Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
Het is weer van dat. Een rush van emoties bij het openslaan van alweer
de laatste maandschors van dit jaar. Enerzijds natuurlijk jammer, want
dat wil zeggen dat we er weer bijna mee ophouden. Anderzijds dat
gevoel van vreugde, want we kunnen beginnen aftellen naar het
scoutskamp!
Omdat het de laatste maandschors is maken we er een extra dikke van,
goed voor niet één, niet twee, maar DRIE maanden!
We beginnen meteen met een knaller; de Withlovedag! Ook eindigen
doen we niet slecht, al zeggen we het zelf, want op 22 mei houden we
opnieuw onze afsluit-BBQ! Hiervoor moet je je op voorhand
inschrijven! Tussen deze topactiviteiten zou het wel eens kunnen dat
er ergens nog een weekendje schuilt 
In de maand juni zal zoals gewoonlijk de leiding thuis eens
langskomen om het kamp al eens toe te lichten. Dit zal echter maar een
tipje van de sluier zijn, want voor de echte belevenis moet je gewoon
meekomen!
De kampdata staan op de laatste pagina van deze maandschors
vermeld.
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 22 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 onderstaand strookje invullen en op een zondag bezorgen aan iemand van de
leiding. Je kan je bestelling ook per mail door geven via
scouts.steenokkerzeel@hotmail.com.
Wij hopen alvast jullie te mogen verwelkomen op 22 mei, met ook dit jaar hopelijk
fantastisch weer!
Met vriendelijke groeten
De scoutsleiding

Inschrijvingsformulier
Naam

________________________________________________________

Voornaam

________________________________________________________

Telefoonnummer

________________________________________________________
Aantal:

 Kindermenu (1 stuk – 7,5 euro) _________
 Menu 1 (2 stuks – 10 euro) _________
 Menu 2 (3 stuks – 12,5 euro) _________

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), vanaf de welpen ook een hemd (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

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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Withlovedag
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Neen, dit heeft niets met witloof te maken, maar alles met een namiddag
boordevol plezier! We gaan met heel de scouts naar Hofstade om daar met
de andere scoutsen uit de buurt één groot spel te spelen! Zeker komen dus!
We spreken af om 13u15 op de scouts. Hierbij doen we nog een laatste keer
beroep op ouders die zouden willen rijden?
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Bosspel
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Kapoenenweekend

Joepie! Kapoenenweekend! Dit is een weekend van
vrijdagavond (18 maart) tot en met zondagmiddag (20
maart). Meer informatie kunnen jullie in de brief en email
terugvinden! Laat ten laatste op zondag 13 maart weten of je
er bij bent of niet!

Pasen
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Vandaag geen vergadering.
Ook de leiding zoekt naar paaseitjes! 
Vrolijk Pasen, kapoenen!
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Deze vergadering is momenteel nog één groot vraagteken, maar bereid
jullie voor op een super cool spel! 
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Lenteschoonmaak
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Ook dit jaar helpen we 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!
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Verrassing

Wat we vandaag doen blijft nog even een verrassing! Wat we
wel al kunnen zeggen is dat we een avontuurlijke namiddag
zullen beleven!

Alles met een bal!
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Kapoenen baas!
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Waterspelletjes
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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!)

15

Jeugdnamiddag
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Vandaag komen we samen met alle jeugdbewegingen uit Steenokkerzeel
voor één groot spel! Allemaal komen dus! 
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Barbecue
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Snif, het scoutsjaar zit 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!
Tot op kamp, kapoenen!

Eentje om in te kleuren!

De laatste maandschors van dit scoutsjaar is weer een feit maar dat is geen reden voor
treurigheid. We hebben met de komst van beter weer allerlei verschillende plannen en
we hopen dat jullie er allemaal bijzijn om ze zo leuk mogelijk te maken. De welpen gaan
binnenkort ook op weekend en het kamp begint ook al dichterbij te kruipen!

6 maart – Withlovedag
Om 13.15 beginner we er vandaag al aan. We blijven niet op onze gewoonlijke terreinen
maar trekken naar het Bloso-domein in Hofstade. Samen met een hele hoop andere
scoutsen zullen we weer een leuke zondagmiddag beleven! Voor een laatste maal dit
jaar vragen we aan ouders om ons te brengen.
13 maart - 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 door modder te gaan!
20 maart - Schatten jacht
Ergens in Steenokkerzeel ligt een schat begraven. Kunnen de welpen samenwerken en
de puzzels oplossen om zo stukken van de kaart te winnen die de weg zal leiden naar de
zoete beloning?
27 maart - Geen vergadering
Helaas geen vergadering vandaag. Maar jullie leiding wenst jullie wel een vrolijk Pasen
toe!!!
3 april - Olympische scoutsspelen
Vandaag is een dag van roem en eer. De welpen doen mee aan de eerste jaarlijkse
scoutsspelen. Wie zal goud, zilver of brons halen in de Sporten, behendigheid- en
denkspelen?
10 april – Lenteschoonmaak
Het begint al wat warmer te worden nu de lente terug begonnen is. Maar we kunnen niet
altijd spelen. Dus gaan we vandaag samen met alle andere chiro’s en scouts de buurt wat
opruimen zodat we hier weer in een propere omgeving kunnen spelen.
16 april – Movie-night
OPGELET!! Dit is een zaterdagavond! We spreken af op de lokalen om 19u en jullie
ouders mogen jullie zondagochtend om 9u30 terug komen ophalen. Jullie blijven dus
slapen op de scouts! Breng zeker 5 euro mee, dan zorgt de leiding voor drank en wat
hapjes bij de film, en een lekker ontbijt! Wat brengen jullie nog mee? Een slaapzak, matje
of veldbed, tandenborstel,.......
24 april - Dieren vergadering
Hoe zou het voelen om een dag als een dier te leven? De welpen verkleden zich allemaal
in hun favoriete dier en samen met de leiding zullen zij de scouts veranderen in een
ware jungle.

29 april /30 april /1 mei Welpen weekend!!!
De kleine voorbereiding voor het grote kamp is er EINDELIJK! Meer info volgt nog in
een brief. (Vergeet zeker niet te bevestigen of je al dan niet meekomt!)
8 mei – Ruiltocht
We beginnen met een ei en eindigen misschien wel met een nieuwe auto? Hoe goed
kunnen jullie onderhandelen om er de beste deal uit te kunnen halen? Dat zullen we
vandaag te weten komen!
15 mei – Jeugdnamiddag
Een groot spel met heel Groot-Steenokkerzeel staat er vandaag op de planning. Wat dit
precies is, zal uiteraard nog wel ene verassing voor jullie blijven . :D :D
22 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!)

Groetjes
Zeeotter en Chil

Beste jongverkenners,
De laatste drie maanden gaan van start. Na afloop een weekje te hebben geweend kan je
vanaf dan beginnen aftellen naar een bangelijk scoutskamp! First things first, hieronder
de komende activiteiten:
6 maart – Withlovedag
Hopelijk zit het weer wat mee want we zoeken een niet-alledaagse bestemming op. We
spreken af om 13u15 met de fiets en gaan dan samen naar het Bloso-domein in
Hofstade. Daar spelen we enkele mega-spelletjes met àlle scouts van ons district
Withlove!
13 maart – Paaseierenverkoop BELANGRIJK!
Om op kamp eens iets speciaal te kunnen doen is het niet onbelangrijk om wat geld in
kas te hebben. Omdat we hiervoor dit jaar nog niet echt iets hebben gedaan is het nog
extra belangrijk dat jullie allemaal aanwezig zijn. Zo kunnen we zoveel mogelijk
verkopen!
20 maart – Filmnamiddag
De boog hoeft niet altijd gespannen te staan. De leiding voorziet een uitgebreide selectie
films waaruit jullie kunnen kiezen!
27 maart – Geen scouts – Pasen
Helaas, vandaag is de leiding op familiebezoek. Tot volgende week!
3 april – 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!
8-9-10 april – JVK-weekend!
Hopsa! Pak jullie zakken, want we zijn weg! Naar waar? Ra ra ra… Meer info volgt! (Laat
zeker weten of je al dan niet meekomt!)
17 april – Zweethut
Tijd om onze sjorskills nog eens praktisch te benutten, of houden we het liever simpel?
In ieder geval, een zweethut zal er komen.
24 april – Bosspel
We trekken nog eens het bos in, maar deze keer wat verder weg. Kom dus met de fiets!
1 mei – Highland-games
Wie heeft Schots bloed in zich? Tijd om de proef op de som te nemen in onze competitie
boomstamwerpen, kogelstoten, discuswerpen,…

8 mei – Alles-met-water-vergadering
In de maand mei durft het zonnetje al wel eens schijnen. Tijd om je borst nat te maken!
15 mei – Jeugdnamiddag
Zoals elk jaar vind tegen het einde ervan de jeugdnamiddag plaats. Deze namiddag zal
bij ons plaatshebben maar spenderen we samen met Chiro Steenokkerzeel, Chiro
Melsbroek, Chiro Perk en Scouts Perk!
22 mei – BBQ
Tijd om te treuren over de laatste scoutsdag is er vandaag niet, want je zal te druk bezig
zijn met het volstoppen van je mond. Geniet vandaag van een lekkere BBQ op de scouts
van 16u tot 20u. 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,
De leiding!

Beste verkennertjes,
Het is alweer de laatste maandschors van dit scoutsjaar!
De komende 3 maanden zullen wij nog een paar geld-in-kas-activiteiten houden, maar
ook nog een paar speciallekes om dit jaar met een uitstekend gevoel af te sluiten.
In juli begint dan het BANGELIJK kamp!
6 maart- Withlove-dag
Vandaag Withlove-dag in Bloso, spreken af om 13u15 met fiets aan scoutslokalen.
13 maart - Bosspelleke doen
Vandaag nog eens een episch bosspelleke doen!! Kom allemaal met de fiets.
20 maart – Examenvergadering
Vandaag Examenvergadering van 16u-17u30.
28 maart – Paasvoetbal
Opgelet, dit is een paasmaandag! Het district organiseert voor de verkenners en leiding
een voetbaltornooi voor de scoutsen van ons district. Verdere uitleg volgt nog. Hopelijk
kunnen jullie erbij zijn, zodat we toch kunnen laten zien dat we iets kunnen in onze
scouts ;)
3 april – Zweethutje
Vandaag zweethutje bouwen, die poriën eens goed openzetten zodat al jullie vuiligheid
eindelijk is uit dat lichaam is. Vergeet zwembroekje en handdoekje dus niet!!
9- 10 april- Plantjesverkoop
Heel belangrijk weekend, onze plantjesverkoop! Hier maken we onze grootste winst op
voor ons kamp, dus iedereen komen 
15- 17 april- WEEKEND!!!!
Na het succesverhaal van ons eerste weekend in Sint-Truiden, breiden we hier een
vervolg aan. Dit weekend is anders, want is samen met de verkenners van de scoutsen
uit ons district. Zodat jullie wat nieuwe jongens (en meisjes ;) ) leren kennen. Wordt
ongetwijfeld fantastisch! Verdere uitleg krijgen jullie hierover nog.
23 april- Carwash’ke doen
Vandaag gaan we carwash’ke spelen! Dus maak zeker reclame bij familie,vrienden om
hun wagens/fietsen te laten kuisen bij scoutedoesj!!

1 mei – Cinema’ke doen
Vandaag doen we cinema’ke! Jungle-book speelt sinds enkele weken in onze bioscopen,
en voor onze scouts is dit toch een speciale film! Verdere uitleg hierover volgt nog!
5 mei- Beerpong-tornooi!
Onze laatste geldinzameling van dit jaar.. Ons eigen outdoor-verkennersbeerpongtornooi!!!
15 mei – Jeugdnamiddag
Vandaag een namiddag met alle jeugdbewegingen in Groot-Steenokkerzeel.
Dit jaar gaat dit door op onze eigen scouts, dus moeten we geen extra afstanden
overbruggen ;)
22 mei – BBQ
Laatste vergadering vandaag ;( Triestig, triester, triests…
Maar niet getreurd, wij organiseren voor deze afsluiter een super deluxe bbq. Aan het
begin van deze maandschors vinden jullie het inschrijvingsformulier of stuur een mailtje
naar scouts.steenokkerzeel@hotmail.com

Dit was dan de laatste maandschors van dit jaar.
Wij zullen in de maand mei/juni langskomen voor wat uitleg ivm het kamp!
Tot dan
XO
Spits & Sero

Contactgegevens van de leiding
Kapoenen
Elke
Orang-Oetang:
Elke Van Weert
Bert Vonckx
Beukendreef 51
Anjelierenlaan 43
1820 Steenokkerzeel
1820 Steenokkerzeel
0486/35 77 45
0492/92 48 89
Welpen
Zeeotter
Wouter De Coninck
St. Veerledreef 23
1820 Steenokkerzeel
0495/32 71 53

Scholekster
Michiel Gidts
Lindenlaan 16
1820 Perk
0498/82 40 90
Spitsvogel
Gilian Gidts
Lindenlaan 16
1820 Perk
0498/80 06 09

Jonas
Jonas Schalbroeck
Rood Kloosterlaan 41
1910 Kampenhout
04/72 02 48 76

JVK
Wasbeer (GRL)
Wout Van Weert
Beukendreef 51
1820 Steenokkerzeel
0493/21 52 86
VK
Sero (GRL)
Niels Van Peteghem
Nederokkerzeelstraat 6
1910 Berg
0497/20 95 39

Kampdata
Kapoenen: Van 24 juli 2016 t.e.m. 30 juli 2016
Welpen: Van 20 juli 2016 t.em. 30 juli 2016
JVK: Van 18 juli 2016 t.e.m. 30 juli 2016
VK: Van 18 juli 2016 t.e.m. 30 juli 2016
Leiding: Van 15 juli 2016 t.e.m. 30 juli 2016
Bezoekdag valt op 24 juli 2016!

