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Groepsleiding

Groepsleidingswoordje
Beste ketten,
Beste ouders,
Twee rustige maanden zijn verstreken... De feesten zijn
voorbij, de examens ook. De leiding staat weer paraat om er
hard tegenop te gaan! Toffe spelletjes en spannende
namiddagen gaan we met z’n allen beleven in deze maanden!
Maar belangrijker: het groepsfeest komt in aantocht! Enkele
mededelingen hieronder:
Groepsfeest
Zoals reeds aangekondigd is het 30 maart 2019 groepsfeest. Dit
zal verlopen in dezelfde vorm als vorige jaren: een combinatie
van eetfestijn en toneeltjes. De toneeltjes, waarbij uw kind
zijn talenten zal kunnen tonen, worden in februari en maart
voorbereid. We willen u allen, de scoutsfamilies, dan ook
uitnodigen om te komen eten met uw kind(eren) en hun
spektakel te komen bewonderen.
Omdat de zaal niet de capaciteit heeft iedereen gelijktijdig te
verwelkomen om te eten, werken we met verschillende
eetmomenten. De planning ziet er als volgt uit:
• 12u - 14u30: eerste eetmoment
• 15u - 18u: Show van de takken, onderbroken door een
pauze
• 18u30 - 21u30: tweede eetmoment
• 19u45 - 21u30: derde eetmoment voor oudleden en
sympathisanten die de show niet wensen bij te wonen
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Op deze manier kan u samen met uw
kinderen
toekomen, samen met hen eten en de show zien (eetmoment
1), of eerst de show zien en na de maaltijd samen terug naar
huis gaan (eetmoment 2).
Er is een maximum van 100 personen voor de eerste 2
eetmomenten en 50 personen voor het avondeetmoment.
Gelieve dus op tijd in te schrijven indien u een voorkeur heeft
voor één van beide shiften.
Hoe inschrijven?
De
inschrijvingen
gaan
online
gebeuren
via:
https://scouts.fikket.com/event/groepsfeest-scouts-ukkel2019-onder-de-zee
U kunt deze link ook terugvinden op ons facebook event:
https://www.facebook.com/scoutsukkel/?eid=ARDAYlAsVOIma8raFaCfEAlJpz5ZUxiySwKVts8WR6I9ZGH__rSAmsfEcQb_f
7yHnrGm6YMtPsz1Ouw
Moeten mijn kinderen oefenen voor de toneeltjes?
Ja! De takken zullen repeteren op de voorafgaande
vergaderingen. Aanwezigheid is dan gevraagd, aangezien de
kwaliteit van de toneeltjes afhankelijk is van de repetitie. Op
zondag 18 maart is het generale repetitie! Dan is er een hele
dag voorzien om te oefenen.
Op zaterdag 30 maart moeten alle kinderen ten laatste om 14u
aanwezig zijn zodat zij zich met hun leiding kunnen
voorbereiden en omkleden.
Wij zijn nog zoek naar tombolaprijzen. Indien u ons verder kan
helpen mag u zeker een mailtje sturen naar de groepsleiding
(scoutsukkel@gmail.com) ☺.

Groepsleiding
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Takweekend
Dit jaar wordt door elke tak een weekend georganiseerd dat zal
plaatsvinden eind april: 26-27-28. Meer informatie over dit
weekend (kostprijs, plaats, enz.) zal volgen gedurende de
vergaderingen. Stel gerust uw vragen aan de takleiding indien
nodig.
Wat moet zeker mee?
- Uniform!
- Warme kledij (bestendig tegen kou, wind en regen) (Het
weer is niet echt te voorspellen in april!)
- Laarzen of botinnen (geen overbodige luxe, er kan modder
liggen, afhankelijk van waar het weekend plaatsvindt)
- Slaapgerief: luchtmatras, slaapzak, pyjama, …
*op sommige plaatsen zijn soms bedden voorzien, maar
zeker niet overal.
- Zaklamp
- Wasgerief
- Verkleding in thema (Doe eens gek!)
Wat
-

mag ik niet meenemen?
Kilo’s snoep
Zakmessen (niet nodig tijdens het weekend)
Andere dingen die niet bij de scouts horen…

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
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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. 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)
We hopen jullie massaal te mogen verwelkomen op het
groepsfeest!
Een stevige linker,
De groepsleiding,
Naomi Mvuezolo: 0470336306
Arnaud De Decker: 0475262138
scoutsukkel@gmail.com
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Kapoenen
Hey kapoenen!! Het zonnetje begint weer meer te schijnen,
dus kunnen we weer volop buiten gaan spelen, YES! De
komende 2 maanden is er veel leuks gepland. Er is het grote
groepsfeest waar we hard aan gaan werken, om samen een
leuke show te geven! En in April gaan we op
kapoenenweekend!!! We kijken er al heel veel naar uit!
Maart:
Zondag 3 maart: Geen
Geniet maar van jullie vakantie!!!
Zondag 10 maart: Geen
Verzamel maar al ideetjes voor ons toneeltje volgende week.
Of maak een leuke tekening en stuur hem op naar ons!
Zondag 17 maart: HALVE (14 -17 :30)
Vandaag gaan we nog oefenen voor het groepsfeest, het
thema is NEMO! Laat de beentjes losgaan want bewegen is op
het programma. Daarna gaan we nog spelletjes spelen in het
park.
Zondag 24 maart: HELE (10-17 :30)
Het is vandaag de laatste vergadering voor het groepsfeest!!
Dus kom zeker zodat we nog een laatste keer kunnen oefenen
en neem je verkleding al maar mee + een LUNCHPAKKET! Tot
dan kleine visjes, blub blub blub.

9/24

Kapoenen

Zaterdag 30 maart: groepsfeest
Vandaag is DE dag, na het vele
oefenen zijn we klaar om te spetteren
op het podium!!! Vergeet zeker je
verkleding niet mee te nemen.
Voor alle info-> groepleidingswoordje

April:
Zondag 21 april: halve (14-17:30)
Na een lange vakantie is het eindelijk weer scouts! Vandaag
spelen we een spel rond een bepaald thema, kunnen jullie het
al raden???
Vrijdag 26, zaterdag 27, zondag 28: Kapoenenweekend
Woehoewwww! We vertrekken samen op weekend! We hopen
dat iedereen zal meekomen want het wordt heeeeeel leuk!!
De lente is al een tijdje teruggekomen, dus hopelijk zullen we
van een schitterend weer kunnen genieten
We zullen tijdens de
vergaderingen meer informatie
geven over de plaats,
organisatie en inschrijvingen.
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Adres voor de vergaderingen: Paul Stroobantlaan 43, 1180
Ukkel
Vergeet zeker niet te verwittigen als je niet kan komen.
E-MAIL: kapoenenscoutsukkel@gmail.com
Erica (Klipdas): 0479364451
Antoine: 0496898232
Aurélie (Nachtegaal): 0497427385
Emeline (Kraanvogel): 0473571125
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Kabouters
Liefste kabouters!
Het is weer bijna lenteee!!! Dat betekent: blauwe hemels,
bloemenkettingen maken, veel chocolade-eitjes eten,
meezingen met de vogeltjes, en meer bosspelletjes in het
park !
+ een leuke verrassing eind April!!! 😉
Het wordt een onvergeetelijk semester dus wees zo veel
mogelijk aanwezig!
Zonnige groetjes,
Jullie leiding
Maart
Zondag 3 maart: Geen
Geniet maar van jullie vakantie. Jullie hebben het dik
verdiend.
Zondag 10 maart: Geen
Verzamel maar al ideetjes voor ons toneeltje volgende week.
Zondag 17 maart: HALVE 14u – 17u45 (Dekenijstraat 100)
Een drukke dag staat op jullie te wachten! Vandaag is het
moment waar de act voor het groesfeest vorm moet krijgen,
een goede samenwerking en motivatie zullen zeker nodig zijn!
Tot dan!
Zondag 24 maart: HELE 10u – 17u45 (Dekenijstraat 100)
De generale repetitie zal vandaag plaatsvinden. Als alles vlot
verloopt, zullen we nadien samen een spannend bosspel
spelen! Vergeet jullie lunchpakket niet!
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Zaterdag 30 maart: GROEPSFEEST
Vandaag is het zo ver: Het groepsfeest! Meer info in het
groepsleidingswoordje. Hopelijk zijn jullie allemaal aanwezig
en jullie ouders ook want het wordt dolle pret!!!
April
Zondag 7 april: Geen
Het is Paasvakantie! Ga maar lekker op jacht naar eieren. Of
heft Lucie ze allemaal opgegeten?
Zondag 14 april: Geen
Lucie moet nog eventjes de vele eieren verteren. Volgende
week zijn we terug.

Zondag 21 april: HALVE 14u - 17u45 (Dekenijstraat 100)
Na al het tummelt rond het groepsfeest is het vandaag weer
een normale activiteit... of toch niet? Hou jullie klaar want
we gaan vandaag op ruiltocht!
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26, 27, 28 april: KABOUTER WEEKEND!!
Niks is toffer dan samen op weekend te gaan! bereid jullie
maar voor op een paar onvergetelijke dagen!
Meer info volgt nog in een mail en gedurende de
vergaderingen.
Vele groetjes van jullie leiding:
Daniel De Decker : 0474376245
Lucie Colpaert : 0471134854
Louise Walravens : 0471191587
François Beernaert : 0492029755
Email : kaboutersscoutsukkel@gmail.com
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Welpen
Beste Welpen…
De lente is er eindelijk! Het zonnetje begint weer te schijnen,
de vogels zingen weer aan de bomen… Bon! Genoeg met dat
Kaboutergedoe! Mooi weer voor de welpen betekent veel
avonturen beleven in de natuur! Hierbij een klein overzicht
over wat we de volgende twee maanden gaan doen.

Maart
Zondag 3 maart: Geen
Geniet maar van jullie vakantie. Jullie hebben het dik
verdiend.
Zondag 10 maart: Geen
Verzamel maar al ideetjes voor ons toneeltje volgende week.
Of leuke moppen!
Zondag 17 maart: Halve (14u-17u45)
Het is bijna groepsfeest en daarom beginnen we vandaag al
met de repetities voor jullie toneeltje. Dit jaar moeten we
(opnieuw) ervoor zorgen dat de welpen het beste toneeltje
hebben. Laat uw fantasie maar gaan!
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Zondag 24 maart: Hele (10u-17u45)
Vandaag is het al de generale repetitie voor jullie toneeltje!
We gaan natuurlijk niet enkel repeteren, verwacht voor de
rest van de dag ook allemaal leuke spelletjes. Vergeet je
lunchpakket niet!
Zaterdag 30 maart: Groepsfeest!
Het is vandaag groepsfeest! Kom genieten van het lekker eten
met jullie familie. Daarbij gaan jullie ook jullie acteertalenten
mogen tonen aan jullie ouders! In het ‘groepsleidingswoordje’
enkele pagina’s terug, kunnen jullie ouders alle nodige
informatie over het groepsfeest terugvinden…
April
Zondag 7 april: Geen
Het is Paasvakantie! Ga maar lekker op jacht naar eieren,
hopelijk heeft de paashaas er veel gelegd.
Zondag 14 april: Geen
Nog eventjes de vele eieren verteren. Volgende week zijn we
terug.
Zondag 21 april: Halve (14u-17u45)
Vandaag gaan we een sportdag houden! Verwacht maar veel
verschillende sporten! We gaan veel zweten !! Sportkleren
aandoen, is dus de boodschap.
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26-28 april: Welpenweekend
Sinds dit jaar is er bij Scouts Ukkel naast een groepsweekend
ook een weekend apart per tak.
Info over het weekend zal volgen in een mail en op
scoutsvergadering. De locatie blijft momenteel een geheim!
😉
Zo, dit was het dan voor de twee eerste maanden van de
lente. Hopelijk zullen jullie zoals gewoonlijk talrijk aanwezig
zijn tijdens de vergaderingen. Vergeet niet te verwittigen als
je niet kan komen…
Groetjes,
jullie leiders.
Baloo (Ulric/Makao): 0473209954
Akela (Nikita/Zeeschildpad): 0474526218
Bagheera (Gregory/Cheetah): 0475596883
Kaa (Victor/Sifaka): 0470568776
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Jonggivers
Allermooiste jonggivers,
Onze kas is gevuld door ons Italiaans Weekend, het wordt
warmer, de vogeltjes fluiten en we gaan weer toffe dingen doen
bij de scouts! Maart en april hebben veel in petto voor ons. Het
groepsfeest komt eraan en in april gaan we zelfs op weekend
met de JV’s! Komen is de boodschap!!
Groetjes van de allertofste leiding
Zondag 3 maart: geen
Jullie hebben goed gewerkt op ons Italiaans Weekend, vandaag
mogen jullie dus uitrusten.
Zondag 10 maart: geen
Johanna is haar kamer aan het schilderen, Quinten heeft zich
overslapen en Maxime moet naar de winkel om cola te kopen.
Geen vergadering!
Zondag 17 maart: halve (14u-18u DEKENIJSTRAAT 100)
We gaan vandaag al beginnen nadenken over ideeën voor het
groepsfeest. Het is de bedoeling dat we met zo veel mogelijk
aanwezig zijn op het groepsfeest over 2 weken, dus het is
belangrijk dat jullie komen!
Zondag 24 maart: HELE (10u-18u DEKENIJSTRAAT 100)
Volgende week is het groepsfeest dus vandaag is het generale
repetitie. Het is een hele vergadering dus vergeet zeker niet
een lunchpakket, jouw danstalent en je goede humeur.
Zaterdag 30 maart: GROEPSFEEST
Vandaag is het de belangrijkste dag van jullie leven. We gaan
alle ouders, grootouders, zussen en broers verbazen met ons
hilarisch en megatof sketchje. Kom zeker als je de vorige 2
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weken er ook al was, we need you!
het groepsleidingswoordje.

Meer uitleg in

Zondag 7 april: geen
Het groepsfeest was zo vermoeiend dat we allemaal vandaag
moeten rusten.
Zondag 14 april: geen
Spijtig genoeg geen vergadering vandaag. Ga eens oma en opa
bezoeken, ga wandelen met de hond/kat/schildpad, of blijf
gewoon in de zetel liggen.
Zondag 21 april: halve (14u-18u DEKENIJSTRAAT 100)
Het is Pasen, tijd om paaseitjes te gaan zoeken in het bos.
Bereid je voor op een spannende vergadering!
Vrijdag 26 april – Zondag 28 april: JV WEEKEND
Woowww we gaan dit jaar op weekend met enkel de JV’s, kei
nice!! We vertrekken vrijdag naar een geheime bestemming en
komen zondag terug. Meer info volgt!
Kom altijd in uniform en verwittig ons als je niet kan komen.
Greetz, de leiding
Flicka 0472/29.91.29
Winterkoninkje 0471/02.65.96
Collie 0471/13.23.13
Slangenhalsvogel 0474/05.57.65
Saki 0470/44.61.76
Kaketoe 0473/52.62.17
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Givers
Kiekeboe givers !! Er zijn een beetje minder vergaderingen dit
jaar en het is de bedoeling dat jullie allemaal aanwezig zijn
zodat we de spelletjes die we voorbereid hebben kunnen
spleen en zodat dat we er toffe zondagen van kunnen maken
:)
Wij hebben er al zin in, trolls !!
Zie hier het maandblad van Maart en April :
Maart
Zondag 3 maart: geen
Vakantieeee
Zondag 10 maart: geen
Elena en Fiona slapen graag 😊
Zondag 17 Maart : HALVE (14u-18u)
Hey Hey Hey ! Wij gaan vandaag onze fantasie laten werken
want het gaat nodig zijn! We moeten namelijk binnen twee
weken optreden en onze skills tonen aan de hele scoutsgroep
héhééé (stress). Kom zeker en vast !
24 Maart : HELE (10u-18u)
GENERALE REPETITIE ! Het is zeker belangrijk dat jullie
vandaag allemaal komen met jullie outfit om aan de
groepsleiding te tonen wat we voorbereid hebben ! Vergeet
allemaal jullie boterhammetjes niet (jaja) en iets om te
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drinken want we gaan de hele dag oefenen, laat maar zien
aan de groepsleiding dat we fier op jullie
kunnen zijn !
ZATERDAG 30 Maart : GROEPSFEEST !
Givers I Hope U R ready to Partyyyy. Jullie
moeten er allemaal zijn max om 14u zodat
we optijd kunnen optreden. Vergeet niet
hééééééél jullie omgeving uit te nodigen om lekker te komen
eten en samen op zijn scoutsmanier te feesten !
ZIE INFO IN GROEPSLEIDINGSWOORDJE ;)
April
21 April : Halve (14u-18u)
Trollekes, groepsfeest zit erop en we hebben totaal geen
stress meer ! Dus vandaag gaan we er een chille zondag van
maken, het is mooi weer en we gaan ervan genieten. Dus als
je vandaag een beetje afstand van het puber-leven wilt
nemen kom dan samen met ons naar de CHILLDAY ‘cause it’s
TODAY :)
PS : Als je muziek wilt meenemen, chips, kussens, bal,
pingpong raketten of whatever, neem maar mee !!
26-27-28 April : GIVERWEEKEND !
Jullie hebben al lang genoeg gewacht; een weekendje alleen
met de givers! Wij gaan nog niet verklappen (raraaraaa) waar
dit MINIKAMP gaat verlopen.
Maar schrijf de datum al zeker in jullie agenda !! Jullie willen
dit zééééker niet missen.
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Afspraak vrijdag aan het lokaal (dekenijstraat 100). Het uur
wordt jullie binnenkort vermeld. Bref (dreft xoxo fabi), meer
INFO komt nog !

Tot dan !! Dikke kusjes,
Jullie leiding.
Iedereen liefst in perfect uniform+ indien je niet kan komen,
gelieve één van ons te verwittigen (vooral voor het
groepsfeest!).
Camille:04/72.01.31.43
Fabian:04/91.55.44.64
Elena: 04/72.40.72.04
Fiona: 04/79.69.54.43
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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 42, 1180 Ukkel
Kabouters: Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel
Welpen: Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel
JongGivers: Haanstraat 22, 1180 Ukkel
GiVers: Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel
Jins: Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel
(Groeps)leidingslokaal: Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel
Verantwoordelijke uitgever:
Scouts Ukkel
Dekenijstraat 100
1180 Ukkel

