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Dag allemaal! 

 

Eindelijk is het zover! Het scoutsjaar is terug begonnen! Na het heel leuk (bubbel)kamp staat 

onze enthousiaste leidingsploeg te springen om er weer een fantastisch jaar van te maken!  

Dit jaar verwelkomen we Fleur en Luka in de leidingsploeg! Zij zijn er helemaal klaar voor en 

staan te popelen om er in te vliegen! Helaas moeten we ook dit jaar afscheid nemen van 

enkele leiding. We willen Pieter-Jan, Stef, Dylan Thomas, Merel, Nele, Florien en Hannelore 

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

DANKUUU! 

We willen graag Nele en Merel ook nog eens extra bedanken! Zij hebben de afgelopen twee 

jaar het beste gegeven van zichzelf als groepsleiding. Zij geven dit jaar de fakkel door aan 

Thomas en Fien. Zij zullen samen met Ines alles verder in goede banen leiden.  

Ondanks Covid-19 zullen wij ons uiterste best blijven doen om elke zondag voor jullie klaar te 

staan met super leuke activiteiten (weliswaar met de nodige aanpassingen)! We brengen jullie 

op de hoogte moesten er nog activiteiten wijzigen omwille van coronamaatregelen. 

Indien jullie vragen hebben, kunnen jullie steeds bij de leiding terecht 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 +32 470 31 94 46 (Ines), +32 478 78 47 50 (Fien) of +32 494 44 21 50 (Thomas). 

Wij hebben alvast super veel zin in het nieuwe scoutsjaar, hopelijk jullie ook! 

 

Dikke scoutspoot van jullie groepsleiding, 

Thomas, Fien & Ines 
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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. 

Wanneer het te koud is, verwachten we uiteraard niet dat leden in scoutsshort of rok 

komen. 

 

• 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 je kunnen doen op 

onze site: www.scoutsoetingen.be. Meer informatie vindt je verder in het boekje. 

 

• Net als vorig jaar geven we geen maandplanning 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. Sinds vorig jaar zijn we ook actief op Instagram! 

  

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

Doorheen het jaar 

Vrijdag 23 oktober:  DAG VAN DE JEUGDBEWEGING: draag trots je scoutsuniform op school! 

Zaterdag 31 oktober: Halloweentocht: kom samen met ons griezelen!  

Zondag 8 november: Breng allemaal een vriendje mee naar de scouts! 

Zaterdag 27 & zondag 28 februari: Skoetefret: allemaal welkom op ons jaarlijks eetfestijn! 

 

Op kamp 

Kapoenen: 25 tot 31 juli 

Kabouters, welpen, jonggidsen & jongverkenners: 21 tot 31 juli 

Gidsen en Verkenners: 18 tot 31 juli 

Jins en leiding: 18 juli tot 1 augustus 

Bezoekdag: 25 juli 
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Inschrijvingen  
De inschrijvingen gebeuren online. Op zondag 4 en 11 oktober heb je de mogelijkheid om je 

op de lokalen in te schrijven zodat wij een handje kunnen helpen, moest het niet onmiddellijk 

lukken. We willen alle inschrijvingen graag afronden vóór 20 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. 

 

Bij vragen of opmerkingen kan je altijd mailen naar groepsleidingaurora@gmail.com  

http://www.scoutsoetingen.be/
http://www.scoutsoetingen.be/lid-worden
mailto:groepsleidingaurora@gmail.com
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Hoe de takleiding contacteren? 
Als je vragen hebt over een activiteit, als je niet tevreden bent over iets of je wil 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.  

 

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 

  

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: ‘t Zal wel zijn 
Welzijn bespreekbaar maken? ’t Zal wel zijn! 

Niet goed in je vel zitten? We gaan het onderwerp niet uit de weg en zorgen voor elkaar. Van 

kapoen tot jin, elke bluts of traan mag er gewoon zijn. We leven ons volop uit tijdens een spel 

en praten net zo goed de sterren van de hemel. 

Je even niet oké voelen? ’t Zal wel zijn! 

Het leven is geen ponykamp waarop we altijd blij moeten zijn, zelfs niet op scoutskamp. Het 

zit al eens tegen en net als onze sjortouwen liggen we soms in de knoop met onszelf. Meer 

dan ooit zorgen we ervoor dat iedereen het kan aangeven als het moeilijk gaat. 

Jezelf kunnen zijn? ’t Zal wel zijn! 

Van de speelse welp met heimwee tot de stoere leider die twijfelt aan zijn eerste groepsspel. 

Als jonggids je enthousiast verkleden en als jin opkomen voor je mening. We steken onszelf 

niet onder stoelen of banken maar springen net boven op de sjorconstructie! 

Er zijn voor elkaar? ’t Zal wel zijn! 

De scouts is een tweede thuis, waar plaats is voor high fives, knuffels, knipogen en troostende 

schouders. Zonder vooroordelen en onvoorwaardelijk gaan we voor elkaar door het vuur! 

Opgelet, doe dit niet letterlijk, dat doet pijn. 

Nee zeggen? ’t Zal wel zijn! 

Weten wanneer het te veel wordt en stoppen, het is een uitdagende zoektocht. Als scouts en 

gidsen motiveren we elkaar om gas te geven en respecteren we het als iemand op de rem wil 

staan. Scouting da’s durven niet te durven! 

 

Jaarkenteken 

Het jaarkenteken krijg je van ons tijdens de startdag. Als je er die dag niet kan 

bij zijn, mag je achteraf steeds eentje vragen aan de groepsleiding. 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 het nog hebben!  
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Het jaarlied 
 

 'T ZAL WEL ZIJN 
 
Op weg met de scouts kom je hobbels 
tegen 
Spring er over en zoek jouw verhaal  
Een lach of traan, laat maar bewegen 
Wees jezelf, je staat nooit voor paal 
 
We bouwen ‘t kamp van ons leven 
Ieder zijn kaart heeft een andere schaal 
Samen luis’tren en ruimte geven 
In de groep, in je eigen taal… maak maar 
kabaal! 
 
ÉÉN – TWEE – DRIE! 
 
OP DE HUDO ZING IK DIT REFREIN 
EN IK VRAAG ME AF  
WAT GAAT MIJN TOTEM ZIJN  
 
KOM WE PRATEN VRIJ 
EN LIGGEN ZIJ AAN ZIJ 
... ZWEETGEUR 
EN SAMENZIJN  
 
MET Z’N ALLEN OF IN ‘T KLEIN 
JEZELF, SAMEN-ZIJN, ‘T ZAL WEL ZIJN!!! 
 
Je stem die schort van het zingen,  
scouts is als thuis-zijn op den duur  
Je lacht, je buldert, … geniet van de dingen 
ga voor elkander door het vuur 
 
We geuren - van onder tot boven 
Je zit in de knoop of je voet staat vol blaar 
We verkennen, we geloven 
In vriendschap, in een mooi gebaar…. blad 
steen schaar! 
 
 

 
 
 
ÉÉN – TWEE – DRIE! 
 
REFREIN 
 
La la la… 
 
Neem het geschenk  
Van mensen, van vriendschap 
Ontdekken, ontplooien 
Zonder vrees of taboe 
 
Ga er op uit 
Als scout en als gids 
Neem elkaar mee 
Van ‘s morgensvroeg tot taptoe! 
 
La la la… 
 
Kapoen, jonggiver, gids of jin 
Welp, giver of Akabé 
Heb je geen zin, zit er maar niet mee in 
Wat je ook voelt, je bent ok! 
 
Als d’avond is neergekome 
Zwijgend genieten van knetter en vuur 
Een spel, een tocht, om van te drome 
We kwelen een lied tot het vroege uur… in 
de natuur! 
 
ÉÉN – TWEE – DRIE! 
 
REFREIN 
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Te koop 
Nieuw  

Bordeaux pull Scouts Aurora Oetingen 

Grijze das met reflecterend bandje 

€25,00 

€6,70 

 

2de hands (indien voorradig) 

Scoutshemd          €15,00 

Scoutspull         €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, 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 beroep doen op 

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

kampen of andere activiteiten bij. Er is ook 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 in 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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Hoera! De bouwvergunning is binnen! Subsidieaanvragen werden goedgekeurd, renteloze 

leningen werden onderhandeld en dus komen de nieuwe jeugdlokalen stilaan dichterbij! We 

hebben echter ook jouw hulp nodig om het financiële plaatje rond te krijgen: 

Als kleine vzw mogen we zelf geen fiscale attesten uitschrijven bij giften vanaf 40 EUR.  Wel 

hebben we een overeenkomst gesloten met Scouts & Gidsen Vlaanderen. Deze vereniging 

stort jouw gift door aan vzw JAO en schrijft wel een fiscaal attest uit voor elke gift vanaf 40 

EUR.  

Hoe werkt het juist? 

• Je doet een storting vanaf 40 EUR op het rekeningnummer van Scouts & Gidsen 

Vlaanderen: 
 

Bedrag:  ….. EUR (*) 

Rekeningnummer:   BE55 4096 5041 4144 
Op naam van:  Scouts & Gidsen Vlaanderen 

Mededeling:  GIFT FAG 5-393 BOUW LOKALEN OETINGEN 

(*) Fiscaal attest voor giften vanaf 40 EUR 

 

• De mededeling (met project code) zoals hierboven vermeld is enorm belangrijk. Aan 

de hand van deze mededeling kan Scouts & Gidsen Vlaanderen dit bedrag doorstorten 

aan de vzw JAO 

• Scouts & Gidsen Vlaanderen schrijft in het begin van volgend kalenderjaar een fiscaal 

attest uit en stuurt jou dit per post op 

• Je vult de waarde van je gift (samen met eventuele andere giften) in op je 

belastingaangifte  

• Je krijgt 60% (!) van jouw gift terug onder de vorm van een belastingvermindering 
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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) 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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Takken 
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? 

 

Kawellen worden kabouters en welpen 

Sinds vorig jaar hebben besloten de kawellentak te splitsen, aangezien deze steeds groter en 

groter werd. Er zijn dus geen kawellen meer, maar wel kabouters (meisjes) en welpen 

(jongens). Deze vormen elk een aparte groep met eigen leiding. Ze doen wel nog vaak 

activiteiten samen.  

Weetjes: Een welp of kabouter … 

… is tussen 8 en 11 jaar 

… zit meestal in het 3e, 4e of 5e leerjaar 

… groeit een millimeter per week 

… krijgt op een jaar drie tanden bij 

… wordt elke week 5 gram zwaarder 

 

Jins 

Tot vorig jaar waren onze derdejaars givers tegelijkertijd ook jin. Hierdoor werden leden een 

jaar vroeger leiding dan normaal, waardoor een groot deel van de leiding 17 of zelfs 16 jaar 

was op het moment dat ze leiding werden. Tegelijk jin en giver zijn neemt ook meer tijd in, 

wat voor vele leden niet makkelijk bleek te zijn. Dit zijn de twee belangrijkste redenen waarom 

we gekozen hebben het te veranderen. Vanaf dit jaar zullen de leden eerst 3 jaar giver zijn en 

nadien 1 jaar jin. Hierdoor worden de jins pas leiding in het jaar dat ze 18 worden. 
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Maandplanning kapoenen  

4 oktober: Startdag!! We kunnen ons terug goed amuseren       

11 oktober: we ganzen verder                     

18 oktober: haal je beste piraat en mooiste zeemeermin in je 

naar boven                        (kom verkleed!) 

25 oktober: wie o wie is het?? 

Zaterdag 31 oktober: Kom samen griezelen op onze Halloweentocht 

… als je durft!                 

1 november: geen scouts (halloweentocht opruimen) 

8 november: Breng je vriendje of vriendinnetje mee                            

15 november: Als varkentjes in de modder rollen          

22 november: ballen hier ballen daar en rollen maar                           

29 november: Het spel dat rijmt op lego… 

Vrijdag 4 december: Sinterklaas kapoentjes (19u – 21u) 

13 december: Een tocht door het donker tidiedidiedieeee (neem je 

zaklamp mee)        

Vrijdag 18 december: we gaan feesten en smullen jeeeeejjjjj            

27 december: geen scouts 

3 januari: Driekoningen, driekoningen geef mij ne nieuwen hoed 

10 januari: we maken er iets speciaals van          

 

Heel veel groetjes en knuffels van jullie nieuwe leiding!!! 

Yitse, Sofie, Fien en Wannes !!xxx 
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Maandplanning kabouters 

4 oktober: Startdag! (13u – 17u) 

11 oktober: Wie is er een echte survivor?? 

18 oktober: Alle kleuren van de regenboog! (Doe maar vuile kleren aan)  

25 oktober: Proud to be a scout 

(Zaterdag 31 oktober: Halloweentocht) 

1 november: geen scouts (Halloweentocht opruimen) 

8 november: Breng je vriendje mee  

15 november: Later word ik?  

22 november: Iets actief vandaag!⚽🏑 

29 november: Kabouter Jacht      

Vrijdag 4 december: Is iedereen braaf geweest dit jaar? (19u – 21u) 

13 december: Samantha??❄️⛄ 

Vrijdag 18 december: Kerstfeestje (neem een cadeautje mee max €5) (19–21u)   

27 december: geen scouts 

3 januari: Haal jullie zangtalent maar boven! 

10 januari: We gaan smullen! (Neem een dessertje mee!) 

Vergeet jullie lidgeld van €1 niet       

Wij hebben er zin in!! 

Dikke scoutspoot van jullie leiding 

Charlotte, Robbe, Jarne en Nona  
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Maandplanning welpen 
 

4 oktober: Startdag! (13u – 17u) 

11 oktober: teambuilding 

18 oktober: los den bos in!!! 

25 oktober: van soldaat tot generaal 

Zaterdag 31 oktober: Halloweentocht, iedereen welkom om Michiel (zie pijl) schrik aan te 

jagen 

1 november: geen scouts  

8 november: brother from another mother (breng een vriendje mee)  

15 november: pandemie of epidemie?  

22 november: iets slims 

29 november: wie o wie is de mol?  

Vrijdag 4 december: hoor wie klopt daar, hoor wie klopt daar (19u – 21u) 

Vrijdag 11 december: Welpen got talent 

Vrijdag 18 december: christmasparty (19u – 21u)  

27 december: geen scouts  

3 januari: nen nieuwen hoed 

Vrijdag 8 januari: Nieuwjaarsreceptie 

 

 

 

 

 

Een stevige linker van de leukste welpenleiding 

Michiel, Fleur, Kobe en Bo 

xxxxxxxx 

Dit is Michiel 
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Maandplanning jonggidsen 
 

zo 04/10:  ‘t goa behinne zee 

zo 11/10: lekker met de meiden meiden 

zo 18/10: Adam en Eva 

zo 25/10: We gaan kakken 

za 31/10: Halloweentocht (geen scouts) maar kom gerust mee griezelen! 

zo 01/11: Geen scouts :(  

zo 08/11: Brengdau vent mee 

zo 15/11: ‘t zal wel zijn! 

zo 22/11: Wie is het meest koekerond?? 

zo 29/11: Zweet, zweter, zweetst 

vr 04/12: saalkretnis (19-21u) 

vr 11/12: 2D (19-21u) 

vr 18/12: 🎅 HO HO HO🎅 (breng allemaal een pakje mee van max €5) (19-21u) 

zo 27/12: Geen scouts :( 

zo 03/01: Dra kuningen 

zo 10/01:                          

 

Dikke scoutsknuffel van de leukste leiding! <333333 

Anaïd, Mieke en Sole 
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MAANDPLANNING JONGVERKENNERS 

 

4/10: Startdag! 🥳🎊🎉(13u-17u) 

11/10: 🥅⚽⚾🏀🏐🏈🏉🎾🏸🏑🎯🥏  

18/10: 🌳🍂🐜🌳🍁🕷️🌳 

25/10: 💪👊🏋️🥊🥋 

Zaterdag 31/10: 🤡🧟👻🎃👹☠️😱  

Jullie zijn allemaal welkom op onze Halloweentocht … als je durft! 

1/11: Geen scouts ☹️☹️☹️  

Want wij hebben nog wat opruimwerk van de Halloweentocht ... 

8/11: 🧑🤝🧑 👬👫  

Breng je vriendje mee! 

15/11: 🛋️🪑🛋️🪑🛋️  

22/11: 🥔🥔🥔💨💥 

Vrijdag 27/11: ♥️♣️♦️♠️🎰🎲 (19-21u) 

Vrijdag 4/12: 🐎✍️👟🥕🎁🎶 (19-21u)  

Vrijdag 11/12:  🍟🍴🍟🎥🎞️ (19-21u) 

Vrijdag 18/12: 🤔🤯😵🤓🧠💯 (19-21u) 

27/12: Geen scouts ☹️☹️☹️ 

3/01: 👀✍️🧑 🎓📝🧶🧰 

10 januari: 🔥🔥🔥🔥🔥 

 

Dikke scoutspoot van jullie gloednieuwe leiding! 
Jente, Seppe, Luka en Ines x 

 
Het is elke zondag scouts van 14-17u en het lidgeld bedraagt €1 (tenzij anders vermeld) 
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Maandplanning Gidsen 

  

 

4 oktober: Startdag! (13u – 17u) 

11 oktober: Gras, zon, Spel en de rest komt wel.  

18 oktober: extreme games maar ni overdrijven  

25 oktober: KLJ, scouts of chiro, toch maar liever opt scoete. 

Zaterdag 31 oktober: Hopelijk zijn jullie klaar om de scary witch uit te hangen 
want halloweentocht gaat zeker door!! 

1 november: geen scouts (Halloweentocht opruimen) 

8 november: Breng je (vr)eitje mee  

15 november: Vuur is ni om mee te spelen, ofwel? 

22 november: Snif snif das hier gene cannabiiiieeees ma tis wel … 

29 november: KAREN!!! 

Vrijdag 4 december: disco avond (19u – 21u) 

Vrijdag 11 december: Open u smoel want vreten is het doel (19u - 21u) 

Vrijdag 18 december: Shake that ass like your mother ain’t there (19u – 21u) 

27 december: geen scouts 

3 januari: Is het eten nog niet gereed??? 

10 januari: Op mijn kot NO tiktok!! 

 

 

TOT Zondag van jullie drie Lover Boooiizzz 

Anton, Simen & Thomas  

  

Waarschijnlijk wisten 

jullie het wel, Wij 

verwachten jullie op 

zondag tussen 14u en 

17u in uniform tenzij 

anders vermeld 

LidgeLd = €1 
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Scouts Aurora Oetingen 

Verkenners 
 

 

OKTOBER 

4 oktober: Startdag (13u – 17u) 

11 oktober: No pain no gain 

18 oktober: Dikken techno 

25 oktober: Chiro cacao 

Zaterdag 31 oktober: Halloweentocht → allemaal komen om mensen te doen 
schrikken of zelf komen schrik hebben 

 

NOVEMBER 

1 november: GEEN SCOUTS (wij moeten rommel opkuisen) 

8 november: Breng je pintje mee  

15 november: Coken (11u - 14u) 

22 november: Geldjjjjjjjj 

29 november: Zoekt u allemaal nen goeien boom 

 

DECEMBER 

6 december: Sinterklaas en zijn roetverkenners 

Vrijdag 11 december: A naar B 

Vrijdag 18 december: De kerstman is zijn ballen kwijt (19u – 21u) 

27 december: GEEN SCOUTS 

 

JANUARI 

Zaterdag 02 januari: Na-kateren (19u - 21u) 

Vrijdag 08 januari: Casino-avond (19u-21u) 
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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 

 


