JAN BREYDEL & GIDSEN EKWATOR UKKEL
Maandblad September-Oktober 2022
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Groepsleidingswoordje
Beste (nieuwe) leden, beste (nieuwe) ouders,
Na een onvergetelijk kamp in Bonnerue zijn we weer helemaal
klaar voor het nieuwe scoutsjaar!

Dit maandblad vindt u een aantal praktische zaken terug in
verband met de opstart van het nieuwe scoutsjaar.
1. September = probeermaand
2. Hoe inschrijven?
3. Welk uniform heeft mijn kind nodig?
4. Overgang (=startdag van het nieuwe jaar)
5. Algemene afspraken
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6. Een aantal data
7. Sociale media

1. September = probeermaand
In september is iedereen welkom om eens te komen proeven
van de scouts. Tot tweemaal toe is uw kind verzekerd voor
mogelijke ongevallen, ook al is hij of zij nog niet
ingeschreven.
Aan de ‘ervaren scoutten’: neem gerust de buurjongen of het
buurmeisje mee of je beste vriendje van de klas en toon hen
hoe leuk de scouts wel is! (Door aan nakend Ledentekort
sporen we zeker de KABOUTERS, WELPEN EN JV’s aan om
iemand mee te nemen!)
Contacteer gerust de takleiding voor meer informatie of om te
verwittigen dat uw kind graag eens komt meedoen.
Belangrijke data
Probeervergaderingen september (pak gerust een vriendje/
neefje/ buurmeisje mee):
● 18 september
● 25 september
Vergaderingen oktober:
● 2 oktober (overgang)
● 16 oktober
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● 23 oktober
Het groepsweekend in La Fresnaye gaat door van 18-20
november. Meer info volgt later!
2. Hoe inschrijven?
Dit jaar werken we weer met ons inschrijvingsplatform
genaamd Stamhoofd. Belangrijke opmerking: IEDEREEN moet
zich hierin inschrijven voor het nieuwe scoutsjaar, dus
zowel de nieuwe als oude scoutsleden!
WAT MOET U NU DOEN?
Stap 1: Surf naar onderstaande link en vul het digitale
inschrijvingsformulier in:
https://scouts-jan-breydel-gidsen-ekwator.stamhoofd.be/
Stap 2: Een account aanmaken, één per familie is
genoeg.(indien u nog geen account heeft!)
Stap 3: Gegevens invullen die we nodig hebben voor de
inschrijving van u kind(eren).
Stap 4: Lidgeld betalen. Dit kan ofwel per overschrijving (zie
hieronder), maar nu ook met behulp van een QR-code via uw
bankcontactapp.
U wordt gedurende het heel proces begeleid op de site. Indien
u meer informatie nodig heeft, kan u naar onderstaande
handleiding surfen:
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https://docs.stamhoofd.be/algemeen/jouw-inschrijvingspagin
a
LIDGELD:
Je bent officieel pas ingeschreven en verzekerd wanneer het
lidgeld betaald is.
- Rekeningnummer: BE04 7340 4054 8231
- Vermelding: familienaam + naam van het kind
- Bedrag?
1 kind: 50€
2 kinderen: 80€
3 kinderen: 110€
4 kinderen: 140€
5 kinderen: 170€
Heb je alle zaken in orde gebracht? Dan ben je helemaal
gereed om in het nieuwe scoutsjaar te vliegen! Contacteer ons
gerust via mail voor bijkomende vragen of info
Indien u in een financieel moeilijke situatie zit, kan u
genieten van verminderd lidgeld. Voor meer informatie kan u
contact opnemen met de groepsleiding.

7/27

Welk uniform heeft mijn kind nodig?
In de regel bestaat het uniform uit het scoutshemd – de
scoutsdas – een groene broek. De scoutsdas kan aangekocht
worden via de scouts zelf (op de overgang), het scoutshemd
dient
aangekocht
te
worden
via
de
scoutsshop
(https://www.hopper.be/winkel). De dichtstbijzijnde winkels
zijn Aalst en Leuven.

Het is wel mogelijk om het aangekochte uniform op te laten
sturen naar Brussel via de dienst Hopp@ - uitleg op de site van
Hopper of op de scoutssite. Meer info ook op de overgang,
waar we zullen trachten om een paar pashemden te hebben.
De kapoenen moeten geen scoutshemd aandoen, voor hen
volstaat de scoutsdas.
3. Overgang
Op zondag 2 oktober 2022 is het overgang; dit is de startdag
van het nieuwe scoutsjaar. Op deze dag worden
administratieve vragen beantwoord op vlak van inschrijvingen
en betalingen. Ook wordt er informatie gegeven over de
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uniformen en de afspraken
vergaderingen tijdens het jaar.

met

betrekking

tot

de

Op de overgang willen we aan de nieuwe leden ook direct een
visitekaartje afgeven van wat scouts inhoudt. Daarom is deze
dag gevuld met typische scoutsactiviteiten, zoals het
namiddagspel en de afsluitende ‘slide’.
Voor de Overgang stellen we volgend programma voor:
12u Iedereen is welkom in de Paul Stroobantlaan 43, 1180
Ukkel. Hier zijn het ‘materiaalkot’ en kapoenenlokaal
gelegen.
12u-13u30 In dit anderhalf uur is het mogelijk om al uw
vragen af te vuren op de (groeps)leiding in verband met
inschrijvingen, afspraken, uniformen enz.
Ook zullen de verloren voorwerpen uitgestald worden.
Tijdens dit moment zal er eveneens randanimatie voorzien
zijn voor de leden, waarbij we wel opgesplitst zullen blijven
per tak.
13u30-14u Eetmoment: de ketten kunnen nu per tak hun
boterhammetjes opeten.
14u-16u00 Spel: we spelen een aantal overgansspelletjes met
de kinderen.
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16u00-17u30 Traditiegewijs sluiten de ouders vanaf 16u aan
om de om de ‘overgang’ (de slide over een ingezeept plastic
zeil in het Wolvendaelpark), de bezinning en de eindformatie
bij te wonen.
Wat zal uw kind zeker nodig hebben op de overgang?

4. Algemene afspraken
Nederlandstalige identiteit
Al onze communicatie gebeurt in het Nederlands en ook de
voertaal op de vergaderingen is steeds het Nederlands. We
doen dit om de groepssfeer te bevorderen en uit respect. Wij
danken u om daar rekening mee te houden!
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Verwittigen!!!
Bij ons geldt de afspraak dat de leiding verwittigd dient te
worden wanneer je eens niet kan komen. Op die manier
hebben we altijd een overzicht van het aantal kinderen dat
we op een vergadering mogen verwachten en kunnen we de
activiteiten beter plannen, naargelang de opkomst. Uiteraard
zal de leiding ook steeds via mail/telefoon tijdig verwittigen
indien er, door omstandigheden, geen vergadering is.
Hoe verwittigen?
Via e-mail:
kapoenenscoutsukkel@gmail.be
kaboutersscoutsukkel@gmail.be
welpenscoutsukkel@gmail.be
jonggiversscoutsukkel@gmail.be
giversscoutsukkel1@gmail.be
jin.ukkel@gmail.be
Groepsleiding : scoutsukkel@gmail.com
Of eens bellen/sms’en uiteraard (zie nummers bij elke tak).
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5. Een aantal data!
Groepsweekend
(onder voorbehoud)

18-20 november 2022

Tocht Door Het Donker

3 december 2022

Groepsfeest

25 Maart 2023

Kamp

12-26 juli 2023

Welpen, kabouters,

16-26 juli 2023

jonggivers
Kapoenen

16-23 juli

Ouderdag

23 juli

😊

Op deze manier kunnen jullie al wat vooruitblikken op komend
scoutsjaar
6. Sociale media
Zin om onze activiteiten van dichterbij te volgen? Volg ons dan
zeker op Facebook en Instagram!

Scouts Jan Breydel en Gidsen Ekwator – Ukkel
scoutsukkel

We wensen iedereen een schitterend scoutsjaar toe!
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Een stevige linker,
Alec Sempels: +32498201976
Nele De Decker: +32471132313
scoutsukkel@gmail.com
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Kapoenen
Hallo kapoenen! Wij hopen dat het goed met jullie gaat en dat
jullie een goede rust en een goede vakantie hebben gehad na
ons waanzinnig kamp. Het einde van de vakantie betekent ook
het begin van de school :( maar ook dat de
scoutsvergaderingen weer plaatsvinden! In de volgende
vergaderingen hebben we een hoop leuke dingen te doen:
vriendjesdag, leuke spelletjes spelen maar ook de overgang
voor degenen die naar de welpen/kabouters gaan!
04/09: GEEN
Rust maar wat uit van die eerste dagen school ;)
11/09: GEEN
Nog een weekje wachten voor de volgende scoutsvergadering!
Spannend!!
18/09: Halve (14u-17u30) - Paul Stroobantlaan 43
Vandaag is het de eerste vriendjesdag! Je weet wat dit
betekent, breng je vriendjes mee naar de scouts om te tonen
hoe leuk het is om bij de scouts te zitten! Iedereen is welkom
om mee te doen vandaag! Aarzel niet en doe mee aan deze
leuke vergadering. We hebben leuke spelletjes voorbereid dus
breng je vriendje en motivatie maar mee!
25/09: Halve (14u-17u30) - Paul Stroobantlaan 43
Wie zei dat vriendjesdag maar één vergadering is? Wij zeker
niet! Vandaag is het weer vriendjesdag en probeervergadering.
Weer zeer leuke activiteiten gepland voor jullie allemaal!
02/10: OVERGANG (12u-17u30) - Paul Stroobantlaan 43
Vandaag is DE vergadering van het jaar! Het is overgang!
Degenen dat naar de welpen of kabouters gaan hebben
vandaag de kans om hun beste slide skills te tonen. Meer info
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over deze vergadering zit in het groepsleidingswoordje, aarzel
niet om daar meer info te gaan vinden.
09/10: GEEN
De nieuwe leiding is nog moe van de laatste vergadering en
moet deze weekend lekker rusten zodat ze volgend week
extra gemotiveerd zijn om spelletjes met jullie te spelen.
16/10: Halve (14u-17u30) - Paul Stroobantlaan 43
Vandaag is het de eerste vergadering met de nieuwe leiding!
Ze hebben een activiteit bedacht dat jullie zeer leuk zullen
vinden! Kom dus zeker langs om hen te verwelkomen en deel
te nemen aan de geweldige activiteit die ze voor jullie hebben
gepland!
23/10: Halve (14u-17u30) - Paul Stroobantlaan 43
Vandaag weer scouts, JOEPIE! Welk spel we gaan spelen is een
verrassing, komen is de boodschap!

E-MAIL: kapoenenscoutsukkel@gmail.com
Roman (Woelmuis) 0470372816
Guillaume (Sint-Bernard) 0479062633
Lucie (Coati) 0471134854
Camille (Torenvalk) 0470455660
Mona (Karekiet) 0468206729
Nicolas (Otogone) 0495197455
(Adres: Paul Stroobantlaan 43, 1180 Ukkel)

15/27

Kabouters

Kabouters
Heyyyy Bestiessss :)
We hopen dat jullie allemaal het schooljaar goed zijn gestart,
een fantastische vakantie hebben gehad en natuurlijk ook zijn
hersteld van het geweldige kamp en nu klaar zijn voor een
nieuw jaar vol plezier en mega toffe ervaringen. We gaan nog
2 vergaderingen samen genieten en daarna zal de leiding
misschien veranderen en zullen we jammer genoeg afscheid
van sommigen moeten nemen.
04/09: GEEN
Rust maar wat uit van die eerste dagen school ;)
11/09: GEEN
Vandaag hebben jullie tijd om jullie grootouders te bezoeken,
huiswerk te maken of koekjes te bakken! Tot volgende week!
18/09: Halve (14u-18) - Dekenijstraat 100
Heb je vriendinnen die bij de Scouts van Ukkel zouden willen?
Breng ze dan vandaag mee naar de probeervergadering!
25/09: Halve (14u-18) - Dekenijstraat 100
Dit is onze laatste vergadering allemaal samen. We zullen er
dus samen iets SUPER van maken!! Jullie mogen vandaag terug
allemaal jullie vriendinnetjes, die onze scouts eens willen
proberen, meenemen.
02/10: OVERGANG (12u-17u30) - Paul Stroobantlaan 43
Vandaag komen jullie te weten wie jullie nieuwe scoutsleiding
wordt en nemen we afscheid van de 3de jaars kabouters. We
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Kabouters

gaan
een
groot
overgangsspel
organiseren
en natuurlijk ook de mega slide, dus zeker allemaal komen!!!
Meer info in het groepsleidingswoordje
09/10: GEEN
Vandaag is het rustdag! Jullie nieuwe leiding is druk bezig met
jullie jaar voor te bereiden. Geniet zeker van jullie vrije dag
en hopelijk zien we jullie volgende week allemaal terug!
16/10: Halve (14u-18u) - Dekenijstraat 100
Jullie nieuwe leiding heeft vorige week de tijd gehad om een
super leuk spel voor te bereiden voor jullie. Dit wil je echt
niet missen!!
23/10: Halve (14u-18u) - Dekenijstraat 100
Hopelijk hebben jullie de nieuwe leiding al beter leren kennen
en zij jullie ook. De nieuwe leiding heeft vandaag een super
activiteit om elkaar nog beter te leren kennen en om te
bewijzen dat zij de beste leiding zijn :)
30/10: GEEN
De nieuwe leiding heeft een rustdag verdient na allemaal zo’n
toffe activiteiten te organiseren. Profiteer allemaal van deze
vrije dag en tot de volgende vergadering.
Contact
E-mail: kaboutersscoutsukkel@gmail.com
Jacques: 0499403774
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Kabouters

Caspar: 0478840576
Isa: 0492837393
Fleur: 0479047006
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welpen

Welpen
Yoooo welpen,
We hopen dat jullie het een superleuk kamp vonden want wij
vonden zeker van wel. Hopelijk zijn jullie uitgerust na het
lange kamp zodat jullie er direct terug tegenaan kunnen. In
deze periode mogen jullie soms zelfs jullie vrienden
meenemen van buiten de scouts dus maak jullie kalender
zeker vrij. :)
4/09: GEEN
Aangezien jullie juist terug naar school gaan geven we jullie
nu de tijd om jullie huiswerk te maken. Veel plezier. :)
11/09: GEEN
Jullie leiding moet eventjes terug naar hawaii om een nieuwe
bloemen ketting te kopen voor Adrian. Maar jullie krijgen wel
een leuk doolhof.
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welpen

18/09: HALVE (14u-18u) - Dekenijstraat 100
Goed nieuws! Jullie leiding is terug en fitter dan ooit. Nog
beter nieuws, het zijn PROBEERDAGEN dus neem zeker jullie
vriendjes mee van buiten de scouts zodat jullie ze kunnen
introduceren aan onze leuke groep en activiteiten. Tot dan
25/09: Halve (14u-18u) - Dekenijstraat 100
Vandaag is het de sequel van probeerdagen. Breng jullie
vrienden opnieuw mee voor een 2e dag aan puur plezier.
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welpen

02/10: OVERGANG (12u-17u30) - Paul Stroobantlaan 43
Groepsleiding heeft leuke spelletjes georganiseerd waardoor
jullie de hele namiddag geëntertaind worden. 3e jaars mogen
dan ook van de glijbaan gaan zoals elk jaar. Zie
groepsleidingwoordje voor meer informatie!
09/10: GEEN
Jullie leiding is moe door alles op te ruimen van de overgang
:( . Wij nemen onze rust vandaag.
16/10: Halve (14u-18u) - Dekenijstraat 100
Jullie nieuwe leiding gaat jullie verwelkomen met een paar
leuke spelletjes die ze hebben bedacht. Wees niet te hard
voor hun en toon hen wie de welpen zijn ;)
23/10: Halve (14u-18u) - Dekenijstraat 100
Verrassing van de leiding. Verdere informatie krijgen jullie van
hun.
Adres: Dekenijstraat 100.
Contact:
Matthias (Hardoen): 0472685275
Adrian (Mus): 0470382673
Pierre (Caraya): 0495137215
Eugene (Fulmar): 0495137215
E-mail: welpenscoutsukkel@gmail.com
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welpen

Jonggivers
Heyyy jvsss, we hopen dat jullie allemaal genoten hebben van
de lange vakantie. We hopen dat jullie allemaal goed hersteld
zijn van het kamp, dat erg leuk was! We hebben nog twee
vergaderingen samen voordat we jullie verlaten met jullie
nieuwe leiders (ook al waren we beter hehe)
4/09: GEEN
Tijd om aan jullie huiswerk te beginnen! Veel succes ;)
11/09: GEEN
Jullie leiding is in de WC gevallen, tot volgende week!
18/09: Halve (14u-18u) - Dekenijstraat 100
Heb je vrienden die bij de Scouts van Ukkel zouden willen?
Breng ze dan vandaag mee naar de probeervergadering!

😢

25/09: Halve (14u-18u) - Dekenijstraat 100
Vandaag is het de laatste ontmoeting met ons, sniff sniff
.
Het is vandaag ook een tweede proefdag voor al jullie
vrienden! Neem ze maar zeker mee om met jullie te genieten
en de Scouts van Ukkel voort te zetten!
02/10: OVERGANG (12u-17u30) - Paul Stroobantlaan 43
Spannend spannend spannend!!!! Vandaag weten jullie wie
jullie nieuwe leiding wordt voor het nieuwe scoutsjaar.
Hiervoor wordt er het grote overgangsspel gespeeld. Meer info
in het groepsleidingswoordje!
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welpen

09/10: GEEN
Wij zijn allemaal heel moe na de overgang
van vorige week.
Wij nemen even
pauze, tot volgende week!

😴

16/10: Halve (14u-18u) - Dekenijstraat 100
Hopelijk wordt het mooi weer, omdat jullie nieuwe leiders een
geweldig spel hebben voorbereid!
23/10: Halve (14u-18u) - Dekenijstraat 100
Wat gaan we vandaag doen? Dat is de vraag, we laten jullie
nieuwe leiders die vraag beantwoorden :)
30/10: GEEN
Jullie nieuwe leiders nemen vandaag een vrije dag - profiteer
van deze dag om goed uit te rusten
NOTA BENE :
De afspraak voor elke vergadering is telkens aan de
Dekenijstraat 100! Verwittig zeker als je niet kan komen.
Om ons te contacteren :
E-mail: jonggiversscoutsukkel@gmail.com
Louis (Himantopus) : 0475547339
Estelle (Artamus): 0471273785
Louise (Hert): 0471191587
François (Roek) : 0492029755
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welpen

Givers
Helooooow givers ! Wat een jaar, wat een groep, wat een
kamp! Wij hebben alvast heel veel mooie herinneringen met
jullie ☺. Laten we nu nog eventjes nadromen voordat het
scoutsjaar begint… Maar wordt op tijd wakker want op 18
september begint het weer! Wij hebben er zin in, hopelijk
jullie ook!

4/09: GEEN
1 september is juist achter de rug.. Jullie moeten zeker
allemaal boeken kaften enzo, dus laten we jullie dit weekend
met rust. Succes op school, maak maar veel nieuwe vriendjes
die jullie naar de scouts kunnen brengen!
11/09: GEEN
Nikita heeft een kameel meegenomen uit Marokko en vandaag
gaan Erica en Antoine hem gaan bezoeken.
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welpen

18/09 : Halve (14u-18u) - Dekenijstraat 100
Welcome back!! Allemaal komen want we
hebben jullie gemist! Nu kunnen we eindelijk
weer samen lachen over de leuke
kampverhaaltjes ☺ . Neem jullie nieuwe
vriendjes ook maar mee!
25/09: Halve (14u-18u) - Dekenijstraat 100
Laatste vergadering met deze groep snif snif. Maar vandaag
wordt het een onvergetelijke laatste vergadering, want we
doen onze geldactiviteit!! Hou zeker de insta-groep in de
gaten!
2/10: OVERGANG (12u-17u30) - Paul Stroobantlaan 43
SPANNEEEEEND !! Wie o wie wordt jullie leiding dit jaar?
Allemaal zeker komen! Meer info in het
groepsleidingswoordje!
9/10: GEEN
Na de vele emoties van vorige week (veel traantjes of vele
blije gezichten) heeft iedereen wat rust nodig… Jullie nieuwe
leiding is alvast vanalles aan het plannen!
16/10: Halve (14u-18u) - Dekenijstraat 100
Vandaag gaat jullie nieuwe leiding iets doen, waarschijnlijk
kennismaking want ze zijn waarschijnlijk niet zo origineel.
Ook verwelkomen jullie de nieuwe givers, wees braaf xoxo
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welpen

23/10: Halve (14u-18u) - Dekenijstraat 100
Er wacht een verrassing op jullie, komen is de boodschap!
30/10: GEEN
Tijd om even uit te rusten. Tot in november. Dikke kus x

Adres: Dekenijstraat 100
E-mail: giversscoutsukkel1@gmail.com
Doe u uniform aan en kom op tijd !
Ciaooo,
Erica : 04 79 36 44 51
Antoine : 0496898232
Nikita : 0474526218
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welpen

http://hopper.be/hopper/

DIT BOEKJE WORDT U AANGEBODEN DOOR DE SCOUTS JAN
BREYDEL EN DE GIDSEN EKWATOR. ONS GROEPSBLAD RICHT
ZICH TOT LEDEN, OUDERS EN OUDLEDEN.

http://www.scoutsukkel.be

LOKALEN
Kapoenen: Paul Stroobantlaan 43, 1180 Ukkel
Kabouters: Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel
Welpen: Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel
JongGivers: Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel
Givers: Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel
Jin: Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel
(Groeps)leidingslokaal: Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel

