Kaas- en wijnavond Scouts Steenokkerzeel
Na het succes van vorig jaar organiseert Scouts Steenokkerzeel 22 oktober
opnieuw een kaas- en wijnavond.
Jullie zijn allemaal welkom vanaf 18u30 om heerlijke kaas te eten met
gepaste wijnen, met aangename muziek op de achtergrond. Indien u toch
liever vlees hebt, kunnen er dit jaar ook vleesschotels besteld worden.
Het zal doorgaan op het terrein van onze scouts. Inschrijvingen mogen
jullie doorsturen per mailtje naar scouts.steenokkerzeel@hotmail.com met
vermelding van het aantal personen + kaas of vlees.
De prijs bedraagt €12 voor onbeperkt eten (excl. drank), dan te betalen.
Hopelijk tot dan!

Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
Na een onvergetelijk kamp en een al even prachtige zomervakantie
zijn we er allen weer meer dan klaar voor om er opnieuw in te vliegen!
Uiteraard beginnen we standaard met de overgang. Minder standaard
dit jaar is onze nieuwe startdag.
De startdag wordt een leuke middag voor iédereen met originele
activiteiten en hapjes en drankjes én inschrijvingen voor nieuwe leden.
Daarna volgen twee maanden met de leukste activiteiten denkbaar.
Ook organiseren we voor de tweede keer op rij onze Kaas-en
wijnavond op 22 oktober. Meer info vind je op de pagina hiervoor.
Verder zijn er op elke zondag ook T-shirts en scoutsdassen te koop.
Vraag gewoon maar aan je takleiding!
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 2016:
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

Vandaag worden enkele oude kapoenen welp.
Natuurlijk wordt al de rest ook verwacht om samen te
spelen en te ravotten. Iedereen neemt ook kleren mee die vuil mogen
worden. We spreken af om
11 uur en de vergadering duurt tot 17u30. Er wordt een middagmaal
voorzien! Neem ook zeker reservekledij, handdoek en 2 euro mee.

Startdag

Teambuilding- en
kennismakingspelletjes
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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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Helaas geen scouts op zondag. Zaterdagavond (22 oktober) was het
onze tweede kaas- en wijnavond! Alle informatie staat vooraan in deze
maandschors. Vergeet jullie niet in te schrijven!
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Halloweenvergadering

Vandaag gaan we eens lekker griezelen! Jullie krijgen hierover nog meer
informatie!
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Geen vergadering

De leiding is op leidingsweekend!

Om op te warmen!

Liefste welpen
Hier zijn we al weer met een gloednieuwe maandschors! Deze maand alleen maar goed
nieuws! Het nieuwe, fijne, toffe en mega coole scoutsjaar gaat van start!
We gaan ons weer elke zondag amuseren met spetterende vergaderingen! We
verwachten jullie elke zondag van 14.00 tot 17.30 (tenzij anders vermeld).
Jullie enthousiaste leiding heeft er alvast zin in en hopelijk jullie ook!!!!
18 september- Overgang
De eerste vergadering is naar jaarlijkse traditie de overgang, Vandaag gaan we afscheid
moeten nemen van een aantal welpen in deze groep en zullen we met trots en open
armen ook nieuwe welpen ontvangen die vandaag hun overgang van kapoen naar welp
zullen moeten trotseren.
Neem zeker allemaal kleren mee die vuil mogen worden.
Let op!!! Vandaag start de vergadering om 11:00.
25 september- Startdag
Vandaag is de officiële startdag van Scouts Steenokkerzeel. We maken er een gezellige
namiddag van met o.a. een go-kart-race, springkasteeltje, sjorinitaties, en zoveel meer!
Er zullen ook drankjes en hamburgers voorzien worden. Iedereen is welkom vandaag:
broertjes, zusjes, vriendjes, opa & oma…
Op deze dag kunnen zowel de oude als nieuwe leden zich inschrijven voor opnieuw een
bangelijk scoutsjaar!
Jullie zijn allen welkom vanaf 13u30.
2 oktober – Bosspel
Een bos vol welpen, meer hebben we vandaag niet nodig!
9 oktober – Torenspel
Welpen vs. Welpen, De klassieker onder de klassiekers, Het is weer tijd voor HET spel
van onze scouts: TORENSPEL!
Dit jaar geven we er wel een nog coolere wending aan en wordt het zowaar Torenspel
DELUXE.
Zeker komen!!!
16 oktober – Zwemmen
Vandaag gaan we met heel de groep zwemmen!
Afspraak om 13u15 aan de scoutslokalen. Vergeet zeker geen zwembroek en
handdoek mee te brengen. Indien er enkele ouders willen rijden zou dit ten zeerste
geapprecieerd worden. De vergadering eindigt op het normale uur. Voor deze fijne
namiddag vragen wij 5 euro.
22 oktober – Kaas- & wijnavond
Dit jaar houden wij onze tweede Kaas- & wijnavond. Verdere info vinden jullie vooraan
in maandschors. Hierdoor is het op zondag 23 oktober ook geen vergadering.
30 oktober – Laddercompetitie
Vandaag zullen we eens ontdekken wie nu eigenlijk de sterkste, de snelste, de slimste of
de sportiefste welpen zijn… Dit doen we door een heuse laddercompetitie te
organiseren, wees er zeker bij!

4-5- 6november – Leidingsweekend
Geen vergadering dit weekend... Uw leiding is namelijk op leidingsweekend het
scoutsjaar aan het plannen en de aankomende activiteiten aan het bespreken.
Ziezo, de eerste maandschors van wat wel eens het best jaar totnutoe zou kunnen
worden zit erop!
Tot de volgende!
Jullie leiding

Beste Jongverkenners, Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast als ons –jullie nieuwe
leiding- om het nieuwe scoutsjaar aan te vatten. Want wij hebben alleszins heel wat
toffe, leuke, nieuwe, en ongelofelijke fantastische activiteiten klaar staan om er een
prachtig jaar van te maken samen met jullie! Wie wij zijn blijft nog even geheim tot aan
de overgang … (SPANNEND!!) hopelijk zijn jullie dit jaar ook zo talrijk aanwezig en liefst
met nog wat meer vriendjes (die jullie steeds mogen meenemen!!) want hoe meer
mensen hoe meer vreugde !
18 September: Overgang
Enkele voormalige JVK klimmen op naar de verkenners, en enkele ex-welpen worden
warm door de JVK verwelkomt. Afspraak om 11u op het terrein, met kleren die wat
vuiligheid mogen meemaken!
25 September: Startdag = Vriendjesdag
Het nieuws scoutsjaar begint. Wie zet het luidst in? De JVK! En liefst maken we onze fijne
groep nog groter dan die al is. Breng gerust je vrienden mee die nog niet in de scouts
zitten en we zullen eens tonen waarom onze scouts top is!
2 Oktober: Bloso jeugdsportival
Vandaag trekken we eropuit met de fiets richting Hofstade. Het is namelijk Bloso
jeugdsportival met sportieve (en minder sportieve) activiteiten en een optreden!!! We
spreken af om 13u30 met de fiets aan de scouts!
9 Oktober: Surprise Surprise!
?Geen informatie? Vandaag is er een verassing in petto voor onze geliefde JVK. Maar
daar zeggen we voorlopig geen woord meer over.

16 Oktober: Zwemmen
Vandaag wordt er gezwommen! Ouders die een handje willen toesteken met het vervoer
zijn altijd welkom. Vergeet vooral niet je zwemspullen en 5 euro mee te nemen.

23 Oktober: Kaas & Wijnavond
Vandaag geen vergadering! Gisteren was het immers onze 2de editie van de Kaas &
Wijnavond. Waar tevens alle ouders en leden voor uitgenodigd zijn. Voor verdere
informatie zie de facebook pagina van scouts Steenokkerzeel.
30 Oktober: Halloween
We zijn nooit te oud voor Halloween. Deze vergadering zal wellicht in de avond
plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt nog.

Wat bestelt een skelet op café?
Eén cola en een dweil
hahahahaha
Kusjes van je leiding!

Beste verkenners,
Het is weer tijd voor een nieuw scoutsjaar! Sommigen als eerste jaar verkenner, voor
anderen als laatste! Het wordt sowieso een topjaartje, de eerste vergaderingen lees je
hieronder…
18 september- Overgang
HOPPAAAAA, het is weer scoutteeeuuuh! Wie is dit jaar uw nieuwe leiding??? Pak
allemaal wat vuile kledij mee en 2 euro. Afspraak om 11u!
25 september- Startdag
Vandaag is de officiële startdag van Scouts Steenokkerzeel. We maken er een gezellige
namiddag van met o.a. een go-kart-race, springkasteeltje, sjorinitaties, bubbelball en
zoveel meer! Er zullen ook drankjes en hamburgers voorzien worden.
Iedereen is welkom deze dag: broertjes, zusjes, vriendjes, opa & oma…
Op deze dag kunnen zowel de oude als nieuwe leden zich inschrijven voor opnieuw een
bangelijke scoutsjaar!
Jullie zijn allen welkom vanaf 13u30.
2 oktober- Bloso jeugdsportival
Vandaag trekken we eropuit met de fiets richting Bloso. Het is namelijk bloso sportival
met sportieve (en minder sportieve) activiteiten en een gratis (huh? Ge hebt toch een
bandje nodig...??? ) optreden!!! We spreken af om 13u30 met de fiets aan de scouts!
Pak misschien wel iets mee van een centje, dan kan je daar een drankje/ijsje kopen.
9 oktober – Wat te doen dit jaar+ Jack-ass vergadering
Wat staat er dit jaar op de planning? (Fuif, verkoopactiviteiten?, speciale activiteiten die
we zeker moeten doen?,…) Daarnaast gaan we vandaag ook nog wat zotte dingen doen
in de vorm van een jack-ass vergadering!
16 oktober – Zwemmen
Vandaag gaan we zwemmen!!! Neem allemaal 5 euro mee en je zwemgerief.
De ouders die voor vervoer willen zorgen, zijn uiteraard enorm bedankt!!
Afspraak 13u15.
22 oktober – Kaas- & wijnavond
Dit jaar doen wij onze 2e Kaas- & wijnavond. Verdere info vinden jullie vooraan in
maandschors. Hierdoor is het op zondag 23 oktober ook geen vergadering.
30 oktober- Ruiltocht
Jullie leiding zou heel graag met de nieuwe Iphone7 rond lopen, gaan onze lieve
verkennertje hier voor kunnen zorgen als ze slechts met een ei op pad gaan?

4-5- 6november – Leidingsweekend
Geen vergadering dit weekend... Uw leiding is namelijk op leidingsweekend het
scoutsjaar aan het plannen en dergelijke!!

Voilà, dit is jullie eerste maandschors van jullie fantastische, maar nog steeds
mysterieuze leiding!!! Tot op de overgang!!
Dikke kus van
en

Contactgegevens van de leiding
Spitsvogel
Gilian Gidts

Zeehond
Jonas Schalbroeck

Nijlpaard
Jérémie Millet

Lindenlaan 16
1820 Perk
0498/80 06 09

Rood Kloosterlaan 41
1910 Kampenhout
04/72 02 48 76

Dijkstraat 62
1820 Steenokkerzeel
0471/77 92 95

Zeeotter
Wouter De Coninck

Zeepaardje
Elke Van Weert

Agame
Robin Charels

St. Veerledreef 23
1820 Steenokkerzeel
0495/32 71 53

Beukendreef 51
1820 Steenokkerzeel
0486/35 77 45

Cornellekesstraat 5
1820 Steenokkerzeel
0490/39 71 62

Sero (GRL)
Niels Van Peteghem

Orang-Oetang
Bert Vonckx

Stekelvarken
Sam Callens

Nederokkerzeelstraat 6
1910 Berg
0497/20 95 39

Anjelierenlaan 43
1820 Steenokkerzeel
0492/92 48 89

Boereboomlaan 20
1930 Nossegem
0472/05 09 57

Glenn
Glenn Bruyninckx

Wasbeer (GRL)
Wout Van Weert

Zwaluw
Frits Thijssen

Lesagestraat 49
1820 Steenokkerzeel
0495/98 24 81

Beukendreef 51
1820 Steenokkerzeel
0493/21 52 86

Lt. Phillipartstraat 9
1820 Melsbroek
0477/64 68 03

Kampdata
Kapoenen: Van 23 juli 2016 t.e.m. 29 juli 2017
Welpen: Van 19 juli 2016 t.e.m. 29 juli 2017
JVK: Van 17 juli 2016 t.e.m. 29 juli 2017
VK: Van 17 juli 2016 t.e.m. 29 juli 2017
Leiding: Van 14 juli 2016 t.e.m. 29juli 2017
Bezoekdag valt op 23 juli 2017!
Bagage: 12 en 30 juli

