Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
2017 Zit erop en wij hopen dat jullie net als ons met een goed gevoel
kunnen terugblikken op het eerste deel van ons Scoutsjaar.
Voor 2018 verwachten wij minstens zoveel plezier met als hoogtepunten
het weekend en het kamp. Het weekend zal in de maanden maart, april of
mei zijn. Meer info hierover volgt binnenkort via de leiding van jullie zoon.
2018 wordt ook het jaar dat wij de handen uit de mouwen gaan steken,
mede door financiële steun van de gemeente, zullen wij onze burcht
renoveren tot prachtige, nieuwe lokalen. Hiervoor zouden wij ook een
oproep willen doen aan jullie. Indien er ouders willen helpen met dit
project of materiaal ter beschikking kunnen geven, geef maar een seintje.
Wij zouden namelijk een werkgroep willen oprichten met (oud)leiding en
ouders om alles zo perfect mogelijk te laten verlopen.
Tenslotte organiseren wij dit jaar opnieuw onze 'kwis van SintLutgardis'. Deze ludieke kwis garandeert plezier voor alle leeftijd- en
kwisniveaus! Met vragen voor jong en oud peilen wij naar uw kennis over
film, muziek, cultuur, sport, actualiteit en nog veel meer. Vooraan de
maandschors vinden jullie de affiche terug.
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 en nog een gelukkig
nieuwjaar!
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 J!
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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Kom vandaag verkleed als één van de drie koningen!
Vergadering duurt ook dit jaar van 14u10-17u30.
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J
a
n
u
a
r

i

sporthal
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Vandaag spreken we om 14u af aan de sporthal van Steenokkerzeel.
Dit is gelegen naast het gemeentehuis. Om 17u30 mogen jullie ze daar weer ophalen.

speurtocht
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Cluedo
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Filmavondje

Jullie krijgen in januari een brief mee met alle informatie over deze toffe avond!
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Schaatsen

Vergeet zeker jullie handschoenen en dikke kousen niet!
Voor deze topdag vragen wij 5 euro’tjes en ouders die zouden willen rijden.
Afpsraak om 13u15 aan de scoutslokalen.

Leiding VS Kapoen

Bosspel
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Joepiiie, de scouts is weer begonnen. Hopelijk hebben jullie ons niet te hard gemist tijdens
deze toffe feest periode. Jullie leiding kan niet wachten om te horen hoe lekker het eten was
en wat voor geweldige cadeautjes jullie gekregen hebben. We verwachten jullie natuurlijk
ook dit jaar weer elke zondag paraat op de scouts. Hier heb je alvast de activiteiten.
7 Januari – Drie Koningen
3 Koningen, 3 Koningen geef mij ne nieuwe hoed, … Vandaag we heel Steenokkerzeel eens
laten genieten van onze geweldige zangkunsten. Kom dus zeker verkleed als één van de 3
wijzen.
14 Januari – Massaspelen
Zijn jullie allemaal klaar om het beste van je van jezelf te geven in de tofste massaspelen?
Hopelijk zijn jullie sterk, snel en sluw genoeg om al deze spelletjes te winnen en de eer van
de welpen hoog te houden.
21 Januari – Sporthal
Hopelijk hebben jullie geen binnenspeelangst want vandaag trekken we ons terug in de
sporthal van Steenokkerzeel (naast gemeentehuis). We spreken af aan de sporthal om 14u.
Om 17u30 is het afgelopen.
28 Januari – helemaal getikt vergadering
Vandaag komt jullie leiding met de origineelste tik spelletjes. Die zorg dat jullie vingers,
benen, ogen en conditie goed in orde zijn zodat jullie als uit eindelijke winnaar zullen zege
vieren.
4 Februari – Torenspel
Het spel dat door iedere scout het meest geliefd wordt is natuurlijk torenspel. Vandaag
bouwen geen torens maar kastelen, zijn wij geen gewone welpen maar zijn wij ridders, zijn
de munitie ‘s geen balletjes maar kogels.
11 Februari – Valentijnspel
Het is bijna weer zo ver, Cupido heeft zijn pamper aangetrokken en zijn boog gespannen om
de mensen verliefd te maken. Maar wil iedereen wel verliefd worden? Misschien schiet hij
wel een pijl in oma haar poep en in die van de bakker en worden zij een koppeltje?
18 Februari - Schaatsen
Na een geweldige quiz avond voor jullie ouders gaan we vandaag jullie eens plezieren.
Vandaag gaan we namelijk met zen allen de schaatsbaan onveilig maken. Kunnen jullie nog
niet zo goed schaatsen? Geen probleem de leiding helpt je hierbij. Breng dus allemaal zeker
jullie schaats skills, handschoenen en €5 mee. We spreken af om 13u15 aan de lokalen.
Moesten er ouders willen rijden, zou dit fantastisch zijn!

25 Februari – Welpen zijn de baas
vandaag is de dag aan gebroken dat de welpen de baas zijn. Hopelijk hebben jullie genoeg
ideeen om met ons te spelen. Want de leiding hakt jullie vandaag helemaal in de pan of
hebben de welpen een tactisch plan?
4 Maart – Bosspel
We trekken met zen allen het bos in om het daar onveilig te maken. Doe best stevige
schoenen aan en trek niet te mooie kleren aan want vuil worden is een vereiste. Welk spel
het wordt dat zien jullie dan pas maar het wordt gegarandeerd een groot succes.

Hierbij zijn we weer 2 maanden verder en komen we weer dichter bij het kamp!
Kusjes
Uw leiding!

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.
7 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’!
14 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.
21 Januari – Sporthal
Vandaag gaan we de sporthal van Steenokkerzeel onveilig maken.
We spreken af om 14u aan de sporthal!Het is weer afgelopen om 17u30 aan de sporthal.
28 Januari – speurtocht of leiding is zoek
Maak jullie inner-Sherlock Holmes maar wakker, vandaag gaan we op speurtocht.
Aanwijzingen, raadsels, symbolen – wie weet wat jullie zullen vinden, of wie.
4 Februari – Mini-Games
De tegenpool van massaspelen. Deze keer worden jullie in kleine groepen opgedeeld en
nemen jullie het tegen elkaar op in een reeks kleine fantastische battles. Een groot toernooi
dat iedereen op zijn naam wil hebben.
11 Februari – Tokyo-drift Vergadering
Zijn jullie klaar voor de beste en bekendste race van het jaar? Ja? Dan driften we er op los
met jullie eigen gepimpte wagens. Bang Bang! We vertrekken!
18 Februari – 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 !
25 Februari – Nitro Circus-vergadering!
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.

4 Maart – torrenspel
De klassieker der klassiekers, het gaat deze keer niet een gewoon torenspel worden.
de 2 patrouille zullen zich moeten bewijzen wat ze waart zijn en hoe goed hun teamband is.
Bereid je maar voor op de zotste Battle van het jaar!

Tot zondag!
Zeehond, Zwaluw en Beermarter xoxo

7 januari – 3 koningen, verkleed u!

21 januari – sporthal
Om 14u afspraak aan de sporthal

14 januari– massaspel

28 januari - bosspel

3 februarigamesnight 19u – 5 euro

17 februariquiz zaterdagavond corre 19u30

11 februarivalentijnsvergadering

18 februari- schaatsen
handschoenen + 5 euro meenemen +
13u15 aan de scoutslokalen

25 februariverrassingsvergadering

3 maart – fuif dirty mocasin –
zaterdag werken + slapen op scouts

.

Greetz, jullie leiding schol en zee xxx

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
Stekelvarken
Sam Callens

Zwaluw
Frits Thijssen

0472/05 09 57

0477/64 68 03

Jongverkenners
Zeehond
Jonas Schalbroeck

Scholekster
Michiel Gidts

Agame
Robin Charels

04/72 02 48 76

0498/82 40 90

0490/39 71 62

Verkenners

Groepsleiding

Sero (GRL)
Niels Van Peteghem

Zeeotter
Wouter De Coninck

Sero
Niels Van Peteghem

0497/20 95 39

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 12 juli t.e.m. 28juli 2018
Bezoekdag valt op 23 juli 2017!
Bagage: 11 en 30 juli

