Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
De lente staat voor de deur. De zonnestralen banen zich een weg door
het wolkendek om er voor ons weer eens prachtige
zondagnamiddagen van te maken. Hopelijk… Ach ja, wij hebben
natuurlijk geen mooi weer nodig om ons te amuseren, een toffe bende
des te meer!
Die toffe bende is toe aan zijn laatste maandjes van het scoutsjaar,
maar geen nood, jullie weten best wat er ons in juli te wachten staat:
het onvergetelijke, superformidastische, geniale, reuzeneige
scoutskamp! Hierover komt de leiding nog uitgebreid uitleg geven in
de maand juni, wanneer ze huis aan huis langskomen. Let nu al wel
zeker op de kampdata, achteraan de maandschors. Het zou zonde zijn
moest je net een vakantie hebben geboekt ;)
Voor het zover is is er eerst nog deze maandschors, die niet één, niet
twee, maar drie maanden boordevol van de leukste activiteiten
voorstelt. Ook zou het kunnen dat er tussen deze overrompeling van
plezier een weekendje verscholen gaat. Zeker meegaan is de
boodschap!
Afsluiten doen we traditioneel met onze BBQ. Inschrijven hiervoor is
vereist. Niet vergeten dus!
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

Inschrijving BBQ
Zoals we al hebben gezegd in het voorwoord zullen we het scoutsjaar afsluiten met onze
jaarlijkse Barbecue. Deze BBQ zal plaatsvinden op 26 mei op het scoutsterrein. Buiten eten
en drinken zullen er ook tal van randactiviteiten te doen zijn.
We beginnen eraan om 16u en stoppen ermee om 20u. Uiteraard ben je op deze dag vrij om
te komen en te gaan wanneer je wil. Vanaf 17u kan je aanschuiven voor de barbecue.
Iedereen is ook welkom, van oma tot zusje tot nonkel of tot beste vriend. Hoe meer zielen
hoe meer vreugd! Het enige wat we vragen is dat je iedereen die je meeneemt op voorhand
inschrijft zodat wij weten hoeveel vlees we moeten voorzien. Hoe schrijf ik me in? Je kan je
bestelling per mail door geven via scouts.steenokkerzeel@hotmail.com.
✓ Kindermenu (1 stuk – 9 euro) ______
✓ Menu 1 (2 stuks – 11,50 euro) _________
✓ Menu 2 (3 stuks – 14 euro) _________
✓ Veggie Kindermenu (1 stuk – 9 euro) _________
✓ Veggie Menu 1 (2 stuks – 11,50 euro) _________
✓ Veggie Menu 2 (3 stuks – 14 euro) _________
Wij hopen alvast jullie te mogen verwelkomen op 26 mei, met ook dit jaar hopelijk
fantastisch weer!
Met vriendelijke groeten
De scoutsleiding

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 2018-2019:
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!

Beste ouders en kapoenen,
Nu het scoutsjaar op zijn einde loopt, willen
wij jullie nog eens herinneren aan de
kampdata. Het kamp is namelijk dè afsluiter
van een supertof scoutsjaar! Als kapoen
vertrekken jullie op kamp van 26 juli tot
en met 1 augustus.
Wij hopen jullie allemaal dan terug te zien!
Scoutse groeten,
Orang-Oetan, Agame en Stokstaartje

Springkastelenfestival
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Vandaag gaan we naar het springkastelenfestival in de sporthal van
Steenokkerzeel! Meer info volgt.

Dalmatiërspel
8
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Soldatentraining
15
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a
r
t
Vandaag trainen we de kapoenen tot echte soldaten! Kom zeker
verkleed! (groene/beige kleren die mogen vuil worden)
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Bosspel
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Weekend

Joepie! Kapoenenweekend! Dit is een weekend van
vrijdagavond (27 mei) tot en met zondagmiddag (29 mei).
Meer informatie krijgen jullie per brief en e-mail!

Paaseierenraap
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We doen dit jaar weer mee met de gemeentelijke paaseierenraap!
Meer informatie volgt!
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Geen scouts
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Wat jammer, vandaag geen vergadering. Hopelijk genieten
jullie van de vakantie! Tot volgende week!
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Lenteschoonmaak

a
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r
i
l
We helpen dit jaar opnieuw mee om van Steenokkerzeel de properste
gemeente van het land te maken! Na het harde werk worden we beloond
met een vieruurtje en wat entertainment.

26

Waterspelletjes

a
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De leiding heeft vandaag mooi weer voorzien! Vergeet jullie zwembroek,
handdoek en droge kleren niet! ☺
(Moest het toch niet zo’n mooi weer zijn, voorzien we uiteraard iets
anders!)

Plein- en balspelletjes
3
m
e
i

Torenspel
10
m
e
i

Jeugdnamiddag
17
m
e
i
Vandaag komen we samen met alle jeugdbewegingen uit Steenokkerzeel
voor één groot spel! Allemaal komen dus! ☺

BBQ
24
m
e
i

Jammer genoeg zit het scoutsjaar er alweer op! We sluiten het jaar af met
een overheerlijke barbecue waar jullie samen met je mama en papa, broers
en zussen, oma en opa, … kunnen komen eten! Jullie zijn welkom vanaf 16
tot 20 uur. Vergeet jullie zeker niet in te schrijven!
Tot op kamp, kapoenen!

Kan jij alle verborgen woorden vinden?
BOS
HUDO
KAMP
KAMPVUUR
KAPOEN
SCOUTS
SLAAPZAK
STERREN
TENT
VAKANTIE
ZAKLAMP
ZOMER
ZON
ZWEMMEN

Dag beste welpen,
Aanschouw jullie laatste maandschors van het jaar! Het is met pijn in mijn hart, en dat
van de rest van de leiding, dat ik deze maandschors op onze mooie website upload. Toch
is er geen reden tot piekeren, want wat er ons nog te wachten staat in deze 3 laatste
maanden zal ons prachtige herinneringen opleveren. En zelfs daarna is er geen reden tot
verdriet, want dan staat het kamp al bijna voor de deur (de beste afsluiter van een
spetterend jaar). Maak er nog een leuke tijd van! Eind mij zullen we ook is langs komen
om het kamp uit te leggen dus zorg zeker dat je ingeschreven (zodat we jullie adres
hebben)!

1 maart - Springkastelenfestival
Het grootste springkasteel komt opnieuw naar Steenokkerzeel, hoera! Maak jullie
maar klaar voor een dagje crossen en springen. Zorg wel dat je de weg niet
kwijtraakt in het gigantische springkasteel of je komt er nooit meer uit! We
spreken af aan de sporthal van Steenokkerzeel om 14u en om 17u30 kunnen
jullie jullie kinderen komen halen op de scouts.
8 maart – Kolonisten van Catan
Kolonisten van wadde? Jaja kolonisten van Catan je heb het goed gelezen, in dit
geweldig spel zullen we gigantische steden maken door samen te spelen of tegen
elkaar. Wees dus zeker aanwezig!
15 maart - Ruiltocht
Zoals velen al weten hebben de welpen een splinternieuw welpenlokaal. Dit
lokaal ziet er echter een beetje kaal uit. Daarom gaan de welpen vandaag een
ruiltocht houden met als doel het welpenlokaal in te richten. De leiding heeft er
vertrouwen in dat het lokaal er prachtig zal uitzien. Laat jullie fantasie de vrije
loop!
22 maart – Pleinspelen
Let the games begin and may the best win!
29 maart – Bekentocht
Spitter spetter spatter, spring maar in het water. Doe vandaag je laarzen aan
want wij gaan op bekentocht. En vergeet zeker je schoolslag en crawl niet te
oefenen voor het geval je in het water valt.

5 april – Kerstman VS Paashaas
Het epische gevecht tussen de paashaas en de kerstman zal vandaag doorgaan.
Wie zal er winnen? Kom zeker af om je favoriete personage naar de overwinning
te brengen!

12 april – geen scouts
Geen scouts. Geniet van je dagje vrijaf! Fijn Pasen!
19 april – Lenteschoonmaak
Lenteschoonmaak Watte? Dat klinkt maar stom! Nee hoor! De burgemeester wil
graag een propere gemeente en daarom gaan wij hem een handje helpen. Dit
doen we samen met de andere jeugdbewegingen uit Steenokkerzeel, Perk en
Melsbroek. Geen zorgen, jullie krijgen ook een lekker vieruurtje en toffe
entertainment achteraf! Meer informatie volgt nog!
26 april – Waterspelletjes
Spitter spetter spatter… Neen het is geen bekentocht, maar waterspelletjes!
Neem die waterballonnen maar in de aanslag en wees gereed om nat te worden!
1-3 mei – Welpenweekend
Eindelijk is het zo ver! Het lang verwachte welpenweekend is daar! Jullie hebben
normaal gezien alle nodige informatie al gehad (in een brief en via een email naar
jullie ouders). Laat ons zeker iets weten als dit niet zo is! Wees er zeker bij, want
het wordt de moeite! PS: Vergeet niet te bevestigen of je al dan niet meekomt!!
Verdere informatie volgt nog.
10 mei – Verassing!
Een autopanne is een verrassing die toeristen in de gelegenheid stelt iets van het
landschap te zien. (Jan Vercammen)
17 mei - Jeugdnamiddag
Een groot spel met heel Groot-Steenokkerzeel staat er vandaag op de planning.
Wat dit precies is, zal uiteraard nog wel een verassing voor jullie blijven.
24 mei – BBQ
Aan alle mooie liedjes komt een eind, maar die is nog even niet in zicht! Vandaag
zien we jullie allemaal op de jaarlijkse BBQ waarna het aftellen wordt naar het
kamp! Schrijf je in aan de hand van het formulier aan het begin van de
maandschors!
31 mei – geen scouts
Geen scouts. Geniet van je dagje vrijaf!

Zondag 8 maart - Sjorvergadering:
Vermits allen onder jullie zowiezo keigoed kunnen sjorren, gaan we dit vandaag eens
beproeven, door iets zo zot, zo fenomenaal, zo gigantisch te bouwen waar jullie nog
jaren mee kunnen uitpakken.
Zondag 15 maart: Metrospel:
Een spel met metro’s en andere vervoersmiddelen? Wat is me dat zeg? De enige
manier om dit te weten te komen is natuurlijk afkomen.
Zondag 22 maart - Balspelen:
Het zal eens tijd gaan worden om jullie hand-oog-voet coördinatie te trainen en dat
doen we vandaag dan ook in een hele namiddag spelen te doen dat ook maar iets
met een bal te maken heeft.
Zondag 29 maart - Torenspel:
Ieder van jullie zal jullie samenwerking en beste tactieken moeten bovenhalen om
vandaag jouw team naar de overwinning te slepen.
Zondag 5 april - Verkoop:
Aangezien we dit scoutsjaar nog maar één verkoop gedaan hebben, zullen we twee
weken achter elkaar verkopen. Op deze manier hebben we meer geld voor meer en
toffere activiteiten op kamp!!!
Zondag 12 april - Verkoop:
Vandaag is de dag dat we wat centjes in jullie kas gaan steken. Wees voltallig
aanwezig!! Hoe meer centjes, hoe meer toffe activiteiten we kunnen doen op kamp!!
Zondag 19 april - Lenteschoonmaak:
Nu dat het lente is en dat het weer zonnig is geworden, gaan we onze handen uit de
mouwen steken en Steenokkerzeel vrij maken van zwerfafval!
Zondag 26 april - Bekentocht:
Doe maar allemaal jullie botten en zwemshorts aan (of een broek dat snel droogt),
want wij gaan op bekentocht!!!! Dammen bouwen is iets voor bevers, maar deze
vergadering zijn jullie allemaal deze knagers.

Zondag 3 mei - Bosspel:
Vandaag spelen we het zeer bekende vlaggenroof spel. Uiteraard zullen we hier en
daar voor een extra twist zorgen.
Zondag 10 mei - WEEKEND:
Verdere informatie zal binnenkort worden meegedeeld.
Zondag 17 mei - Jeugdnamiddag:
Vandaag gaan we met alle andere jeugdbewegingen van groot Steenokkerzeel allerlei
superleuke spelletjes spelen.
Zondag 24 mei - BBQ:
De laatste vergadering van het jaar! De super lekkere BBQ! Breng al je vrienden en
familie op de hoogte voor samen een gezellige en lekkere namiddag te beleven!
Vergeet jullie zeker niet in te schrijven!!
Zondag 31 mei - Geen scouts

1 maart – Balspellen
Alle standaard balspellen maar dan met een twist!
8 maart – kampvoorbereiding
Vandaag gaan we ons kamp eens bespreken! Kom zeker, want anders kunnen we van
alle toffe activiteiten vergeten! We tekenen een plan uit van hoe ons deel van het kamp
er gaat uit zien. Onze scoutswaardige vaardigheden zijn van uitermate belang om ons
goed te kunnen voorbereiden voor het kamp! Een verfrissing van deze vaardigheden in
een twist met een spel zal dus vandaag plaatsvinden! X u liefste leiding
15 maart – Verassing vergadering
Spannenddddd, wat we vandaag gaan doen is nog een surprise
22 maart – Doe-quiz
Een quiz waar je niet alleen slim voor moet zijn maar ook voor moet durven, wie zijn de
slimme durvers onder jullie?
29 maart – Cinema
Om jullie batterijen op te laden voor volgend weekend gaan we het vandaag rustig
houden en gezellig naar een film gaan kijken! Exacte uur voor aanwezigheid zal nog op
voorhand verteld worden.
4-5 April – Plantjes verkoop
Om onze kas te spijzen zullen we dit weekend (dus zowel zaterdag als zondag!) plantjes
verkopen. De exacte uren om aanwezig te zijn zal nog wel verteld worden. Hoe meer
aanwezigen hoe meer plantjes we kunnen verkopen!
12 April – Geen vergadering
Jammer, deze zondag is jullie leiding op vakantie…
19 April – Lente schoonmaak
Ook wij zorgen ervoor dat de straten van Steenokkerzeel en omstreken proper zijn.
Gelieve allemaal met de fiets te komen!!
26 April – bosspel extreme
Geen doodgewoon saai bosspel maar wel de EXTREME versie! Doe maar vuile kleren
aan en wees tiptop in vorm!
3 Mei – weekend
Van 1-3 mei gaan we op weekend! Hoe en wat laten we nog even als verrassing maar we
kunnen al wel verklappen dat het top gaat worden! Exacte uren zullen ook nog zo snel
mogelijk verteld worden. We zullen jullie op tijd via e-mail en brief hiervan op de hoogte
brengen.
10 Mei – waterspelletjes

Als het weer het toe laat gaan we op deze mooie dag ( verjaardag van shrimp aka scampi
aka Jarno) waterspelletjes spelen, neem dus zeker en vast een zwembroek mee!
17 Mei – Jeugdnamiddag
Samen met alle andere jeugdbewegingen van groot-Steenokkerzeel gaan we veel plezier
maken! Vergeet jullie fiets niet!!!
24 Mei – BBQ
Aan alles komt jammer genoeg een einde
Maar om er toch een supertoffe laatste
vergadering van te maken gaan we vandaag genieten van een heerlijke bbq! Iedereen is
welkom maar vergeet de inschrijving niet!
31 Mei – Geen vergadering

Groetjes van jullie leiders xxx

Contactgegevens van de leiding
Kapoenen
Orang-oetang

Agame

Stokstaart

Bert Vonkx

Robin Charels

Dries Vancraeynest

0492 92 48 89

0490 39 71 62

0493 69 76 56

Welpen
Nijlpaard

Spreeuw

Noah Ceupens

Maki

Jérémie Millet

Alexander Millet

0485 18 37 06

Henrik Geelen

0473 27 38 46

0479 94 02 75

0478 81 50 48

Jongverkenners
Stekelvarken

Zeehond

Zilverrug

Lassie

Sam Callens

Jonas Schalbroeck

Jonathan Mubagwa

Noah Caudenbergh

0472 03 21 37

0472 02 48 76

0465 98 77 41

0489 14 26 78

Verkenners
Beermarter

Zwaluw

Jarno Rennen

Matts Vandermaelen

Frist Thijssen

0475 48 28 80

0485 15 18 57

0477 64 68 03
Groepsleiding

Nijlpaard

Agame

Jérémie Millet

Robin Charels

0473 27 38 46

0490 39 71 62

Kampdata
Kapoenen: Van 26 juli t.e.m. 1 augustus 2020
Welpen: Van 22juli t.e.m. 1 augustus 2020
JVK: Van 20 juli t.e.m. 1 augustus 2020
VK: Van 20 juli t.e.m. 1 augustus 2020
Leiding: Van 17 juli t.e.m. 1 augustus 2020
Bezoekdag valt op 26 juli 2020!
Bagage: 16 juli en 2 augustus

