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.
Helaas moeten we deze maandschors wel starten met een dagje vrijaf.
Het weekend van 9-10-11 november is de leiding op leidingsweekend
en is er dus geen vergadering.
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, Sint-Nicolaas, het immer leutige
kerstfeestje en natuurlijk ook weer onze kerstbomenverkoop.
De kerstbomenverkoop vindt plaats tijdens de weekends van 8-9 en
15-16 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 2017-2018:
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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Vandaag komt de Sint langs op de scouts! Hopelijk zijn jullie allemaal
braaf geweest dit jaar?
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Kerstfeestje
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We houden vandaag een gezellig kerstfeestje! Breng een
cadeautje mee van maximum 5 euro.
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Kerstvakantie & Nieuwjaar
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Wij wensen onze kapoentjes een super fijne kerstvakantie en een
gelukkig nieuwjaar! Spijtig genoeg is het tijdens de kerstvakantie geen
scouts ☹

3 koningen

J
A
N
U
A
R
I
Deze vergadering mogen jullie verkleed komen als één
van de drie koningen.

Beste welpjes,
Hopelijk vonden jullie de eerste maandschors vet want, de tweede
maandschors wordt dubbel zo vet dus wees zeker ieder vergadering
aanwezig 😊.
11 november – geen vergadering ☹
Helaas deze week geen vergadering. De leiding gaan druk bezig zijn met het
vergaderen en het plannen voor dit jaar. Geniet maar van jullie rustdag
want volgende week wordt heftig.
18 november – olympische winterspelen
We hebben al reeds gemerkt dat jullie zeer competitief zijn. Daarom
plannen we vandaag de Olympische winterspelen van Steenokkerzeel. Zo
weten we eindelijk wie de sterkste is van onze jonge welpjes.
25 november – gezelschapsspelletjes
De winter staat voor de deur daarom laten we lekker binnen liggen en
gezellig wat gezelschapsspelletje spelen. Heb je zelf nog een tof spelletje
thuis liggen neem hem zeker mee.
2 december - verkoopactie
Kom zeker voltalig vandaag er is veel werk aan de boeg. Vandaag trekken
we rond in de straten van Steenokkerzeel om onze heerlijke producten te
verkopen voor jullie scoutskamp.
9 december – Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan Hij brengt ons SintNicolaas, ik zie hem al staan…
Jullie zullen al gemerkt hebben de sint komt langs op de scouts dus wees
zeker braaf vandaag of anders…
16 december – kerstfeestje
Hoor ik hier een party? Vandaag is het kerstfeestje zoals gewoonlijke
traditie. Dus breng een cadeautje van MAX 5 EURO. Hopelijk valt er al een
beetje sneeuw voor de gezellige sfeer 😉

23 & 30 december – geen vergadering
We wensen onze welpjes en fijne kerstvakantie en een gelukkig nieuwjaar.
Geen vergadering tijdens de kersvakantie. Geniet van rust en hopelijk tot de
driekoningen om de vreugde te verspreiden.
6 januari – driekoningen
Het nieuwe jaar is begonnen en dat vieren we door ons te verkleden als de 3
koningen en overal mooie liedjes te gaan zingen.
Jullie leiding Agame, Jarno, Spreeuw

11 November Leiding Weekend
De leiding gaat tijdens een weekend de rest van het jaar voorbereiden daarom
is er vandaag geen scouts.

18 November Torenspel
De klassieker van klassiekers, iedereen kent het wel maar deze keer gaan we
het op een ander manier aanpakken!!

25 November Blackbox
Deze vergadering is geïnspireerd door een oude Tv-show. Welke is nog
voorlopig een geheim maar breng al vast jullie geluk mee!!!

30 November Gameavond
Opgelet dit is een vrijdag!! Jullie worden verwacht om 19uur en het is gedaan
om 10u30 de dag erna. Er wordt s ’avonds een hapje voorzien en s ’morgens
een ontbijt. Wie wilt mag zeker zijn consoles/controllers.
9 December Sinterklaas
Vandaag de komt de Sint op bezoek voor de brave kindjes! En de zwartepiet
voor de stoute kindjes… Deze vergadering duurt maar tot 16uur

16 December Kerstfeestje
13 december – Kerstfeestje Wij zijn al volledig in kerstsfeer. Jullie ook?
Vandaag zullen we kerst al vieren op de scouts. Breng een leuk cadeautje mee
ter waarde van €5 om een andere jongverkenner blij mee te maken.

23 December geen vergadering
Vrolijk kersfeest!! Vandaag geen vergadering.

30 December vergadering vandaag
Gelukkig nieuwjaar!!! Geen vergadering vandaag.

6 Januari 3 Koningen
Het nieuwe jaar is begonnen en dat vieren we door ons te verkleden als de 3
koningen en overal mooie liedjes te gaan zingen.

Zondag 11 November - Leidingsweekend
De leiding trekken zich al mediterend terug op weekend voor hun jaarlijkse
bezinning. Vandaag geen vergadering!
Zaterdag 17 November – Games/Movies - night
Pak Jullie Playstations, Wii’s, Nintendo’s en wat nog allemaal maar mee,
vanavond gaan we tot diep in de nacht games spelen en films kijken. Neem een
bedragje van €5 mee zodat er voor snacks, drinks en avondeten gezorgd kan
worden.

Zondag 25 November – Torenspel – Winter-Warfare edition
Draag je beste Arctic camouflage en doe een dikke jas aan, vandaag trotseren
we de kou en battlen we het uit, the old and classic way. Twee kampen, twee
teams, totale oorlog om de geschiedenisboeken in te gaan.

Zondag 2 December – Verkoopdag
Geld in kas! Vandaag gaan we lekker vroeg en gezellig op de markt staan in
Steenokkerzeel om wat geld in het laadje te brengen. We spreken af aan de
scouts om 7:30.

Zondag 9 December – Sinterklaas
Onze favoriete wit-bebaarde man blijft speciaal voor ons nog enkele dagen
langer in het land om zijn helpers ons te laten bekogelen met heerlijk snoep.
Wij bieden hem dan ook een hartelijk welkom aan.

Zondag 16 December –Kerstfeestje + Examenvergadering
Ook al zijn de meeste verkenners al braaf in examen-modus getreden komen
we toch nog even samen om een hapje en een drankje te nuttigen voor
Kerstmis. Als jullie braaf zijn geweest heeft de leiding misschien zelfs een
kerstcadeau voor jullie.

Zondag 23 December – Geen vergadering (Kerstmis)
Tijd spenderen met familie en vrienden voor het haardvuur of rond de
kerstboom. Geen vergadering vandaag – prettige Kerst!

Zondag 30 December – Geen vergadering (Nieuw jaar)
Al feestend als de beesten het nieuwe jaar ingaan. Beste wensen van de VKleiding, tot in Januari!

Zondag 6 Januari – Drie Koningen
Naar goede traditie verkleden wij ons vandaag als de drie wijzen om de
straten van Steenokkerzeel blijer te maken met ons helder gezang.

Contactgegevens van de leiding
Kapoenen
Orang-oetang

Hazewind

Noah Caudenbergh

Bert Vonkx

Glenn Bruyninckx

0489 14 26 78

0492 92 48 89

0495 89 24 81
Welpen

Agame

Spreeuw

Jarno Rennen

Robin Charels

Alexander Millet

0475 48 28 80

0490 39 71 62

0479 94 02 75
Jongverkenners

Stekelvarken

Nijlpaard

Beermarter

Sam Callens

Jérémie Millet

Matts Vandermaelen

0472 05 09 57

0473 27 38 46

0485 15 18 57

Verkenners
Zeehond

Zwaluw

Jonas Schalbroeck

Frist Thijssen

0472 02 48 76

0477 64 68 03
Groepsleiding

Stekelvarken

Agame

Sam Callens

Robin Charels

0472 05 09 57

0490 39 71 62

Kampdata
Kapoenen: Van 21 juli t.e.m. 27 juli 2019
Welpen: Van 17 juli t.e.m. 27 juli 2019
JVK: Van 15 juli t.e.m. 27 juli 2019
VK: Van 15 juli t.e.m. 27 juli 2019
Leiding: Van 12 juli t.e.m. 27 juli 2019
Bezoekdag valt op 21 juli 2019!
Bagage: 11 en 28 juli

