Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
Na een geweldig kamp en waarschijnlijk een mega vakantie begint het
scouts jaar opnieuw!! Zoals alle veteranen dat weten begint ons
scoutsjaar met een overgang! Daarna volgen nog vele supertoffe
vergaderingen!
Voor de nieuwe en de oude leden kan je je inschrijven op de startdag.
Dit gaat ook nog op onze website 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 website.
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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e vuil mogen worden! Breng ook 2 euro mee voor de hamburgers! (PS: vandaag
begint de scouts om 13u00)
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De officiële start van het scouts jaar 2018-2019!!! Iedereen is welkom ouders, boers,
r zussen,
opa’s, oma’s en noem maar op! Kom een kijkje nemen hoe de scouts in elkaar zit.
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Teambuilding en
kennismakingsspelletjes

Torenspel
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Bosspel
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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

Vandaag is er geen vergadering☹. Maar zaterdag 27 okt. is er onze jaarlijks kaas-en
wijnavond! Alle informatie staat op de site.
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Pleinspelletjes
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Geen vergadering!
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De leiding is op leidingsweekend!

Beste welpen
Eindelijk is het zover, het nieuwe scoutsjaar kan van start gaan. Iedereen
zal nu wel uitgerust zijn van het kamp, dus gaan we er meteen invliegen.
Dit betekent dat elke zondag weer gevuld kan worden met toffe spelletjes
en plezier. Jullie nieuwe leiding kijkt er alvast enorm naar uit, en hopelijk
hebben jullie er ook zin in. Wij hopen dan ook dat jullie op de overgang
voltallig aanwezig zullen zijn.

16 september – Overgang
Zoals ieder jaar starten we het scoutsjaar met de overgang. Deze start om
13h. Jullie zijn vast heel benieuwd naar jullie nieuw leidingsteam, maar
daarvoor moeten jullie eerst een aantal opdrachten volmaken. Kom dus
allemaal met kleren die vuil mogen worden (reserve kleren + handdoek)
en jullie mooie glimlach. Opgelet vandaag begint de scouts om 13u00 en
breng zeker ook 2 euro mee.
23 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 rand
animatie. 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!
30 september – Helden stratego
Vandaag trekken wij het bos in voor een super namiddag. Wij hopen dat
jullie na al dat gamen niet vergeten zijn wat voor plezier je kan maken in
de natuur. Kom dus allen met jullie frisse benen en goed humeur.
7 oktober – Speurtocht
Waar zijn die speurneuzen? Wie zijn de sherlock holmes onder jullie? We
gaan samen op pad voor een zotte speurtocht door steenokkerzeel. Haal
jullie vergrootglas maar boven en kijk goed rond want elk detail kan
bepalend zijn!

14 oktober – Helden vergadering
Vandaag gaan we opzoek naar de held in ieder van jullie! Wie heeft welke
super krachten? Wie kan de leiding met één vinger optillen? Wie loopt
sneller dan De Flash? Dat gaan we vandaag allemaal ondervinden.
21 oktober – Zwemmen
We trekken met zen allen richting sportoase leuven waar we het zwembad
onveilig gaan maken. We spreken af om 13h15 aan de scouts van
steenokkerzeel. Breng dus allemaal jullie zwemkleren + 5 euro mee.
Ouders die graag willen rijden zijn altijd welkom! Om 17h30 eindigt het op
de scouts. (Vertrek uit leuven om 17h00 richting scouts)
4 november – Helden torenspel
Dit keer geen gewoon torenspel, maar een super delux helden torenspel.
Welk zal aan het einde kunnen zegevieren en de macht over de andere
helden hebben. Breng dus jullie superkrachten mee om het andere team
te kunnen verslaan.

Uw nieuwe leiding heeft er alvast heel veel zin in!
Vriendelijke groeten
Uw onbekende leiding

Liefste Jongverkenners,
De eindeloze vakantie met bijhorende verveling zit erop! Eindelijk kan er
worden uitgekeken naar de start van het nieuwe scoutsjaar, want
toegegeven, dat nieuwe schooljaar was ook niet alles, hé. Aanschouw hier
jullie nieuwe maandschors en ontdek wat er komende maanden op de
planning staat! (Let op want de start- en einduren variëren nogal deze
maandschors!)
16 september - Overgang
Vandaag nemen we spijtig genoeg afscheid van de derde jaars, maar
verwelkomen we wel enkele nieuwe gezichten vanuit de welpen. Naast dit
alle wordt jullie eindelijk duidelijk wie jullie leiding wordt dit jaar! Pas op
deze vergadering begint om 13u00 en breng ook zeker 2euro mee.

23 september – Startdag
Zoals vorig jaar mogen zowel de leden en de familie als de vrienden
langskomen voor een hapje en een drankje, dit terwijl er voor iedereen
randanimatie wordt voorzien waaronder boogschieten, go-kart racen en
veel meer. (van 13u30 tot 17uur)

30 september – Het groot samen in touw spel
Deze keer gaan we zoals je kan afleiden een spel met touw spelen, verder
gaan we nog niet veel verklappen hierover. Wees er dus zeker bij!

7 oktober – Bosspel
Deze vergadering is ondertussen al een echte klassieker maar deze keer
met een twist en zoals jullie al weten mogen jullie zeker geen vuile kleren
en schoenen vergeten!

14 oktober – WOUDLOPERSKEUKEN
“Woudloper [ *w ɑu t . 'l oː . p ə r ]: trekkende woudjager, vooral als
figuur in avonturenverhalen die in de bossen van het vroegere wilde
Westen werden gesitueerd.”
Hoewel ons Westen ook vrij wild is gaan wij vandaag niet op jacht. Wel
zullen we een uitgebreide maaltijd klaarmaken op houtvuur, net als een
echte woudloper. Neem zelf een stuk vlees mee, de leiding zorgt voor de
rest. We beginnen om 11u en eindigen om 16u30!

21 oktober – Zwemmen
De JVK gaat deze keer eens tonen aan de andere takken hoe goede
waterdieren het zijn. Dit doen we naar traditie in Sportoase! Vergeet dus
niet jullie zwembroek en 5 euro. We spreken hiervoor af op de scout om
13u15.

27 oktober – Kaas-en wijnavond
Dit jaar houden wij onze 4de kaas en wijnavond, meer informatie hierover
op onze website. Hierdoor is er ook geen scouts de zondag.

2 november – Halloween
Voelen jullie al de koude rillingen over jullie rug lopen? De leiding anders
wel! Op deze spooky avond gaan jullie niet alleen de schrik van jullie
meemaken maar worden jullie ook in patrouilles verdeeld.

Beste verkenners,
Het is weer tijd voor een nieuw scoutsjaar! Voor sommigen als eerste
jaar, voor anderen als laatste jaar en voor enkele ‘speciallekes’ een 4de
jaar :p ! Vorig jaar hebben jullie natuurlijk genoten van een fenomenaal
buitenlands kamp en m.a.w. een fantastisch jaar achter de rug dus dat
smaakt naar.. -juist ja !:p
Wel liefste verkenners, wij gaan dat fantastisch jaar 10 keer harder
overtreffen ! Maak jullie borst maar nat want dit wordt een jaar dat de
scoutsboeken ingaat als het meest legendarische jaar ooit !

16 september - Overgang
De scouts zijn weer begonnen : Wie is dit jaar toch die epische leiding ?!
We kunnen jullie nu al zeggen: het zijn potverdekke goeikes :p!! Uiteraard
is het ook dit jaar weer ‘overgang’. Neem dus zeker allemaal vuile kleren
mee en 2 euro voor een lekkere hamburger en of course een fris drankje.
Afspraak al om 13u!

23 september – Startdag
Vandaag is het de officiële startdag van onze Scouts Steenokkerzeel. We
maken er een gezellige namiddag van met o.a. een go-kart-race,
boogschieten en zoveel meer! Er zullen ook voldoende drankjes en
overheerlijke kaas-en garnaal-kroketten worden voorzien. Iedereen is
welkom deze dag en neem vooral jullie vrienden mee maar vergeet zeker
ook die gekke broers, die knappe zussen, die fijne-moeders en vaders en
die liefste opa’s & oma’s… niet !
Op deze startdag kunnen zowel de oude als nieuwe leden zich inschrijven
voor een nieuw en fenomenaal scoutsjaar!
Jullie zijn allen van harte welkom vanaf 13u30.

30 september – watstaateropdeplanning vergadering ?!
Vandaag gaan we brainstormen wat we dit jaar zoal allemaal kunnen
fixen.. We horen graag jullie gekste en strafste ideeën :
Een
fuifke organiseren.. of nog maffer : Tomorowland 2.0 @ Steen !? Of
halen we anders de Antwerpse foor naar het Hinckaertplein.. !? We
horen het graag van jullie allen, daarmee verwachten we vandaag
iedereen op de scouts present !

7 oktober – ruiltocht
Jullie starten en vertrekken samen met een ei en wie weet waarmee we
zullen eindigen.. Een nieuwe flat screen voor het Vk-lokaal !? ;p
Wie weet.. en met wat.. komt men aan de meet ..

14 oktober – zweethut +bbq
Deze dagen wordt het al wat kouder buiten en daarom bouwen we nog
eens een klassieke zweethut, maar eigenlijk klinkt klassiek toch maar
saai.. ?!
Een ribbeke of een biefstukske eten en ondertussen genieten van een
verwarmende zweethut , klinkt toch al beter en 10 keer heter.. ;)
Breng vandaag je friste zwembroek mee en een mals stukje vlees!

21 oktober – Zwemmen
Vandaag gaan we zwemmen in de sportoase in Leuven en rustig chillen in
de sauna of bubbelbad.. !?
Neem allemaal 5 euro mee en je zwemgerief.
af om 13u15.

We spreken

De ouders die voor vervoer willen zorgen, zijn alvast enorm bedankt!!

27 oktober – Kaas-en wijnavond
Dit jaar houden wij onze befaamde 4de kaas en wijnavond !
Meer
informatie hierover op onze website en facebook-pagina.
S’anderdaags bekomen we nog van die heerlijke kaas en wijn dus
uiteraard ook geen scouts die zondag !

2-3 november – Op Weekend !
Jazeker ! Dit jaar al op weekend in november en dat geeft ons net de
nodige tijd om in het voorjaar gewoon nog eens op weekend te kunnen
gaan..Misschien..Mogelijk..Waar..Hoe..Wie weet..!? Weldra meer info!

Voilà, dit is jullie allereerste maandschors van jullie fantastische, maar
nog steeds mysterieuze leiding! Tot op de overgang!
Dikke kus van
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Contactgegevens van de leiding
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 05 09 57

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 05 09 57

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

