Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
We beginnen graag met u het allerbeste te wensen voor 2020. Het
wordt ongetwijfeld een topjaar! Nu de kerstvakantie gedaan is begint
ook de scouts opnieuw. Elke tak begint uiteraard met dezelfde
klassieker, namelijk drie koningen zingen!
Voor de rest zit de maandschors voor elke tak boordevol plezante
activiteiten, waarbij er geen moment verveling te bespeuren zal zijn.
We vestiging graag even jullie aandacht op onze Kwis Van SintLutgardis. Onze jaarlijkse quiz vindt dit jaar plaats op 15 februari.
Het is een fijne quiz waarvoor we jullie dan ook graag uitnodigen.
Meer informatie op de cover van deze maandschors.
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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Kom vandaag verkleed als één van de drie koningen!
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Olympische spelen
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Kapoenquiz
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geen scouts

Wat jammer. Deze week geen vergadering. Hopelijk zien we jullie volgende week weer!

schaatsen
23
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We gaan met zijn allen schaatsen vandaag! Vergeet je handschoenen, dikke kousen en
5euro zeker niet! Opgepast deze vergadering begint om 13u30!!!

Springkastelen festival
1
M
A
A
R
T
Vandaag gaan we samen op de springkastelen springen! We spreken hiervoor af aan de
sporthal van Steenokkerzeel om 14u. Ook vragen we om 2 euro mee te nemen!

5 januari – 3 koningen
Eerste vergadering van het nieuwe jaar starten we direct goed. Vandaag mogen jullie je
zangtalent bovenhalen en jullie volledig laten gaan! Vergeet jullie zeker niet mooi te
verkleden!
12 januari – Massaspelen
Zorg maar dat de spieren opgewarmd zijn want vandaag nemen alle takken het tegen
elkaar op in de welbekende massaspelen! Dus zorg maar dat jullie in topvorm zij zodat
de welpen er als de beste uitkomen.
19 januari – torenspel
Het favoriete spel van onze welpen waar tactiek en bouwkunsten voor nodig zijn. Zorg
maar dat jullie goed voorbereid zijn en dat de goesting en motivatie aanwezig.
26 januari – big brother
Vandaag worden jullie op alle vlakken tot het uiterste getest en zullen jullie
verschillende opdrachten tot een goed einde moeten brengen. Samenwerken is dus de
opdracht!!
2 februari – drugsspel
Voor we beginnen even verduidelijken dat dit een spel is en dat we het gebruik van
drugs zeker niet goedkeuren. Haal vandaag jullie innerlijke drugsbaron maar boven en
zie wie er op het einde heerst over de maatschappij.
9 februari – Bij het leger
Vandaag gaan we echte soldaten van jullie maken! Hopelijk slagen jullie allemaal voor de
proeftesten en worden jullie de beste van de beste. En kunnen we jullie zo doorsturen
naar de special force.
16 februari – geen vergadering
Evan een weekje rust. Hopelijk tot volgende week!
23 februari – schaatsen
Neem zeker een paar handschoenen en extra kousen mee want vandaag gaan we
schaatsen. Vergeet ook geen 5 euro mee te nemen en dan kunnen we van start gaan!
Hiervoor spreken we af om 13u30 aan de scouts!
1 maart – Springkastelen festival
Springen, springen en nog is springen! Vandaag is een speciale dag de gemeente heeft
heel de sporthal vol gestoemd met springkastelen helemaal voor ons! We spreken aan
de sporthal van Steenokkerzeel om 14u af. Ook vragen we een kleine bijdrage van 2euro.

Zondag 5 januari: Driekoningen
Trek jullie mooiste koningskleren aan want vandaag is het Driekoningen! Met onze
mooiste zangstemmen gaan we rond in Steenokkerzeel om de blije boodschap te
verspreiden.
Zondag 12 januari:
Zijn jullie klaar om nog maar eens te bewijzen waarom de jongverkenners de beste zijn!
Warm jullie spieren maar op, want vandaag is het plein-en massaspelen. Dit doen we
volgens traditie met heel de scouts.
Zondag 19 januari: Olympische Spelen
Wie is de snelste? Wij heeft het beste uithoudingsvermogen? Wie kan het verste
werpen? Wie kan het verste springen? Al deze vragen en nog veel meer wordt deze
zondag beantwoord. Dat de beste moge winnen.
Zondag 26 januari: Woudloperskeuken
Vandaag gaan we koken zoals alleen echte scouts doen. Neem daarom allemaal een
vleesje mee voor op het houtsvuur. We maken er een waar feestmaal van.
Zondag 2 februari: Zwemmen
Omdat de zwemactiviteit in Oktober jammer genoeg niet kon doorgaan maken we dat nu
goed. We komen om 13:00 samen op de scouts en begeven ons naar Leuven om enkel
met de JVK te gaan ploeteren in het zwembad. Neem 5 euro mee! (Ouders die graag voor
vervoer willen zorgen zijn geapprecieerd!).
Zaterdag 8 - Zondag 9 februari: Games-night
Playstation, Wii, Xbox, vanavond gaan we gamen! Samenkomst op zaterdag 8 februari
om 19:00 op de scouts. De Jongverkenners eten best al iets voor ze arriveren want voor
zaterdagavond zijn er alleen maar enkele snacks voorzien. Neem ook zeker slaapgerief
mee want de vergadering stopt op zondag 9 februari om 12:00!
Zondag 16 februari: Geen vergadering
Onze scoutskwis was gisteren 15 februari dus helaas is er vandaag geen vergadering...
Natuurlijk zijn alle ouders, vrienden, familieleden welkom op onze jaarlijkse topquiz!
Zondag 23 februari: Schaatsen
LEEEEEEEEEEEEGOOOOOOOOOOOOOO Schaatsen! Het moment om mooie Chiromeisjes
te ontmoeten en jullie schaats kunsten te showen. Vergeet geen handschoenen en 5 euro
mee te nemen! Opgelet, we verzamelen al om 13u30 aan de lokalen!
Zondag 1 maart: Bekentocht
Vandaag gaan we ons een goed door de natte plaatsen van Steenokkerzeel begeven. Trek
jullie laarzen maar aan, want wij gaan ons door modder en beken wagen.

Zondag 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.
Zondag 12 januari:MASSA-SPELEN
Volgens ons gaan jullie gewoon verliezen van de kapoenen.. zeimels doet u best en laat
zien dat de VK’s de Coolste zijn!!!!! joepijajoe
Zondag 19 januari:METROSPEL
Het lang verwachte metrospel komt eraan! 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.
Vrijdag 24 januari-Zaterdag 25 januari: GAMESNIGHT!: Klaar voor nachtje door te
gamen? Wij in ieder geval wel! IK ZIT IN EEN TEAM MET ALLEMAAL NOOBS!! Ni gaan
beginnen ragen he Ekster*! We spreken vrijdagavond af om 20U30 aan de lokalen. Eten
en drinken zal voorzien zijn maar breng wel 5 euro cash mee! Vergeet dit niet! We
kunnen moeilijk iemand alleen op zijn nintendo laten spelen dus zullen ons wel goed
voorzien op consoles en spellekes! Breng maar alles mee van gamegerief. We zullen
hierover afspreken via de messenger groep. Zaterdagmorgend zal er ontbijt voorzien
worden. Na het ontbijt ruimen we alle lokalen netjes op en zijn jullie vrij om naar huis te
gaan (+- 10h30). C u then!

*(Dit is ekster)
Zondag 2 februari: GEEN VERGADERING!
Beermarter, Zwaluw en Shrimposss. Wat shrimpos?
EL SHRIMPOSSSSS in here, treken er even op uit in
de bergen! Wij gaan ons amuseren in de bergen
tijdens de lesvrije week en zien jullie lieve smoeltjes
graag terug op 9 februari x

Zondag 9 februari: WOUDLOPERSKEUKEN:
Nee Hamanku vandaag gaan we niet ****** in de keuken, vandaag gaan we lekker
kokkerellen op ons welvertrouwd vuurtje! Want eerlijk, waar dient een keuken voor als
je een grote vuurput hebt. Pak allemaal maar een vlezeke mee, de rest van de sidedishes
is een verassing.. Geen geld nodig..
Zaterdag 15 februari-Zondag 16 februari: GEEN VERGADERING!
Aangezien onze jaarlijkse KWIS wordt gehouden op zaterdag 15 februari, zal er geen
scoutsvergadering zijn op zondag. Naar jaarlijkse traditie vormen de verkenners samen
een groepje.. Haal die algemene kennis eens uit die luie grijze massa dat in jullie
koppekes zitten eens boven en wie weet vallen jullie wel in de prijzen! Nodig zeker
vrienden, familie uit!

Vrijdag 21 februari is het zover, onze fuif!! Perfect voor pint.. euhm centen te verdienen!
Onze kas zal op een avond zoals deze zeker en vast goed gevuld zijn als iedereen zijn
steentje komt bijdragen! Verdere info zullen we via messenger laten weten. Hou dat dus
zeker en vast in de gaten he boys!
Zondag 23 februari: SCHAATSEN: Arvid nee…. We gaan vandaag niet skeetn, maar
schaatsen! Breng allemaal 5 euro, een paar handschoenen en jullie scoutsuniform mee.
Ouders dat willen rijden is een pluspunt! Hiervoor spreken we af om 13u30 aan de
scouts!

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

