Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
Na een geweldig kamp en warschijnlijk een mega vacantie begint het
scouts jaar opnieuw!! Zoals alle veteranen dat weten begint ons
scoutsjaar met een overgang! Daarna volgen nog vele super toffe
vergaderingen!
Voor de nieuwe en de oude leden kan je je inschrijven op de startdag. Dit
gaat ook nog op onze site Scouts Steenokkerzeel als je de startdag hebt
gemist.
Natuurlijk zijn er ook nog onze jaarlijkse evenementen: kaas- en
wijnavond, kerstbomenverkoop en onze quiz. Maar voor deze
maandschors gaan we ons beperken tot de kaas- en wijnavond. Meer info
op onze site.
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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overgang
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b Vandaag worden enkele oude kapoenen welp! Natuurlijk kunnen de
andere kapoenen ook samen spelen en ravotten!! Breng zeker kleren
e mee die vuil mogen worden + reserve-kleren, een handdoek en 2
r euro. De vergadering begint om 13uur en eindigt om 17u30, er wordt
een middagmaal voorzien.
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Startdag
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officieele start van het scouts jaar 2017-2018!!! Iedreen is welkom ouders,
b Deboers,
zussen, opa’s, oma’s en noem maar op! Kom een kijkje nemen hoe de
scouts in elkaar zit.
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Zwemmen
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Vandaag gaan we zwemmen! Opgelet, we spreken reeds om 13u15 op de
scouts af! Vergeet ook geen €5 euro mee te brengen en zwembandjes indien
nodig. Ouders die willen rijden zijn welkom!
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Kaas- en wijnavond
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e Vandaag is er geen vergadering ☹. Maar de zaterdag de 28 is er onze jaarlijks
kaas-en wijnavond! Alle informatie staat op de site.
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Dag welpen!
Na een fantastisch scoutsjaar en geweldig kamp, staat er voor jullie een nieuwe
leidingsgroep die er enorm naar uitkijkt om het dit jaar nog beter te maken!
We ontvangen dit jaar nieuwe welpen, en een paar verlaten ons voor de JVK.
Er staat één ding vast, dit jaar wordt Super Zot!!! Hierbij de eerste maandschors gemaakt
door ‘onbekende leiding’ ;)
17 september – Overgang
Wie wordt dit jaar jullie nieuwe leiding??? Voor we die vraag kunnen beantwoorden, is er
eerst de overgang… De oudste kapoenen verwelkomen we bij de welpen, de oudste verlaten
ons voor de jong-verkenners. Neem allemaal extra propere kledij en handdoek mee! Scouts
begin om 13u.
24 september – Startdag
Vandaag begint officieel het nieuwe scoutsjaar. Dit wordt een geweldige namiddag voor
iedereen. Dus neem gerust familie, vrienden mee zodat we ons samen kunnen amuseren.
Wat staat er allemaal op het programma? Een springkasteel, go-cart race en pijl en boog
schieten en nog meer randannimatie. Er zullen ook hapjes en drank voorzien worden,
inschrijvingen voor het nieuwe scoutsjaar zijn mogelijk en zoveel meer.
Deze dag zal doorgaan van 13u30 – 17u!
1 oktober – laddercompetitie
De welpen gaan vandaag de epische strijd voeren om voor eens en voor altijd te bepalen wie
de slimste, sterkste, snelste, creatiefste welp van ze allemaal is door het spelen van een
uitgebreid assortiment aan spelletjes.
8 oktober – Bosspel
Wij gaan naar het bos!!! Uw leiding heeft voor vandaag een gigantisch bosspel in elkaar
gestoken. Doe zeker sportieve kledij aan, stil zitten staat immers niet op de planning
vandaag!
15 oktober – Torenspel
Daar is het dan, het meest spectaculaire spel van heel de wereld! T-O-R-E-N-S-P-E-L !!!!
Vandaag gaan wij geen kampjes bouwen, maar kastelen. Gaan wij niet gewoon het gevecht
aan tegen het ander team, maar proberen wij ze helemaal de vernedering in te spelen! Het
wordt niet zomaar een spel met 2 Torens en 2 teams, het wordt niet zomaar een spel met
balletjes, het wordt niet zomaar een spel met schilden. Neenee vandaag gaat er om wie het
sterkste, behendigste is en wie er het beste kan aanvallen of verdedigen.
22 oktober- Zwemmen
Vandaag gaan we zwemmen in Sportoase te Leuven! We spreken af om 13u15 aan de
scouts. Vergeet dus zeker je zwembroekje niet en zwembandjes indien nodig en 5 euro.
Ouders dat graag willen rijden zijn altijd welkom! Om 17u30 eindigt het op de scouts (17u
vertrek zwembad richting Scouts)

29 oktober- Geen vergadering :’(
Vandaag geen vergadering, want gisteren was het onze befaamde kaas-en wijnavond op de
scouts. Uiteraard verwachten wij jullie hiervoor samen met familie en vrienden. Meer
informatie hierover vinden jullie vooraan de maandschors.
5 november - Sporentocht
Haal vandaag allemaal jullie speurneuzen maar boven, want we gaan op een epische
sporentocht. Wat we gaan zoeken is nu nog een groot geheim, dus wees er zeker bij!

Liefste, beste, geweldigste JVKs,
Wat? Zin in het nieuwe scoutsjaars? Jawel! Wij ook!!! Sommigen onder jullie weten al wat
het is om een deel van de JVK uit te maken, en andere staan op het punt om het dit jaar te
ontdekken. Één ding staat vast: we maken er een legendarisch jaar van. De zondagen zie we
samen gaan beleven, de weekends die jullie gaan meemaken en het epische kamp dat jullie
zullen ervaren, de JVK leiding heeft vanalles voor jullie in petto. Wie wij zijn zal nog even een
mysterie moeten blijven, maar jullie komen er snel genoeg achter. JVK-ers, om een lang
verhaal kort te maken, wij hebben er enorm veel zin in, jullie ook?
17 september - Overgang
Een grootste stap in jullie scouts-carrière. Vandaag komen er officieel nieuwe JVKs bij terwijl
anderen aan hun 2de of 3de jaar beginnen. Uiteraard komt daar al eens de gepaste
ceremoniële smerigheid bij, dus gepaste kelding is wel aangeraden. Opgelet dit jaar begind
de vergadering om 13u.
24 september – Startdag
BOOM. We vliegen erin met knallers. Vandaag staan er tussen 13u30 en 17u go-carts, pijl-en
bogen en springkastelen ter jullie beschikking terwijl jullie ouders gezellig kunnen genieten
van een hapje en een drankje. Tot dan!
1 oktober – Bosspel
Vandaag is de perfecte dag om eens gezamenlijk den bos in te trekken. We zullen daarbij
trachten dichterbij ons innerlijk zelf te komen in momenten van stilte en spiritualiteit met de
natuur random ons. Bahaha, NEE, we gaan vooral veel spelen.
8 oktober – Woudloperskeuken
Naast sjortechnieken zijn er ook kookkunsten om te ontwikkelen. Wat eet een woudloper
zoal en hoemaken ze het klaar? Vandaag begint de vergadering om 11u en eindigen we om
16:30.
15 oktober – Surprise!
Raad eens? Wij zeggen nog niets. Geheimzinnig zijn is fijn.
22 oktober – Zwemmen
Vandaag gaan we zwemmen! Neem allemaal 5 euro mee en je zwemgerief. We spreken af
om 13u15. De ouders die voor vervoer willen zorgen, zijn uiteraard enorm bedankt!
29 oktober – Geen Vergadering!
Gisteren was het namelijk onze Kaas- en Wijnavond, vergeet jullie er nietvoor in te schrijven!
(Brief volgt)
November
Wellicht zal ergens in het begin van november het eerste JVK-weekend doorgaan. Meer
informatie volgt!
Met veel enthousiasme,
De JVK-Leiding

Eindelijk is het zover!
Het jaar dat jullie misschien boksen met Mayweather, beren jagen met Putin, rappen
met Obama, braadworsten eten met Merkel, zeeslag spelen met Kim Jong-Un of risk
spelen met Trump.
Het jaar dat jullie misschien wandelen op de chinese muur, onze scoutsvlag planten op
de Mt Everest, schilpadden vangen op de galapagos eilanden of een weekje op het ISS
verblijven.
Alles is mogelijk dit jaar want we gaan op het onvergetelijke once-in-a-lifetime
BUITENLANDS KAMP!!! Wat en waar wordt mee door jullie bepaald. De nodige info
kunnen de ouders verwachten via mail 17 september. Om jullie talen al eens te oefenen
hebben we de uitleg van de vergaderingen telkens in een andere taal gezet :p
.
(Tip: Google translate kan soms heel handig zijn)
17 september - La transition
La première réunion est la réunion de transition traditionnelle. Bien que personne ne
soit nouveau, c'est très amusant aujourd'hui! Il y aura également plus d'informations sur
le camp extérieur, alors n'hésitez pas à venir! Sa commence a 13u !
24 september – start day
Today our fantastic year start with a big event located at the Drakenburcht. You will be
able to participate in a go-cart race, fire arrows with a bow and of course food and
drinks will be available as well! Come and go principle whenever you want, between
1:30 till 17.
1 oktober – Diskussion Ausländisches Camp + Was planen wir in diesem Jahr?
Schlüsseltag heute! Wie, was und wo wir in Outdoor-Camps gehen, umreiß und was wir
in diesem Jahr organisieren.
8 oktober – JACKASS
Scouterne har købt nye ting for at underholde os. I dag ser stunts af Knoxville og Steve-o
ud som ingenting.
15 oktober – BBQ i znoj
Postaje sve teže, ali da uživamo u posljednjim sunčevim zrakama, radimo i BBQ! Uzmite
svoje meso sami. Za ostalo, brinemo se o tome.
22 oktober - plivanje
Danas idemo plivati, nemojte zaboraviti vaše kupaće gaće. Ne zaboravite 5 eura! Već je u
13:15!
29 oktober - Geen vergadering
28 oktober! Наш сыр і віно вечар, вядома ж, не забудзьцеся падпісацца на гэта! Для
атрымання дадатковай інфармацыі гл выведнікаў сайта.

3-4-5 november - Weekend
Ook dit jaar gaan we op weekend! Meer info krijgen jullie zeker op tijd van ons nog!
_____________________________________________________________________________________________________
It’s gonna be great, its gonna be an amazing year! 誰翻譯了這個!
Jullie voorlopig nog onbekende leiding xxx

Contactgegevens van de leiding
Nijlpaard
Jérémie Millet

Orang-Oetang
Bert Vonckx

Glenn
Glenn Bruyninckx

0471/77 92 95

0492/92 48 89

0495/98 24 81

Sero
Niels Van Peteghem

Stekelvarken
Sam Callens

Agame
Robin Charels

0497/20 95 39

0472/05 09 57

0490/39 71 62

Zeehond
Jonas Schalbroeck

Zwaluw
Frits Thijssen

Berenmarter
Matts Vandermaelen

04/72 02 48 76

0477/64 68 03
Groepsleiding

Scholekster
Michiel Gidts

Zeeotter
Wouter De Coninck

Sero
Niels Van Peteghem

0498/82 40 90

0495/32 71 53

0497/20 95 39

Kampdata
Kapoenen: Van 22 juli t.e.m. 28 juli 2018
Welpen: Van 18 juli t.e.m. 28 juli 2018
JVK: Van 16 juli t.e.m. 28 juli 2018
VK: Van 16 juli t.e.m. 28 juli 2018
Leiding: Van 13 juli t.e.m. 28juli 2018
Bezoekdag valt op 23 juli 2017!
Bagage: 12 en 30 juli

