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Groepsleidingswoordje
Beste ketten en ouders,
Na een meer dan geslaagd overgang, een paar emotievolle
afscheiden geven we plaats aan een jong en zeker gemotiveerd
leidingsploeg. Tijdens het maand oktober was het dan voor
zowel de nieuwe leiding en de ketten de kans om elkaar wat
beter te leren kennen, ieder zoekt zijn plaats binnen de groep
en de eerste stappen naar nieuwe vriendschappen zijn
onderweg.
Tijdens november en december staan de eerste grote
scoutsactiviteiten
op
het
programma
zijnde
het
groepsweekend en Tocht door het Donker. We zullen jullie
alle info geven opdat jullie kinderen en uzelf precies weten
wat, wanneer en waar jullie verwacht worden.
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1. Wie is wie ?
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2. Jaarthema
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3.Eetweekend Givers
Het eerste eetweekend van het jaar komt eraan en wordt door
onze enthousiaste givers georganiseerd! Kom zeker langs met
familie, vrienden en buren om van de lekkere mexicaanse
gerechten te smullen! Dit is te doen op 12 november tijdens
de middag en de avond, en op 13 november tijdens de
middag!
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4. Groepsweekend
Het jaarlijkse groepsweekend komt terug. Zoals altijd
verwachten we jullie aan la Fresnaye voor een prachtig
weekend midden in de natuur!
Praktische informatie
 Aankomst: Vrijdag 18 november tussen 19u15 en 20u00
 Vertrek: Zondag 20 november tussen 14u30 en 15u00
 Waar? Prins Boudewijnlaan 1653 Dworp
 (!Opgepast: De gps geeft een foutieve route...
Gelieve, nadat u de autosnelweg verlaten heeft, het
plannetje en de wegbeschrijving hieronder te
volgen!)
 Kostprijs? 25 euro per persoon.
 (Het heeft geen nut om meer geld mee te nemen,
de bomen hebben geen bankrekening)
 Wat moet zeker mee?
 Warme kledij (bestendig tegen kou, wind en regen)
 Laarzen of botinnen (geen overbodige luxe, er kan
modder liggen op de centrale plaats)
 Slaapgerief: we slapen binnen, dus ook niet te
warme slaapzak! (luchtmatras, slaapzak, pyjama,
…)*zeker geen matras vergeten want er zijn geen
bedden.
 Zaklamp
 Wasgerief
 Verkleding in thema ( het thema is ruimtevaart )
Wat mag ik niet meenemen?
 Kilo’s snoep
 Zakmessen (niet nodig tijdens het weekend)
 Andere dingen die niet bij de scouts horen…
Vragen of problemen?
Via mail: scoutsukkel@gmail.com
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Wegbeschrijving(zie plannetje hieronder)
Autosnelweg E19 Brussel-Parijs
Neem afrit nr. 20 “Huizingen”
Sla links af, over de brug, richting “Dworp-Alsemberg”
Volg de baan tot aan de Ford Garage (±2km) op uw
rechterkant.
Sla direct rechtsaf, in de Krabbosstraat
Neem op de Krabbosstraat de 4e straat rechts (het bos in)
Volg de pijltjes naar “Sachemerie” = onze verblijfplaats
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5. Tocht Door Het Donker
December is de perfecte maand om een gezellige
avondwandeling te maken in het herfstachtige Ukkel. Alle
ouders en ketten zijn welkom aan de Paul Stroobantlaan 43
om op ZATERDAG 03/12 mee te doen met deze fakkeltocht.
Op de wandeling worden verschillende opdrachten voorzien
voor jong en oud en erna kan iedereen zich opwarmen in ons
Scouts-dorp met een kom warme soep, warme chocomelk en
ander lekkers eten.
Praktische informatie:
• Waar: Paul Stroobantlaan 43, 1180 Ukkel (kapoenenlokaal)
• Wanneer: Zaterdag 27/11, van 17u tot 21u
• Wat: Een avondwandeling met fakkels
• Voor wie: Iedereen! Van kapoen en giver tot ouder en
grootouder
• Wat meenemen:
o Stevige stapschoenen
o Warme kledij
o Een zaklamp en/of een opgeladen gsm –
o Een beetje geld (voor een fakkel, warm drankje, etc.)
6. Afspraken
Nederlandstalige identiteit
Al onze communicatie gebeurt in het
Nederlands. Net zoals in een Nederlandstalige school. Dit om
de groepssfeer te bevorderen, de veiligheid en uit respect.
Verwittigen
Als je niet kan komen naar een scoutsactiviteit, verwittig dan
de leiding tijdig. (Niet op zaterdag avond). Dit maakt het voor
de leiding een heel stuk eenvoudiger om activiteiten te
plannen, en indien nodig kunnen de activiteiten aangepast
worden naargelang de aangekondigde opkomst. Uiteraard zal
de leiding ook tijdig verwittigen indien er door omstandigheden
geen vergadering is.
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De adressen van de leiding vindt U terug op de achterkant van
de jaarkalender of in het maandblad per tak.
Uniform
De leden (= leiding & ketten!) komen naar de
scoutsvergaderingen in uniform! Bij de scouts dragen we nog
altijd trots ons Uniform! (voor kapoenen volstaat een das)

Een stevige linker,
De groepsleiding
Beermarter ( Antoine Reginster): 0496 89 82 32
Zeeschildpad (Nikita d’Aspremont): 0474 52 62 18
scoutsukkel@gmail.com
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Kapoenen
Beste kapoentjes,
Het nieuwe scoutsjaar is officieel gestart! Dit wil zeggen dat
jullie nieuwe leiding hebben, woehoe kei leuk!!! Er komen ook
heel wat nieuwe kapoentjes bij, nog leuker hihi 😃
De leiding kan niet wachten jullie gezichtjes te zien, jullie
ook???
06/11: Geen
Vandaag is er helaas geen vergadering :( Maar om jullie toch
nog wel even bezig te houden op deze zondagnamiddag hier een
leuke mop!
Pizzeria
Jantje bestelt een pizza bij de pizzeria. 'Wil je hem in 4 of 12
stukken?, vraagt de pizzabakker. 'Graag in 4, antwoordt Jantje,
'want 12 kan ik er echt niet alleen op.'

13/11: Halve (14u-17u30) Paul Stroobantslaan 43
Woehoew!! Na een lange tijd zien we elkaar eindelijk weer
terug en wat gaat het een leuke dag worden vandaag! Ben jij
benieuwd naar wat de dag brengt? Kom dan zeker af!
18-20/11: Groepsweekend
We gaan op weekend naar Dworp!!!! Super mega kei cooollll!
De leiding heeft mega toffe spelletjes voor jullie voorbereid!
(Voor meer info zie het groepsleidingswoordje.)
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27/11: Geen
De dagen worden kouder en het wordt steeds donkerder. Het
perfecte moment om thuis knus onder de dekens te gaan liggen
met een beker chocomelk en je lievelingsfilm op. Dat gaat de
leiding vandaag doen om eventjes goed uit te kunnen rusten
van het super leuke groepsweekend van vorige week! Rusten
jullie maar ook lekker uit!
03/12: Tocht Door Het Donker
Vandaag is misschien wel de leukste dag van het jaar! Dan
komen we samen met elkaar en halen we de fakkels naar boven!
Maak je maar al klaar voor lekkere etenstentjes, voor om je aan
op te warmen en natuurlijk een wandeling met de fakkels!
Kleed je warm aan!!
(Voor meer info zie het groepsleidingswoordje.)

11/12: Halve (14u-17u30) Paul Stroobantslaan 43
Het is weer een vergadering samen woehoewww!! Mocht het nu
vandaag sneeuwen dan mogen jullie zeker en vast je slee
meenemen en dan kunnen we daarmee van de berg glijden!
Anders neem je gewoon je goed humeur mee ;).
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18/12: Geen
Oei oei het is veel te koud vandaag en Adam en Renan zijn
helemaal bevroren geraakt. Zo kunnen wij geen vergadering
houden :0.
25/12: Geen
Vrolijk Kerst iedereen! Geen vergadering vandaag want de
leiding gaat zich volproppen met kroketten en gaan het te druk
hebben met cadeautjes openmaken hihi! Geniet van elkaar en
deze mooie dag! Tot binnenkort!
E-MAIL: kapoenenscoutsukkel@gmail.com
Mona (Karekiet)

0468/206/729

Janne (Capitano)

0492/077/064

Elisa

0493/825/282

Adam (Sitta)

0460/949/966

Renan (Streepmuis)

0474/064/128

(Adres: Paul Strobantlaan 43, 1180 Ukkel)
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Kabouters
Heyyyy kabouters! Zijn jullie klaar voor het nieuwe keileuke
scoutsjaar?! Het gaat een knaljaar worden met veel leuke
activiteiten en gekke spellen. Wij hebben er heel veel zin in en
hopen jullie zo veel mogelijk te zien!!
06/11 Geen
De leiding heeft zijn weg niet gevonden naar Dekenijstraat. Hun
gsm was plat. Vandaag jammer genoeg geen vergadering :(
13/11 Halve (14u tot 17u45) Dekenijstraat 100
Maak jullie klaar voor een (letterlijk) gigantisch spel
vandaag! Wij kunnen alvast niet wachten.
18-20/11 Groepsweekend
Dit weekend is het Groepsweekend, de perfecte gelegenheid
om met iedereen wat langer kennis te maken! Het zal een fijn
weekend worden, kom zeker mee. We hebben heel wat voor
jullie gepland. Voor meer info zie het groepsleidingswoordje.
27/11 Geen
Wij zijn nog wat moe van het drukke Groepsweekend dus
vandaag geen vergadering zodat we allemaal kunnen uitrusten.
Zaterdag 3/12 Tocht door het donker
Neem jullie ouders, broers, zussen, oma’s en opa’s mee
deze zaterdag want het is TOCH DOOR HET DONKER!!!
Meer informatie in het groepsleidingswoordje.
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11/12 Halve (14u tot 17u45) Dekenijstraat 100
Vandaag is vriendjesdag. Het is de bedoeling dat jullie allemaal
één of een paar vriendjes meepakken voor de activiteit van
vandaag. Misschien vinden zij het daarna zo leuk dat zij ook bij
de scouts willen komen!! Iedereen is welkom en wij kunnen niet
wachten om ze te ontmoeten :)
18/12 Geen
Jullie leiding heeft examens en moeten studeren, boeee. We
missen jullie wel hoor.
25/12 Geen
Vandaag is het kerstmis dus wij wensen jullie allemaal de
allermooiste kerst. Tot binnenkort en prettige feestdagen!

Contactgegevens:
Kaboutersscoutsukkel@gmail.com
Isa Borret : 0492 83 73 93
Uma Barrea : 0473 57 05 97
Annaëlle Mathieu : 0470 81 06 70
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Welpen
Joooo Welpen! Welkom terug bij ons nieuw scoutsjaar! Hopelijk
hebben jullie er evenveel zin in als vorig jaar en gaan we het
minstens even leuk maken! Na jullie vorig kamp hebben jullie
waarschijnlijk weer nood aan spelletjes en activiteiten met
jullie vriendjes en zeker met jullie (nieuwe) leiding :)) Dit jaar
gaan we nieuwe vriendjes maken, nog gekkere spelletjes spelen
en alles geven om er een superleuk avontuur van te maken.
Hieronder vinden jullie de planning voor november en
december. Hopelijk zien we jullie zoveel mogelijk!

6 November: Geen
De leiding is nog te bang van alle spoken die ze met Halloween
hebben gezien! Misschien zijn jullie wel stoer genoeg om zelf
buiten te gaan spelen ;))
13 November: Halve (14u-17u45) Dekenijstraat 100
Vandaag spelen we een spel dat jullie allemaal heel spannend
zullen vinden! Pak ook zeker kleren mee die vuil mogen worden
want we gaan naar het bos en het park.
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18-20 November: Groepsweekend
Het jaarlijks groepsweekend is er weer! De info over het thema
en de spelletjes volgt nog. (zie groepsleidingswoordje) Neem
zeker ook verkleding mee!
27 November: Geen
Deze zondag moeten wij even bekomen van ons zot
groepsweekend. Daarom hebben wij voor jullie een sudoku:

ZATERDAG 3 December: Tocht door het donker
Hebben jullie zin in een nachtwandeling gecombineerd met een
spel en fakkels? Kom dan zeker naar Tocht door het donker! De
info hierover volgt ook in het groepsleidingswoordje. Hopelijk
tot dan!
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11 December: Halve (14u-17u45) Dekenijstraat 100
Vandaag spelen we het grote Kerstspel! De Kerstman heeft
allemaal kadootjes voor jullie maar jullie gaan ze moeten
vrijspelen. We leren ook het avondlied(Heel belangrijk voor op
kamp!). Kom allemaal zeker af!
18 December: Geen
De leiding is heel druk bezig met studeren voor hun examens en
kan deze week helaas niet komen :(( Geniet van jullie zondag!
25 December: Geen
Vandaag is het Kerstmis! Vrolijk Kerst aan iedereen die het viert
en geniet allemaal met jullie families en vrienden. Prettige
feestdagen !

!!
Xoxo De leiding
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Contactgegevens :
Welpenscoutsukkel@gmail.com
Pierre: 0495137215
Guillaume: 0479 06 26 33
Sebastian: 0470481880
Eugène: 0479114851
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Jonggivers
Yoooo jv's! Ik hoop dat het goed met jullie gaat ! Hier is in
exclusiviteit het eerste maandblad van het jaar speciaal voor
jullie ;) Wij als leiders zijn kei gemotiveerd voor het komende
jaar! We hopen dat jullie dat ook zijn, zodat we er iets heel
gaafs van kunnen maken. We hebben een dikke planning dit jaar
(groepsweekend, takweekend, eetweekend, ...) met veel coole
activiteiten gepland. We hopen velen van jullie op de
vergaderingen te zien!
06/11: Geen
De leiding geniet van de kleine vakantieweek die ze van de
universiteit hebben gekregen :) Geen zorgen, we hebben al veel
originele activiteiten gepland voor de komende bijeenkomsten!
Tot volgende zondag !
13/11: Halve (14u-18u) Dekenijstraat 100
Vandaag hebben we een vrij origineel spel samengesteld dat je
waarschijnlijk nog nooit hebt gespeeld. Wil je het ontdekken?
Zorg dat je uit je bed komt en naar de scouts gaat om het spel
dat legendarisch belooft te worden te spelen...
18-20/11: GROEPSWEEKEND
The wait is over, the groepsweekend is here ! Dit weekend wordt
episch,
dus
zeker
komen
en
vergeet
niet
je
accessoires/verkleding mee te nemen in verband met het thema
van het weekend. Voor meer info bekijk zeker het
groepsleidingswoordje in het begin van het maandblad.
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27/11: Geen
Wat een gek weekend! De leiding heeft een beetje rust nodig en
jullie zeker ook na zo’n hectisch weekend. Tot volgend weekend
voor een speciaal evenement!
03/12: TOCHT DOOR HET DONKER
Geen vergadering deze week maar wel tocht door het donker !
Aarzel zeker niet te komen met je familie/vrienden om leuke
activiteiten met de leiding te doen en van een warm drankje te
genieten aan het kampvuur! Het wordt zeker wel gezellig. Meer
info vinden jullie in het groepsleidingswoordje.
11/12: Halve (14u-18u) Dekenijstraat 100
Weer eens scouts ! Vandaag is het een belangrijke vergadering
omdat het de laatste is voor jullie vakantie ! Dus zeker komen
allemaal. Moeilijk te weten hoe het weer zal zijn maar de leiding
heeft zeker wel veel ideeën hoe het weer ook is. Een leuke
activiteit zal er zeker wel zijn !
18/12: Geen
Jullie zijn waarschijnlijk allemaal nog aan het studeren voor
jullie examens of hebben juist gedaan en zijn al op vakantie.
Hierdoor is er vandaag spijtig genoeg geen vergadering.
25/12: Geen
Zoals jullie waarschijnlijk al geraden heeft, is er vandaag geen
vergadering. Vrolijk kerstfeest en fijne feestdagen voor
iedereen!
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NOTA BENE :
De afspraak voor elke vergadering is telkens aan de
Dekenijstraat 100! Verwittig zeker als je niet kan komen. Neem
ook altijd liefst uw MOBIB-kaart mee als je het hebt.
Om ons te contacteren :
E-mail: jonggiversscoutsukkel@gmail.com
Camille (Torenvalk) : 0470455660
Loïc (Secretario) : 0477089783
Matthias (Hardoen) : 0472685275
Nicolas (Otogone) : 0495197455
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Givers
Heyyy Givers! Om te beginnen vinden we het super spannend
om jullie leiding te zijn. Wiij hebben er echt van genoten om
jullie beter te leren kennen tijdens vorige vergaderingen. Wij
rekenen ook op jullie om ons de nieuwe trends van 2022 te
leren.
6/11: Halve (14u-18u) Dekenijstraat 100
Wees maar voorbereid voor volgend weekend, want dat gaat
knallen en daarom krijgen jullie nu dus een dagje rust om
tegen volgend weekend helemaal in form te zijn.
13-14/11: Mexicaanse eetweekend
Dit weekend is het eetweekend !!! We organiseren dit jaar een
Mexicaans eetweekend. Breng zeker jullie vrienden en familie
en zorg dat je aanwezig bent zowel de zaterdag als de zondag.
Met de dikke moneyzzz gaan we er een heel leuk kamp van
maken hehe :))
18-20/11: Groepsweekend (zie groepsleidingswoordje)
WHEEE groepsweekend!! Breng jullie leukste outfit mee en
wees origineel (Thema volgt nog) -> zie groepsleidingwoordje.
27/11: Geen
Na twee drukke weekenden hebben jullie het verdient om een
beetje te recupereren dus geniet van je vrije zondag
3/12: Tocht door het donker (zie groepsleidingswoordje)
Vandaag is het tocht door het donker!! Heel de leidingsploeg
heeft samengezeten om er een fantastische editie van te
maken . Kom zeker langs met jullie ouders en vrienden!
11/12: Halve (14u-18u) Dekenijstraat 100
Jullie zijn sowieso allemaal vermoeid van het studeren voor
jullie examens. Daarom stellen wij voor om vandaag een iets
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rustigere activiteit te doen. Jullie worden allemaal verwacht
voor een toffe film avond (of zelfs Mariokart wedstrijden!!!).
18/12 en 25/12: Geen
Laatste week was laatste activiteit van het jaar. De leiding
begint nu ook te studeren en zal overwinteren. We zien elkaar
weer in 2023!!!
De leidingsploeg:
Fleur: 0479047006
Adrian: 0470382673
Caspar: 0478840576
François: 0492029755
Roman: 0470372816
E-mail: giversscoutsukkel1@gmail.com
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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 Stroobantslaan 43, 1180 Ukkel
Kabouters: Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel Welpen:
Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel
JongGivers Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel
Givers: Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel
Jins: Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel
(Groeps)leidingslokaal: Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel
Verantwoordelijke uitgever:
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Dekenijstraat 100 1180
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