Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
De dagen worden korter, donkerder en kouder… maar niets dat ons
weerhoudt om er deze maandschors opnieuw stevig voor te gaan.
Daarna zitten komende twee maanden – net als altijd – boordevol
megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.
Er komen uiteraard ook weer enkele activiteiten terug die sinds
scoutsheugnis niet meer zijn weg te denken uit onze planning. We
hebben het dan natuurlijk over de komst van de goedheilige man,
SintNicolaas, het immerleutige kerstfeestje en natuurlijk ook weer
onze kerstbomenverkoop.
De kerstbomenverkoop vindt plaats tijdens de weekends van 7-8 en
14-15 december op het scoutsterrein.
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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Geen vergadering
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Speurtocht
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Sinterklaas

Vandaag komt de Sint langs op de scouts! Hopelijk zijn jullie allemaal braaf
geweest dit jaar?

Gezelschapspelletjes
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Neem zeker je favoriete spelletje mee!

Kerstfeestje

We houden vandaag een gezellig kerstfeestje! Breng een klein cadeautje mee
van maximum 5 euro.
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Geen vergadering
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e Fijne feestdagen kapoenen! Vandaag jammer genoeg geen vergadering. Geniet
van jullie vakantie!
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Geen vergadering

Ook vandaag is er helaas geen vergadering.
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Drie koningen
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Kom vandaag verkleed als één van de drie koningen

Beste welpjes hopelijk hebben jullie genoten van jullie welverdiende
herfstvakantie. Nu zijn jullie helemaal uitgerust! De leiding heeft heel wat in peto
voor jullie voor komende twee maanden. Hopelijk zullen jullie elke vergadering
voltalig aanwezig zijn =).
17 november - quiz
Vandaag kunne we ons bijschaven met een superleuke quiz. Oefen zeker al maar
thuis want de vragen zullen niet gemakkelijk zijn.
24 november- bourgondische dag
Bourgewatte??? Wat is dat voor een dier??
Op bourgondische dag gaan wij gewoon ons buikje rondeten en genieten van
heerlijk eten en een gezellige BBQ. Niet door jullie mama of papa gemaakt, maar
door jullie zelf!! Wat meepakken? Vlees voor op de bbq + 5 eurootjes. De leiding
voorziet al de rest en misschien zelfs dessert! Bon appetit!
1 december - Sinterklaas
Vandaag komt de goedheilige man langs op onze scouts. Hij draagt een rode mijter
en een rood kleed. Inderdaad het is Sinterklaas! We hopen dat jullie dit jaar braaf
zijn geweest….
8 december – verkoop
Vandaag is een cruciale dag! Jullie gaan jullie beste verkooptalent naar boven
moeten halen. We gaan vandaag wat centjes verdienen om leuke activiteiten te
kunnen doen op kamp dus zeker. Komen is de boodschap!
15 december - Kerstfeestje
Zijn jullie al in de kerstsfeer? De leiding zeker wel! Vandaag vieren we met zen
allen kerst dus breng zeker een cadeautje mee ter waarde van MAX 5 euro.
Hopelijk zal er wat sneeuw gevallen zijn want het is de ideale tijd voor
kerstspelletjes.
22 december- Geen vergadering
Vrolijk kerstfeest! Geen scouts vandaag. De leiding is thuis hun kerstboom aan het
versieren en al aan het koken om kerst te vieren.

29 december – geen vergadering
Vandaag ook geen vergadering omdat iedereen nog volop van de feesten aan het
genieten is. Een gelukkige Nieuwjaar toegewenst van jullie leiding Spreeuw, Maki,
Nijlpaard en Leo.
5 januari – drie koningen
Drie koningen drie koningen geef mij een nieuwe hoed mijn oude is versleten mij
moeder mag het niet weten…. Ik denk wel dat jullie het doorhebben, vandaag
vieren we de drie koningen dus kom vandaag zeker verkleed als een van de drie
koningen en warm jullie stembanden al maar op!
Een zalige kerst en een fantastisch nieuwjaar!!!!!
Kusjes Uw leiding!
(Spreeuw, Maki, Nijlpaard en Leo)

17 November: Jackass Vergadering
Het is weer zo ver. Breng al jullie zotte stunt machines mee want vandaag gaan we de
gekste stunts ooit doen! Hell Yeah! Skateboards, BMX, step, alles wat jullie thuis
hebben liggen gaan we eens onder het stof uithalen.

24 November:
-

Loopgraven-oorlog: De oorlog is uitgebroken. De JVK vechten het vandaag
tegen elkaar uit in twee teams waarbij ze elkaars fort/loopgraaf gaan
proberen in te nemen door gewaagde frontale aanvallen. Daarbij is het aan
de dapperen om de overwinning te verzekeren. Neem kledij mee die vuil mag
worden!
1 December
○ Sinterklaas: De goedheiligman is al een tijdje in het land en is hopelijk bij jullie
allemaal persoonlijk langs geweest in de nacht. Maar nu komt hij speciaal
voor ons, nog eens langs onze scouts om jullie nogmaals te belonen omdat
jullie uiteraard brave kindjes waren dit jaar.
8 December
-

Casino Royale: Tijdens deze vergadering is het alles of niets. iedereen zit aan
de high end tafels van roulette, poker, blackjack en nog veel meer. kom dus
allemaal maar mooi gekleed :).
15 December
-

Kerstfeestje: Staat de boom thuis al klaar? Het is weer Kerstmis! Dat gaan we
vandaag eens grondig en uitgebreid vieren. Kleed jullie mooi, neem een
geschenkje mee ter waarde van €5 en geniet van de party met hapjes en
drankjes!
22 December
○ Geen Scouts.
29 December
○ Geen Scouts.
5

Januari

○ 3-Koningen: Driekoningen, driekoningen geeft mij nen nieuwen hoed… Jaja
deze tekst kennen jullie allemaal uiteraard volledig uit het hoofd. Daarom
gaan we vandaag weer van deur tot deur om alle buurtbewoners weer te
verblijden met ons wondermooi gezang.

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

17 November – METRO SPEL
Metro spel heu? Lees ik dit nu goed? Ja vandaag spellen we het epische metrospel! Wat
het is en hoe we het gaan spelen, laten we jullie nog even naar gissen. Maar allemaal
komen is de boodschap! Neem allemaal zeker jullie Bussypass mee en beetje klein geld
voor een versnapering achter af.

24 November – CAKE VERKOOP
Geld in kas! Vandaag gaan we lekker vroeg en gezellig op de markt staan in Steenokkerzeel
om wat geld in het laadje te brengen. Hopelijk kunnen jullie tegen vandaag wat lekkere
cakes bakken met je mama en papa voor te verkopen. We spreken af aan de scouts om 7:30.
1 December – SINTERKLAAS
Hoor wie klopt daar kind'ren, Hoor wie klopt daar kind'ren. Hoor wie klopt daar zachtjes
tegen 't raam. Dat jullie niet braaf zijn geweest hoeft geen verassing te zijn, maar toch eens
checken wat de goedheilige man voor jullie in petto heeft.
8 December – BOSSPEL
We houden nog is een dik blaaspijp gevecht, train je skills alvast op call of duty, want
niemand is veilig voor pro sniper Zwaluw, camper Jarno en machine gun Beermater.
15 December – KERSTFEESTJE

Vandaag pope we die flessen champagne, nene mopje. We houden een gezellig
kerstfeestje met een goede film, zodat jullie wat kunnen ontspannen van de examens.
Neem allemaal een klein cadeautje mee van rond de 5 euro, tot dan lads!
22 December – GEEN VERGADERING
Zalig kerstfeest en schrans die maagjes maar goed vol op de familiefeesten :p
29 December – GEEN VERGADERING
Gelukkig nieuwjaar en schiet geen vliegtuigen uit de lucht bij het vuurwerk afsteken ;p
5 Januari – 3 KONINGEN
Tradities zijn er om in ere te houden, smeer alvast jullie stembanden en oefen het oude
bekende liedje van de 3 koningen nog eens. Kom vandaag allemaal verkleed als één van de
‘Drie Koningen’! Zodat we een zakcent kunnen verdienen voor kamp.

Groetjes en fijne feesten feesten van Zwaloew, garnaal jarno en papa beer.

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

