Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
We beginnen graag met u het allerbeste te wensen voor 2019. 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 23
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 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 gaan we verkleed door de straten en zoeken we naar iets lekkers!
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Kapoenen vs Leiding
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Surprise vergadering

Scouts kwis
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Schaatsen
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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!!!

Beste welpen,
Na een fantastisch 2018 staat de leiding weer klaar om jullie een nog leukere 2019 te
bezorgen! We hopen dat jullie goed uitgerust zijn want wij hebben weer super toffe
activiteiten voor jullie bedacht. Komen is dus de boodschap!! 😊

6 januari – Drie koningen
Drie Koningen, Drie Koningen, Geef mij een nieuwe hoed!
Vandaag gaan we allemaal onze zangtalenten bovenhalen en dit mag natuurlijk iedereen
in de straten van Steenokkerzeel aanhoren! Vergeet je dus zeker niet te verkleden als
één van de drie koningen.
13 januari – Massaspelen
Vandaag gaan jullie het opnemen tegen de andere takken in de massaspelen! Laat maar
eens zien dat er met de welpen niet gesold moet worden en dat we even sterk zijn of
misschien wel sterker zijn dan de rest!
20 januari – Torenspel
Het leukste spel mag niet natuurlijk niet vergeten worden, en om het nog leuker te
maken gaan alle leden meedoen in dit spannende torenspel! Bereid je dus goed voor op
het meest waanzinnge torenspel ooit!
27 januari – Welpen zijn de baas
Deze keer is het aan jullie! Vandaag zal de leiding jullie de verantwoordelijkheid geven
om een deel van de vergadering zelf in elkaar te knutselen. Laat je creativiteit de vrije
loop en verras ons met jullie leuke spelletjes!
3 februari – Bosspel
Vandaag trekken we naar het donkere en mysterieuze bos! Vergeet zeker niet om kleren
aan te trekken die vuil mogen worden!
10 februari – Valentijnspel
Het is weer bijna zo ver, het feest voor alle koppeltjes: Valentijn! Natuurlijk kan Cupido
niet ontbreken om mensen verliefd te maken. Benieuwd naar welke koppeltjes er
gevormd zullen worden? Kom dan maar zeker af!
17 februari – Paracommando
Wie is de stoerste en meest vastberaden van jullie? Het is tijd om de man in jullie naar
boven te halen en alle opdrachten te voltooien om zo een echte paracommando te
worden! Vergeet dus zeker niet kleren aan te doen die vuil mogen worden.
24 februari – Geen vergadering

Helaas geen vergadering vandaag ☹
Geniet maar van de rustdag want volgende week gaan we een superleuke activiteit
beleven!

3 maart – Schaatsen
Joepie!! Vandaag gaan we met de hele scouts de gladde ijsbaan betreden! Vergeet zeker
niet 5 euro mee te brengen. Ook raden we je aan om dikke kousen aan te trekken en een
paar handschoenen mee te nemen! OPGELET! We spreken al om 13u30 af op de scouts.
Wees dus zeker en vast op tijd!
(Ouders die graag willen rijden zijn meer dan welkom.)

Jullie leiding,
Agame, Spreeuw en Jarno

Beste JVK’s
Alvast onze beste wensen voor het nieuwe jaar! Dat al jullie dromen en goede voornemens
mogen uitkomen dit jaar. Dit jaar maken we er weer een fantastisch jaar van, we verwachten
natuurlijk ook dat de patrouilles iedere zondag paraat staan.
6 Januari – Drie 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’!

13 Januari – Massaspelen
Warm jullie spieren maar op want vandaag gaan we bewijzen dat de jongverkenners de beste
zijn in plein-en massaspelen. Dit doen we volgens traditie met heel de scouts.

20 Januari – Massa torenspel
Vandaag gaan we met heel de scouts het oude vertrouwde torenspel spelen! Wordt de JVK
weeral kampioen zoals bijna elk jaar? De leiding hoopt alvast dat we trots mogen zijn.

27 Januari – Maffia/Drugsspel
Om even te verduidelijken keuren we het gebruik van verdovende middelen zeker niet goed!
Maak jullie inner-Pablo Escobar of Al Capone maar wakker, vandaag gaan we een
afwisselend spel spelen van maffia en drugsspel.

3 Februari – Jackass
Breng al jullie zotte stuntmachines 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.

10 Februari – Speurtocht
Maak jullie inner-Sherlock Holmes maar wakker, vandaag gaan we op speurtocht.
Aanwijzingen, raadsels, symbolen – wie weet wat jullie zullen vinden, of wie.

17 Februari – Bosspel
Trek jullie legerkledij of camouflagejassen aan want deze vergadering trekken we met zen
allen het bos in. Uiteraard worden alle patrouilles verwacht!

24 Februari – DE KWIS VAN ONZE SCOUTS WAS 23 FEBRUARI EN DUS GEEN VERGADERING!
Natuurlijk zijn alle ouders, vrienden, familieleden welkom op onze jaarlijkse topquiz!

3 Maart – Schaatsen
Jeuj 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 13u15 aan de lokalen!

Tot zondag!
Nijlpaard, Stekelvarken en Beermarter xoxo

6 januari – Drie koningen
Kom verkleed, met de fiets en smeer je stem😜

13 januari – Massaspelen

20 januari – Torenspel

27 januari – bosspel

3 februari – cinema
Omdat jullie binnenkort hard gaan mogen werken op onze fuif, trakteren we jullie is op
een rustig moment. Vergeet je 5 euro ook niet.

10 februari – metrospel
Vergeet vandaag jullie buzzypassen niet mee te nemen!

15 februari – Fuif dirty mocassin

Vandaag is het onze jaarlijkse verkennersfuif, samen met de Chiro voor wat centjes in
het laatje te brengen. Het juiste uur dat jullie op de scouts moeten staan zullen we jullie
nog meedelen. Vergeet alvast zeker jullie slaapzakken niet!

23 februari – Jaarlijkse Scouts quiz

3 maart – Schaatsen
Afspraak 13h30, denk aan je 5 euro en jullie goed humeur 😜

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 03 21 37

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 03 21 37

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

