
  



 



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 28 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: 

 Menu 1 (1 stuk – 7,5 euro)  _________  

 Menu 2 (2 stuks – 10 euro)   _________  

 Menu 3 (3 stuks – 12,5 euro)   _________ 

 Veggie-menu 1 (1 stuk – 7,5 euro)  _________ 

 Veggie-menu 2 (2 stuks – 10 euro)  _________ 

 Veggie-menu 3 (3 stuks – 12,5 euro)  _________

mailto:scouts.steenokkerzeel@hotmail.com


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 (enkele maten zijn uitverkocht).  
 
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. 

 

  

http://hopper.be/winkel/hopper_winkel.jpg


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 
super tof scoutsjaar! Als 
kapoen vertrekken jullie op 
kamp van 23 tot en met 29 
juli. 

 
Wij hopen jullie allemaal dan terug te zien! 
 
Scoutse groeten, 
Orang-Oetan, Glenn en Zeepaardje  
 

 
Bosspel 
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Kapoenenweekend! 
 

 
 

Joepie! Kapoenenweekend! Dit is een weekend van 
vrijdagavond (10 maart) tot en met zondagmiddag (12 
maart). Meer informatie kunnen jullie in de brief en email 
terugvinden. Laat ten laatste op dinsdag 7 maart weten of je 
er bij bent of niet  
 
 

Dalmatiërspel 
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Olympische 
Kapoenenspelen 

 

 

 
 
 
 
 

Verrassing! 
 
 

  

 
 

Als je wilt weten wat we vandaag zullen doen, zal je er gewoon bij moeten 
zijn! Maar misschien vind je al een tip in de afbeeldingen…? 
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Lenteschoonmaak 
 

 
 

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. 

 
 

 

Pasen 

 
 

Vandaag geen vergadering.  
Ook de leiding zoekt naar paaseitjes!  

Vrolijk Pasen, kapoenen! 
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 Kapoenen baas! 
 

 

 
 
 
 
 

Torenspel 
 

 
Voor de laatste keer dit jaar spelen we de klassieker der klassiekers! 

 
 

23 
 

a 
p 
r 
i 
l 

30 
 

a 
p 
r 
i 
l 



Waterspelletjes 
 

 
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!) 
 
 
 
 
 

Jeugdnamiddag 
 

  
 

Vandaag komen we samen met alle jeugdbewegingen uit Steenokkerzeel 
voor één groot spel! Allemaal komen dus!  
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Alles met een bal 
 

 
 
 
 
 

Barbecue 
 

 
 

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! 
Tot op kamp, kapoenen! 
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Kan jij alle verborgen woorden vinden? 
 

BOS 
HUDO 
KAMP 
KAMPVUUR 
KAPOEN  
SCOUTS 
SLAAPZAK 
STERREN 
TENT 
VAKANTIE 
ZAKLAMP 
ZOMER 
ZON 
ZWEMMEN 
 

Zoek de 6 verschillen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 
  



Dag welpen, 

Dit is jammer genoeg al de laatste maandschors voor dit scoutsjaar! Maar, geen zorgen, 
het worden nog drie fantastische maanden, met veel mega coole namiddagen en niet te 

vergeten: ons welpenweekend! 😃 Hierna is het nog niet gedaan, want dan komt ook het 
kamp er weer aan (de beste afsluiter van een spetterend jaar)! Wij hebben er alvast 
super veel zin in! 
 

12 maart  
Vandaag spreken we af aan de lokalen om 13u15 voor de jaarlijkse Withlove-dag. Dit is 
een namiddag vol leuke spellen samen met vele andere scoutsen. Graag zouden we aan 
enkele ouders willen vragen om ons te voeren van en naar het Bloso-domein in 
Hofstade. Mis deze vergadering zeker niet!  

19 maart  
Tijd om nog eens ons eigenste plein te gaan bezoeken. Jawel, jullie horen het goed, 
pleinspelen! Let op, vandaag spelen we niet zomaar op het plein maar geven we er een 
kleine draai aan. Benieuwd wat dat zal geven!  

26 maart  
Deze namiddag maken we het bos nog eens onveilig en hopelijk zijn de weergoden ons  
gezind..! Benieuwd welk super tof bosspel we gaan doen? Dan moet je zeker komen! 

2 april  
Op kamp zal jullie leiding er voor zorgen dat jullie niets te kort komen! Leuke 
activiteiten, een extraatje op dagtocht, eens gaan zwemmen en ga zo maar door… Waar 
wij echter niet voor kunnen zorgen zijn de centjes die hiervoor nodig zijn. Hiervoor 
rekenen wij op jullie! Vandaag dan ook onze verkoopnamiddag! Geen welpen= geen 
centjes= een minder leuk kamp=…, probeer vandaag dan ook zeker aanwezig te zijn!  

9 april 
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! 



16 april 
Vandaag jammer genoeg geen vergadering. Ook de leiding raapt paaseitjes! 
Vrolijk Pasen welpen!  

23 april 
Wat is dat toch altijd met dat tekort aan schilden op ons torenspel zo kunnen we toch 
niet op kamp vertrekken zeker? Vandaag is het een creatieve dag want wij gaan nieuwe 
schilden voor ons beroemd torenspel maken en schilderen !! Doe zeker vandaag vuile 
kleren aan. 

30 april  
OPGELET! Dit is een vrijdagavond! We spreken af op de lokalen om 19u en jullie 
ouders mogen jullie zaterdagochtend om 10u terug komen ophalen. Jullie blijven dus 
slapen op de scouts! Want het is FILMAVOND. Breng zeker ook 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, kussen, knuffel, 
pyjama,dekentje, tandenborstel,.. 

7 mei  
Vandaag gaan we een keer goed eten! Jullie leiding zal bijna alles voorzien enkel het 
vlees gaan jullie moeten meenemen. Voor sfeer en gezelligheid een dikke 10? Vandaag 
zijn we dus echte koks, of toch echte scoutskoks. Neem allemaal je eigen vlees mee. 
Ook vragen we of je een handdoek en zwembroek wilt meenemen want we gaan na 
ons eten een *welpen* zweethutje bouwen.  

14 mei 
In eigen dorp samen plezier maken met de andere jeugd. Jawel, het is weer 
jeugdnamiddag! Kom met de fiets! 

19-20-21 mei 
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! Zie maar dat jullie erbij zijn, 
want het wordt de moeite! PS: Vergeet niet te 
bevestigen of je al dan niet meekomt!! 

28 mei  
Helaas! De laatste zondagnamiddag van het 

scoutsjaar is daar ☹. Maar, jullie worden 

samen met jullie ouders uitgenodigd voor 
een lekkere en gezellige barbecue op de 
scouts! De middag begint om 16u en eindigt 
om 20u. Je komt en gaat wanneer je wilt. 
Schrijf je in aan de hand van het formulier 
aan het begin van deze maandschors! 

Tot op kamp! 
De welpenleiding   



  



Liefste Jongverkenners, 

Na al een bangelijke tijd achter de rug te hebben komt de eindstreep stilaan in zicht. Nog 
maar 3 maanden scouts en het jaar is al weer voorbij! Maar, vrees niet, het scoutskamp 
is ook weer bijna daar, en samen met de activiteiten die nog gepland staan is er dus nog 
genoeg om naar uit te kijken! 

 

12 Maart – Withlovedag 
We hopen op goed weer want vandaag kruipen we op onze fiets om gezamenlijk naar 
het Bloso-domein te trekken waar we samen met alle scouts van het district een hoop 
toffe spelletjes gaan spelen. We verwachten jullie om 13u15 op de scouts, mét je fiets.  

 

19 Maart – Youtube-vergadering 
Hoeveel succes zou een youtube-kanaal gemaakt door de JVK genieten? Vandaag komen 
we erachter! 

 

26 Maart – Scoutstechnieken 
Hopelijk weten jullie allemaal nog heel goed hoe jullie moeten sjorren want vandaag 
gaan we een hele dag oefenen op de vaardigheden die jullie als scouts boordnodig 
hebben om op kamp te overleven!  

 

2 April – Torenspel 

Daar is het dan weer, het welgeliefde torenspel! Patrouille versus patrouille, het belooft 
een verbeten strijd te worden op de terreinen van de scouts.  

 

9 April – Lenteschoonmaak 
Wat een rommel ligt er soms toch rondom ons. Vandaag gaan we onze geliefde 
Steenokkerzeel eens goed onder handen nemen door haar een stevige kuisbeurt te 
geven. Als een echte scout! 

 

16 April – Geen scouts – Pasen 
Aangezien het vandaag een dag is om samen met je familie te zijn is er vandaag geen 
vergadering. 

 

21-22-23 April – JVK-Weekend 
De JVK is even niet thuis want wij zijn op weekend! Pak jullie bagage maar alvast! Meer 
info volgt. (Laat zeker op tijd weten als je niet mee kan komen!) 

 



30 April – Verkoop 
Na een weekend veel centjes besteed te hebben is het nu de tijd om onze kas weer aan te 
vullen zodat we op het kamp de middelen hebben om geweldige activiteiten te voorzien! 

 

7 Mei – Jackass 
We weten al dat jullie van spelen houden, maar durven jullie ook veel? Vandaag komen 
we erachter op de jackass-vergadering met talloze spelletjes waar de adrenaline jullie 
zeker in het bloed kruipt. 

 

14 Mei – Leiding vs JVK 
Al heel het jaar geloven de leiding en de JVK dat ze ieder de beste zijn in een aantal veel-
gespeelde scoutsspelletjes. Maar wie heeft nu écht het recht om dat te zeggen? De JVK 
nemen het op tegen hun leiding. 

 

21 Mei – Jeugdnamiddag 
Vandaag trekken we naar een van onze buur-jeugdbewegingen en spelen we 
gezamenlijk de spelletjes die zij voorzien hebben voor ons! 

 

28 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! Vandaag 
kan je vrijblijvend komen van 16u tot 20u. Schrijf je in aan de hand van het formulier 
aan het begin van de maandschors! 

 

  



            
       
       
       
       
       

          
  



Lieve kindjes, 

De laatste maandschors van dit jaar. Nadien is er even pauze om de batterij terug op te 
laden voor het gigantische, superdeluxe, hipperdepipperende kamp!!!!!!! 
Lees en geniet! 

5 maart- Bosspel 
Vandaag gaan we naar den bos!!!! Okéé iedereen verstaat dit? Okéé iedereen aanwezig? 
Okéé! 

12 maart – Withlove-dag 
Spreken af om 13u15 met de vélo! We gaan met zen allen naar blosooooo! Samen een 
superleuke namiddag beleven met andere scoutsen van ons district! WOEHOEEEW 

19 maart– Stadspel! 
Stadspel, spreken al af om 13u op de scouts!  

26 maart – Examenvergadering 
Sommige knaapjes hebben examens. Spreken af om 16u-17u30, om toch wat yolo te 
doen en dat kopke weer fris te maken! 

2 april –  Torenspel! 
Nog eens de klassieker der klassiekers!!!!!!! Leiding zorgt voor beter ‘wapens’ en nog 
betere ‘schilden’. Wordt NICEEEEEEEEE 

9 april -  Een speciallekeeeee 
… Gewoon uur …. 

16 april- Pasen=paaseitjes zoeken=geen vergadering 
Vandaag is het Pasen, dus geen vergadering :’(  

22-23 april-  PlantjesVERKOOOPP!!!! 
Onze belangrijkste winstgevende activiteit, dus zeker komen!!! 

28-29-30 april – Weekend! 
Deel 2 van ons weekend! Prachteeeeuuuuug, meer info volgt nog! 

6 mei – Carwashke doen!!!!  
Vandaag zaterdag 6mei gaan we nog wat geld binnenhalen door fijne carwash. 

14 mei- Jeugdnamiddag!! 
Vandaag gaan we met alle jeugdbewegingen van groot steenokkerzeel leute maken! Kom 
met de fiets   

21 mei- Laatste Verkoop?  Waterspellekes… 
Afhankelijk van onze huidige balans zullen we zien wat we deze vergadering nog gaan 
doen!  

28 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 mailtjenaar 
scouts.steenokkerzeel@hotmail.com 

mailto:scouts.steenokkerzeel@hotmail.com


 

Dit was het dan!!!  
Dikke kussen 

Zeeotter & Sero 

  

 
 

 

 

  



Contactgegevens van de leiding 
 

Kapoenen 
Zeepaardje 
Elke Van Weert 

0486/35 77 45 

Orang-Oetang 
Bert Vonckx 

0492/92 48 89 

Glenn 
Glenn Bruyninckx 

0495/98 24 81 

Welpen 

Spitsvogel 
Gilian Gidts 

0498/80 06 09 

Nijlpaard 
Jérémie Millet 

0471/77 92 95 

Stekelvarken 
Sam Callens 

0472/05 09 57 

Zwaluw 
Frits Thijssen 

0477/64 68 03 

Jongverkenners 

Zeehond 
Jonas Schalbroeck 

04/72 02 48 76 

Scholekster 
Michiel Gidts 

0498/82 40 90 

Agame 
Robin Charels 

0490/39 71 62 

 

Verkenners Groepsleiding 

Sero (GRL) 
Niels Van Peteghem 

0497/20 95 39 

Zeeotter 
Wouter De Coninck 

0495/32 71 53 

 

Sero 
Niels Van Peteghem 

0497/20 95 39 

Wasbeer 
Wout Van Weert 

0493/21 52 86 

 
 

          
      
       
 

      
 
 
 



  



 

   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 

 
 
 
 


