Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
We presenteren jullie met veel plezier de nieuwe maandschors voor november en
december. We mogen wel stellen dat de eerste maanden voorbij zijn gevlogen. We
hebben vele nieuwe gezichten en groepen die al sterk aan elkaar hangen. Dit beloofd
voor het vervolg.
Het winteruur is ondertussen aangebroken en de dagen worden korter. De nieuwe
maandschors is dan ook meer dan welkom om die zondagen toch een pakje zonniger te
maken! Ook nu weer heeft de leiding behoorlijk wat in petto voor jullie.
Ook dit jaar organiseren we met de scouts onze jaarlijkse Kerstbomenverkoop. Dit zal
doorgaan tijdens de weekends 9 en 10 december en 16 &17 december. Meer info
hierover volgt spoedig!
Er rest ons jullie allemaal nog een prettig kerstfeest en een uitstekend nieuw jaar toe te
wensen, voilà! 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.
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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12

N
o
v
e
m
b
e
r

De leiding is op leidingsweekend!

Snoepbrochetten
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Vandaag verkopen we snoepbrochettes om de kapoenenkas wat aan te
spijzen! Deze verkopen we aan 1 euro!

Jungle spel
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Sinterklaas
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geweest dit jaar?
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Goudkoorts

17

Kerstfeestje
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e We houden vandaag een gezellig kerstfeestje! Breng een cadeautje mee
van maximum 5 euro.
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Geen vergadering
24

D
e
c
e
m
b
e
r

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.

Drie koningen
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Kom vandaag verkleed als één van de drie koningen!

Dag welpen!
Jullie leiding heeft goed en spijtig genoeg ook slecht nieuws. Het
slechte nieuws is dat er al weer 2 maanden voorbij zijn gevlogen. Het goede nieuws is
dan weer dat er talloze toffe vergaderingen op jullie staan te wachten. Lees dus maar
snel welke vergaderingen er aankomen.
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!
12 November - Geen vergadering
De leiding is op leidingsweekend en is druk bezig met het vergaderen en het jaar te
plannen. Jullie zullen ons dus een weekje moeten missen.
19 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!
24-25 November - Sleepover op de scouts
Er is dit jaar een weekend, dat jullie 2 nachten weg zijn met de scouts. Het kamp zijn 10
nachten. En nu gaan wij beginnen met 1 nacht!! Jullie worden verwacht om 19u vrijdag
24 november op onze scouts. We gaan daar een topavondje beleven. Wat pakken we
mee? Slaapzak, veldbedje of matje, 5 eurotjes. Wij voorzien nog iets klein om te eten in
de avond, maar best dat jullie al gegeten hebben. De dag nadien zaterdag 25 november
nemen we afscheid van elkaar om 11u30.
3 December - Sinterklaas
Vandaag komt de goedheilige man langs op onze scouts. Hier enkele tips Hij draagt een
rode mijter , rood kleed, rijd rond op 'slecht weer vandaag' .... weten jullie het al?
Inderdaad het is Sinterklaas. Hopelijk zijn jullie allemaal flink geweest want anders ...
10 December – Gezelschapspellekes
Hebben jullie het nodige geluk vandaag? Spelen jullie vals?  uiteraard niet ;)
Wie passeert er langs start en wie moet naar de gevangenis?
Zet je beste pokerface op, want vandaag gaan wij gezelschapspelletjes spelen.
OPGELET: ER ZIJN VALKUILEN :O

17 December - Kerstfeestje
Met kerstmis in het vooruitzicht gaan we vandaag een heus kerstfeestje maken! Neem
allemaal een cadeautje mee ter waarde van €5.
24 December - Vrolijk Kerstfeest !
Aangezien de leiding druk bezig is met het versieren van de kerstboom en het koken
voor de familie is er vandaag geen vergadering.
31 December - Gelukkig Nieuwjaar !!
Ook vandaag zal het geen scouts zijn op deze laatste dag van een geweldig 2017. We
wensen jullie een nog geweldiger 2018 toe met familie en vriend.
7 Januari - Drie Koningen
3 koningen, 3 koningen, geef mij ne nieuwe hoed, ... Vandaag zullen we heel
steenokkerzeel eens laten genieten van onze geweldige zangkunsten. Kom dus zeker
verkleed als één van de 3 wijzen.

Een zalige kerst en een fantastisch nieuwjaar!!!!!
Kusjes
Uw leiding!

Jonge Jongens van de Jongverkenners,
November en December, kouderee maanden, maar daarvoor zeker niet minder leuk. Kijk
alvast uit naar ons eerste JVK weekend (18-19 Nov)! Daarnaast hebben we nog vanalles
anders voor jullie in petto, dat lezen jullie hieronder!
5 November- Torenspel
Woppa! We beginnen al meteen met een topper, het fel-begeerde Torenspel. Geen uitleg
nodig, alleen maar jullie ijver, wilskracht, uitstekende hand-oog coördinaties om jullie
teams naar de overwinning te leiden!
12 November – Geen Vergadering
De leiding is op weekend geweest en daarom is het vandaag jammer genoeg geen
vergadering  No worries! Volgende week is het aan jullie!
18-19 November – JVK Weekend!
Hoera!!!! De JVK gaat op weekend in Leuven. Zoals de mail reeds vermelde verzamelen
wij op 18 November om 8u30 aan het station van Leuven om een paar dagen vol leute
de beleuven. Weekend eindigt op 19 November om 18:00. (Zie mail en brief!)
26 November – Casino Royale
Welke Jongverkenner zal baden in geld terwijl de andere met lege zakken naar huis
gaan? We komen er samen achter op de casino-vergadering! – Verkleden in casino stijl
mag zeker!!
3 December – Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot! We hopen maar dat jullie braaf zijn geweest want de Sint
komt langs op de scouts om snoep uit te delen en stoute kinderen in de zak te stoppen.
10 December – Verkoopdag markt
Vandaag verplaatsen we ons dus met onze beste verkoop-skills naar de markt van
Steenokkerzeel. Deze vergadering gaat uiteraard in de ochtend door, meer informatie
volgt in de vorm van een brief. Opgepast deze vergadering gaat van 7u30 tot 12u00
door.
17 December – Christmas Party
Tijd om te feesten! Er wordt van de leden verwacht dat ze een cadeau’tje ter waarde van
5 euro meenemen vandaag.
24 December – Zalig Kerstmis – Geen Vergadering
Kerstavond – een dag om gezellig met de familie lekker te eten en misschien nog meer
cadeau’s te incasseren. Een fijne kerst gewenst!
31 December – Gelukkig Nieuwjaar – Geen Vergadering
Hier op de jaarwisseling wensen wij jullie een fantastisch 2018 toe – we maken er
samen met jullie een even geweldig jaar van als 2017! Schol!
7 Januari – Ruiltocht
We vertrekken samen met een ei en wie weet waar we mee zullen eindigen. Playstation?
Porsche? Steenokkerzeel zelf? Alles kan.

[adult swim]

3-4-5 november – weekend vertrek op de scouts vrij 18u45, terugkomst zon 11u
Morty: Jeez, I can’t believe we found a version of earth with Rick and Morty
conversations as Maandschors for the Verkenners!
Rick: There’s pros and cons to [burps] every alternate timeline. Fun fact about the next
one we will visit: It’s got giant telepathic spiders, 11 9/11s and…. The best ice cream in
the multiverse! We’re gonna go get some ice cream motherf… [beep]!
[engine sputters]
Rick: Oh, great.
Morty; Oh boy. What’s wrong, Rick?
Rick: Huh. Looks like something’s wrong with the microverse battery. We’re gonna have
to go inside. Prepare for the worst Morty, this adventure will be bigger than ever before
and take all weekend!
12 november – geen vergadering (leiding is op leidingsweekend)
Morty: Hey Rick, can I choose on which adventure we will go this time?
Rick: [burps] That’s such a poor use of my time Morty.
Morty: I am always helping you with this, that and the other thing. W-w-what about me
Rick? Why can I never get to do anything I like?
Rick: [sighs] you’re growing up fast Morty, you’re growing into a real big thorn straight
up into my ass. Leave the adventure this time for the big men.
19 november – Torenspel
Rick: ♪ Oh Yeah! ♪

♪ You gotta get schwifty in here ♪
♪ We play Torenspel, how nifty ♪

♪ You gotta get schwifty ♪
♪ It’s time to get schwifty ♪
♪ Time to get schwifty ♪

26 november – Kaarsen maken
Morty: Rick, I-I was thinking, in two weeks it’s Jessica’s birthday party. w-c-could you
make some sort of birthday present I can give that she likes?
Rick: You know what Morty? This right here is going to do the trick. It’s koala mixed
with rattlesnake, chimpanzee, cactus, shark, golden retriever and just a smidge of
dinosaur. Should add up to beautiful candles.
Morty: That doesn’t make any sense, how does that add up to beautiful candles? And
how is that going to help me?
Rick: What Morty? You want me to show you my math? I’m sorry, are you the scientist
or the kid that wants to get laid?

3 december – Sinterklaas/examen van 16u-17u30
Rick: Good news Morty, I managed to book Sinterklaas from planet DYZ-154, he was still
available and will come see us this afternoon.
Morty: That is fantastic Rick!
Rick: If you like that, boy you’re really going to flip your lid over this one.
Morty: What is it?
Rick: It’s a device, that when you put it in your ear, you can enter people’s dreams,
Morty. It’s just like that movie you keep crowning about.
Morty: Y-you talking about Inception?
Rick: That’s right. This is gonna be a lot like that except you know, it’s gonna make
sense. Listen, tonight we’ll go into the home of your math teacher and we’re gonna
incept the idea in his brain to give you A’s in math.
Morty: Jeez Rick, in the time this took couldn’t you have just, you know, helped me with
my homework?
Rick: Straight A’s for the rest of your life and you’re still bitching about it. You’re
welcome, Morty.
9 december zaterdag – Kerstmarkt Steenokkerzeel 14u-23u30
Morty: I-in a f-f-few hours it's J-Jessica's birthday, got some good ad-advice for me Rick?
Rick: Relax Morty! Listen, I hate to break it to you, but what people call ”love” is just a
chemical reaction that compels animals to breed. It hits hard, Morty, then it slowly fades,
leaving you stranded in a failing marriage. I did it. Your parents are gonna do it. Break
the cycle Morty. Rise above. Focus on science.
Morty: T-that's it? I just have to give up?
Rick: [burps] Just give her the f*cking candles Morty. That will do the trick.
17 december – Filmpke, vlaamse klassiekers zien.
[watching TV show]
Summer: What! Why would he choose Veronica?
Rick: Well if it’s any consolation, Summer, none of it mattered and the entire show was
stupid.
Jerry: Ok Rick, you show us your concept of good TV and we’ll crap all over that.
Rick: I thought you’d never ask. Let me just modify this TV and….
Morty: Oh, cool is that crystallized xanthanite? It conducts electrons across dimensions.
Rick: Twenty percent accurate as usual, Morty. The important thing being, I just
upgraded our cable package with programming from every conceivable reality. Finally
infinite TV from infinite universes!
24 december – Geen vergadering, Kerstmis
Rick: Morty help! [groans].
Morty: Jeez Rick, are you ok?
Rick: That santa claus bitch shot me! He got me right in the goddamn liver and that is
the hardest-working liver in the galaxy, Morty. Some good advice for next year: never
register 100 fake name on your living address and ask santa for 100 presents. If he finds
out your screwed.

31 december – Geen vergadering, Nieuwjaar
Alternate Rick: Rick Sanchez of Earth dimension C-137, you are under arrest for crimes
against alternate Ricks by the authority of the Trans-Dimensional Council of Ricks.
Jerry: Hey, what the heck!
Morty: Rick!
Rick: Everybody relax, if I know these a-holes and I am these a-holes, they just wanne
haul me to their clubhouse and celebrate New Year. Let’s Party!
7 januari – Drie koningen, verkleed u
Rick: Morty, hand me the screwdriver.
Morty: On what are you working? The quantum switch?
Rick: Jesus, Morty, you can’t just add a [burps] sci-fi word to another word and hope it
means something. Huh, looks like something is wrong with the force field connection.
We’re gonna need to get another on the planet zeptolania. I have to warn you, Morty. For
your safety, you need to blend in and dress as an ancient king.
Morty: Why?
Rick: Because these zeptolanians are a cruel kind of people. I hope you remember the
last time you taught my advice was bullshit? I bet your wiener still hurts haha.
Morty: Not funny Rick!
_____________________________________________________________________________________________________

Rick: You see Morty, with infinite realities
there are infinite possibilities that will happen.
So this means that there are infinite locations
where the Verkenners of Scouts Steenokkerzeel
go on foreign camp.
Morty: So, in our reality w-where are they
going?
Rick: Hungary!
Grtz, jullie leiding Scholekster en Zeeotter

Contactgegevens van de leiding
Nijlpaard
Jérémie Millet

Kapoenen
Orang-Oetang
Bert Vonckx

Glenn
Glenn Bruyninckx

0471/77 92 95

0492/92 48 89

0495/98 24 81

Welpen
Sero
Niels Van Peteghem

Stekelvarken
Sam Callens

Zwaluw
Frits Thijssen

0497/20 95 39

0472/05 09 57

0477/64 68 03

Jongverkenners
Zeehond
Jonas Schalbroeck

Beermarter
Matts Vandermaelen

Agame
Robin Charels

04/72 02 48 76

0485/15 18 57

0490/39 71 62

Verkenners

Groepsleiding

Scholekster
Michiel Gids

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

