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Dag lieve leden, ouders, grootouders en al wie het lezen wil!  

Daar is de lente, daar is de zon, en bij deze ook onze derde en laatste maandplanning van het 

scoutsjaar. Samen met de eerste zonnestraaltjes van de lente, voelen we de zomer en dus ook 

het kamp in snel tempo naderen! Inderdaad, binnen enkele maanden is het weer tijd voor de 

meest geweldige, leukste en zotste periode van het jaar: Het mega-zalige-super-toffe kamp!  

Enkele weken geleden zijn we alvast met de hele leidingsploeg één dag op kampverkenning 

geweest om de omgeving te verkennen en het kamp voor te bereiden. We kunnen nu al zeggen: 

het wordt zeker de moeite!  

Meer info over het kamp kunnen jullie later terugvinden in het kampboekje dat jullie gebracht 

wordt door de takleiding van één van jullie kinderen. De data van het kamp vinden jullie terug op 

een van de volgende pagina’s. Dit jaar verlopen de kampinschrijvingen, net zoals vorig jaar, 

opnieuw digitaal. De bedoeling is dat jullie het inschrijvingsformulier dat achteraan het 

kampboekje te vinden is, invullen en doorsturen naar groepsleidingaurora@gmail.com tegen 19 

juni 2021. Indien jullie moeilijkheden ondervinden met het digitaal doorsturen van het 

inschrijvingsformulier, kunnen jullie dit ook afgeven voor of na de scouts aan iemand van de 

leiding ten laatste 19 juni 2021. 
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In afwachting van het kamp willen we graag elke zaterdag en zondag nog steeds spetterende 

activiteiten voorzien. De kans bestaat natuurlijk dat we sommige van deze activiteiten zullen 

moeten annuleren door de coronamaatregelen. Maar zolang we geen andere richtlijnen krijgen, 

blijven we onze activiteiten organiseren. 

In juni zal het soms op vrijdagavond scouts zijn voor de kapoenen, kabouters, welpen en 

verkenners, aangezien de leiding dan examens heeft. Voor de jonggidsen, jongverkenners en 

gidsen zal dit op zaterdagavond gebeuren. 

Op zaterdag 8 mei 2021 organiseren wij onze jaarlijkse carwash, waar we met plezier auto’s, 

fietsen en zelfs tractors laten blinken. Dit jaar zal je door covid-19 in je auto blijven zitten, maar 

we voorzien nog altijd en drankje en een snack voor in de auto op te eten tijdens het wachten. 

We zouden ook iedereen graag nog eens willen bedanken om ons te steunen met onze skoetefret 

(afhaal editie). En een welgemeende M-E-R-C-I aan alle helpers die er mee voor zorgden dat deze 

editie toch een succes was.  

Wij zijn uiteraard niet de enigen die zich ten volste inzetten voor de scouts, we hebben ook een 

fantastische vzw (VZW JAO), die er alles aan doet om ons aan nieuwe lokalen te helpen. VZW JAO 

bestaat uit een groep van enthousiaste oudleiding, leiding en ouders die zich hier vrijwillig voor 

inzetten. Indien u hieromtrent vragen of opmerkingen zou hebben, kan u altijd bij hen terecht via 

het e-mailadres: vzw.aurora.oetingen@gmail.com.  

Bij vragen of opmerkingen over de scouts, aarzel niet om de (groeps)leiding te contacteren!  

Alle gegevens van de leiding zijn terug te vinden aan het einde van het boekje.   

Wij kijken alvast enorm uit naar de rest van dit 

scoutsjaar en het fantastische kamp, dat er zit aan 

te komen! Jullie toch ook?!  

Dikke scoutspoot van jullie groepsleiding,  

Ines, Fien & Thomas 

groepsleidingaurora@gmail.com 

 

  

http://www.scoutsoetingen.be
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Algemeen  

• De scouts gaat steeds door op zondag van 14u tot 17u voor de kapoenen, kabouters en 

welpen. Voor de jonggivers en givers is het scouts op zaterdag van 14u tot 17u, tenzij 

anders vermeld in de maandplanning.  

• Elke week neem je €1 lidgeld mee.  

• Breng steeds een drinkbus mee naar de scouts. Dit geldt vooral voor Kapoenen, Kabouters 

en Welpen.  

• Doe telkens aangepaste kledij aan. Ook als het slecht weer is, moeten we buiten 
spelen.  

• Zowel de inschrijvingen van het kamp, als de inschrijvingen voor het scoutsjaar gebeuren 

enkel via overschrijving. Dit op het rekeningnummer: BE13 7340 2181 8339.  Bij betaling 

gelieve de naam van je kind + de tak of geboortedatum te vermelden!   

• Inschrijven kan enkel via ons online platform. Dit zal u kunnen doen op onze site:  

http://www.scoutsoetingen.be 

• We geven geen enkele maandplanning op papier mee. Ze zullen allemaal via mail worden 

doorgestuurd en zijn ook beschikbaar op onze site. Indien je toch een gedrukte versie 

wenst, dien je dit te laten weten aan de groepsleiding.  

• De informatie via internet gebeurt via mail, via Facebook en via onze site . we ook actief op 

Instagram!  
  

http://www.scoutsoetingen.be/lid-worden
http://www.scoutsoetingen.be/
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Belangrijke Info  

Steun onze leden: 

De winstgevende activiteiten die elke tak apart doen zorgen er normaal voor dat de leden met hun tak 
een leuke toeristische uitstap of een ander extraatje op kamp of tijdens het jaar kunnen betalen. Maar 
door de coronamaatregelen mochten de leden niet deur aan deur gaan en hebben we dit jaar geen 
winstgevende activiteiten kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat alle takken toch wat geld kunnen 
inzamelen hebben we beslist om een wafelverkoop te organiseren. In de komende weken zullen we een 
briefje uitdelen waarin meer informatie zal staan.  

Ps. Er is een verassing op kamp voor de tak die het meeste verkoopt !!! 

 

Data: 

Carwash: 8 mei van 10u tot 15u  
Ten laatste bestellingen wafelverkoop afgeven tegen: 18/19 juni 
Ten laatste inschrijven voor het kamp: 19 juni 

Kampdata  

Kapoenen: 25 - 31 juli  

Kabouters, Welpen, Jonggivers: 21 - 31 juli  

Givers: 18 - 31 juli  

Leiding: 18 juli - 1 augustus  

Bezoekdag: 25 juli (als het mag doorgaan) 
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Onze Spaaracties 
 

Ook dit jaar doen we mee aan verschillende spaaracties om ons financieel een duwtje in de 

rug te geven voor het kamp.  

 

Als eerste is er de actie van Soubry. Hierbij is het de bedoeling dat jullie de barcodes 

knippen uit de verpakking van jullie pasta. 10 barcodes = 1 doos gratis pasta! De 

barcodes kunnen jullie aan de leiding geven t.e.m. 20 mei. 

 

De tweede spaaractie waaraan we meedoen is die van Joyvalle/Appelsientje. 

Hiervoor moeten we de gele flapjes afknippen van lege bussen melk/sinaasappelsap. 

10 actieflapjes = 1 liter melk/sinaasappelsap gratis! Jullie kunnen de flapjes aan ons 

geven t.e.m. 20 juni. 

 

 

 

 

 

Veel melk/sap drinken en pasta eten is de boodschap! Zo kunnen wij deze zomer genieten van 

gratis pasta en melk!  

Alvast een hele dikke danku wel aan iedereen die ons hierbij wil helpen! 
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Hoe de takleiding contacteren?  

Als je vragen hebt over een activiteit, als je niet tevreden bent over iets of je wilt de leiding 

eens een complimentje geven, kan dit via mail of sms.  

Per tak is er een e-mailadres. Dit zal regelmatig door de takleiding gecontroleerd worden. 

Ook kan je steeds een berichtje sturen.  

Wanneer de takleiding informatie wil doorgeven aan leden (die bijvoorbeeld niet aanwezig 

waren) gebeurt dit via mail of sms. Daarom vragen wij jullie om een mail te sturen naar het 

correcte e-mailadres, dat u hieronder terug kan vinden.  

E-mailadressen per tak  

Kapoenen: leiding.kapoenen@gmail.com  

Kabouters: kabouterleidingaurora@gmail.com  

Welpen: welpenleidingaurora@gmail.com  

Jonggidsen: leiding.jg@gmail.com  

Jongverkenners: jverkenners@gmail.com   

Bij Gidsen, Verkenners en Jins verloopt de communicatie vooral met de leden zelf en dit via  

Facebook of sms. Daarom hebben zij geen e-mailadres.  

Sms’jes naar de takleiding  

Wie moet jij sturen of wie stuurt jou?  

Kapoenen: Fien → 0478 78 47 50 

Kabouters: Charlotte → 0491 05 61 16  

Welpen: Bo → 0493 64 27 84 

Jonggidsen: Sole → 0478 59 83 83  

Jongverkenners: Jente → 0477 93 45 97 

Gidsen: Thomas → 0494 44 21 50  

Verkenners: Lars → 0471 01 37 67 
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Te koop 
  

Nieuw 

Bordeaux pull Scouts Aurora Oetingen €25,00 

Grijze das met reflecterend bandje €6,70 

2de hands (indien voorradig) 
Scoutshemd €15,00 
Scoutspull €15,00 
Scoutsshort €15,00 
Scoutsrok €15,00 
Grijze das met reflecterend bandje €2,50 

 
 
Voor meer informatie, contacteer Jarne of Luka. 

 

Indien je een nieuw uniform wenst, zal je zelf naar een Hopper winkel moeten gaan. Er is een Hopper 

winkel in Aalst en in Gent. Voor meer winkels en informatie kan je een kijkje nemen op de Hopper site:  

 
https://www.hopper.be 

  

https://www.hopper.be/nl/assortiment
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Geldzaken  

Scouting voor iedereen  

Ouders en leden die het financieel moeilijk hebben, kunnen via de leiding een beroep doen op Scouting 

op Maat. Het fonds past een deel van het lidgeld en de kostprijs van weekends, kampen of andere 

activiteiten bij. Nieuw dit jaar is een korting op de aankoop van een scoutsuniform, die in de winkels en 

de webwinkel op vertoon van je lidkaart automatisch wordt verrekend. Spreek ons erover aan, discretie 

verzekerd!  

Sponsoring   

Naast de wekelijkse activiteiten organiseren wij ook een heleboel andere dingen: Skoetefret, Carwash, 

Halloweentocht, kamp … Deze activiteiten staan jaarlijks op het programma. Onze lokalen zijn 

allesbehalve van de jongste, en er zijn elk jaar meer kosten aan. Om dit allemaal te kunnen 

verwezenlijken, en de werking van de scouts te optimaliseren, zijn we steeds op zoek naar sponsors.   

Op onze activiteiten tijdens het jaar zorgen wij er dan voor dat onze sponsors in beeld komen.   

Er zijn verschillende formules, afhankelijk van het bedrag dat gesponsord wordt. Hiervoor hebben we 

een sponsordossier opgesteld waar het allemaal uitgelegd staat. Indien jullie familie of vrienden hebben 

met een bedrijf, aarzel dan niet hen hierover aan te spreken!  

Sponsordossiers zijn steeds te verkrijgen bij de groepsleiding, of indien u dit wenst via mail. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking!  
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VZW JAO 
Wij zijn uiteraard niet de enigen die zich ten volste inzetten voor de scouts. We hebben ook een 

fantastische vzw (VZW JAO), die er alles aan doet om ons aan nieuwe lokalen te helpen. VZW JAO 

bestaat uit een groep van enthousiaste oudleiding, leiding en ouders die zich vrijwillig inzetten. Indien je 

hierover vragen of opmerkingen zou hebben, kan je altijd bij hen terecht via het e-mailadres: 

vzw.aurora.oetingen@gmail.com. 

 

 
 

  

mailto:vzw.aurora.oetingen@gmail.com
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Renteloze Lening vzw JAO 

In de vorige maandplanning deden we een oproep om een (fiscaal aftrekbare) gift te doen. Heb je dit 

ondertussen al gedaan, dan willen we jou alvast heel erg bedanken! Wou je dit doen, maar was je dit uit 

het oog verloren, geen probleem, ook in 2021 kan je nog een fiscaal aftrekbare gift doen.  

Meer info hieronder vind je via volgende link: 

https://mailchi.mp/5267fa44f21f/fiscaal-aftrekbare-giften 

 

Als je liever geen geld schenkt, maar de vzw toch vooruit wil helpen, kan je ook wat geld uitlenen. Om 

ervoor te zorgen dat alles wettelijk in orde is, organiseren we deze lening onder de vorm van een 

renteloze obligatielening. 

 

Samengevat komt het erop neer dat jij, afhankelijk van je 

financiële mogelijkheden, een klein, gemiddeld of groot bedrag 

aan de vzw JAO uitleent voor een periode van maximum 10 jaar. 

 

• Klein bedrag: (… x 100 EUR) 

• Gemiddeld bedrag: (… x 1.000 EUR) 

• Groot bedrag: (… x 10.000 EUR) 

 

De inschrijvingsperiode loopt tot 31 december 2021, en de eerste terugbetalingen zullen gebeuren op 31 

december 2022. 

Vanaf dan wordt elk jaar 10% van het totaal ontleende bedrag terugbetaald. Wie in welk 

jaar terugbetaald wordt, wordt bepaald door lottrekking. Het kan dus 

zijn dat je je ontleende bedrag na 1 jaar al terugkrijgt, of na enkele 

jaren. Na 10 jaar heeft iedereen zijn geld teruggekregen. Indien je een 

gemiddeld of groot bedrag (dus vanaf 1.000 EUR) uitleent, kan je er 

ook voor kiezen om elk jaar 10% van je bedrag terugbetaald te krijgen. 

 

Het opgehaalde geld, zal samen met alle andere financieringen 

gebruikt worden voor de bouw van de lokalen. De inkomsten, nodig om 

de lening volgens planning jaar na jaar te kunnen terugbetalen, 

voorzien we via de te verwachten huurinkomsten. Het gebouw zal 

namelijk aan andere jeugdverenigingen verhuurd worden voor kampen 

en weekends. 

 

De lening wordt uitgegeven voor een totaal bedrag van maximum 100.000 EUR. Als je weet dat we al 65.000 

EUR opgehaald hebben via deze renteloze lening, dan wordt het snel duidelijk dat we al goed bezig zijn, 

maar dat er dus ook nog voor in totaal 35.000 EUR kan ingetekend worden! 

 

Het volledige reglement met op de laatste pagina het intekenformulier kan je vinden op de website van vzw 

JAO: https://www.scoutsoetingen.be/vzw-jao 

 

Alvast heel erg bedankt!  

Het Bestuur 

  

https://mailchi.mp/5267fa44f21f/fiscaal-aftrekbare-giften
https://www.scoutsoetingen.be/vzw-jao
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Verhuur  
Wij hebben een heleboel gerief. Van tenten tot tonnen, van gasbidons tot 

tuinslangen … En zoveel meer! Sinds vorig jaar hebben wij besloten dit 
alles open te stellen voor verhuur. Veel van deze dingen gebruiken wij 

enkel op kamp. Daarom lijkt het ons leuker om dit dan ook te kunnen delen 
met anderen. Hiervoor vragen wij een kleine bijdrage. 

Wat tenten betreft gaat dit over partytenten, patrouilletenten en 

seniortenten. Indien je geïnteresseerd bent om een van deze te huren, kan 
je ons een mailtje sturen of contact opnemen met Ines (0470 31 94 46). 

Voor het overige materiaal kan je terecht bij: 

Jente (0477 93 45 97) 

Anton (0479 34 33 49) 

Seppe (0479 50 45 63). 
 

Ben je op zoek naar iets, maar weet je niet zeker of wij dit wel hebben, 
dan kan je het ons steeds vragen. 

Wat verhuren wij zoal: 

• Tenten 

• Schragen 

• Balken 
• Tuinslangen 

• Gas bidons + gasbekkens 

• Tonnen 

• Bashen 
• Potten en pannen 

• … 
 

Vragen of interesse? Laat maar weten! 
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De leiding 

Kapoenenleiding 

Fien Limbourg 
(GRL) 
Repingestraat 74a, Vollezele 
0478 78 47 50 

Sofie Cerstelotte 
 Kroonstraat 9, Gooik 
0496 81 22 32 

Wannes Van der 
Cruyssen 
Putteken 2, Vollezele 
0483 69 86 57 

Yitse Cornelis 
Vollezelestraat 39, Oetingen 
0476 05 74 93 

 

Kabouterleiding 

Nona Franx 
Frankrijkstraat 9a, Oetingen 
0471 76 83 83 

Charlotte Verelst 
Kasteelstraat 15, Oetingen 
0491 05 61 16 

Jarne Kreemers 
Luipendaalstraat 3A, 
Aspelare 
0495 27 38 16 

Robbe Tresignie 
Frankrijkstraat 13, Oetingen 
0471 03 55 50 

Welpenleiding 

Bo Kiekens 
Dorekensstraat 63, 
Galmaarden 
0493 64 27 84 

Michiel Leribaux 
Turkeyestraat 3, Oetingen 
0484 21 38 48 

Kobe Hermans 
Drève des soupirs 12, 
Bierghes 
0474 74 06 16 

Fleur Vanderoost 
Pol de Montstraat 22, 
Roosdaal 
0485 21 72 81 

Jonggidsenleiding 

Mieke Cerstelotte 
Kroonstraat 9, Gooik 
0497 94 23 39 

Sole Lagrange 
Frankrijkstraat 1, Oetingen 
0478 59 83 83 

Anaïd White 
Molenstraat 66a, Vollezele 
0471 08 53 36 

Jongverkennerleiding 

Ines Lagrange (GRL) 
Frankrijkstraat 1, 
Oetingen 
0470 31 94 46 

Seppe Neerinckx 
Sint-Annastraat 8, 
Oetingen 
0479 50 45 63 

Jente De Brabanter 
Heerbaan 57, Oetingen 
0477 93 45 97 

Luka Goethals 
Kapelstraat 70, Oetingen 
0474 57 23 32 

Gidsenleiding 

Thomas Goethals (GRL) 
Kapelstraat 70, Oetingen 
0494 44 21 50 

Anton Van Elslander 
Lenniksestraat 7, Oetingen 
0479 34 33 49 

Simen Van der Cruyssen 
Putteken 2, Vollezele 
0488 20 31 28 

Verkennerleiding 

Jora Franx 
 Frankrijkstraat 9a, Oetingen 
0478 72 29 26 

Lars Kreemers 
Luipendaalstraat 3A, Aspelare 
0471 01 37 67 

Flore Peters 
Blijkheerstraat 80, Oetingen 
0478 77 53 11 

 


