Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
Ongetwijfeld heeft iedereen met teugen genoten van de
zomervakantie. Na de scholen geven ook wij het startschot aan het
nieuwe jaar.
Dat doen we traditioneel met de overgang waarbij de kinderen die
van tak verhuizen eens goed op de proef worden gesteld. De week
daarop is het vriendjesdag. Op 27 september zijn nieuwe leden
welkom om voor de eerste maal te proeven van het scoutsleven.
We nemen dit jaar afscheid van onze grote vriend Hazewind. In de
plaats verwelkomen we Noah, Maki, Zilverrug en Stokstaartje.
Om het jaar feestelijk in te zetten houden wij op 28 september een
scoutscafé met daarna een fuif, later in het jaar namelijk op 26 oktober
houden we kaas- en wijnavond bij ons in de scoutslokalen. Deze zal
beginnen om 18u.
Moesten er nog vragen zijn, de leiding staat altijd klaar om u te helpen.
Onze contactgegevens vinden jullie achteraan deze maandschors.
Veel plezier bij het lezen van de maandschors!
Groetjes
Jullie leiding

Mijn scouts is top!
Een vergadering start om 14:15 en eindigt om 17:30. Ik kom dus
maar best om 14:10 naar de scouts zodat ik zeker op tijd ben!
Om 16:00 rust ik even uit en kan ik ook iets eten en drinken voor
de prijs van één euro.
Op de scouts pronk ik met mijn uniform! Voor de kapoenen is dit
een das (10 euro). Welpen en ouder dragen ook een scoutshemd
(te verkrijgen in de hopper). Ik kan ook een eigen scouts T-shirt
kopen voor 15 euro bij de leiding.
Wanneer ik naar een vergadering kom amuseer ik mij te pletter
en kan ik dus vuil worden. Mijn goede kleren laat ik beter thuis!
Tijd voor op de GSM, IPod of andere elektronische toestellen te
spelen heb ik niet. Deze zijn dus verboden ☺!
In de lokalen (behalve dat van mijn eigen tak) moet er niet
gespeeld worden. Wil ik hier toch iets nemen vraag ik dit even!
Mijn leiding maakt graag foto’s van onze activiteiten zodat ik deze
mooie momenten later nog eens kan herbeleven. Sta ik liever niet
op deze foto’s (en dus op de scoutssite en facebook) dan laat ik dit
weten aan de leiding!

Hopper winkel Leuven
Diestsevest 92a
3000 Leuven
Openingsuren:
Dinsdag tot en met donderdag van 14u tot 18u.
Vrijdag en zaterdag van 10u tot 12u30 en van
13u30 tot 18u

Sluitingsdagen in 2018-2019:
1 november
11 november
12 november
27 tem 31 december
Ons groepsnummer is: B1412S
Dassen en T-shirts zijn alleen bij scouts Steenokkerzeel te koop!
Spreek hier gerust een leider voor aan.

Scoutsuniform

Kapoenen: das + T-shirt Scouts Steenokkerzeel
Welpen en ouder: das + T-shirt Scouts Steenokkerzeel+
scoutshemd
Groene broek is niet verplicht!
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OVERGANG
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Vandaag worden enkele oude kapoenen welp! Natuurlijk kunnen de andere
kapoenen ook samen spelen en ravotten!! Breng zeker kleren mee die vuil mogen
worden + reserve-kleren, een handdoek en 2euro. De vergadering begint om
13uur en eindigt om 17u30,er wordt een middagmaal voorzien.
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Vriendjesdag

De officiële start van het scouts jaar daar moet iedereen bij zijn. Breng allemaal
jullie vriendjes mee en maak er samen met ons een geweldige dag van!

Bos spel
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Torenspel
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Zwemmen
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Vandaag gaan we zwemmen! Opgelet, we spreken reeds om13u15op de scouts af!
Vergeet ook geen€5euro mee te brengen en zwembandjes indien nodig. Ouders
die willen rijden zijn welkom!
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Kaas- en wijnavond
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Vandaag is er geen vergadering
. Maar op zaterdag de 26 oktober is er onze
jaarlijkse kaas-en wijnavond! Alle informatie staat op de site!
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Geen vergadering
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Jullie leiding is op weekend om het scoutsjaar verder voor te bereiden!
We zien jullie graag volgende week
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Pleinspelen

22 september – OVERGANG
Vandaag komen jullie te weten welke andere welpen nog in onze tak samen zitten, en
wie jullie nieuwe leiding is dit jaar! We beginnen vandaag al om 13uur, vergeet zeker
jullie reserve kledij niet en 2 euro zodat we samen een lekkere hamburger kunnen eten.
29 september – VRIENDJESVERGADERING
Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Heb je vriendjes die nog niet in de scouts zitten, neem
ze dan zeker mee zodat ze eens kunnen zien hoe leuk het is op een scoutsvergadering!
6 oktober – TORENSPEL
Torens gebouwd, schilden omhoog, wapens gericht! Vandaag spelen we het favoriete
spel van iedereen, het torenspel! Verover zo snel mogelijk de vlag van de vijand terwijl
je die van jouw team verdedigt.
13 oktober – RUILTOCHT
Vandaag gaan we op pad met een ei, wc rol, appel, … en hiermee gaan we van deur tot
deur om onze goederen te ruilen iets lekkerder. Op het einde van de vergadering eten
we dan op wat we gekregen hebben!!
20 oktober – ZWEMMEN
Schoolslag, crawl, vlinderslag, …? Nee, vandaag is het geen zwemles. We gaan ons vooral
goed amuseren op glijbanen en in buizen! We spreken al af om 13u15u op de scouts.
Neem ook €5 mee! De ouders die voor vervoer willen zorgen, zijn uiteraard enorm
bedankt!
27 oktober – GEEN VERGADERING
Gisteren was het kaas en wijn avond hierdoor wilt de leiding wat uit rusten en is er
vandaag geen vergadering.
3 november – GEEN VERGADERING
De leiding is druk bezig met het voorbereiden van het jaar hier door is er vandaag geen
vergadering.
10 november – BOSSPEL
Deze namiddag trekken we de bos in om deze onveilig te maken! Trek maar u vuile
schoenen aan en doe maar je vuile kleren aan.

-22/9 Overgang:
Een nieuw scoutsjaar betekent een nieuwe overgang. Nieuwe groepen, nieuwe vrienden
en misschien nog het meest spannend - nieuwe leiders! Vandaag spelen jullie een spel
om te ontdekken wie jullie een jaar lang als leiding gaan krijgen. Daarna wordt de
overgang-traditie van eens goed vuil te worden gerespecteerd. Neem dus zeker kleren
mee die vuil mogen worden + verse kleren en handdoek om daarna op te frissen!
Opgelet vandaag starten we om 13u

-29/9 Vriendjes dag:
Vandaag mogen jullie al jullie vriendjes meenemen naar de scouts om ze te laten
kennismaken met het echte scoutsleven. Dus heb ken jij iemand die je zeker bij de scouts
wilt neem hem dan zeker mee vandaag!

-6/10 Ruiltocht:
We hebben allemaal al eens over dat klassieke scoutsspel gehoord, de 'Ruiltocht', maar
eigenlijk zijn er nog maar weinigen die het echt al te goei hebben gespeeld. Vandaag
brengen wij daar verandering in. Beginnen we met een ei, dan zien we aan het einde van
de dag waar we mee eindigen. Aan de hand van opdrachten maken we het nog
spannender voor jullie!

-13/10 Maffia-Drugsspel:
Wie is er goed in sluw zijn? Zo'n vaardigheden zullen zeker van pas komen wanneer we
het befaamde smokkelspel gaan spelen. Of ben je net heel goed in mensen te pakken
krijgen? Boeven, smokkelaars, criminelen en politie nemen het vandaag tegen elkaar op,
en er kan er maar een de winnaar zijn. + Verkleed jullie! Dat maakt alles leuker.

-20/10 Zwemmen:
Ja het is al weer een jaar geleden sinds jullie op de vorige zwemvergadering gingen!
Breng 5 euro mee en je zwemzak. Let op: we komen vandaag vroeger samen om 13h15
en zullen vervoer nodig hebben om tot daar te geraken - ouders die zich geroepen
voelen mogen dit zeker melden.

-26/10
Gisteren was het onze legendarische kaas- en wijnavond en daarom is het deze zondag
geen vergadering!

-3/11
Ook deze zondag pakken jullie er helaas naast, knaapjes. De leiding is op hun top-secret,
staatsgeheime leidingsweekend. Hier vinden belangrijke veraderingen plaats en
daarvoor trekken we ons terug.

-10/11 verassingsvergadering:
De leiding weet wat jij niet weet en het is....(of weten ze het zelf wel????)? Iets wat we
nog niet gaan verklappen. Dus als je het wilt weten moet je zeker komen!

22 september – OVERGANG
Het nieuwe scouts jaar gaat vandaag weer van start ! Jullie nieuwe leiding gaan
jullie ontdekken door het spelen van een leuk spel. Vergeet zeker en vast niet
om propere kleren en een handdoek mee te nemen ! Deze start om 13u!
29 september – VRIENDJESVERGADERING
Gezien jullie allemaal populaire jongens zijn met veel vrienden, mogen jullie
deze allemaal uitnodigen om eens een zondag mee te genieten op de scouts.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd !
6 oktober – JACK ASS
Wie van jullie durft het meest ? En wie van jullie doet er de gekste dingen ? Dat
zullen we vandaag eens uitzoeken in de knotsgekke jack ass vergadering.
Wees goed voorbereid, want de leiding is er al meer dan klaar voor.
13 oktober – VERRASSING VERGADERING
Vandaag gaan we iets zeer leuks en spannend doen, alleen mogen we nog niet
verklappen wat dat precies inhoudt…
20 oktober – ZWEMMEN
Zwemmen!!! Het is weer zo ver, haal de zwembroeken maar boven ! We
spreken al af om 13u15u op de scouts. Neem ook €5 mee! De ouders die voor
vervoer willen zorgen, zijn uiteraard enorm bedankt!
27 oktober – GEEN VERGADERING
Gisteren was het kaas en wijn avond hierdoor wilt de leiding wat uit rusten en
is er vandaag geen vergadering.
3 november – GEEN VERGADERING
Jammer genoeg is het deze week ook geen vergadering gezien jullie
leidingsploeg druk bezig is het jaar voor te bereiden op leidingsweekend. Tot
volgende week!

10 November – CASINO VERGADERING
CASH CASH BINGOOOO, ROULLETE POKEREN JACK POTTTTT, LETSS GOOOO

Contactgegevens van de leiding
Kapoenen
Orang-oetang

Agame

Stokstaart

Bert Vonkx

Robin Charels

Dries Vancraeynest

0492 92 48 89

0490 39 71 62

0493 69 76 56

Welpen
Nijlpaard

Spreeuw

Noah Ceupens

Maki

Jérémie Millet

Alexander Millet

0485 18 37 06

Henrik Geelen

0473 27 38 46

0479 94 02 75

0478 81 50 48

Jongverkenners
Stekelvarken

Zeehond

Zilverrug

Lassie

Sam Callens

Jonas Schalbroeck

Jonathan Mubagwa

Noah Caudenbergh

0472 03 21 37

0472 02 48 76

0465 98 77 41

0489 14 26 78

Verkenners
Beermarter

Zwaluw

Jarno Rennen

Matts Vandermaelen

Frist Thijssen

0475 48 28 80

0485 15 18 57

0477 64 68 03
Groepsleiding

Nijlpaard

Agame

Jérémie Millet

Robin Charels

0473 27 38 46

0490 39 71 62

Kampdata
Kapoenen: Van 26 juli t.e.m. 1 augustus 2020
Welpen: Van 22juli t.e.m. 1 augustus 2020
JVK: Van 20 juli t.e.m. 1 augustus 2020
VK: Van 20 juli t.e.m. 1 augustus 2020
Leiding: Van 17 juli t.e.m. 1 augustus 2020
Bezoekdag valt op 26 juli 2020!
Bagage: 16 juli en 2 augustus

