Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
Ongetwijfeld heeft iedereen met teugen genoten van de
zomervakantie. Na de scholen geven ook wij het startschot aan het
nieuwe jaar.
Dat doen we traditioneel met de overgang waarbij de kinderen die
van tak verhuizen eens goed op de proef worden gesteld. De week
daarop is het vriendjesdag. Op 27 september zijn nieuwe leden
welkom om voor de eerste maal te proeven van het scoutsleven.
We nemen dit jaar afscheid van onze grote vriend Dolfijn en ook
Bram is van het toneel verdwenen. In de plaats verwelkomen we
Jonas – de meeste Welpen niet onbekend – in de leiding. Sero en
Wasbeer blijven groepsleiding.
Om het jaar feestelijk in te zetten houden wij op 17 oktober een
kaas- en wijnavond bij ons in de scoutslokalen. Deze zal
beginnen om 18u.
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

Scouts Steenokkerzeel presenteert:

KAAS- EN WIJNAVOND
Zaterdag 17 oktober
Aanvang: 18u
Locatie: Scoutslokalen Steenokkerzeel

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 (9 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 2014-2015:
11 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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Overgang

Vandaag worden enkele oude kapoenen welp.
Natuurlijk wordt al de rest ook verwacht om samen te
spelen en te ravotten. Iedereen neemt ook kleren mee die vuil
mogen worden. We spreken af om
11 uur. Er wordt een middagmaal voorzien! Neem ook zeker
reservekledij, handdoek en 2 euro mee.

Vriendjesdag

Neem allemaal een vriendje mee die nog niet in de scouts zit!

Teambuilding- en
kennismakingspelletjes

4
o
k
t
o
b
e
r

Torenspel
11
o
k
t
o
b
e
r

Geen vergadering
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we onze kaas- en wijnavond.
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Zwemmen

Vandaag gaan we zwemmen. We spreken af om 13u30. De prijs
hiervoor is €5.
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Halloweenspel

Opgelet, dit is een zaterdagavond! We gaan vandaag
eens goed griezelen met iedereen van de scouts. Meer
info volgt!
Een klein spelletje!

Ondertussen zijn jullie allemaal al goed begonnen aan het nieuwe schooljaar, nu is ook
de scouts aan de beurt. We zullen er samen een jaar moeten van maken om nooit te
vergeten. Jullie leiding heeft er alvast zin in!! Jullie toch ook ?!?!?
20 september – OVERGANG
Vandaag komen jullie te weten welke andere welpen nog in onze tak samen zitten, en
wie jullie nieuwe leiding is dit jaar! We beginnen vandaag al om 11uur, vergeet zeker
jullie reserve kledij niet en 2 euro zodat we samen een lekkere hamburger kunnen eten.
27 september – VRIENDJESVERGADERING
Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Heb je vriendjes die nog niet in de scouts zitten, neem
ze dan zeker mee zodat ze eens kunnen zien hoe leuk het is op een scoutsvergadering!
4 oktober – TORENSPEL
Torens gebouwd, schilden omhoog, wapens gericht! Vandaag spelen we het favoriete
spel van iedereen, het torenspel! Verover zo snel mogelijk de vlag van de vijand terwijl je
die van jouw team verdedigt.
11 oktober – BOSSPEL
In een bos voelen de welpen zich het meeste thuis. Echte avonturiers dragen vandaag
een lange broek en zijn klaar om de beste bosspelletjes te spelen die er zijn.
18 oktober – GEEN VERGADERING 
Gisteren vond de eerste editie van onze kaas- en wijnavond plaats. Hopelijk waren jullie
er ook! De leiding moet nu nog alles opruimen, vandaag dus geen scouts!
25 oktober – ZWEMMEN
Schoolslag, crawl, vlinderslag,…? Nee, vandaag is het geen zwemles. We gaan ons vooral
goed amuseren op glijbanen en in buizen! We spreken al af om 13u30. Neem ook €5
mee! De ouders die voor vervoer willen zorgen, zijn uiteraard enorm bedankt!
31 oktober – HALLOWEENSPEL
31 oktober kan maar een ding betekenen: HALLOWEEN! Deze zaterdagavond(!) wil je
zeker niet missen want we spelen een groot spel met de hele scouts. En of er gegriezeld
zal worden! Meer info volgt!
Tot binnenkort!
Jullie onbekende leiding…

(Flauwe) Raadsels!
- Hoever kan een olifant het bos in lopen?
Tot in het midden, daarna loopt hij er weer uit.

- Waarom kun je een muis niet melken?
Er past geen emmer onder.

- Waarom is een aardbei rood?
Hij schaamt zich voor zijn puistjes.

- 1 voor 1 stappen mensen de bus in. Bij de halte komen er nog eens
zes mensen bij. Bij de daarop volgende halte stappen er weer twee
uit. Hoe laat is de bus vertrokken?
1 voor 1

- Waarom gaat een dom blondje op een tuinslang staan?
Om plat water te hebben.

- Welk nummer heeft de parkeerplaats waarop de auto staat?

Liefste Jongverkenners,
De eindeloze vakantie met bijhorende verveling zit erop! Eindelijk kan er worden
uitgekeken naar de start van het nieuwe scoutsjaar, want toegegeven, dat nieuwe
schooljaar was ook niet alles, hé. Aanschouw hier jullie nieuwe maandschors en ontdek
wat er komende maanden op de planning staat! (Let op want de start- en einduren
variëren nogal deze maandschors!)
20 september – OVERGANG
BAM! Hét startschot voor het nieuwe scoutsjaar is gegeven: De overgang! We nemen
afscheid van Spreeuw en Torenvalk en wensen hen het beste toe bij de Verkenners.
Tegelijk verwelkomen we een hoop ex-welpen! Neem vuile kleren mee en €2. Afspraak
al om 11u.
27 september – VRIENDJESDAG
Weten jullie wat leuker is dan een zondag met de JVK? Een zondag met nóg meer JVKs.
Neem daarom iedereen mee die je kent om er samen een bangelijke namiddag van te
maken. De nieuwe gasten zijn hierna uiteraard ook nog steeds welkom!
4 oktober – BLOSO-SPORTIVAL
We gaan vandaag eens zien wat er te doen is in het Bloso-domein in Hofstade. Kom met
de fiets om 13u30!
11 oktober – WOUDLOPERSKEUKEN
“Woudloper [ *w ɑu t . 'l oː . p ə r ]: trekkende woudjager, vooral als figuur in
avonturenverhalen die in de bossen van het vroegere wilde Westen werden gesitueerd.”
Hoewel ons Westen ook vrij wild is gaan wij vandaag niet op jacht. Wel zullen we een
uitgebreide maaltijd klaarmaken op houtvuur, net als een echte woudloper. Neem zelf
een stuk vlees mee, de leiding zorgt voor de rest. We beginnen om 11u en eindigen om
16u30!
18 oktober – GEEN VERGADERING
Gisteren vond de eerste editie (van vele) van onze kaas- en wijnavond plaats. Jullie
waren uiteraard zeer welkom en zijn hopelijk een hapje komen eten. Meer info hierover
staat vooraan in de maandschors. Hierdoor is er vandaag helaas geen scouts!

24 oktober – ZWEMMEN
Vandaag gaan we zwemmen! Neem allemaal 5 euro mee en je zwemgerief. We spreken
af om 13u30.
De ouders die voor vervoer willen zorgen, zijn uiteraard enorm bedankt!
31 oktober - HALLOWEENSPEL
Halloween is mijn favoriete feest! Je krijgt de kriebels, je bibbert uit je v… Nee?
Niemand…? Dju, uw leiding wordt oud. Deze zaterdagavond(!) spelen we een
gigantisch leuk Halloweenspel met de hele scouts. Het beloofd echt BANGELIJK te
worden (snapt ge, bangelijk?)… Meer info volgt nog!
Hopsa, nu hebben jullie weer iets om naar uit te kijken. We zien elkaar bij de overgang!
Groetjes van… euh… Batman!

Beste verkenners,
Jullie hebben vorig jaar een fantastisch jaar gekend, een jaar dat jullie niet snel zullen
vergeten met als hoogtepunt: Het buitenlands kamp! Wel liefste verkennertjes, het gaat
niet makkelijk worden... Maar dit jaar gaat we het gewoon NOG beter, NOG straffer, NOG
nicer maken! Jullie nieuwe leiding is er helemaal klaar voor!
Geniet alvast van de eerste maandschors scoutsjaar 2015-2016!! WOOOPWOOOP
20 september – OVERGANG
De scouts is weer begonnen, wie is dit jaar die fameuze leiding? We kunnen jullie nu al
zeggen: het zijn potverdekke goeikes! Uiteraard is het ook dit jaar weer overgang! Neem
dus zeker allemaal vuile kleren mee en 2 euro voor het hapje en het drankje. Afspraak al
om 11u!
27 september – VRIENDJESDAG
Ah vriendjesdag, wete da nog? Vorig jaar rijen dat daar stonden... Spijtig genoeg was
onze scouts toen te beperkt en konden alleen maar de tofste knaapjes blijven! Maar dit
jaar kunnen we terug uitbreiden, neem dus zeker allemaal een vriendje mee! Want jullie
leiding heeft iets zot voorbereid!
4 oktober – BLOSO-SPORTIVAL
Vandaag trekken we eropuit met de fiets richting Bloso. Het is namelijk bloso sportival
met sportieve (en minder sportieve) activiteiten en een gratis (huh? Ge hebt toch een
bandje nodig...??? hihi) optreden!!! We spreken af om 13u30 met de fiets aan de scouts!
11 oktober – WATSTAATERZOALOPDEPLANNINGDITJAAR-vergadering
Jullie leiding heeft voor vandaag een speciale verassing in mekaar gestoken, maar hier
houdt het niet op... Wij gaan vandaag ook bespreken wat we dit jaar op onze planning
zetten: Doen we een fuifke dit jaar, of nog zotter? Een festival? Of doen we ne kermis?
Striptease misschien? We doen nekeer zot, alles tegelijk!
18 oktober – GEEN VERGADERING
Gisteren zijn jullie uiteraard allemaal al komen eten (en drinken?) op onze kaas- en
wijnavond. Vandaag staat de opruim op het programma. Altijd welkom natuurlijk…
24 oktober – ZWEMMEN
Vandaag gaan we zwemmen! Neem allemaal 5 euro mee en je zwemgerief. We spreken
af om 13u30.
De ouders die voor vervoer willen zorgen, zijn uiteraard enorm bedankt!!
31 oktober - HALLOWEENSPEL
Opgelet dit is een zaterdag. De leiding heeft een avondactiviteit voorzien voor heel
scouts Steenokkerzeel op HALLOWEEN WHOEWHOEEE.... Het beloofd zeer
angstaanjagend te worden.... Ook hier zullen jullie nog verdere uitleg voor krijgen!

Voilà, dit is jullie eerste maandschors van jullie fantastische, maar nog steeds
mysterieuze leiding! Tot op de overgang!
Dikke kus van

en

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!

