Maandschors
Scouts Steenokkerzeel
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Januari – februari

Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
Hoe anders dan met onze beste wensen voor jullie allemaal kunnen we
deze nieuwe maandschors aankondigen. Wij hopen dat 2017 minstens
even glansrijk wordt als het voorbije jaar! Het brengt ons ongetwijfeld
veel goede zaken, zoals bijvoorbeeld onze jaarlijks Kwis van SintLutgardis.
Even wederkerig als oudjaar vieren zijn natuurlijk de examens bij de
leiding. Soms zou het dus kunnen zijn dat er iemand van je leiding
afwezig in januari. Hij of zij is dan ijverig aan het blokken. Uiteraard is
er wel voldoende leiding aanwezig om het weer voor iedereen megade-max te maken op zondag!
Verdiep u gerust in het programma van de komende maanden. Het zal
deze keer jammer genoeg enkel online mogelijk zijn. De papieren
versie wordt deze maand overgeslagen.
Moesten er nog vragen zijn, de leiding staat altijd klaar om u te helpen.
Onze contactgegevens vinden jullie achteraan deze 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 (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.

Scoutsuniform

Kapoenen: das + T-shirt Scouts Steenokkerzeel
Welpen en ouder: das + T-shirt Scouts Steenokkerzeel+
scoutshemd
Groene broek is niet verplicht!

KAPOENEN
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Geen vergadering

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

Drie Koningen

Kom vandaag verkleed als één van de drie koningen!
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Massaspelen
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Kapoenenquiz

29

Cluedo
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Kapoenen tegen de leiding

Wie zal er winnen… ?
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Smokkelspel
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Schaatsen

We gaan schaatsen! Vergeet zeker geen dikke kousen en
handschoenen. Ook vragen we om 5 euro mee te nemen.
Als je mama en papa ons kunnen brengen of komen halen, mogen
ze dit zeker laten weten! We spreken af om 13u30 aan de
scoutslokalen!
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Speurtocht
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Omdat we de vorige keer niet op toch konden gaan, proberen we het nu
opnieuw! Vergeet jullie speurneus niet!
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Bosspel

Om in te kleuren 

Hahahaha!
 Jantje komt thuis met een slecht rapport. "Voor zo'n rapport lijkt een
flink pak slaag wel op zijn plaats!" zegt vader boos. Jantje antwoordt:
"Dat lijkt me een goed idee, pa. Ik weet wel waar de meester woont."
 Jantje: “Mag ik nog wat lezen tot ik in slaap val?”. Moeder : “Ja, maar
geen minuut langer!”
 Jantje gaat met oma naar het bos. Oma vraagt: “Zie je het bos al?”
Jantje: “Neen oma, want al die bomen staan ervoor!”

Welpen

Beste welpen, 2016 is al weer gedaan en 2017 staat voor de deur. Dit betekent het einde
van de kerstvakantie, maar dat trekken we ons niet aan want het wordt een jaar
boordevol leuke scoutsspelletjes. We gaan de eerste maanden van 2017 er al direct
invliegen.
Het jaar zal weer boordevol leuke activiteiten en momenten zitten.
1 Januari
Vandaag geen vergadering aangezien de leiding ook hun nieuwjaarsbrieven aan het
voorlezen zijn.
8 Januari
Tradities zijn er om in ere te houden, smeer alvast jullie stembanden en oefen het oude
bekende liedje van de 3 koningen nog eens. Breng ook zeker herkenbare attributen mee
zodat de mensen kunnen zien welke koning jullie zijn!
15 Januari
Vandaag moeten jullie tonen wie de welpen zijn en bewijzen dat jullie even sterk als, of
wel niet sterker zijn dan, de jongverkenners!!! Misschien kunnen jullie zelfs de
verkenners aan?!!! Vandaag zullen we het weten, op ons super grote massaspelen!
22 januari
We trekken nog eens naar het bos, maar wat we daar precies gaan uitsteken is nog één
groot mysterie...! Ben je benieuwd, kom dan zeker deze namiddag langs, maar vergeet
geen lange broek en kleren die vuil mogen worden!
29 Januari
Welke welp kent Steenokkerzeel het best en wie heeft een goed geheugen, we zijn naar
iets op zoek maar we zijn ook iets kwijt. Kunnen jullie ons helpen?
Vandaag is het Foto + schattenzoektocht vergadering!
5 februari
Het is tijd om jullie oude survival-skills eens te testen. Het is tijd om de man in jullie naar
boven te halen. Het is tijd om eens te zien wie in het gelid kan blijven en wie het sterkste
doorzettingsvermogen heeft. Vandaag is het Legervergadering!!
12 februari
Vandaag is het een verrassingsvergadering. Zeker komen want het wordt super! Een
kleine hint zit in de buurt van de datum, meer kunnen we niet zeggen…
19 februari
Jullie zijn de winter ondertussen waarschijnlijk al lang beu maar vandaag zullen jullie de
kou niet erg vinden! Doe jullie handschoenen en warme sokken al aan want we gaan
schaatsen! Vergeet zeker geen 5 euro mee te nemen!! Ouders die willen rijden zijn
zeker welkom. Opgelet we verzamelen om 13u30 aan de scoutslokalen.

26 februari
Kunnen spelen met geld is een kunst, dat geld dan ook nog een keer kunnen
verdubbelen is een droom, vandaag kunnen wij die droom waarmaken, we gaan naar
het casino! (weliswaar geen echt want daar mogen jullie niet binnen ;)) Maar het zal
zeker even echt voelen! Als je een smak geld wilt binnenhalen is het nu de moment! Als
echte heren zullen jullie het tegen elkaar opnemen en op het einde zien we wie er met
het meeste geld gaat lopen. Casino-vergadering!
5 maart
Het is al weer even geleden, het beste spel aller tijden. Het spel dat ,wanneer er een
gezelschapsspel of een computerspel van werd gemaakt, wel miljoenen mensen zouden
spelen. Maar dit is niet het geval, nee dit spel is enkel geschikt voor de stoerste
scoutsmannen ter wereld. Die van Scouts Steenokkerzeel, jawel het is Torenspel.

Jongverkenners

1 januari: Helaas geen vergadering. Jullie leiding is nog aan het bekomen van 2016
maar heeft er zin in om van 2017 een topscoutsjaar van te maken! Een gelukkig jaar
gewenst aan iedereen!

8 januari: Vandaag zien we weer een felle ster in de lucht staan. Misschien geen slecht
idee om deze eens te volgen. Kom dus allemaal verkleed als een van de drie wijzen want
het is Driekoningen! Voor goud, wierook en mirre zorgt de leiding wel!

15 januari: Laat jullie pleinvrees maar thuis, vandaag spelen de kapoenen, welpen ,
jongverkenners en verkenners samen in een super groot massaspel!

20/21 januari: Omdat de dagen zo kort zijn moeten we het beste uit de nacht halen! We
blijven lekker warm binnen tijdens deze megavette games night! Deze zal doorgaan van
vrijdag 19:30 tot zaterdagochtend 10:00. Vergeet zeker geen slaapzak en matje mee
te nemen. Voor de versnaperingen vragen wij 5 euro.

29 januari: We weten allemaal wie de nieuwe president van de Verenigde Staten is,
maar wie wordt de president van de JVK? Vandaag houden we de presidentsverkiezing
dus haal de sponsoring binnen en bereidt jullie campagne alvast maar voor!

5 februari: Hoe goed kunnen jullie samenwerken? Hoe goed kunnen jullie rustig blijven
in stresserende situaties? Probeer de code te kraken en te ontsnappen! Vandaag doen
we aan teambuilding en spelen we escape room!

12 februari: Ken je dat ene toffe meisje uit de les die je hart sneller doet slaan en je
wangetjes rood als ze in je buurt komt? Waar je al heel het jaar niks tegen hebt durven
zeggen? Wel omdat het binnen 2 dagen valentijn is zal de leiding jullie de skills en tricks
van het versierspel eens leren. Valentijnsvergadering samen met -.. /. // -.-./ .... /.. /.-.
/--- :p

19 februari: Doe jullie warme kledij al maar aan, haal jullie beste skills alvast boven.
Vandaag testen we jullie evenwicht, we gaan namenlijk de schaatsbaan onveilig maken!
Vergeet voor het schaatsen zeker jullie handschoenen niet en 5 euro. De vergadering
start vandaag om 13u30.

26 februari: Vanwaar komt de naam Steen-okker-zeel? Waarom heeft het kasteel van
Ham geen torens en waar is Humelgem eigenlijk gelegen? Vandaag testen we jullie
kennis over Steenokkerzeel. We spelen het grote steencity spel!

5 maart: Door de bomen het ... niet meer zien. Hopelijk hebben jullie dit vandaag niet
voor, want we gaan bosspel spelen! Omdat de verkenners te bang zijn om alleen in het
bos te gaan zullen we ze vandaag bijstaan.

Verkenners

1 Januari - Diertjes 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 aan allemaal komen als ottertje ... Iedereen weet uiteraard hoe een otter eruit
ziet: Een staf; een kroon; lange gewaden enz... Standaard otter-outfit dus!
15 Januari - Massaspelletjes
Als je heel veel diertjes samen zet dan heb je een (????) En als ze samen dan nog eens
spelletjes spellen dan hebben we (??????)
22 Januari - Zeeotter gaat vliegen vandaag vergadering
De grootste otter heeft ook een paar vogeltjes als vriendjes, en zou graag ook eens samen
met hun kunnen vliegen! Hoe maakt niet uit, maar vliegen zal hij doen vandaag!!

29 Januari - Otter ontspanningsresort
Na al deze leuke vergaderingen moeten de ottertjes en de andere diertjes ook eens tijd
nemen om lekker te ontspannen. Neem daarom allemaal zeker een zwemshort en een
handdoek mee, en de rest kunnen jullie zeker al raden....
5 Februari - De ultieme diertjes quiz
Wie van alle diertjes is er het slimste? Na vandaag zullen we dit zeker weten.

12 Februari - Après-ski
Nadat 1 van de ottertjes er even tussen uit was en in de sneeuw was gaan ploeteren. Is hij
vandaag terug en zullen we leren wat hij na het spelen in de sneeuw allemaal deed!
19 Februari - Alle diertjes gaan schaatsen!!
Iedereen weet dat otters meesters zijn in het water. Maar zijn ze dat ook op het ijs.....?
Neem zeker 5 euro mee samen met handschoen en een extra paar kousen. We spreken af
om 13.30u op de scouts.
25 Februari - Otter gamesnight
Wist je dat otters ook een controller kunnen vasthouden? Wist je dat ze waaschijnlijk een
Steppelemming of een Spreeuw kunnen ownen in een spelletje fifa? Of een Torenvalk en
een Saterhoen in call of duty? Wist je dat het vandaag eigenlijk op een zaterdag is? En dat er
uiteindelijk nog meer wist je datjes komen op een brief??
5 Maart - Het grote dieren bosspel
Vandaag gaan we op stap met een andere familie diertjes. Misschien kennen zij de weg wel
in het bos?

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

Scouts Sint-Lutgardis Steenokkerzeel

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

