Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
De dagen beginnen te korten en een zondag zou misschien beter een
wolkdag worden genoemd, maar een scout zou een scout niet zijn als
dit bij hem geen glimlach op het gezicht tovert, want weer of geen
weer, wij gaan altijd hard!
We presenteren jullie dan ook met veel plezier de nieuwe
maandschors voor november en december om deze gure periode toch
met een lach op het gezicht en een vlam in het hart door te komen! En
als dat niet helpt is er nog altijd Kerstmis .
Van Kerstmis gesproken: Ook dit jaar organiseren we met de scouts
onze jaarlijkse Kerstbomenverkoop. Meer info hierover volgt spoedig!
Er rest ons jullie allemaal nog een prettig kerstfeest en een uitstekend
nieuw jaar toe te wensen, voilà!
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

De kapoenen organiseren op zondag 13
november hun grote snoepbrochetten-verkoop!
Indien u één of meerdere snoepbrochetten wenst te bestellen kan
u onderstaand strookje invullen en aan de kapoenenleiding (OrangOetan, Glekke of Zeepaardje) bezorgen.
U kan uw bestelling ook via mail (elkevanweert@hotmail.com) of sms
(0486/357745) doorgeven tot en met woensdag 9 november.
Eén snoepbrochette = 1 euro

Ik ………………………………….……… wens ……… snoepbrochette(n) te bestellen.
O Ik betaal op zondag 13/11 na de vergadering en neem mijn snoepbrochette(n) dan
mee.
O Ik betaal op voorhand en neem mijn snoepbrochette(n) mee na de vergadering
van zondag 13/11.
O Ik betaal op voorhand en geef de snoepbrochette(n) op zondag 13/11 mee aan
………………………………………… .

Ik ………………………………….……… wens ……… snoepbrochette(n) te bestellen.
O Ik betaal op zondag 13/11 na de vergadering en neem mijn snoepbrochette(n) dan
mee.
O Ik betaal op voorhand en neem mijn snoepbrochette(n) mee na de vergadering
van zondag 13/11.
O Ik betaal op voorhand en geef de snoepbrochette(n) op zondag 13/11 mee aan
………………………………………… .

Ik ………………………………….……… wens ……… snoepbrochette(n) te bestellen.
O Ik betaal op zondag 13/11 na de vergadering en neem mijn snoepbrochette(n) dan
mee.
O Ik betaal op voorhand en neem mijn snoepbrochette(n) mee na de vergadering
van zondag 13/11.
O Ik betaal op voorhand en geef de snoepbrochette(n) op zondag 13/11 mee aan
………………………………………… .

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 (enkele maten zijn uitverkocht).
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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Halloween vergadering

Vandaag gaan we eens lekker griezelen! Jullie krijgen via mail nog
meer informatie! (stuur ons zeker een berichtje indien je niets
ontvangen hebt)
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Geen vergadering

De leiding is op leidingsweekend!
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Snoepbrochetten!

Vandaag verkopen we snoepbrochettes om de kas wat aan te
spijzen! Wil je er zelf ook? Vergeet dan zeker niet het strookje
aan het begin van de maandschors in te vullen en af te geven!

Torenspel
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Speurtocht

Als een echte detective trekken we vandaag
door Steenokkerzeel!

Sinterklaas

Vandaag komt de Sint langs op de scouts!
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar?
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Wie stal mijn ei?
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Kerstfeestje

We houden vandaag een gezellig kerstfeestje! Breng een
cadeautje mee van maximum 5 euro.
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Geen vergadering

Fijne feestdagen kapoenen! Vandaag jammer genoeg geen
vergadering. Geniet van jullie vakantie! 

Geen vergadering

Een gelukkig nieuwjaar beste kapoentjes! 
Ook vandaag is er helaas geen vergadering.

8

Drie Koningen
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Kom vandaag verkleed als één van de drie koningen!

Om jullie alvast in kerststemming te brengen 

Beste welpjes
De winter komt eraan en dat voelen we! Nu het weer wat kouder wordt komen de
sinterklaaskriebels weer boven, en waar anders vind je bravere welpen dan bij ons? Ook
deze maandschors zit weer boordevol met superleuke activiteiten.
6 november
Geen vergadering. De leiding is op leidingsweekend en is druk bezig met het
vergaderen en het jaar te plannen. Hierdoor is er dus geen scouts op zondag jammer
genoeg.
13 November
De leiding heeft gemerkt dat de welpen graag competitief zijn, daarom gaan we vandaag
hier extra op inzetten. Welk team neemt de prijs mee naar huis? Pleinspelen, dus
vandaag!. Alles wat we nodig hebben zijn veel straffe welpen, zeker komen dus.
20 November
Steenokkerzeel een gebied met bos en heide. Het is de thuis van vele soorten en een
plaats voor veel welpen . Er wonen kapoenen, wilde jongverkenners en verkenners. Zij
laten overal hun sporen achter. Vandaag doen we sporentocht!
27 November

?

…Vandaag blijft een groot vraagteken… Spannend!

4 December
Vandaag komt de goedheilige man langs op onze scouts. Hij draagt een rode mijter en
een rood kleed. Inderdaad het is Sinterklaas! We hopen dat jullie dit jaar braaf zijn
geweest….
11 December
Neem een flinke portie geluk, een goede strategie en wat tegenstanders en misschien
word jij wel de gezelschapskoningwelp! We spelen goede, ouderwetse, maar ook
vernieuwende gezelschapsspelletjes! Als je zelf een megacool spel liggen hebt, aarzel
dan niet om het mee te nemen!!
18 december
Met kerstmis in aantocht gaan wij vandaag een heus kerstfeestje houden! Neem
allemaal een cadeautje mee ter waarde van 5 euro. Vandaag vragen we ook twee euro
mee te nemen in de plaats van één. De vergadering start op het gewoon uur
25 december
Vrolijk kerstfeest! geen scouts vandaag. De leiding is thuis hun kerstboom aan het
versieren en al aan het koken om kerst te vieren.
1 Januari

Gelukkig nieuwjaar!!!!!!! Ook vandaag zal het geen scouts zijn op deze mooie
nieuwjaarsdag. Jullie leiding is namelijk nog niet klaar met het schrijven van hun goede
voornemens voor dit jaar.
8 januari
DRIE KONINGEN Vandaag zullen we heel Steenokkerzeel eens laten genieten van onze
zangkunsten. Kom dus zeker verkleed naar de scouts als 1 van de 3 wijze koningen
Zo dit was hem dan… de maandschors voor de komende twee maanden. Wij kijken er
alvast naar uit, hopelijk jullie ook!
Groetjes
De welpenlei ding

Beste jongverkenners, de eerste vergaderingen waren geweldig, de vergaderingen die
komen worden nog beter! Lees dus maar snel wat we voor jullie nog in petto hebben!

6-11-2016: GEEN VERGADERING, Omdat jullie leiding op leidingsweekend is, slaan we
vandaag eens een weekje over  .

13-11-2016: Vandaag is de dag, de dag waarop we de strijd aangaan met elkaar, de dag
waarop we elkaar uitspelen en ook de dag waarop maar 1 patrouille de winnaar kan
zijn. Jullie hebben het ongetwijfeld al lang geraden, TORENSPEL !!

20-11-2016: Haal jullie beste VERKOOPskills maar boven want vandaag staan wij op de
markt! We verkopen vandaag de chocolade van sinterklaas en nog andere dingen om
onze kas te spijzen. Met die centjes willen wij er in juli een onvergetelijk kamp van
maken, dus zeker komen! We spreken af om 8u30 aan de scoutslokalen. De verkoop
zal tot 12u45 duren. (We spreken om dat uur terug af aan de scoutslokalen.)

27-11-2016: Vandaag is het mega, super, cool en grenzeloos BOSSPEL, doe zeker geen al
te propere kleren aan, deze zullen toch vuil worden.

04-12-2016: Oh wie klopt daar jvk, oh wie klopt daar jvk ? Het is natuurlijk
SINTERKLAAS die eens komt kijken hoe flink jullie wel/niet zijn geweest dit jaar. Jullie
leiding alvast en zeker wel.

11-12-201: Wie eindigt deze vergadering als miljonair? Wie eindigt deze vergadering
blut? Kom het te weten op onze CASINO-VERGADERING!

18-12-2016: Ook de kerstman is de scouts niet vergeten. Zoals jaarlijkse traditie houden
wij dan ook een KERSTFEESTJE om deze mooie feestdag te vieren, neem daarom
allemaal een cadeautje van maximum 5 euro mee zodat we er weeral een fijne
namiddag van kunnen maken.

25-12-2016 GEEN VERGADERING Vrolijk kerstfeest!

1-01-2017 GEEN VERGADERING Een zalige kerst en een gelukkig Nieuwjaar van jullie
leiding. Vandaag is er geen vergadering omdat iedereen goed aan het vieren is!

08-01-2017 DRIE KONINGEN Vandaag zullen we heel Steenokkerzeel eens laten
genieten van onze zangkunsten. Kom dus zeker verkleed naar de scouts als 1 van de 3
wijze koningen.
Vele groetjes van je leiding!
Scholekster, Zeehond en Agame

Lieve kindjes,
Er waren eens 2 ottertjes, een grote en een kleinere…
Op een dag besloten de ottertjes samen op stap te gaan. Op een gegeven moment
kwamen ze nog andere diertjes tegen en niet zomaar de eerste, de beste: een
beermarter, een torenvalk, een spreeuwtje, een hazelmuis, een sifaka, een saterhoen,
een schroefhoorngeitje, een steppelemming, een stokstaartje en nog paar andere
onbenoemde dieren… Om het ijs te breken vertelde de kleine otter een mopje, oooh wat
moest iedereen lachen en gieren. Elk diertje wist het meteen, ze zouden samen nog
fantastische momenten beleven! Welke momenten? Dat lezen jullie hieronder:
4-5-6 november- Otter-Familie-weekend
De ottertjes zijn dit weekend op familie-bezoek, er zal jammer genoeg geen
onvergetelijk moment gebeuren dit weekend in beestenbos. Al zullen de ottertjes zich
sowieso wel amuseren ;)
13 november - Verassingsbezoekje
Op een koude zondag, besloten alle diertjes onze lieve ottertjes te bezoeken. Waarom?
Gewoon omdat het kan! Wat er staat te gebeuren? Dat zal dus nog een verassing zijn…
Ze spraken af op gewoon uur: 14u15.
18 – 19 - 20 november – Alle dieren samen op weekend
Nadat de ottertjes zich zo hadden geamuseerd tijdens het familie-weekend, besloten alle
diertjes samen op weekend te gaan! De mama’s en de papa’s van de diertjes krijgen
hiervoor ook nog alle info van de ottertjes, die dit weekend hebben voorbereid!
27 november – Geld in de buidel
Het is crisis in beestenbos, dus besluiten de diertjes om allemaal wat bij te verdienen!
Vandaag gaan ze samen verkopen!
4 december – Sinterklaas
Vandaag komt de sint naar het beestenbos, iedereen is laaiend enthousiast!! Alhoewel
enkele diertjes maken zicht toch zorgen of ze wel braaf geweest zijn….
11 december – Diertjes hebben toets
Omdat iedereen moet leren om de wetten van het beestenbos onder de knie te krijgen,
besluiten ze om wat minder tijd met elkaar door te brengen. Ze spreken af vanaf 16u tot
17u30.
18 december- HO-HO-HO!!!!
Omdat de kerstman in de buurt is, besluit Rudolf (het rendier) het beestenbos te
bezoeken! Iedereen zal die dag een cadeautje aan elkaar geven van max 5 euro en samen
zullen ze gezellig een filmke spotten!

25 december- Diertjes op vakantie deel 1
De diertjes zijn allemaal gezellig op vakantie met de familie en zullen mekaar deze week
niet zien.
1 januari – Diertjes op vakantie deel 2
De diertjes zijn nog steeds allemaal gezellig op vakantie met de familie en zullen mekaar
deze week weer niet zien.
8 januari- 3 ottertjes, 3 ottertjes geef mij een nieuwe vacht…
Onze ottertjes missen wat gezelschap van andere ottertjes. Dus hebben de andere dieren
een plan! Ze gaan allemaal komen als ottertje… Iedereen weet uiteraard hoe een otter
eruit ziet: Een staf met ster, een kroon, lange gewaden enz.. Standaard otter-outfit dus!

Ziezo dit waren de avonturen van onze helden!
Wordt vervolgd!

Contactgegevens van de leiding
Zeepaardje
Elke Van Weert

Kapoenen
Orang-Oetang
Bert Vonckx

Glenn
Glenn Bruyninckx

0486/35 77 45

0492/92 48 89

0495/98 24 81

Welpen
Spitsvogel
Gilian Gidts

Nijlpaard
Jérémie Millet

Stekelvarken
Sam Callens

Zwaluw
Frits Thijssen

0498/80 06 09

0471/77 92 95

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
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

