feestje! Zin om los te gaan? 3,2,1… GO!

9 mei

!

13 mei

Tijd voor onze jaarlijkse Balkanfuif. Neem jullie ouders mee naar de eindejaarsreceptie voor de fuif, in het SULBB.
Vandaag gaan we eens goed gaan sporten in het park. Baseball? Voetbal? Of liever Zwerkbal? Of toch Karate? Komaf, kom af.

18 mei

!

Eentje voor mama en papa: Kroffel Rockt! Oud-scouts van elke generatie hebben de handen in elkaar geslagen voor een heus festival! Start om 20u, optredens van Kroffelezen aangevuld met het trommelkorps en DJ Arnage. Meer info op fb.com/JVCSchotte.

20 mei

!

Daguitstap. Hoor je de schuimende golven al? Voel jij je ook aangetrokken tot de woeste en stormachtige golven van de zee? Vandaag gaan we met de trein naar Oostende, tsjoeke tsjoeke tuut, want daar woont Alexander zijn hartediefje, tsjoeke tsjoeke tuut, pif poef
paf! Wat neem je mee? Lunchpakket! Waar en wanneer spreken we af? Om 8u aan het station van Aalst, kom op tijd! We zijn terug rond 18u

27 mei

Klik klik klik, het is de laatste vergadering van het jaar. Daarom gaan we dit vereeuwigen met heel mooie foto’s. Welkom op onze fotovergadering! Poets je tanden maar alvast, en steek je haar goed met 5 ton gel, want vandaag gaan jullie zich gedragen als echte paparazzi’s.

8- 15 juli

ZOMERKAMP!!! Verdere info volgt natuurlijk nog…

KRISKRAS KABOUTERS VOORJAAR 2018
E-mailadres

GSM

Adres

Het jaar 2018 is aangebroken, eerst en vooral
wensen we jullie een gelukkig nieuwjaar en een jaar
vol scoutsplezier! Hier hebben weer een kriskras vol
knotsgekke en memorabele activiteiten. Niet alleen
verhuizen we bijna naar Schotte, ook is het winterweekend en zomerkamp al in zicht! We moeten
toegeven dat we jullie gemist hebben en we zijn
zoooooo blij om jullie weer terug te zien.

Joke Verhulst

joke@kroffel.be

0471 88 64 87

De Visscherestraat 12, 9300 Aalst

Totem
Harmonieuze Stokstaart

Hanne Van Poelvoorde hanne@kroffel.be

0472 28 97 99

Leo De Béthunelaan 41, 9300 Aalst

Waanzinnige Halsbandarassari

Wout De Baere

wout@kroffel.be

0473 51 14 92 Merestraat 64, 9300 Aalst

Bordeauxrode Toegewijde Steenloper

Arthur Buekens

arthur@kroffel.be

0479 24 05 80

Okergele Dynamische Agame

GROEPS

-LEIDING LEIDING

Naam
TAK-

Lieve kaboutertjes,

Leo De Béthunelaan 80, 9300 Aalst

Stevige scoutslinker,
Waanzinnige Halsbandarasari,
Harmonieuze Stokstaart
en Toegewijde Steenloper
Zie je hier een uitroepteken staan, dan gaat de activiteit niet door op zondag van 2-5 (of voor januari: op een bijzonder locatie). Bij € breng je een centje mee. En bij een :-( is er helaas geen vergadering!
14 jan

Vandaag spreken we af op de Graanmarkt in plaats van op de pupillen. Graag iedereen aanwezig om 2uur op de graanmarkt. Doe kleren aan die vuil mogen worden.

21 jan

!

Ook vandaag zitten we met een locatie probleem, daarom spreken we af in het park. Gelieve alle kabouters af te zette aan de Osbroek. Wij wachten jullie op aan de ingang van het park aan de volleybalvelden (parking osbroek).

28 jan

!

Gezamenlijke vergadering met alle takken. We zien jullie op Schotte van 14 uur tot 17 uur, het wordt minstens tien keer zo leuk als twee weken geleden.
Kom ook gerust met mama en papa al om 10u voor de opening van het jeugdverblijf (inschrijven verplicht - zie vooraan deze kriskras)!

4 feb

!

Jeeeeeej, we gaan gaan zwemmen! Vergeet je zwemgerief niet zoals: badpak, zwembril, badmuts, neusknijper, oordoppen, zwemvliezen, snorkels, duikpak, waterschoenen, reddingsvest, bandjes, duikfles, zwemboot, harpoen,
duikplank, zwembuis, mooie zwemleerkracht voor de leiding, Dory als ze zichzelf niet vergeet, onderwatercamera, duikboot en het allerbelangrijkste een goed humeur!

11 feb

<:o(

Dit weekend is het carnaval, ga zeker eens kijken naar de stoet want misschien spot je de leiding wel! Dus jammer genoeg vandaag geen vergadering.

18 feb

Ola pola, vandaag gaan we naar de kermis. Trek allemaal jullie mooiste verkleedgerief aan want er worden prijzen uitgedeeld. De leiding zal alvast megafantastisch verkleed zijn. Breng allemaal 10 euro mee! Afspraak op de Graanmarkt.

25 feb

!

Vandaag is het grote moment aangebroken! We verhuizen naar Schotte en we hebben er ongelofelijk veel zin in! Maar zonder onze kaboutertjes zou het niet zo leuk zijn dus verwachten we jullie om 14 uur in perfect uniform. De
ouders zijn welkom vanaf 16.30u aan onze nieuwe lokalen, voor een drankje en een tour in ons nieuw onderkomen (Kapellekensbaan 14, Aalst). Vanaf dan zullen al onze vergaderingen steeds daar doorgaan.

2-4 maa

€!

Yes joepie de poepie, eindelijk! Het is zover! WINTERWEEKEND! Olé Ole pistolé! Kom allemaal mee! Hou je maar vast aan de takken van de bomen, want het belooft een pittig en adembenemend weekend te worden :-)

11 maa

Vandaag organiseert de ouderraad een wandelzoektocht. “Wat is dat nu?” Wel daarvoor moet je gewoon naar de Pupillen komen van 14 uur tot 17 uur.

18 maa

Lieve knorries, vandaag doen we het grote bosspel. We weten dat jullie allemaal verschrikkelijk graag in het bos ravotten en protten. Doe alvast kleren aan die heeeeeeeel vuil maar echt heeeeeel vuil mogen worden. Bereid alvast
jullie ouders voor op een vuile boskabouter!

25 maa

We gaan naar het park en we spelen het grote paintball spel. Niet gevreesd we gaan niet echt paintballen maar een variant hierop. Plezier gegarandeerd! We verwachten jullie van 14 uur tot 17 uur op Schotte.

1 april

Vandaag gaan we weer op schok met onze rok. Van 14 uur tot 17 uur op de lokalen!

7 april

!

Volgens jaarlijkse traditie verkoopt de leiding vlaaien, dus vandaag geen vergadering. Ouuhn jammer :-( Je kan ons wel altijd komen bezoeken op de markt.

13-15 apr

:-(

Vandaag geen vergadering want het is vakantie, en we gunnen jullie ook eens een weekje zonder ons! Pas maar op of ik eet u op!

21 apr

!

Waauw! Vandaag is het wouter- en kapoenendag dus in plaats van zondag is het zaterdag vergadering. We gaan samen met alle andere kindjes van alle andere scoutsgroepen deze speciale dag vieren. Kom jij ook?

29 april
5 mei

Jaaaaaaa, knutselen! We gaan vandaag lekker gezellig leren origami vouwen, schilderen en boetseren. Amai wij hebben er nu al zin in! Tot dan! Van 14 uur tot 17 uur op de lokalen.
!

Deze ZATERDAG gaan we koken!! Dus we verwachten jullie om 10 uur op de lokalen. Neem alvast je schort, kookkunsten en 3 euro mee. Jullie ouders mogen uiteraard eens komen proeven van jullie kookkunsten. Ze worden
verwacht om half 1 met gamel en bestek! Dan gaan lekker gezellig samen kunnen eten

9 mei

Vandaag is het de enige echte balkanfuif en eindejaarsreceptie van onze scouts. Dus daarom is het 13 mei geen vergadering omdat de leiding moet opkuisen en daarna veel uitrusten!

13 mei
18 mei

:-(
!

20 mei
8-15 juli

Eentje voor mama en papa: Kroffel Rockt! Oud-scouts van elke generatie hebben de handen in elkaar geslagen voor een heus festival! Start om 20u, optredens van Kroffelezen aangevuld met het trommelkorps en DJ Arnage. Meer info op fb.com/JVCSchotte.

!
!

Vandaag met pijn in ons hart geen vergadering tot volgende week.
Neem keiveeel popcorn en frisdrank mee want het is de enige echte kabouter PYJAMAPARTY! Kom allemaal in je mooiste pyama naar de lokalen van 18 uur tot 21 uur. We gaan fillms kijken en nog veel meer, gewoon komen! (PS:
Wie geen pyjama aanheeft mag niet binnen, mouhahaha). Dit is ook een klein feest om te vieren wat voor een fantastisch jaar we met jullie al hebben beleefd.
JAAAAAAAAAA, het is eindelijk vakantie, en daar zijn wij heel blij om. Maar we zijn vooral blij omdat we met jullie op zomerkamp kunnen gaan. Jaja, ZOMERKAMP! Het kamp van je leven, gewoon komen is de boodschap!

LEIDING
LEIDING
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TAK-

KRISKRAS JONGGIVERS VOORJAAR 2018
Naam

E-mailadres

GSM

Adres

Bram Verhulst

bram@kroffel.be

0471 09 46 46

De Visscherestraat 12, 9300 Aalst

Lisse Van Assche

lisse@kroffel.be

0474 65 82 01

Désiré De Wolfstraat 12, 9300 Aalst

Arthur Buekens

arthur@kroffel.be

0479 24 05 80 Leo De Béthunelaan 80, 9300 Aalst

Okergele Dynamische Agame

Wout De Baere

wout@kroffel.be

0473 51 14 92

Bordeauxrode
Steenloper

Merestraat 64, 9300 Aalst

Totem
Karamelgoude Grenzeloze
Spreeuw
/

Toegewijde

Dag beste Jonggivers allertijden
Het is al een spetterend jaar geweest. We zijn helemaal klaar voor deel 2! Er staan nog 2 weekends en een topkamp te wachten, en hiertussen de wekelijkse vergaderingen natuurlijk! Het spijt ons wel dat er de eerste twee maanden niet veel vergaderingen zijn, dat is omdat onze examens, de lesvrije week en
Carnaval vlak achter elkaar vallen. Jullie weten wel dat we er nadien drie keer zo hard invliegen.
PS: Dit ene zinnetje gaan jullie nooit meer vergeten: ‘Bram en Arthur zijn de beste leiders OOIT’. #Kerstfeestje
PPS: Misschien Lisse ook een beetje
Zie je hier een uitroepteken staan, dan gaat de activiteit niet door op zondag van 2-5 (of voor januari: op een bijzonder locatie). Bij € breng je een centje mee. En bij een :-( is er helaas geen vergadering!
14 jan

19 jan

Jullie hebben misschien net vakantie gehad en eens goed op de schoot van de kerstman gezeten, maar wij zitten al even achter de boeken. En dit zal zo nog even duren. Vandaag is het groepsvergadering en jullie geliefde leiding
zal hier jammer genoeg niet bij zijn. Maar treur niet, zo leren jullie de andere leiding ook eens kennen :-) We mogen geen vergaderingen meer houden op de Pupillen omdat het kerstfeestje een knaller van formaat was! Daarom
spreken we af op de Graanmarkt.
!

Het is vrijdag. En we weten dat jullie nog geen liefjes hebben en dus ook niet op filmdate zijn. Maar zorgen moet je je niet maken, wij zorgen voor een heerlijke film en jullie dan voor de date? Of nee, nemen jullie maar lekker veel
snacks en frisdrank mee voor tijdens de film!! We maken er een gezellige movie-night van!! In pyjama komen is pluspunten! Spijtig genoeg is het nog te vroeg voor de film in Schotte te kijken maar ook al te laat om het nog op de
pupillen te doen. Daarom spreken we af bij onze goede vrienden, Scouts Alowis! Kom van 18u tot 21u naar de Schendelbeekhofstraat 36 9300 Aalst

28 jan
4 feb

We weten het wel hoor, jullie zien de andere leiding al veel liever dan ons. Tis goed!! We komen nimeer!! Nemna! We hebben voor jullie speciaal een groepsvergadering voorzien met de andere leiding. Wij zullen dan maar een beetje
wenen boven onze boeken!! Zeker komen van 2 tot 5! Kom ook gerust met mama en papa al om 10u voor de opening van het jeugdverblijf (inschrijven verplicht - zie vooraan deze kriskras)!
:-(

Loopt een 0 over straat, komt ie een 8 tegen: “Zeg, zit je riem niet een beetje te strak?”
Het loopt in de wei, en helpt tegen menstruatie: Een tampony!!
Wat vonden jullie van deze mopjes? En ahja, bijna vergeten. Vandaag is er geen vergadering omdat jullie lieftallige leiding nog steeds de wondere wereld van de fysica ontdekt. Pha! Nee, het lesvrije week voor ons HAHA!! We zijn
dus naar de bergen om de witte landschappen te beskieën. Veel plezier op school maandag!!! xxx

11 feb

<:o( Tis Oilsjt carnaval!!! Weir geiven giejn vergeerink vandaug. Komtj allemool zieng nor de stoet, de loidingk zal der oeik rondloepen, ten kinne we makander toch is zieng eiihn. Kortom geen vergadering vandaag.

18 feb

€

25 feb

!

Vandaag gaan we zotte toeren uithalen op de kermis. Hou jullie maar al klaar om de wildste eendjes te vangen en de schattigste paarden te temmen in de draaimolen! Afspraak om 14u op de Graanmarkt met 10 euro!
Vandaag maken we de letterlijke overstap naar onze nieuwe lokalen. We spreken af op de pupillen, en jullie ouders mogen jullie komen halen op Schotte. Ze zijn ook om 16u30 al welkom om zelf een kijkje te nemen in onze lokalen
met een drankje om het feestelijk gebeuren te vieren.

4 maa

Nu dat we eindelijk verhuisd zijn naar een prachtige locatie, moet er meer zorg gedragen worden voor het materiaal. Trek jullie verfhandschoenen maar aan want we gaan de sjorbalken een likje verf en een mooi kleurtje geven!!
Nadien richten we ons brand nieuwe jonggiverlokaal in!! Alle versiering is welkom!

11 maa

Vandaag organiseert de ouderraad een wandelzoektocht die wij natuurlijk gaan winnen. Vergeet je speurneus niet en kom zeker op tijd om deze zoektocht helemaal op te lossen!

16-18maa

Hebben jullie nog eens zin in een weekendje uit met de leiding? Wij alvast wel! Alle info over dit weekend zullen jullie nog krijgen via het kampboekje dat we jullie zullen overhandigen. Wat we wel al kunnen zeggen is… *TROMMELGELUID*
dat het thema van dit weekend Eurosong for kids is! Hopelijk hebben jullie niet te veel plankenkoorts want de driekoppige jury van dit jaar zal heel kritisch zijn! Leer alvast je favoriete Eurosong for Kids liedje vanbuiten.

KRISKRAS JONGGIVERS VOORJAAR 2018
LEIDING
LEIDING

Ps: Dit ene zinnetje gaan jullie nooit meer vergeten: ‘Bram en Arthur zijn de
beste leiders OOIT’. #Kerstfeestje

GROEPS-

Het is al een spetterend jaar geweest. We zijn helemaal klaar voor deel 2! Er
staan nog 2 weekends en een topkamp te wachten, en hiertussen de wekelijkse vergaderingen natuurlijk! Het spijt ons wel dat er de eerste twee maanden
niet veel vergaderingen zijn, dat is omdat onze examens, de lesvrije week en
Carnaval vlak achter elkaar vallen. Jullie weten wel dat we er nadien drie keer
zo hard invliegen.

TAK-

Dag beste Jonggivers allertijden

Naam
Bram Verhulst

E-mailadres
bram@kroffel.be

GSM
0471 09 46 46

Adres
De Visscherestraat 12, 9300 Aalst

Totem
Caramelgoude Grenzeloze Spreeuw

Lisse Van Assche

lisse@kroffel.be

0474 65 82 01

Désiré De Wolfstraat 12, 9300 Aalst

/

Arthur Buekens

arthur@kroffel.be

0479 24 05 80 Leo De Béthunelaan 80, 9300 Aalst

Okergele Dynamische Agame

Wout De Baere

wout@kroffel.be

0473 51 14 92

Toegewijde Steenloper

Merestraat 64, 9300 Aalst

PPS: Misschien Lisse ook een beetje

Zie je hier een uitroepteken staan, dan gaat de activiteit niet door op zondag van 2-5. Bij een :-( is er helaas geen vergadering! Staat er een euroteken, dan verwachten we een extra cent.
25 maa

Vandaag is het eens tijd om sociaal te zijn, we hebben een vergadering voorbereid samen met een andere scouts, zeker komen!

1 apr

:-(

Vandaag mogen jullie paaseitjes rapen, speciaal daarvoor is er geen vergadering vandaag! Veel plezier met zoeken en smakelijk!

7 april

!

De leiding gaat vandaag heerlijke vlaaien verkopen in het stad. Zodat wij leuke dingen kunnen doen op kamp. Komen jullie er ook eentje kopen?

13-15 apr

€!

Het is weer van dat, we zijn klaar om te tonen aan het district dat wij de beste scouts zijn!! #KroffelRules We gaan namelijk op Duodagen ( een groepsweekend met alle jonggivers van Aalst en omstreken)! Verdere info volgt via
mail en een kampbrief.

22 april

We hopen dat jullie een zwemdiploma hebben, want vandaag sjorren we iets groots. Kom zeker en neem jullie zwempakjes/ extra onderbroek maar mee!

29 april

Oyy mate!! You ready for some highland games? Trek jullie kilt maar aan en oefen jullie Schots accent. Van balken gooien tot doedelzak spelen, we doen het allemaal. Zeker komen van 2 tot 5 op schotte!

6 mei

!

Fifa dirt!! We spreken af om 13u50 op Schotte, kom met de fiets want we gaan naar Moorsel fietsen en daar gaan we alle jeugdbewegingen afdrogen in moddervoetbal!

9 mei

Vanavond is het de Balkanfuif, waarop alle gipsy’s van de Balkanlanden zijn uitgenodigd. Jullie ouders mogen voor dit rustige feestje een glaasje of twee komen drinken op onze receptie.

13 mei
18 mei

:-(
!

Geen vergadering vandaag, de leiding moet belangrijke dingen bespreken met alle Scouts van de Denderstreek!
Eentje voor mama en papa: Kroffel Rockt! Oud-scouts van elke generatie hebben de handen in elkaar geslagen voor een heus festival! Start om 20u, optredens van Kroffelezen aangevuld met het trommelkorps en DJ Arnage. € 5 VVK. Meer info
op fb.com/JVCSchotte.

zat 19 mei !

Omdat vandaag Prins Harry en Meghan Markle trouwen gaan we dit vieren! Van 16u tot 19u op de Graanmarkt!

26 mei

!

Haal jullie beste pokerface naar boven want vandaag is het casinoavond, zaterdag van 19-22u. Feeling lucky? Scouts Kroffel!!

8-18 juli

!

Zoomerkamp! Jullie tiendaags zomerkamp valt van 8 tot 18 juli. Heel het jaar kijkt iedereen uit naar dit kamp, we gaan sjorren, zelf koken, tweedaagse stappen, aan het kampvuur zingen en nog veel meer! De beste vriendschappen
worden gemaakt op dit leerrijk kamp. Wij hebben er ongelofelijk veel zin in om van dit kamp, jullie beste kamp OOIT te maken!
Stevige Scoutslinker
Lisse, Bram en Arthur

E-mailadres

GSM

LEIDING

Toon en Jochen

Naam
Jochen Keymeulen

jochen@kroffel.be

0498 47 24 90 Fonteinstraat 25, 9300 Aalst

Ongedwongen Argali

Toon Van Nieuwenborg toon@kroffel.be

0487 02 22 60

Pontweg 140 9310 Herdersem

/

-LEIDING

Tot snel,

GROEPS

Tweeduizendachttien seg… Amai…
Tgaat rap e…
In 2018 staat er ook van alles te gebeuren! Wisten jullie dat!?
We gaan bijvoorbeeld naar Tsjechië, de Rode Duivels gaan bijvoorbeeld het WK in
Rusland winnen en iedereen van jullie zal een jaar ouder worden dit jaar!
De andere belangrijkere dingen die dit jaar staan te gebeuren lezen jullie hieronder ;-)

TAK-

KRISKRAS GIVERS VOORJAAR 2018
Adres

Totem

Wout De Baere

wout@kroffel.be

0473 51 14 92

Merestraat 64, 9300 Aalst

Bordeauxrode Toegewijde Steenloper

Arthur Buekens

arthur@kroffel.be

0479 24 05 80

Leo De Béthunelaan 80, 9300 Aalst

Dynamische Agame

Zie je hier een uitroepteken staan, dan gaat de activiteit niet door op zondag van 2-5. Bij € breng je een centje mee. En bij een :-( is er helaas geen vergadering!
14 jan

Gezamenlijke vergadering luitjes! Afspraak van 2 tot 5 op de Graanmarkt.

zat 20 jan !

Hé givers. Lukas hier. Jullie hebben ondertussen toch al genoeg afgezien met die leiding van jullie he. Ex Drummer... Tijd voor een betere film. Wat dachten die mannen! Afspraak op (trommelgekroffel)... Schotte om 20u!
Al een beetje gaan gidsen en verkennen, kejet!

28 jan

!

De enige echte opening van JVC Schotte! Meer info op de voorkant van deze kriskras. Jullie en al jullie geliefden zijn welkom om 10u op Schotte! Inschrijven verplicht via jvcschotte.be/opening

4 feb

:-(

Geen vergadering - blok

11 feb

<:o(

Jeplaaaaaa Oilsjt carnaval. Geniet ervan allemaal, we horen jullie zotte verhalen volgende week wel!

18 feb

€

KERMISVERGADERING! Teveel lekker vettig eten en wilde attracties is sinds jaar en dag een combinatie die in de sterren staat geschreven! Neem zeker 15 euro mee! Afspraak op de Graanmarkt. (2 tot 5)

25 feb

!

Symbolische verhuis naar Schotte… Mijlpaalmoment! Afspraak om 14u op de Pupillen. We stappen met de hele groep naar Schotte, waar de ouders vanaf 16u30 welkom zijn voor een drankje en een rondleiding!

4 maa

Het grote territoriumspel!! Kijk allemaal nog eens naar National Geographic en drink genoeg water! (2 tot 5)

11 maa

Wandelzoektocht Kroffelouders. Afspraak van 2 tot 5 op de Graanmarkt. Geld niet nodig, groepskas trakteert.

16-18maa € !

Winterweekend JG’s en Givers. Meer info volgt!

25maa

Zet je tent op – vergadering! Even opfrissen hoe dat ook al weer werkt zo’n patrouilletent zodat de onze op eikes als eerste opstaat en we daar weer de man/de vrouw kunnen uithangen! (2 tot 5)

30 maa- € !
1apr

Eikes!! Woehoe! Meer info volgt!

7 april

Vlaaienverkoop leiding (dus geen vergadering voor jullie maar als jullie zin hebben in een lekkere vlaai die niet gemaakt is door een koe, weten jullie ons te vinden!)

!

15 apr

De Zwerte Maan dienen heiget allemoal gezeid. Mor sinjs jooren es da naa nog nie gebeird. Vanoan de poitepit tot oan de groeite mert. Roepen al d'Ajoinen, viva wit en zwert! Vanoan Sint Job tot aan de keirk van Moilebeik. Loot'n
d'Ajoinen noeit eir ploeg nie in de steik. Komt injs nor 't ploin, doar moeje zoin! (2 tot 5)

21 april

Spartak Chaosspel van 17.00 uur tot 20.00 uur

29 april

Takkasvergadering voor Tsjechië!!! (2 tot 5)

6 mei

FIFA DIRT in Moorsel! Afspraak om 13u50 op Schotte met de fiets.

9 mei

!

13 mei

Balkanfuif & eindejaarsreceptie. We verwachten jullie om een handje te helpen! Meer info volgt.
Tjech jong. Binnenkort buitenlands kamp en ik ben nog nooit verder geweest dan Dardennen. Slow wa keien op een meertje smijten enzo. Awel, kom vandaag naar onze Praagtige lokalen om te weten te komen wat ge zoal allemaal
meepakt op en buitenlands kamp!

18 mei

!

Kroffel Rockt! Oud-scouts van elke generatie hebben de handen in elkaar geslagen voor een heus festival! Start om 20u, optredens van Kroffelezen aangevuld met het trommelkorps en DJ Arnage. Meer info op fb.com/JVCSchotte.

10-20 juli

!

Buitenlands kamp. Meer info volgt vast en zeker!

