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Voorwoord 
 

Het scouts jaar is begonnen!!  

 
We kunnen eindelijk terug erin vliegen na een lang en uitdagend corona jaar. Dit jaar kunnen 

we proberen terug naar een normaal scoutsjaar terug te keren. Spijtig genoeg kon vorig jaar 

het kamp niet doorgaan, maar hopelijk hebben we op de kampdag het nodige kunnen doen 

om jullie de kampervaring te laten beleven.  

 

Dit jaar mogen we geen nieuwe leiding verwelkomen, maar nemen we wel afscheid van 3 

toppers. We nemen afscheid van Flore, Sofie & Jora. We willen hun hier nog eens in de 

kijker zitten en hun hartelijk bedanken voor al hun jarenlange inzet en enthousiasme. We 

gaan jullie missen. D-A-N-K-U, DANKUUUUUUUUUU! 

 

De covid-19 maatregelen zijn zo goed als afgeschaft. Hierdoor mogen wij het scoutsjaar 

beginnen zonder mondmasker en mogen we als het kouder begint te worden genieten van 

onze lokalen. Dit betekent ook dat we weer allemaal samen op zondag van 14u tot 17u 

samen mogen scouts geven. Hopelijk blijft dit gelden en mogen we er een mooi scoutsjaar 

van maken. 

 

Voor diegene die het nog niet wisten, onze VZW is op 18 september begonnen met de 

bouw van onze nieuwe lokalen. Dit betekent dat we tijdelijk niet op ons terrein kunnen en 

op zoek zijn naar een locaties waar we scouts kunnen geven. Tot heden hebben we nog 

geen locatie waar we permanent kunnen scouts geven. Als iemand ons hiermee kan verder 

helpen mag u een mailtje sturen naar ons. 

 

Indien jullie vragen hebben, kunnen jullie altijd terecht bij de leiding op zondag voor of na de 

activiteiten.  Bovendien is alle leiding steeds bereikbaar via de gegevens die u achteraan in 

het boekje terugvindt. Zit je met een grote vraag of opmerking over de scouts in het 
algemeen, twijfel dan niet en contacteer de groepsleiding via mail 
(groepsleidingaurora@gmail.com) of bel +32474 74 06 16 (Kobe) of +32471 03 55 50 
(Robbe)of +32 494 44 21 50 (Thomas). 
 
Wij hebben alvast heel veel zin om alle covid schade in te halen, hopelijk jullie ook ! 
 
Dikke scoutspoot van jullie groepsleiding. 
Kobe, Robbe & Thomas 
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Algemeen 
• De scouts gaat steeds door op zondag 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 spelen we vaak buiten. 
 

 

• Het inschrijvingsgeld voor jullie zoon/dochter bedraagt €40. 
 

 

• 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 sinds dit jaar enkel via ons online platform met uitzondering op 
zondag 10 oktober. Dit zal u kunnen doen op onze site: www.scoutsoetingen.be. Meer 
informatie vindt u verder in het boekje. 

 

 

• Sinds dit jaar geven we 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, via instagram en via onze 
site: www.scoutsoetingen.be 

  

http://www.scoutsoetingen.be/
http://www.scoutsoetingen.be/
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Data 

Doorheen het jaar 
 

Zondag 17 oktober: breng een vriendje mee! 

Vrijdag 22 oktober: dag van de jeugd (doe jullie uniform maar aan naar school!) 

Zondag 31 oktober: Halloweentocht 

Zondag 20 februari: Schaatsen  

Zaterdag 26 & zondag 27 februari: Skoetefret 

Op kamp 

 
Kapoenen: 24 tot 30 juli 
Kabouters, welpen, jonggidsen & jongverkenners: 20 tot 30 juli 
Gidsen en Verkenners: 17 tot 30 juli 
Jins en leiding: 17 juli tot 31 juli 
 
Bezoekdag: 24 juli 
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Inschrijvingen 
De inschrijvingen verlopen via het internet. Op zondag 10 oktober heb je de mogelijkheid om 
je op de lokalen in te schrijven zodat wij een handje kunnen helpen indien het niet zou lukken. 
We willen alle inschrijvingen afronden voor 21 oktober. 

Inschrijving nieuwe leden 

STAP 1: Ga naar onze website (www.scoutsoetingen.be).  

STAP 2: Klik op de inschrijvingslink. 

STAP 3: Vul het formulier in.  

STAP 4: Je ontvangt na enkele dagen van ons een mail met daarin een lidnummer van Scouts 
en Gidsen Vlaanderen.  

STAP 5: Volg nu dezelfde stappen als de leden die al eens ingeschreven zijn. 

Inschrijving leden die al eens ingeschreven zijn 

STAP 1: Zoek je lidnummer op. Dit kan je vinden op je lidkaart of op het boekje van Scouts en 
Gidsen Vlaanderen dat je in de bus hebt gekregen. Als je dit niet terugvindt, mag je ons 
contacteren en dan zoeken wij het voor je op! 

STAP 2: Ga naar Groepsadministratie om je inschrijving en medische fiche in orde te brengen. 
Hoe je dit juist doet, hebben we in een uitgebreide handleiding gezet. Deze kan je raadplegen 
op onze website (http://www.scoutsoetingen.be/lid-worden).  

 

OPGELET: De inschrijving is pas voltooid wanneer we het inschrijvingsgeld (€40) ontvangen 
hebben op het rekeningnummer BE13 7340 2181 8339. Dit hebben we nodig om ervoor te 
zorgen dat je kind tijdens elke activiteit verzekerd is. 

 

Je kind is dus pas ingeschreven als … 

 … op groepsadministratie de contactgegevens zijn ingevuld. 

 … op groepsadministratie de individuele steekkaart is ingevuld. 

 … op groepsadministratie de groepseigen gegevens zijn ingevuld. 

 ... het inschrijvingsgeld betaald is. 

 

Indien vragen of opmerkingen kan u mailen naar groepsleidingaurora@gmail.com 

 

  

http://www.scoutsoetingen.be/
http://www.scoutsoetingen.be/lid-worden
mailto:groepsleidingaurora@gmail.com


7 

 

Hoe de takleiding contacteren 
Als u vragen heeft over een activiteit, als u niet tevreden bent over iets of u 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: Sole  →   0478598383 

Kabouters: Luka  →   0474572332 

Welpen: Anaïd  →   0471085336 

Jonggidsen: Ines  →   0470319446 

Jongverkenners: Nona →   0471768383 

Gidsen: Jarne   →   0495273816 

Verkenners: Fien   →   0478784750 

Jins: Lars    →   0471013767 

  

mailto:leiding.kapoenen@gmail.com
mailto:kabouterleidingaurora@gmail.com
mailto:welpenleidingaurora@gmail.com
mailto:leiding.jg@gmail.com
mailto:jverkenners@gmail.com
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Jaarthema Dromenland in zicht! 
Dit jaar varen we mee op een fantastisch inlevingsschip, op zoek naar ons eigen dromenland. 

Zorgeloos op verkenning naar het magische gouden randje van scouting. 

Scouts en gidsen. Speelse durvers en dappere dromers. Samen brengen we onze fantasie tot leven en worden 

grootse dromen plots onvergetelijke verhalen. Voor iedereen anders, maar nooit ver weg. Zo roepen we samen of 

alleen: dromenland in zicht! 

Geen droom is te gek, te groot, te vergezocht. 

Bedenk wat je als leidingsploeg, tak, groep, scout of gids wil bereiken. Alles kan. Kleur eens buiten de lijntjes en 

laat tradities geen obstakels zijn voor nieuwe ideeën. Zo kan je beginnen dromen als individu, maar ook als 

groep. Luister naar elkaar want elke droom telt. 

Laat dromen niet gewoon dromen blijven. 

Werk ernaartoe! Test ideeën uit! Wat is de meest zotte en fantasierijke manier om jullie droom te laten uitkomen? 

Probeer het eens! De scouts is een ideale oefenruimte om te experimenteren. 

Fantasie? Meer is meer. 

... het brengt je van wolkenkastelen naar wolvenlegers. Het is de choco op onze kampboterham die alles dat 

tikkeltje onvergetelijker maakt. Op zoek naar de magie. Met alledaags materiaal en een beetje inventiviteit gaan 

de poorten naar elke fantasiewereld open. Zo wordt elke klassieker een unieke ervaring, zelfs voor de 

doorwinterde scout of gids. 

Ongeremd knoeien en groeien. 

Lerend en fantaserend onze talenten ontdekken. Maar ook grandioos verliezen en nieuwe vriendschappen 

verkennen. Zo wordt spel meer dan spelen alleen. Stap uit je comfortzone en tuimel de fantasiewereld in. Daar 

wachten onverwacht wonderlijke avonturen. Al spelend verliezen kinderen en jongeren zichzelf in een zorgeloze 

droomwereld. 

Verhalen brengen onze eigen ideeën tot leven. 

Ze rollen de rode loper uit naar een onbegrensde droom- of fantasiewereld. We vergroten de inleving 

nog meer als we samen met de leden nieuwe verhalen bedenken. En verder dan dat! We vertellen niet 

enkel verhalen, we creëren ze! 

Scouts en gidsen, blikken vooruit: er is Dromenland in zicht! 
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Jaarkenteken 

Het jaarteken zal worden uitgedeeld op één van de komende zondagen. Het is de bedoeling 

dat dit op de voorkant van je hemd wordt genaaid. Het jaarkenteken van vorig jaar mag er 

dus af en kan een plaatsje krijgen op de achterkant van je hemd. 

Weetje: Wij hebben nog een heleboel jaarkentekens van vorige jaren. Als je er ooit eentje 
kwijtgeraakt bent, mag je ons dit kenteken zeker vragen. De kans is groot dat we er nog 

hebben.       

T-shirt 

Bij een jaarthema hoort ook een T-shirt in thema. 

Wil jij er ook eentje? Dan kan je deze bij ons 
bestellen door een mailtje te sturen naar 
groepsleidingaurora@gmail.com met hierin de 
naam van het lid en de gewenste maat. Het bedrag 
dient voor 31 oktober op onze rekening te staan 
met nogmaals een vermelding van de naam en de 
maat (BE13 7340 2181 8339). Voor de kindermaten 
bedraagt de prijs €11 en voor dames- en 
herenmaten bedraagt de prijs €12. 

 

 

Voor Kapoenen, Kabouters & Welpen is er 6 jaar, 8 jaar, 10 jaar of 12 jaar.  

Voor Jonggidsen, Gidsen & leiding is er S, M, L, XL of XXL. 

Voor Jongverkenners, Verkenners & leiding is er S, M, L, XL, XXL of XXXL. 

  

mailto:groepsleidingaurora@gmail.com
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Ons Jaarlied 

Eender welke wereld die ooit mag verzonnen zijn 

We zullen hem ontdekken en geen enkele krijgt ons klein 

 Een veld is niet veel meer dan plukken gras en hopen slijk 

 Maar toch bouwen wij het om tot ons persoonlijk koninkrijk 

Voor mij is een spel verliezen nooit een grote ramp 

Want ik bouw gewoon een prachtkasteel en geen armzalig kamp 

Wordt het donker, wordt het koud 

Dan zitten w’aan het vuur 

Onder alle sterren zing ik samen met mijn buur 

Scouts en Gidsen trekken er op uit 

met hopen fantasie beleving is de buit. 

Alles mag, niets is verplicht 

Kijk in de verte er is DROMENLAND IN ZICHT! 

Wij gaan op ontdekkingsreis naar onbekend terrein 

En weten dat onze fantasie heel krachtig kan zijn 

Ik verleg mijn grenzen altijd zelf op mijn manier 

En ik transformeer zo stap voor stap echt in mijn totemdier 

Al waanzinnig veel beleefd 

en zoveel in ‘t verschiet 

Fantastische verhalen, ze ontbreken niet 

Scouts en Gidsen trekken er op uit 

met hopen fantasie beleving is de buit. 

Alles mag, niets is verplicht 
Kijk in de verte er is DROMENLAND IN ZICHT! 

Scouts en Gidsen trekken er op uit 

met hopen fantasie beleving is de buit. 

Alles mag, niets is verplicht 

Kijk in de verte er is DROMENLAND IN ZICHT! 

Kijk in de verte er is DROMENLAND IN ZICHT! 
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Te koop 

Nieuw  

Bordeaux pull Scouts Aurora Oetingen 

Grijze das met reflecterend bandje 

T-Shirt ‘Scoutmoedig’ (zie hoger) 

€25,00 

€6,70 

€11,00/€12,00 

 

 

2de hands(indien voorradig) 

Scoutshemd          €15,00 

Scouts T-shirt          €5,00 

Scoutsshort          €15,00 

Scoutsrok          €15,00 

Grijze das met reflecterend bandje       €2,50 
Voor meer informatie, contacteer Jarne(0495273816) of Luka(0474572332). 

Indien je een nieuw uniform wenst, kan je dit bij ons bestellen tot en met 17 oktober. Je 
kan je bestelling dan op de lokalen komen ophalen. Wanneer je na 17 oktober beslist een 
uniform te kopen, 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: www.hopper.be 

 

  

http://www.hopper.be/
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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! 

Sponsering 

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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Nieuws van VZW JAO 
18 september 2021… Wat was het een stralende 

dag: De eerste steen van de nieuwe jeugdlokalen 

werd feestelijk onthuld. Een streepje muziek, een 
hapje, drank, de zon en heel wat mensen die hier 

getuige van waren! 

Zoals je kan zien gaan de werkzaamheden goed 

vooruit! 

 

Je hebt misschien al gehoord dat we nog 120.000 EUR zoeken om het gebouw volledig te 

kunnen afwerken. Via deze weg willen we graag een oproep doen aan alle leden en hun 

ouders om hieraan mee te werken. Dit kan op verschillende manieren. We lichten er enkele 

uit: 

 

Crowdfunding actie 

Een bijdrage aan de crowdfunding kan al vanaf 5 EUR via volgende 

website:  https://www.whydonate.nl/fundraising/vzwjao Als je met 
je GSM de QR code hiernaast inscant, kom je ook op de 
crowdfunding pagina uit. 
 
Gepersonaliseerde trede 

Op de bouwplannen voorzien we 2 buitentrappen naar het terras 

op het eerste verdiep. Elke trede van deze trappen (38 in totaal) 

willen we graag voorzien van een gepersonaliseerd naamplaatje.  

Wil jij graag jouw boodschap en/of jouw naam op zo’n plaatje laten zetten? Dat kan, als je er 

snel bij bent natuurlijk, want het aanbod is beperkt!  

Schrijf dan 150 EUR over op de rekening van vzw JAO (BE22 9733 9308 4147) met 

vemelding: “aankoop trede + naam en/of gepersonaliseerde boodschap” 

 

Renteloze lening 

Of voor wie niet graag geld geeft, maar het wel ziet zitten om wat geld uit te lenen, hebben 

we ook nog onze Renteloze Lening. Er is nog voor 11.000 EUR (van de 140.000 EUR) 

beschikbaar en de inschrijvingsperiode loop nog tot 31 december. Wees er dus snel bij als je 

wil deelnemen...  

 

Meer info over deze en al onze andere acties kan je vinden op onze website 

http://www.vzw-jao.be onder het tablad “Onderneem actie”. of via mail naar 

vzw.aurora.oetingen@gmail.com  

Hartelijk dank, 

Het Bestuur van vzw JAO 

  

https://www.whydonate.nl/fundraising/vzwjao
http://www.vzw-jao.be/
mailto:vzw.aurora.oetingen@gmail.com
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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 naar: 
verhuur.scouts.aurora@gmail.com 

Voor het overige materiaal kan je terecht bij Seppe(0479504563) of Jente(0477934597).  
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 
• Gasbidons + gasbekkens 
• Tonnen  
• Bashen 
• Potten en pannen 
• … 

 

Vragen of interesse? Laat maar weten! 
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Takken 
Tak Leerjaar Leeftijd 

Kapoenen 1ste, 2de leerjaar 6 - 8 jaar 

Kabouters Welpen 3de, 4de, 5de leerjaar 9 - 11 jaar 

Jonggidsen Jongverkenners 6de leerjaar & 

1ste, 2de middelbaar 

12-14 jaar 

Gidsen Verkenners 3de, 4de, 5de middelbaar 15-17 jaar 

Jins 6de middelbaar 17,18 jaar 

 

Vanaf wanneer kan je naar de scouts komen? 

Iedereen die 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende scoutsjaar of in het eerste 
leerjaar zit, kan lid worden van onze scouts. 
Kapoenen zijn 6 tot 8 jaar. Ze ontdekken al spelend wat het is om scout of gids te zijn. 
Het leven van een kapoen is vol spel en fantasie. De leiding bedenkt spelen op maat van 
kapoenen en laat genoeg ruimte om op hun eigen impulsen in te gaan. Wat vinden ze leuk 
en wat kunnen ze al op die leeftijd? 

Jins 

Tot 2 jaar geleden waren onze derdejaars Givers tegelijkertijd ook Jin. Hierdoor worden leden 
een jaar vroeger leiding dan normaal, waardoor het grootste deel van de leiding 17 of zelfs 
16 jaar is op het moment dat ze leiding worden. Tegelijk Jin en Giver zijn neemt ook meer tijd 
in, wat voor vele leden niet makkelijk is. Dit zijn de twee belangrijkste redenen waarom we 
gekozen hebben het te veranderen. 

Dit jaar hebben we voor het eerst een aparte Jintak. De leden hiervan zijn het afgelopen jaar 
3de jaar Giver geweest en zullen het komende jaar enkel Jin zijn. Hierdoor worden de Jins pas 
leiding in het jaar dat ze 18 worden (met uitzondering van de jarigen in oktober, november 
en december). 
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Maandplanning kapoenen 

 
03/10  Startdaaaag!!  

 

10/10  We laten het lot beslissen met het rad van fortuin  

 

17/10  Breng allemaal een vriendje mee en maak plezier voor 2  

 

24/10  Vandaag gaan we op zoek naar de schat!!  

 

31/10  Kom samen griezelen op onze halloweentocht...als je durft!  (geen scouts)  

 

07/11  Het grote prinsen en prinsessenspel (kom verkleed!)  

 

14/11  Groen, groener, groenst, wij trekken erop uit in het bos  

 

21/11  Battle of the bands  

 

28/11  1 voor allen, allen voor 1 
 

03/12  Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn schoentje…  (vrijdag van 19u-21u)  

 

10/12  Movie night! (kom verkleed in thema disney!) (vrijdag van 19u-21u)  

 

19/12  Geen scouts  

 

26/12  Geen scouts 

 

02/01  Wie beland vandaag het hoogst op de ladder??  

 

09/01  Gezelschapspelletjes  

 

 

 

Een dikke scoutspoot van jullie kersverse leiding 

 

Jente, Fleur en Sole xxx 
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Maandplanning Kabouters 
3/10 Startdag 

10/10 Op naar de top  

17/10 Breng een vriendje mee 

24/7 Tis met de sjarels  

31/10 Halloweentocht (dus geen scouts     )  

7/11 Tussen de bomen en de blaadjes  

14/11 Nekeer iet actief  

21/11 The boys are back in town  

28/11 Top topper topst  

3/12 Wie is de man met de witte baard  

12/12 Do you wanne build a snowmen  

19/12 Kerst vakantie geen scouts  

26/12 Day after chrismas (geen scouts) 

2/1 Day after New Year  (geen scouts)  

7/1 dreiköningen  

 

Dikke Scoutpoot  

Luka, Kobe en Robbe  
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MAANDPLANNING WELPEN 

 

 

Zo 3 okt: LEGGOOOOOOOO !!! 

Zo 10 okt: GAMESSSSSSSS !!! 

Zo 17 okt: BRING YO FRIENDDDDDDDD !!! 

Zo 24 okt: WELPEN ETEN KAAAAAAAA !!!   (BOUTERS) 

Zo 31 okt: SPOOKY SEASONNNNNNNN !!!   (GEEN SCOUTS, HALLOWEENTOCHT) 

Zo 7 nov: INTO THE WILDDDDDDDD !!! 

Zo 14 nov: MIX IT MIX IT MIX ITTTTTTTT !!! 

Zo 21 nov: THE GIRLS ARE BACKKKKKKKK !!! 

Zo 28 nov: LET’S GO UPPPPPPPP !!! 

Vr 3 dec: DAAR WORDT AAN DE DEUR GEKLOPT  

       HARD GEKLOPT ZACHT GEKLOPT !!! 

Zo 12 dec: ER WAS EENSSSSSSSS !!!   JEZUS 

Zo 19 dec: NOPEEEEEEEE !!!    (GEEN SCOUTS) 

Zo 26 dec: NOG NIETTTTTTTT !!!    (GEEN SCOUTS) 

Zo 2 jan: BIJNAAAAAAAA !!!    (GEEN SCOUTS) 

Zo 9 jan: YUPPPPPPPP !!!  

 
 

GREETZZ  

JULLIE MEGAFANTASTISCHE LEIDING 

 
ANAÏDDDDDDDD, BOOOOOOOO EN MIEKEEEEEEEE 
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Maandplanning jonggidsen 
 
Zon 3/10  De Schitterende Startdag 
Zon 10/10  Bos bos bos bos bos 
Zon 17/10 Breng maar allemaal jullie vrienden mee, Thomas komt   

ook alleen 
Zon 24/10 Amai das hier met actief zijn ofwa 
Zon 31/10 !HALLOWEENTOCHT! Geen scouts, maar kom maar 

allemaal mee griezelen 
Zon 7/11 I don’t have a clue, do you??? 
Zon 14/11 Pablo Escobar zou trots op jullie zijn  
Zon 21/11 Een tocht door het donker 
Zon 28/11 Vertrouw niemand… 
Vrij 3/12 Klaas ter sin en piet roet komen op bezoek 
Vrij 10/12 OetingenPolis 
Zon 19/12 Geen scouts      
Zon 26/12 Geen scouts      
Zon 02/01 Gekke fissa voor het nieuwe jaar 
Vrij 07/01 Wie wordt de slimste jonggids ter wereld? 
 
 
 
 
 
 
 

Ines, Simen & Thomas 
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MAANDPLANNING JONGVERKENNERS 
 
 
 
 
 

3/10   Startdag (13u-17u) 
10/10   Zie maar da ge iets eet want vandaag krijgt ge een 

zweetreet  
17/10  Alles is leuker met twee neem je vriendje mee 

(vriendjesdag) 
24/10   Total los in den bos 
31/10   Kom allemaal griezelen op onze Halloweentocht!!  

(geen scouts) 
07/11   Drie, twee, één vandaag doen we iets extreem 
14/11   Boem boem boem vandaag spelen we met bloem 
21/11   Geef acht vandaag gaan we op jacht 
28/11   Knal knal knal vandaag alles met den bal 
05/12   Iet iet iet hier is zwarte piet  
10/12   Allé allé allé rouler (19u-21u) 

19/12   Geen scouts      

26/12  Geen scouts      
02/01   Komt uit u hol vandaag spelen we de mol 
07/01 Hoe vettiger hoe prettiger (neem allemaal een frituursnack 

mee) (19u-21u) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dikke kus van jullie leiding (Yitse, Michiel en Nona) 
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GIDSEN 
 

 

 
 

 

 

 

03/10: Startdag  

10/10: 1tegenallen  

17/10: vriendjevriendinnetje 

24/10: Highlandgames 

31/10: Halloween (givers mogen helpen)  

5-7/11: WEEEEKEEEENNNNNDDDDD  

14/11: Tradingbusiness 

21/11: Kampwazje  

28/11: Bloemetjebloemetjebloemtjeee 

03/12: sintklaas  

12/12: metjn aaa 

19/12: geen scouts (kerstfitjn leiding aaaa) 

26/12: geen scouts (schol)  

02/01: bx on y va  

09/01: fritfilm  

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetn VDC en Kreemers  

 

  



23 

 

Maandplanning Verkenners 
 

03/10  Startdag (13-17u)   

10/10  T’is nekeer iets anders 

17/10  Pakt uwe copain ma mee  

24/10  Spud guuuuuuuuuuun 

31/10  Zet u lelijkste gezicht maar op ( halloween)  

5-7/11   Weekend ( meer info volgt nog) 

14/11  Haal u mannelijkheid maar boven 

19/11  we gaan de straat op 

26/11  Breng ons uk een snackske mee e  

03/12(vrij)  We gaant gesjellig maken vandenavond 

10/12(vrij)  Doet uwen blindoekske al maar aan  

19/12  We moeten onze rommel opkuisen (geen scouts) 

26/12   Vandaag moogde in u bedde blijven liggen (geen scouts) 

02/01  Tword ne zwaren  

09/01  Alle knoopjes van het vak  

 

 

 

 

 

Kusjes en knuffels  

Fien en Seppe xxx 
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JINS 
De Jins hebben geen maandplanning. De communicatie gebeurt rechtstreeks 

naar de leden toe. 
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Spelletjes 
 

Zoek de worden aan de rechter zeide 

 
Sudoku       The MAZE 
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De leiding 
Kapoenen 

 

Jente De Brabanter 
Heerbaan 57, Oetingen 

0477 93 45 97 

 

Fleur Vanderoost 
Pol de Montstraat 22, Roosdaal 
0485217281 

Sole Lagrange 

Frankrijkstraat 1, Oetingen 

0478 59 83 83 

 
 

Kabouters 

 

Kobe Hermans (groepsleiding) 
Drève des soupirs 12, Bierghes 

0474 74 06 16 

Luka Goethals 

Kapelstraat 70, Oetingen 

0474572332 

Robbe Tresignie (groepsleiding) 
Frankrijkstraat 13, Oetingen 

0471 03 55 50 

 

Welpen 

 

Anaïd White 

Molenstraat 66a, Vollezele 

0471 08 53 36 

 

Bo Kiekens 

Dorekensstraat 63, Galmaarden 

0493 64 27 84 

Mieke Cerstelotte 

Kroonstraat 9,  
Gooik 

0497 94 23 39 

 

Jonggidsen 

 

Ines Lagrange 

Frankrijkstraat 1, Oetingen 

0470 31 94 46 

 

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

Thomas Goethals 

Brusselseheerweg 21,  
Lieferinge 

0494 44 21 50 

 

Jongverkenners 

 

Michiel Leribaux 

Turkeyestraat 3, Oetingen 

0484 21 38 48 

Nona Franx 

Frankrijkstraat 9a, Oetingen 

0471 76 83 83 

Yitse Cornelis 

Vollezelestraat 39,  
Oetingen 

0476 05 74 93 

 

Gidsen 

 

Jarne Kreemers 

Luipendaalstraat 3a, 
Aspelare 

0495 27 38 16 

Wannes Van der Cruyssen 
Putteken 2, Vollezele 

0483 69 86 57 

 

 

Verkenners 

 

Fien Limbourg 

Repingestraat 74a, Vollezele 

0478 78 47 50 

Seppe Neerinckx 

Sint-Annastraat 8, Oetingen 

0479 50 45 63 

 

Jins 

 

Anton Van Elslander 
Lenniksestraat 7,  
Oetingen 

0479 34 33 49 

Charlotte Verelst 
Kasteelstraat 15, 
Oetingen 

0491 05 61 16 

Lars Kreemers 

Luipendaalstraat 3a, 
Aspelare 

0471 01 37 67 

 


