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Voorwoord 

Dag lieve leden, mama’s en papa’s, grootouders en al wie het lezen wil. 

 

Het scouts jaar is terug begonnen!! 

Eindelijk kunnen we er terug in vliegen. Onze enthousiaste leidingsploeg staat alweer te 

springen om er een fantastisch jaar van te maken! 

Dit jaar mogen we terug nieuwe leiding verwelkomen. Stien, Bjarne, Matthijs, Thor en 

Lenny staan te popelen om onze leidingsploeg te versterken. Maar jammer genoeg 

moeten we dit jaar ook terug afscheid nemen van 8 toppers van leiding. Zij hebben zich 

de afgelopen jaren heel hard ingezet. We willen Mieke, Bo, Lars, Simen, Anton, 

Charlotte, Yitse en Thomas hier nog eens in de kijker zetten en hun hartelijk bedanken 

voor hun inzet en enthousiasme. We gaan jullie missen! D-A-N-K-U, 

DANKUUUUUUUUUU! 

 

Voor diegene die het nog niet wisten, onze VZW is op 18 september 2021 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 +32478784750 (Fien) 

Wij hebben alvast heel veel zin om erin te vliegen, hopelijk jullie ook! 

Dikke scoutspoot van jullie groepsleiding. 

Kobe, Robbe & Fien 
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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. 

 

• Kom altijd in uniform. De kapoenen zijn enkel verplicht om een das te dragen. 

Van de andere takken verwachten we dat ze een das, een hemd en een rok/short 

dragen. Een scoutspull of T-shirt zijn optioneel.  

 

• Doe telkens aangepaste kledij aan. Ook als het slecht weer is spelen we vaak 

buiten...  

 

• Het inschrijvingsgeld voor jullie zoon/dochter bedraagt €45  

 

• 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 je kunnen doen op onze site: 

www.scoutsoetingen.be . Meer informatie vind je verder in het boekje.  

 

• We geven geen maandplanningen meer mee op papier. Ze zullen allemaal via 

mail worden doorgestuurd en zijn ook beschikbaar op onze website. Indien je 

toch een papieren versie wenst, mag je dit laten weten aan de groepsleiding.  

 

• De informatie via internet gebeurt via mail, via Facebook en via onze site: 

www.scoutsoetingen.be. We zijn ook actief op Instagram! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Doorheen het jaar 

 
Zondag 16 oktober 2022: Breng een vriendje mee 

Zondag 23 oktober 2022: Dag van de jeugd 

Maandag 31 oktober 2022: Halloweentocht 

Zondag 19 februari: Schaatsen 

Zaterdag 25 & zondag 26 februari: Skoetefret  

 

 

Op kamp 

 
Kapoenen: 23 juli -29 juli 

Kabouters, welpen, jonggidsen & jongverkenners: 19 juli – 29 juli 

Gidsen & verkenners: 15 juli – 28 juli 

Jins en leiding: 15 juli – 29 juli 

 

Bezoekdag: 23 juli 
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Inschrijvingen  
De inschrijvingen verlopen via het internet. Op zondag 09 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 in-

schrijvingen afronden voor 23 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 ingeschre-

ven 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 handlei-

ding gezet. Deze kan je raadplegen op onze website (http://www.scoutsoetin-

gen.be/lid-worden).  

 

OPGELET: De inschrijving is pas voltooid wanneer we het inschrijvingsgeld 

(€45) ontvangen hebben op het rekeningnummer BE13 7340 2181 8339. Dit 

hebben we nodig om ervoor te zorgen dat je kind tijdens elke activiteit verze-

kerd 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 groepsleidingau-

rora@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:groepsleidingaurora@gmail.com
mailto:groepsleidingaurora@gmail.com
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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 gecontro-

leerd 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 via 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: Thor -> 0471306799 

Kabouters: Stien -> 0476502903 

Welpen: Luka -> 0474572332 

Jonggidsen: Nona ->  0471768383 

Jongverkenners:  Fleur -> 0485217281 

Gidsen:  Fien -> 0478784750 We gaan ook een groep maken met alle ouders en 

een aparte groep met de leden 

Verkenners:  We gaan ook een groep maken met alle ouders en een aparte 

groep met de leden 

Jins: Ines -> 0470319446 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 DAS GOESTING! 
 

In onze kreet DAS Goesting refereert DAS uiteraard ook aan onze scoutsdas. Deze zien we als het sym-

bool voor ons eigen engagement. De betekenis van het woord Goesting spreekt voor zich. In 2004 

werd Goesting verkozen tot het mooiste woord van de Nederlandse taal. 

Met het jaarthema DAS Goesting kiezen we ervoor om stil te staan bij de drijvende kracht achter scouting 

en achter ons eigen engagement. Wat motiveert ons? Waarom ga ik naar de scouts? Waarom blijf ik naar 

de scouts gaan? Door hierover na te denken en dit bespreekbaar te maken geven we een boost aan onze 

motivatie.  

Zin in Scouting 
Elke scout of gids heeft wel een eigen reden om aan scouting te doen. Misschien werd jij wel lid van de 

scouts om ook in het weekend plezier te maken met je klasgenoten. Of wil je graag nieuwe vaardigheden 

ontwikkelen of jezelf beter leren kennen? Alles kan en mag bij de scouts!  

Kiezen voor Scouting 
Kiezen om lid te zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen, is een bewuste keuze. “scouts of gids zijn” brengt 

verwachtingen met zich mee. Met grote en kleine daden zetten scouts en gidsen zich in voor zichzelf, el-

kaar en de wereld. Samen helpen we bij de afwas op kamp, troosten we de leden met heimwee of zetten 

we een financiële actie op voor mensen die extra steun nodig hebben. 

Kiezen voor de scouts, betekent misschien wel dat je niet kan aansluiten bij de tekenles of de fanfare. 

Wanneer het jonggiverweekend samenvalt met die belangrijke volleybalmatch op zaterdag, maak jij zelf de 

keuze tussen beide. We maken ons engagement bespreekbaar en hebben begrip voor elkaars prioriteiten. 

Talenten in de verf 
We ontdekken elkaars talenten. We geven elkaar erkenning voor wat we kunnen. We vieren elkaars 

unieke kwaliteiten bij onze belofte, totemisatie en andere rituelen. Appreciatie geeft een boost aan onze 

motivatie. Bij de scouts is het elke dag complimentjesdag. 

Scouting doe je samen 
Samen staan we sterker dan alleen. We halen motivatie uit elkaars gezelschap en vrolijken elkaar op wan-

neer het eens minder gaat. Onze gezamenlijke successen leiden tot een hechte band en vormen de motor 

voor meer. We maken samen werk van een goede groepssfeer, waarin iedereen welkom is. 

Scouts als identiteit 
Lid zijn van de scouts is een deel van je identiteit. Je bent lid van een grote groep mensen met gezamen-

lijke waarden en normen. Met ons uniform laten we zien wie we zijn en waar we voor staan. Tijdens onze 

wekelijkse activiteit, op de dag van de jeugdbeweging of tijdens een internationale uitwisseling met een 

buitenlandse scoutsgroep. 

Scouting is niet zomaar een hobby. Het is een levensstijl. We staan steeds paraat en zetten ons beste 

beentje voor. Scouts en gidsen weten van aanpakken en blijven niet bij de pakken neerzitten. Bij de 

scouts zoeken we naar oplossingen en gaan we samen met ons nest, onze patrouille of onze leidingsploeg 

de grootste uitdagingen aan. Hiervan blijven we in ons dagelijks leven de vruchten plukken. Scouting is 

niet voor even, maar voor het leven. DAS Goesting! 
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Jaarkenteken  
Het jaarteken zal worden uitgedeeld op één van de komende zonda-

gen.  

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. 
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Ons jaarlied 
Ogen open, een knotsgekke dag voor de boeg 

De tent uit haasten want starten doen we voor mij nooit te vroeg 

Hier kan ik echt gewoon mezelf zijn  

Ja bij de scouts, daar is het toch zo fijn 

 

En zeg jij eens, wat geeft jou energie?  

Van alles leren en spelen met veel fantasie 

En wat met buiten zijn, vrienden om je heen  

Da’s wat ik wil doen en nu meteen  

 

Ah dan is de scouts de optie!  

Waar ik mezelf mag zijn!  

Samen spelen, altijd actie  

Scouting mijn terrein  

 

Van kapoen tot bij de leiding, je volgt je eigen reis 

Ieder weekend weer een reden  

Om jezelf te zijn  

Een spel met eigen regels, leren van elkaar 

Elk talent is hier inzetbaar 

Ja, kies je eigen ding 

DAS Goesting  
 

Met onze das aan vertrekken we op avontuur  

En ’s avonds in een kring staren we in het vuur  

Wat een topmoment, + vrienden om ons heen  

Dit is de mooiste tijd voor iedereen!  

Ja de scouts, dat is de plaats  

Waar je uniek kan zijn  

Dromen sjorren, wees paraat ja  

Scouting ons terrein  

 

Van kapoen tot bij de leiding, we volgen onze reis  

Ieder weekend weer een reden  

Om onszelf te zijn  

Een spel met eigen regels, leren van elkaar  

Elk talent is hier inzetbaar  

We kiezen ons eigen ding  

 

DAS Goesting, DAS Goesting, DAS Goesting, Ja DAS Goesting  

DAS Goesting, DAS Goesting, DAS Goesting, Ja DAS Goesting  

 

Van kapoen tot bij de leiding, we volgen onze reis  

Ieder weekend weer een reden  

Om onszelf te zijn  

Een spel met eigen regels, leren van elkaar  

Elk talent is hier inzetbaar  

We kiezen ons eigen ding  

DAS Goesting  
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Kampen bouwen (DAS goesting)  

Scoutshemd aan (DAS goesting)  

Leiding geven (DAS goesting)  

Whoa Oh Oh Oh  

 

Bij de scouts (DAS goesting)  

Niet voor even (DAS goesting)  

’t Is gewoon (DAS goesting)  

Voor het leven DAS Goesting! 
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Te koop  

Nieuw   

Bordeaux pull         €25,00 

Scouts Aurora Oetingen Grijze das met reflecterend bandje  €6,70  

T-Shirt ‘DAS GOESTING’ (zie hoger)     €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 Fien (0478784750) of Stien (0476502903).  

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 
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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 din-

gen: 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 spon-

sors.  

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 

 

Zoals de meesten wel al opgemerkt hebben, gaan de bouwwerkzaamheden van de 

nieuwe jeugdlokalen zeer goed vooruit. De ruwbouw staat er en ook de ramen en deuren 

zijn reeds geplaatst. De volgende stappen zijn het plaatsen van de “technieken” 

(verwarming, sanitair, elektriciteit en ventilatie) en als laatste stap volgt dan nog de binnen 

afwerking.  

 

 

 

 

 

Als we naar het financiële plaatje kijken, moeten we vaststellen dat we nog steeds voor 

een grote uitdaging staan om voldoende financiële middelen binnen te halen. De oorlog 

in Oekraïne en de hoge inflatiecijfers hebben de kosten van ons bouwproject enorm doen 

stijgen. We geloven er nog steeds voor de volle 100% in dat we het bouwproject tot een 

goed einde zullen brengen, en hiertoe hebben we dan ook de nodige acties ondernomen. 

Enerzijds verwachten we veel van enkele extra subsidie-aanvragen, die momenteel nog 

onderzocht worden door de Vlaamse overheid, anderzijds proberen we nog steeds zoveel 

mogelijk geld binnen te halen met onze acties, zoals bijvoorbeeld de verkoop van 

appelsap, kalenders en het “Blauwen Das”-bier.  

Het Bestuur van vzw JAO heeft aan Scouts Aurora Oetingen gevraagd of het mogelijk is 

het lidgeld te verhogen naar 45 EUR. Samen met de leiding werd besloten deze 

verhoging van +5 EUR volledig door te storten aan vzw JAO als extra bijdrage van elk 

lid. Tenslotte zullen de leden van Scouts Aurora toch de belangrijkste gebruikers van de 

lokalen worden. Zodra de vzw voldoende inkomsten genereert (onder andere door de 

verhuur van de lokalen voor weekends en zomerkampen), zullen we deze verhoging 

opnieuw ongedaan maken. We begrijpen dat voor gezinnen die het financieel niet 

makkelijk hebben, deze verhoging van het lidgeld een bijkomend obstakel kan zijn. Dit is 

echter niet de bedoeling, en indien u in deze situatie verkeert, kan er via de leiding een 

beroep gedaan worden op Scouting op Maat. Aarzel zeker niet om de leiding hierover 

aan te spreken. Discretie verzekerd! 
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Verhuur  

Wij hebben een heleboel gerief. Van tenten tot tonnen, van gasbidons tot tuin-

slangen … 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. Hier-

voor 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 Jente (0477934597) Of Lenny 

(0468483534). 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 3jaar 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 mak-

kelijk is. Dit zijn de twee belangrijkste redenen waarom we gekozen hebben 

het te veranderen.  

Daarom hebben we nu 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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Maand -
planningen 
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KAPOENEN  
Zondag 02/10: Startdag 

Zondag 9/10:  Aurora Atleten 

Zondag 16/10: Veel Vriendjes, Veel Vreugd 

Zondag 23/10: Samen Spelen 

Zondag 30/10 (geen scouts): Griezel met ons mee op de Halloweentocht op 31 oktober! 

Zondag 06/11: Bezige Bijen 

Zondag 13/11: Amusante Avonturiers 

Zondag 20/11: Bange Boeven 

Zondag 27/11: Sportieve Spelletjes 

Zondag 04/12 (geen scouts): Wij gaan op scoutsweekend! 

Zondag 11/12:  

Zondag 18/12: Vuile Voeten 

Zondag 25/12 (geen scouts): We Wish You a Merry Christmas 🎄 

Zondag 01/01 (geen scouts):    and a Happy New Year!  

Vrijdag 06/01 (19u-21u): Koole Koningen 

Vrijdag 13/01 (19u-21u): Slimste Scout 

Vrijdag 20/01 (19u-21u): Allemaal Artiesten  

Vrijdag 27/01 (19u-21u): Knappe Kapoenen 

 

Dikke scoutspoot van de kapoenenleiding, 

Thor, Bjarne en Anaïd  
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Maandplanning kabouters 
 

 

Zondag 02/10: Startdag 

Zondag 09/10: Het grote M&M spel 

Zondag 16/10:  Breng allemaal een vriendje mee 

Zondag 23/10:  Dag van de jeugd 

Maandag 31/10 (geen scouts): Kom allemaal mee griezelen op onze halloweentocht 

Zondag 06/11: Kaboutertjes in het bos 

Zondag 13/11: Hoog, hoger, hoogst 

Zondag 20/11: Girlpower 

Zondag 27/11: Sport en spel 

02/12-04/12: WEEKEND! Verdere info volgt nog 

Zondag 11/12: Iets mysterieus vandaag 

Vrijdag 16/12 (19u-21u): Kerstfeestje, breng allemaal een cadeautje van max. €5 mee 

Zondag 25/12 (geen scouts): Kerstmis   

Zondag 01/01 (geen scouts): Nieuwjaar  

Vrijdag 06/01 (19u-21u):  3 koningen, 3 koningen geeft mij nen nieuwen hoed… 

Vrijdag 13/01 (19u-21u): Movienight  

Vrijdag 20/01 (19u-21u): De slimste kabouter  

Vrijdag 27/01 (19u-21u): Gezellige spelletjes  

 

Groetjes van de allerliefste leiding van de hele wereld, 

Sole en Stien 
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Maandplanning Welpen  

Zondag 02/10: Startdag 

Zondag 9/10: In de kring daar is het begin 

Zondag 16/10: Breng een vriendje naar de scouts 

Zondag 23/10: Het wordt een grootse dag voor alle jeugd 

Maandag 31/10 (geen scouts): Iedereen welkom op de Halloweentocht 

Zondag 06/11: Film, film, fillm, verkleed je daar eens in 

Zondag 13/11: Hoe actiever, hoe liever 

Zondag 20/11: Als het met de meisje is, dan is het altijd een belevenis 

Zondag 27/11: Op zoek naar dieren daar vinden we veel plezieren 

02/12 - 04/12: We gaan op weekend!!!. 

Zondag 11/12 : hoog, hoger, hoogst 

Zondag 18/12: In de bossen daar gaan we sloddervossen 

Zondag 25/12: Geen scouts 

Zondag 01/01: Geen scouts 

Vrijdag 06/01(19u-21u): Mijn ouwen is versleten, maar mijn moeder mag’t ni weten 

Vrijdag 13/01(19u-21u): Gezellig voor tv voor één keer, tijdens het koude weer 

Vrijdag 20/01(19u-21u): De slimste welpen zijn degene die elkaar het best 

helpen 

Vrijdag 27/01(19u-21u): Oetingen city, the place to be  

Dikke scoutpoot: Matthijs, Lenny en Luka 
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MAANDPLANNING JONG-GIDSEN 

ZONDAG 02/10:   Startdag 

ZONDAG 09/10:  We klimmen omhoog   

ZONDAG 16/10:  Alles is leuker met twee, breng je vriendje mee   

ZONDAG 23/10:  Dag van de jeugd  

Maandag 31/10:  Halloweentocht (geen scouts )   

ZONDAG 06/11:  We gaan goed extreem 

ZONDAG 13/11:  Train die beentjes maar   

ZONDAG 20/11:  WEEKEND!!! (meer info volgt later) 

ZONDAG 27/11:  Tis nekeer omgekeerd  

ZONDAG 04/12:  €€€ Wie is het rijkst? €€€ 

ZONDAG 11/12:  Met de sjarels 

ZONDAG 18/12:  Sporty spice 🏆      

ZONDAG 25/12:  Vrolijke kerst! (geen scouts  )  🎅🌲 

ZONDAG 01/01:  Steek jullie buik maar goed vol op die nieuwjaarsfeesten! (geen scouts ) 

VRIJDAG 06/01:  Feestende vrijdag (19u-21u) 

VRIJDAG 13/01:   Wat zit er daar allemaal in die bovenkamer? (19u-21u)  

VRIJDAG 20/01:  Wat is jullie favoriete film? (19u-21u) 🎬 

VRIJDAG 27/01:  Smuller de smuller de smul (19u-21u)                                              

Dikke scoutspoot van jullie leiding!! Xxxx Robbe en Nona 
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MAANDPLANNING JONG-VERKENNERS  

 

Zondag 02/10: startdag  

zONDAG 9/10: teambuilding  

zONDAG 16/10: copin copin copin  

zONDAG 23/10: dag van de jeugd (Andere locatie dan 

lokalen) 

zONDAG 31/10 (geen scouts): halloweentocht  

zONDAG 06/11: sporteen  

zONDAG 13/11: zeepkistenrace  

18/11 tot 20/11: Weekend (info volgt)  

zONDAG 27/11: manneke pis  

zONDAG 4/12: ruilen next level  

zONDAG 11/12: met de vrouwtjes  

VRIJDAG 16/12: kerstmarktje (info volgt)  

zONDAG 25/12 (geen scouts): kerstmis  

zONDAG 01/01 (geen scouts): nieuwjaar  

Vrijdag 06/01 (19-21): feestend vrijdag  

Vrijdag 13/01 (19-21): een geluk bij een ongeluk  

Vrijdag 20/01 (19-21): CASINO ROYAL  

Vrijdag 27/01 (19-21): FRIKAAANNNNDEEEEEEEEEEEEEEEEEEL 

 

Jooooooooooooooooost 

Fleur, Seppe en Jarne  
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Maandplanning Gidsen 
02/10 Welkom, welkom wat hebben we plezier                     

 

09/10 Als we doorgaan, als we sterk zijn, als we klaar staan, als we samen 

zijn!      

 

16/10 Zo vrienden, zo vrienden. Dikke vrienden!                                          

 

23/10: Vanaf vandaag zijn de kinderen baas!  

 

06/11: Het is gedaan met de biggen gedaan, het is gedaan het is over en 

uit.❌ 

 

13/11: Oma, als ik een miljoen win. Geef ik de helft aan jou.             

 

18- 20/11Wie gaat er mee, we gaan weer op avontuur  (Weekend)                 

 

25//11 Eh-yo wie doet er met ons mee- yo, ik druk gewoon op play- o                  

 

02//12 Leven de meiden van de brandweer, geen tijd om uit te rusten ik hoor 

het alarm weer!                   

 

09//12 Dit wordt een feestje, dit wordt een festijn, we eten konijn.                                    

 

16//12 Weet je wat wij een keertje doen vandaag. We zetten het hele dorp op 
stelten.  
 

25/12 Geen scouts Kerstmis                     

 

01/01  Geen scouts Nieuwjaar                            

 

06/01 Schreeuw het uit, schreeuw het uit! Een kus van de juf en een bank 

vooruit!         

 

13/01 Pina colada, oh oh, nee nada oh oh                                 

 

20/01 Zing met ons mee, OYA, OYE                   

 

27/01 Wie, Wie, Wie van de twee, maakt het hapje 

klaar. Dat ons zo goed zal smaken.        

 

Dikke scoutspoot  
Jente & Fien 
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Maandplanning Verkenners 
 

Zondag 02/10: Startdag 

Zondag 9/10: Nekeer toroloco gaan 

Zondag 16/10: Pakt ulle plus-one mee 

Zondag 23/10: De lokalen chiro Gooik kapotmaken (jeugdraadspel, later meer info)  

Maandag 31/10: Halloweentocht, allemaal present voor een postje onveilig te maken 

Zondag 06/11: 体育和游戏 

Zondag 13/11: Op zen gidses 

Vrijdag 18/11 - zondag 20/11: Wijlen op weekend (later meer info)  

Zondag 27/11: mit Kartoffeln Schießen 

Zondag 04/12: Den Fons heeft bezoek van aliëns 

Vrijdag 9/12: Netflix no chill 

Zondag 18/12: La fuego 

Zondag 25/12: kerstmis (geen scouts) 

Zondag 01/01: nieuwjaar (geen scouts) 

Vrijdag 06/01(20u-22u): Pijnen en peinzen 

Vrijdag 13/01(20u-22u): Ge moetj a nie zetten bleutnn 

Vrijdag 20/01(20u-22u): Zou ge dat echt kunnen doen?  

Vrijdag 27/01(20u-22u): Nekeer doen wat echte boys van Oetingen goe kunnen 

 

Groeten,  

 

Mitch en Kobi-one 
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MAANDPLANNING 1 JINS 

Zondag 02/10: En we zijn vertrokkeeeen 

Zondag 9/10: Het enige echte scoutsspel 

Zondag 16/10: Neem een vriendje mee! 

Zondag 23/10: Dag van de jeugd 

Maandag 31/10: Halloweentocht 

Zondag 06/11: Het grote dilemmaspel 

Zondag 13/11: We gaan eens iets organiseren 

Zondag 20/11: Op stap met de zetel  

Zondag 27/11: Technieken op de proef 

Vrijdag 04/12: Sinterklaas kapoentje 

Vrijdag 11/12: Maak-alles-kapot-dag 

Vrijdag 18/12: Jullie zijn leiding vandaag! 

Zondag 25/12: Kerstmis (geen scouts) 

Zondag 01/01: Nieuwjaar (geen scouts) 

Vrijdag 06/01: De givers wat beter leren kennen 

Vrijdag 13/01: Fritvatjen 

Vrijdag 20/01: Cinémaatje doen 

Vrijdag 27/01: Casinonightttt 

Veel groetjes van jullie gloednieuwe leiding!!! 

Wannes en Ines XXX 
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De leiding  
Kapoenen  

Anaïd White  
0471 08 53 36 

Bjarne Limbourg 

0476494909 
Thor Caluwaerts 

0471306799 

Kabouters  

Sole Lagrange  
0478 59 83 83 

Stien 

0476502903 

Welpen  

Luka Goethals  
0474572332 

 Lenny Cornet 

0468483534 

Matthijs Leribaux   

0478014598 

Jonggidsen  

Nona Franx  
0471 76 83 83 

Robbe Tresignie 

(groepsleiding)  
0471 03 55 50 

Jongverkenners  

 Fleur Vanderoost 

0485217281 
 Seppe Neerinckx  

0479 50 45 63 
 Jarne Kremers  

Gidsen  

Jente De Brabanter  
0477 93 45 97 

Fien Limbourg (groepsleiding) 

0478784750 

Verkenners  

Kobe Hermans (groepsleiding)  
0474 74 06 16 

Michiel Leribaux  
0484 21 38 48 

 

Jins 

Ines Lagrange  

0470 31 94 46 
Wannes van der 

Cruyssen 

0483 69 86 57 

 

 

 

 
 


