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! Zie volgende pagina…
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 27 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 – 8 euro) ______
✓ Menu 1 (2 stuks – 10,50 euro) _________
✓ Menu 2 (3 stuks – 13 euro) _________
✓ Veggie Kindermenu (1 stuk – 8 euro) _________
✓ Veggie Menu 1 (2 stuks – 10,50 euro) _________
✓ Veggie Menu 2 (3 stuks – 13 euro) _________
Wij hopen alvast jullie te mogen verwelkomen op 27 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 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!

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 22 tot en
met 28 juli.
Wij hopen jullie allemaal dan terug te zien!
In de maand mei komen wij ook langs met
het kampboekje en de nodige informatie.
Scoutse groeten,
Orang-Oetan, Hazewind en Nijlpaard

Withlove-dag
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Torenspel
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Voor de laatste keer dit jaar spelen we de klassieker der
klassiekers!
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eiren, kippen en
vossen??? Was me DA?
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Verrassingsvergadering!

Pasen
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Vandaag geen vergadering.
Ook de leiding zoekt naar paaseitjes! ☺
Vrolijk Pasen, kapoenen!

Lenteschoonmaak
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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. Meer informatie volgt!

15

Jeugdnamiddag
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Vandaag komen we samen met alle jeugdbewegingen uit
Steenokkerzeel voor één groot spel! Allemaal komen dus! ☺
We spreken af om 14u aan de kerk van Perk!
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Olympische
kapoenenspelen

Dalmatierspel
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Kapoenenweekend

Joepie! Kapoenenweekend! Dit is een weekend van vrijdagavond
(4 mei) tot en met zondagmiddag (6 mei). Meer informatie
krijgen jullie nog per brief en e-mail! Laat ten laatste op dinsdag
24 April weten of je er bij bent of niet!

Bosspel
13
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e
i

Waterspelletjes
20
m
e
i
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!)

BBQ
27
m
e
i

Jammer genoeg zit het scoutsjaar er al weer 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! (zie info vooraan in
het boekje) 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 welpen!
Wacht, wat...? Lees ik dit nu goed? De laatste maandschors van dit scoutsjaar! Dat hebben
jullie zeker goed gelezen, de leiding haalt nog een laatste keer alles uit de kast om jullie te
plezieren. We gaan in één rechte lijn richting kamp. Maar eerst nog een aantal leuke
vergaderingen die jullie zeker niet willen missen.
Groetjes
Welpenleiding
11 Maart – Torenspel
Vandaag torenspel met heel de scouts!!!
18 Maart – Bospel
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
25 Maart – Verkoop actie
Vandaag verkopen we met zen allen Paaseieren. Kom dus zeker helpen want deze centjes
gebruiken we voor het kamp nog zotter te maken. En niet stiekem onderweg ééntje proeven
éh.
1 April – Geen vergadering
Helaas geen vergadering vandaag. We wensen jullie een gelukkig paasfeest en dat de buikjes
mooi rond gegeten mogen worden.
8 April – Lenteschoonmaak
Vandaag gaan wij onze gemeente proper maken. Samen met heel de jeugd van
steenokkerzeel zorgen wij er voor dat de straten terug in orde zijn. De dag wordt afgesloten
met een optreden en een drankje en koekje.
15 April – Jeugdnamidag
Vandaag komen we samen met alle andere jeugdbewegingen uit de omgeving om te tonen
wie de beste is. We spreken af om aan de kerk van perk om 14u. Wees allen aanwezig om te
tonen dat scouts Steenokkerzeel de beste scouts is.
22 April – Legervergadering
Vandaag vormen de welpen een hooggespecialiseerde legereenheid. Soldaten moeten
dapper zijn, goed kunnen luisteren en zeker ook luid kunnen roepen! We doen kleren aan
die vuil mogen worden want soldaten vinden het niet erg om vuil te worden!
27-28-29 April – Welpen weekend!
Opgelet dit begint op een vrijdag! Het lang verwachte weekend is aangebroken. We gaan
weer met zen allen een weekendje van huis. Zo kunnen de ouders eens genieten van de rust
en de welpen van de leuke spelletjes die de leiding voorbereid heeft. Verdere info volgt nog.

6 Mei – Verassings vergadering
De leiding weet wat jij niet weet en het is....? Iets wat we nog niet gaan verklappen. Dus als
je het wilt weten moet je zeker komen!
13 Mei – Olympische welpenspelen
We gaan eens kijken wie de echte kampioenen onder de welpen zijn. Kan jij het snelste
lopen? Of ben je net beren sterk? Jullie mogen het ons allemaal tonen. Vergeet zeker jullie
getrainde spieren niet en jullie lieve lach!
20 Mei – Waterspelletjes
Hopelijk zijn jullie niet vies van een beetje water! Want vandaag doen we een heus water
gevecht, dus wees voorbereid om een hevige strijd en breng reserve kledij mee. Want met
die natte kleren mag je de auto niet in van mama.
27 Mei – BBQ
Daar is ze al de laatste zondag van het scouts jaar. Maar niet getreurd, want we voorzien wel
een lekkere BBQ voor jullie en jullie ouders én natuurlijk is het scoutskamp ook niet ver om
de hoek! (Vergeet je niet in te schrijven voor de BBQ zie vooraan in het boekje!)

Beste JVK’s,
Het is alweer de laatste maandschors maar niet getreurd het is er een boordevol leuke activiteiten.
Klassiekers, nieuwigheden, alle dingen die jullie graag doen - en wij ook!
11 maart – Torenspel
De klassieker der klassiekers, het gaat deze keer niet een gewoon torenspel worden. de 2
patrouille zullen zich moeten bewijzen wat ze waard zijn en hoe goed hun teamband is. Bereid je
maar voor op de zotste Battle van het jaar!

18 maart – Scoutstechnieken
Wellicht een van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. Vandaag kunnen jullie
jullie sjortechnieken nog eens herhalen. Voor wie het nog nooit heeft gedaan ook de
uitgelezen kans om deze technieken onder de knie te krijgen! We bouwen een constructie
waarop we op kamp onze slaapconstructie op zullen baseren.

25 maart– NERF - battle
Jullie hebben erom gevraagd. Vandaag trekken we ten strijde met allerlei NERF-wapentjes. Als jullie
dat thuis hebben, en willen meenemen, mag dat altijd. Als je dat niet hebt, er zijn op de scouts nog
genoeg andere dingen om mee te spelen.

1 april – Pasen (geen scouts)
8 april – Lenteschoonmaak
Na zoveel vuil te maken moet er af een toe ook eens opgeruimd worden. De lokalen liggen er
verschrikkelijk bij, alles is vies, tijd om alles te kuisen.

15 april – jeugdnamiddag
Vandaag is het jeugdnamiddag, dit wilt zeggen dat we naar een andere jeugdbeweging vertrekken
om daar een plezante namiddag te hebben. Jullie worden allemaal verwacht met de fiets!

22 april – Verkoopdag
Om nog wat extra centjes in de kas te hebben slaan we vandaag weer aan het verkopen. De wat
en hoe volgt nog in een brief die we jullie zo snel mogelijk bezorgen. (Nee, geen soep meer.)

29 april – (Jong)Verkenners zijn leider.
Vandaag kiezen jullie wat we gaan doen, we vragen jullie hier al de week op voorhand achter zodat
we de nodige voorbereidingen kunnen treffen. Daar nog bovenop: De Verkenners gaan ontdekken
welke leider-skills zij in petto hebben en jullie vandaag onder hun vleugels nemen.

6 mei - Vergadering met de Chiro
Dames en heren samen, vandaag wagen we ons naar de chiro om samen met hen een aantal
groepsspelletjes te spelen!

ZATERDAG 12 mei - Movies/Games Night (met overnachten)
We hoeven niet altijd in den buiten te spelen en ons vuil te maken, op deze zaterdagavond zetten we
ons rustig in ons lokaal om een film te kijken en enkele games te spelen. Verzamelen zaterdag om
19:30 aan de scouts en de vergadering loopt af op zondag 11:00

20 mei - Waterspelletjes
Hopelijk hebben we wat chance met het weer want vandaag spelen we met waterpistolen, balonnen, tuinslangen, sproeiers en wat nog allemaal. Maak je borst maar nat!

27 mei - BBQ
Het scoutsjaar is al weer op haar eind gekomen en zoals altijd gaat dat gepaard met een grootste
BBQ. Een knaller om mee af te ronden en een ideaal moment op al vooruit te dromen naar het kamp.
Vergeet je niet in te schrijven (zie vooraan)!

Zo, het zit er weer eens op!
Tijd om af te tellen naar het kamp! In juni komt je leiding thuis langs om een woordje
uitleg hierover te geven!
Succes met je eventuele examens en geniet daarna van je vakantie!
Groetjes,
Zeehond, Zwaluw en Beermarter

De laatste maandschors van het scoutsjaar . Maar zoals de bekende Hongaarse
componist Béla Bartók ooit zei: A felderítők külföldi táborja remek lesz. En dus
niet getreurd, het buitenlands kamp komt alweer ietsje dichterbij ☺!

11 maart – torenspel

18 maart – Luchthavenspel

25 maart – VK geeft leiding aan de JVK en kapoenen

1 april – Pasen geen vergadering

8 april – car wash

15 april – Jeugdnamiddag (kom met fiets)

.
22 april – weekend info volgt
.

29 april – VK geeft leiding aan de welpen

6 mei – plantjes verkoop info volgt

13 mei – plantjes verkoop info volgt

20 mei – Kennismaking met en voorbereiding op de Hongaarse cultuur

27 mei – BBQ

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. 19 juli en 21 juli t.e.m. 21 augustus
2018
Leiding: Van 13 juli t.e.m. 28juli 2018
Bezoekdag valt op 23 juli 2017!
Bagage: 12 en 30 juli

