Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
De dagen worden korter, donkerder en kouder… maar niets dat ons
weerhoudt om er deze maandschors opnieuw stevig voor te gaan.
Helaas moeten we deze maandschors wel starten met een dagje vrijaf.
Het weekend van 6-7-8 november is de leiding op leidingsweekend en
is er dus geen vergadering.
Daarna zitten komende twee maanden – net als altijd – boordevol
megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.
Er komen uiteraard ook weer enkele activiteiten terug die sinds
scoutsheugnis niet meer zijn weg te denken uit onze planning. We
hebben het dan natuurlijk over de komst van de goedheilige man, SintNicolaas, het immerleutige kerstfeestje en natuurlijk ook weer onze
kerstbomenverkoop.
De kerstbomenverkoop vindt plaats tijdens de weekends van 12-13
en 19-20 december op het scoutsterrein.
Een nieuwe lading scouts-T-shirts zou deze maandschors moeten
binnenkomen. Het heeft lang geduurd, we geven het toe…
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 29 november hun grote
snoepbrochetten-verkoop!
Indien u één of meerdere snoepbrochetten wenst te bestellen kan u
onderstaand strookje invullen en ten laatste op zondag 29 november
(voor de vergadering) aan de kapoenenleiding (Orang-Oetang en Elke)
geven.
Eén snoepbrochette = 1 euro

Ik ………………………………….……… wens ……… snoepbrochette(n) te bestellen.
O Ik betaal op zondag 29/11 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 29/11.
O Ik betaal op voorhand en geef de snoepbrochette(n) op zondag 29/11 mee aan
………………………………………… .
Ik ………………………………….……… wens ……… snoepbrochette(n) te bestellen.
O Ik betaal op zondag 29/11 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 29/11.
O Ik betaal op voorhand en geef de snoepbrochette(n) op zondag 29/11 mee aan
………………………………………… .
Ik ………………………………….……… wens ……… snoepbrochette(n) te bestellen.
O Ik betaal op zondag 29/11 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 29/11.
O Ik betaal op voorhand en geef de snoepbrochette(n) op zondag 29/11 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.
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

Sluitingsdagen in 2015:
11 november
19 november
25-31 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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Halloweenspel

Opgelet, dit is een zaterdagavond! We gaan vandaag eens goed
griezelen met iedereen van de scouts. We starten om 19u30 en
eindigen om 22u. Vergeet je niet te verkleden in je favoriete
griezel!

Geen vergadering

De leiding is op leidingsweekend!
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Plein- en balspelen
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Bosspel
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Vergeet geen lange broek!
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Snoepbrochetten!

Vandaag verkopen we snoepbrochettes! Wil je er zelf ook?
Vergeet dan zeker niet het strookje aan het begin van de
maandschors in te vullen en mee te brengen!

Sinterklaas

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan..
De Sint komt vandaag langs op de scouts!
Hopelijk zijn jullie braaf geweest 
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Kerstfeestje

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

Geen vergadering

Zalig kerstfeest kapoenen!
Vandaag jammer genoeg geen vergadering.
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Geen vergadering

Ook vandaag is er geen vergadering.
De leiding wenst jullie een gelukkig nieuwjaar! 

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

Om in te kleuren! 

De eerste maandschors is er al weer doorgevlogen. Hopelijk vinden jullie deze even leuk
als de vorige, wij hebben er alvast veel zin in!!
8 november - Geen vergadering
De leiding gaat zoals jaarlijkse gewoonte ook wel eens op weekend en zal daardoor geen
leiding aan jullie kunnen geven. Geen vergadering voor jullie dus :’( :’(
15 november – Welpen tegen leiding vergadering
Vandaag krijgen we eindelijk een antwoord op de vraag die we al heel lang stellen; Wie
is erg sterker, de leiding of de welpen? Teamwork, inzet en vooral veel plezier maken is
de boodschap.
22 november – Chocoladeverkoop
De doorsnee zondag is natuurlijk geweldig leuk, maar het toppunt van het jaar wordt
uiteraard het kamp. Om dan de zotste en coolste dingen te kunnen doen moeten we wel
een beetje geld in onze welpenkas hebben. Daarom gaan we vandaag Sinterklaaschocolade verkopen!
29 november - Sporentocht
Kleed jullie maar warm en goed aan want vandaag gaan we op tocht. Samen lossen we
puzzels op en vinden we sporen om het einde van de tocht (en een beloning) te vinden.
6 december – Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot! Ook bij de scouts is de Sint zeker langs geweest! Zijn jullie
braaf geweest?
13 december – Kerstfeestje
Zijn jullie al in de kerstsfeer? De leiding zeker wel! Hopelijk is er wat sneeuw gevallen
want het is de ideale tijd voor kerstspelletjes. Neem een cadeautje mee ter waarde van
€5!
20 december - Geen vergadering
Een kerstboom opzetten voor de kerstman duurt wel even, daarom zal er vandaag geen
vergadering zijn zodat jullie die van jullie mooi kunnen versieren.
27 december - Geen vergadering
Vandaag ook geen vergadering omdat iedereen nog volop van de feesten aan het
genieten is. Een gelukkige Nieuwjaar toegewenst van jullie leiding Zeeotter, Scholekster
en Baloe.
3 januari – 3 Koningen
Het nieuwe jaar is begonnen en dat vieren we door ons te verkleden als de 3 koningen
en overal mooie liedjes te gaan zingen.

Jullie leiding Zeeotter, Scholekster en Baloe.

Beste jongverkenners,
We kunnen officieel van start gaan met deel 2 van het jaar. Hieronder krijg je al een
eerste indruk van hoe dit deel eruit zal zien. Probeer zeker zo vaak mogelijk te komen,
want het is natuurlijk het leukst als we voltallig zijn!
8 november - Geen vergadering
De leiding is druk aan het vergaderen op leidingsweekend. Vandaag is er dus geen
scouts.
15 november – Ruiltocht
Vertrekken met een ei en eindigen met een Playstation 4. Het zou maar eens kunnen
gebeuren vandaag, want het is ruiltocht!
22 november – Bosspel
We gaan vandaag vogels spotten, bomen keuren en insecten tellen. Wat doet een mens
anders in het bos?
29 november – Torenspel
Hopelijk is het vandaag goed weer, want we spelen een spel dat we nog niet hebben
gespeeld dit jaar. Torenspel!
6 december – Sinterklaas
Zijn de jongverkenners braaf geweest? Dat zal de sint wel weten… en wij ook!
13 december – Kerstfeestje
Wij zijn al volledig in kerstsfeer. Jullie ook? Vandaag zullen we kerst al vieren op de
scouts. Breng een leuk cadeautje mee ter waarde van €5 om een andere jongverkenner
blij mee te maken.
20 december - Geen vergadering
Een kerstboom opzetten voor de kerstman duurt wel even, daarom zal er vandaag geen
vergadering zijn zodat jullie die van jullie mooi kunnen versieren.
27 december - Geen vergadering
Ook vandaag is er geen vergadering. We wensen jullie alvast een gelukkig nieuwjaar!
3 januari – 3 Koningen
We spijzen vandaag onze kas eens aan. Dat doen we door drie koningen te gaan zingen.
Kom zo goed mogelijk verkleed als een van de drie koningen!
Voilà, klaar om je weer twee maand uit te leven?
Groetjes van je leiding!

Het jaar is nog maar net begonnen of die eerste twee maand zijn al voorbij. Geen paniek
echter, we hebben nog meer dan genoeg in petto voor jullie! Zo zullen wij ons eige
beerpong tornooi organiseren, zal er een man met een lange witte baard op bezoek
komen, zullen wij een gezellig kerstfeestje houden en nog veel, VEEL meer!

8/11 Geen vergadering!
Jammer genoeg geen vergadering de leiding is op leidingsweekend aan het vergaderen
en het jaar aan het plannen! Blijf maar een keer deze zondag rustig thuis
15/11 BBQ+Zweethut
Woop woop vandaag doen we een kere zot brengt allemaal een vleesje mee en ulle
zwembroek + handdoek want we gaan “siësta barbecueën”.
20-22/11 Weekend!
Jazeker! Dit jaar doen we al een weekend in november. Dat geeft ons genoeg tijd om in
het voorjaar gewoon nog eens op weekend te gaan. Misschien. Wie weet? Weldra meer
info!
27-28/11 Zotte-sjorconstructie-vergadering
Onze ervaren rotten kunnen het al van toen ze nog een klein pattoterke waren, de
groentjes weldra ook: sjorren! We bouwen vandaag iets zot!
6/12 Sinterklaas
Hoor wie klopt daar kind'ren, Hoor wie klopt daar kind'ren. Hoor wie klopt daar
zachtjes tegen 't raam. Dat jullie niet braaf zijn geweest hoeft geen verassing te zijn,
maar toch eens checken wat de goedheilige man voor jullie in petto heeft.
13/12 Kerstfeestje/examenvergadering
Vandaag houden we ons kerstfeestje op de lokalen. Gezellig samen zijn met een hapje en
een drankje en bovenal met elkaar! Breng een cadeautje mee ter waarde van 5 euro
zodat jullie een medeverkenner weer even gelukkig kunnen maken.
20/12 Geen vergadering
Prettig kerstfeest!
27/12 Geen Vergadering
En een gelukkig nieuwjaar!
3/01 Drie koningen
Alle beetjes helpen, vandaag gaan we drie-koningen zingen om nog wat kasgeld bijeen te
sprokkelen. Wees talrijk en verkleed jullie zo goed mogelijk dan heeft de leiding
misschien nog wel iets in petto voor jullie vandaag.
Kusjes en knuffeltjes van je leiding
XOXOXO

Contactgegevens van de leiding
Spitsvogel
Gilian Gidts
Lindenlaan 16
1820 Perk
0498/80 06 09

Jonas
Jonas Schalbroeck
Rood Kloosterlaan 41
1910 Kampenhout

Zeeotter
Wouter De Coninck
St. Veerledreef 23
1820 Steenokkerzeel
0495/32 71 53

Elke
Elke Van Weert
Beukendreef 51
1820 Steenokkerzeel
0486/35 77 45

Sero (GRL)
Niels Van Peteghem
Nederokkerzeelstraat 6
1910 Berg
0497/20 95 39

Orang-Oetang:
Bert Vonckx
Anjelierenlaan 43
1820 Steenokkerzeel
0492/92 48 89

04/72 02 48 76

Wasbeer (GRL)
Wout Van Weert
Beukendreef 51
1820 Steenokkerzeel
0493/21 52 86

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!

