Scouts Aurora Oetingen

Maanplanning 3
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Voorwoord
De dagen worden langer, de lente is daar, de zon houdt ons meer en meer gezelschap en we
zijn ondertussen aan de laatste maandplanning van dit scoutsjaar gekomen. Het scoutsjaar is
voorbij gevlogen, maar niet getreurd, er komen nog spetterende zondagen aan en als kers
op de scoutstaart om af te sluiten in schoonheid, SCOUTSKAMP!!!
Enkele weken geleden zijn wij met de leiding de kampwei gaan verkennen. Wij kunnen al
verklappen dat het een kei-mega-zot-zalig-fantastisch kamp wordt om nooit meer te
vergeten. Meer informatie over het kamp (data, inschrijvingen, adres …) kunnen jullie
binnenkort lezen in het kampboekje als de takleiding op kampbezoek is geweest.
Met de laatste maandplanning, kijken wij terug op onze laatste editie van ons eetfestijn, de
skoetefret. Wij hebben dit jaar een late beslissing moeten nemen om toch over te schakelen
op een take-away formaat. Het leek ons namelijk het zekerst om hopelijk een laatste keer op
deze manier te werk te gaan met de corona-maatregelen die toen aan de orde waren. Wij
willen de vrijwilligers die ons geholpen hebben met hun kookkunsten nogmaals enorm
bedanken voor hun enorme hulp. M-E-R-C-I, MERCI!!
Naast terugkijken, kijken wij ook vooruit naar ons laatste evenement van dit scoutsjaar.
Onze jaarlijkse carwash waar wij met vol enthousiasme jullie auto’s, camionettes, tractors…
afwassen tegen een vrije bijdrage. Je hebt ook de mogelijkheid om tijdens het wachten op je
blinkende auto, te genieten van heerlijke hamburgers, koffiekoeken en een drankje!
Al die winstgevende activiteiten… We doen dit uiteraard niet om jullie en onszelf bezig te
houden, maar wel om ervoor te zorgen dat we ook dit jaar opnieuw een fantastisch
groepskamp kunnen organiseren. Om dit te kunnen doen, moeten we blijven investeren in
degelijk materiaal!
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.
Graag willen wij ook de aandacht vestigen op de wandel- en fietstocht die de vzw
organiseert op 23 april. Voor meer informatie, kan u terecht op hun facebook-pagina
https://www.facebook.com/vzwjao.
Bij verdere vragen of opmerkingen omtrent 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.
Dikke scoutspoot van jullie groepsleiding,
Kobe, Thomas en Robbe
groepsleidingaurora@gmail.com
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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 indien nodig 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. 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 en via onze site:
www.scoutsoetingen.be .
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Data
Doorheen het jaar
Wandel- en fietstocht vzw JAO: 23 april.
Carwash: 25 april.
Zwemmen: 8 mei.
Inschrijvingen kamp op de lokalen: 10 juni en 17 juni, voor beide 18u30-19u en 21u-21u30.

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 tot 31 juli.
Bezoekdag: 24 juli.
!!Verder informatie over uren en data, vindt u in het kampboekje!!

4

Inschrijvingen
De inschrijvingen verlopen via het internet.
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
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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 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

→

0478 59 83 83

Kabouters: Luka

→

0474 57 23 32

Welpen: Anaïd

→

0471 08 53 36

Jonggidsen: Ines

→

0470 31 94 46

Jongverkenners: Nona →

0471 76 83 83

Gidsen: Jarne

→

0495 27 38 16

Verkenners: Fien

→

0478 78 47 50

Jins: Lars

→

0471 01 37 67
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Te koop
Nieuw
Bordeaux pull Scouts Aurora Oetingen
Grijze das met reflecterend bandje
T-Shirt ‘Dromenland in zicht’

€25,00
€6,80
€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 of Luka.
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

7

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
18 september 2021… Wat was het
een stralende dag: De eerste
steen van de nieuwe jeugdlokalen
werd feestelijk onthuld. Een
reepje
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”
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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
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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 een mailtje sturen naar
Verhuur.Scouts.Aurora@gmail.com of telefonisch contact opnemen met Kobe (0474 74 06
16), Michiel (0484 21 38 48) of Wannes (0483 69 86 57).
Voor het overige materiaal kan je terecht bij Jente (0477 93 45 97) of 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
Gasbidons + gasbekkens
Tonnen
Bashen
Potten en pannen
…

Vragen of interesse? Laat maar weten!
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Maandplanning kapoentjes
Zaterdag 23/04: Wandeltocht voor de vzw
Zaterdag 30/04: Jullie zijn allemaal welkom om jullie auto/fiets/… te laten wassen op
onze carwash! (geen scouts)
Zondag 8/05: We gaan zwemmen! Iedereen wordt in zwemkledij en met 2euro lidgeld
verwacht aan de lokalen!
Vrijdag 13/05 -15/05: We gaan op weekend, jieehaaa!!!
Zondag 22/05: geldj geldj geldj
Vrijdag 27/05: In het bos daar staat….
Vrijdag 3/06: Beetje vanalles
Vrijdag 10/06: Gezellig bij het vuur (Inschrijvingen voor kamp van 18u30-19u en
21u-21u30)
Vrijdag 17/06: Gezelschapspelletjes (Inschrijvingen voor kamp van 18u30-19u en
21u-21u30)
Vrijdag 24/06: Een verrassing!!!
Dikke zoenen van jullie grootste kapoenen,
Sole, Jente en Fleur
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Maandplanning Kabouters
Zaterdag 23/04: We’re going on a trip in our favourite city (scouts van 13u-15u)

Zaterdag 30/04: At the carwash yeah (geen scouts)
Zondag 8/05: Splash! We gaan splashen in het gaverbad (€2 lidgeld)

Zondag 15/05: Ge moogt naar huis gaan (ledenweekend van vrijdagavond tot
zondagvoormiddag)
Zondag 22/05: Sweet caroline O O O
Vrijdag 27/06: Mamma Mia, here we go again
Vrijdag 3/06: Da molletje
Vrijdag 10/06: The show must go on (Inschrijvingen voor kamp van 18u30-19u en
21u-21u30)
Vrijdag 17/06: Slim, slimmer, domst (Inschrijvingen voor kamp van 18u30-19u en
21u-21u30)
Vrijdag 24/06: The final countdown

Vele groetjes, vele kusjes en vele knuffels van de mandem,
Robbe, Kobe en Luka
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Welpen
Zaterdag 23/04: Wandelen wandelen wandelen
Zaterdag 30/04: Kom jullie auto laten wassen door jullie allerliefste leiding!
Zondag 8/05: Spitter spetter spater plons mee int water (neem €2 mee, uur volgt
nog)
Zondag 15/05: Ist warm of ist kou? Zondag 22/05: Kijk! Blaadjes!
Zondag 29/05: Lekker zonnen!!! Vrijdag 3/06: Rollebollen bolletje vuil Vrijdag
10/06: POP POP POPCORN
(Inschrijvingen voor kamp van 18u30-19u en 21u-21u30)
Vrijdag 17/06: Welpje welpje hoe laat is het? TIJD OM IN A BED TE KRUIPEN
(Inschrijvingen voor kamp van 18u30-19u en 21u-21u30) Vrijdag 24/06: De leste
zijn de beste
Dikke zwubbels en knoenen
Jullie coolste Leukste
Liefste
Mooiste
Fijnste
Grappigste Gezelligste Sympathiekste Formidabelste Geweldigste
En nog zo veel meer Leiding
Anaïd, Bo en Mieke
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Maandplanning Jonggidsen

🎵

22 tot 24 april: Save your tears for the blinding lights so you can feel your face, want
wij gaan op Weeknd!

🎵

Zaterdag 30/04 (uren volgen nog): Kleine wasjes, grote wasjes, laat je auto niet
draaien, maar laat deze proper maken door ons!
(emmer, spons, zeemvel
meenemen)

🎵

Zondag 8/05: We gaan niet zwemmen in Bacardi Lemon, want dat is te zuur dus geef
ons maar een zwembad puur natuur
(€2 lidgeld)

🎵
Zondag 22/05: Tocht door het semi-donker, tididididiii… 🎵
Zondag 29/05: Split the ocean, cross the sea 🎵

Zondag 15/05: I wonder how, I wonder why … Yesterday you told me 'bout the Blue,
blue sky and all that I can see, is just a yellow lemon tree.

Vrijdag 3/06 (19-21u): Oohhh wat zal ik ze je laten zien, de hoeken van de kamer
Vrijdag 10/06 (19-21u): EA Sports it's in the game

🎵

🎵

(Inschrijvingen voor kamp van 18u30-19u en 21u-21u30)
Vrijdag 17/06 (19-21u): Sit down, be humble

🎵

(Inschrijvingen voor kamp van 18u30-19u en 21u-21u30)
Zondag 26/06: Ge moogt nog ni naar huis gaan, vaarwel goodbye

🎵

Muzikale scoutspoot van jullie zingende leiding Theumas, Ienez, Siemon

🎵
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Maandplanning Jongverkenners
Vrijdag 22/04: !!! WE GAAN OP WEEKEND!!!

Zaterdag 30/04: Carwash (geen scouts, allemaal jullie auto laten wassen!)

Zondag 8/05: zwemmen (€2)

Zondag 15/05: iet me straten

Zondag 22/05: Vandaag relatief sportief

Zondag 29/05: € Geldtj, geldtj, geldtj €

Vrijdag 3/06 (19u-21u): ppppokerface pppokerface nanana !!! (allemaal chique gekleed)

Vrijdag 10/06 (19u-21u): Om ter gezelligst
(Inschrijvingen voor kamp van 18u30-19u en 21u-21u30)

Vrijdag 17/06 (19u-21u): Dees wilt ge ni missen!
(Inschrijvingen voor kamp van 18u30-19u en 21u-21u30)

Vrijdag 24/06 (19u-21u): BBQ!

Groetjes van de allerbeste leiding in de hele wereld!
Michiel, Yitse en Nona
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Maandplanning Gidsen
Zaterdag 23/04: wandeltocht vzw (13:00-15:00)
Zaterdag 30/04: Carwash (meer info volgt)
Zondag 8/05: zwemmen (€2)
Zondag 15/05: https://www.youtube.com/watch?v=Zj2cK8wymIA (allemaal aanwezig!)
Zondag 22/05: Technisch doen en denken
Zondag 29/05: spieter spetter spater gene kater ma water
Vrijdag 3/06: 厅堂游戏
Vrijdag 10/06: FRIEEEETT (Inschrijvingen voor kamp van 18u30-19u en 21u-21u30)
Vrijdag 17/06: GIRLSSNIGHTT (we gaan ulle nekeer mooi maken xxx) (Inschrijvingen
voor kamp van 18u30-19u en 21u-21u30)
Vrijdag 24/06: Strategisch doen en denken

https://www.youtube.com/watch?v=d6X_YG-d4Hk Wannes en Jarne

😊
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Maandplanning Verkenners
Zaterdag 23/04: wandeltocht vzw
Zaterdag 30/04: Carwash
Zondag 8/05: zwemmen (€2)
Zondag 15/05: Hebde nog WC papier vandoen?
Zondag 22/05: Toerken doen?
Zondag 29/05: BBQken aansteken?
Vrijdag 3/06: Filmpke zien?
Vrijdag 10/06: Spelleke spele?

(Inschrijvingen voor kamp van 18u30-19u en 21u-21u30)

Vrijdag 17/06: Boiteee?

(Inschrijvingen voor kamp van 18u30-19u en 21u-21u30)

Vrijdag 24/06: Feuer frei!

(Laatste keer scouts)

18

Contactgegevens van de leiding
Kapoenen
Sole Lagrange
Frankrijkstraat 1, Oetingen
0478 59 83 83

Fleur Vanderoost
Pol de Montstraat 22, Roosdaal
0485217281

Jente De Brabanter
Heerbaan 57, Oetingen
0477 93 45 97

Kabouters
Kobe Hermans (Groepsleiding)
Drève des soupirs 12, Bierghes
0474 74 06 16

Robbe Tresignie (Groepsleiding)
Frankrijkstraat 13, Oetingen
0471 03 55 50

Luka Goethals
Kapelstraat 70, Oetingen
0474572332

Welpen
Bo Kiekens
Dorekensstraat 63, Galmaarden
0493 64 27 84

Mieke Cerstelotte
Kroonstraat 9, Gooik
0497 94 23 39

Anaïd White
Molenstraat 66a, Vollezele
0471 08 53 36

Jonggidsen
Thomas Goethals (Groepsleiding)
Brusselseheerweg 21, Lieferinge
0494 44 21 50

Ines Lagrange
Frankrijkstraat 1, Oetingen
0470 31 94 46

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

Jongverkenners
Nona Franx
Frankrijkstraat 9a, Oetingen
0471 76 83 83

Michiel Leribaux
Turkeyestraat 3, Oetingen
0484 21 38 48

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

Fien Limbourg
Repingestraat 74a, Vollezele
0478 78 47 50

Jins
Anton Van Elslander
Lenniksestraat 7,
Oetingen
0479 34 33 49

Lars Kreemers
Luipendaalstraat 3a,
Aspelare
0471 01 37 67

Charlotte Verelst
Kasteelstraat 15,
Oetingen
0491 05 61 16
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