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Groepsleiding

Groepsleidingswoordje
Beste ouders, beste ketten,
Het groepsfeest was dit jaar weer een heerlijke ervaring: een
menu om je vingers bij af te lekken, veel vrolijke mensen bij
elkaar, veel steun en last but not least hele leuke toneeltjes.
We hopen dat ook u ervan genoten hebben! Verder zijn er in
maart en april ook wat verkoopacties geweest om de takkassen
te spijzen en hebben de ketten kunnen genieten van een tof
takweekend!
In dit groepsleidingswoordje vindt u wat meer uitleg over de
vergaderingen van mei en juni. We blikken ook reeds vooruit
naar het kamp. De meeste info hieromtrent komt echter via een
speciaal boekje, de ‘kampspecial’. Die zal u midden juni op de
site kunnen terugvinden.
Eerst en vooral willen we u melden dat u de fiscale attesten
voor deelname aan het kamp in 2019 kunt vragen bij de
groepsleiding. Deze attesten zijn wel enkel voor kinderen onder
de 12 jaar. U kan dit fiscale attest gebruiken om het kampgeld
af te trekken van uw belastbaar inkomen en zo betaalt u minder
belasting.
Een voorbeeld:
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Het kamp van Piet kostte € 120. Jan en

Mieke

hebben een inkomen waarop men 40% belasting betaalt.
Dankzij het fiscale attest kunnen Jan en Mieke hun belastbare
basis verminderen met €120, wat hen een netto besparing van
€120*0.4 =€30 oplevert. Hiermee kunnen ze veel ijsjes eten!
Tot zover de fiscaliteit.
Voor mei en juni staan er volgende gemeenschappelijke
Activiteiten op het programma: Stadskriebels, onze Pick-Nick in
het Park, de gemeenschappelijke vergadering op 23 juni, een
uitstap naar de zee waar we van het (hopelijk) goede weer gaan
genieten en de infoavond over het kamp.
Stadskriebels 5 mei 2019
Dit jaar gaan we met zijn allen samen naar stadskriebels.
We spreken af om 10 uur aan Dekenijstraat 100 (en 12 uur voor
de kapoentjes aan hun lokaal) en vertrekken vandaar met de
tram naar Brussel waar we de volledige dag spelletjes gaan
spelen. Vergeet zeker jullie tram abonnement niet of neem 5
euro mee en geef deze af aan de leiding in het begin van de
vergadering.
We komen allen terug samen aan dekenijstraat 100 om 17:45.
De kapoentjes zullen om 17u30 al aan het lokaal staan.
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Zorg voor gepaste kledij, we zitten de

volledige

dag buiten rond te lopen en te spelen.
Pak zeker geen waardevolle spullen mee, door al het gespeel
vergeten we al eens iets.
Picknick/kermis 12 mei 2019
Vanaf 13u is iedereen welkom. Afspraak in het Wolvendaelpark,
daar wacht de leiding jullie allemaal op met verschillende
kermisspelletjes en lekkere snacks en drankjes (denk aan
popcorn, suikerspin, snoepbrochetten, en nog zoveel meer, en
misschien zelfs een springkasteel!). De dag zou tegen 17u
eindigen. Dit is de tweede keer dat we dit organiseren dus het
zou nog onderhevig kunnen zijn aan verandering (O.a. het zou
ook

kunnen

doorgaan

aan

Paul

Stroobantslaan

of

Dekenijstraat). Dit wordt sowieso tijdig gecommuniceerd!
Zie

hier

ook

de

link

van

onze

Facebook

event:

https://www.facebook.com/events/2279839639001541/

De bedoeling van deze dag is om een toffe namiddag door te
brengen met alle leden en de ouders/grootouders/vrienden en
zo onze banden te versterken binnen de scouts!
We hopen dat het alvast een succes gaat worden en dat jullie
talrijk aanwezig zullen zijn!
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Gemeenschappelijke vergadering 23 juni
In mei-juni gaat voor de leiding de examenperiode van start. Er
zijn dan minder activiteiten voorzien als gewoonlijk. Toch
organiseren we zoals elk jaar eind juni een gemeenschappelijke
vergadering voor alle takken. We organiseren dan een groot
spel waar alle leeftijden zich in kunnen vinden. Afspraak aan
de Dekenijstraat 100 voor iedereen (14u-17u45).
Uitstap 30 juni 2019
Na de zoo van Antwerpen en Huizingen keren we dit jaar terug
naar de zee in Oostende. We hopen een heerlijke dag te
beleven met mooi weer zodat we heel de dag kunnen genieten
van strandspelletjes en de stad wat beter leren kennen!
Dagplanning:
Afspraak om 9:00 in de hal van Brussel Zuid bij spoor 9.
Terugkomst om 18:26 in Brussel Zuid (afspraak aan het
central infopunt).
Wees zeker niet te laat want de trein zal spijtig genoeg niet
wachten op ons !
Vergeet geen lunchpakket, zonnecrème en eventueel een
hoedje, en 5 euro voor de trein mee te nemen.
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Kamp 2019
De zomer komt eraan en dus ook het moment waar elke ket en
leid(st)er steevast een heel jaar naar uitkijkt: het KAMP. Het
kampspecial wordt beschikbaar gesteld zoals eerder vermeld in
het midden van juni. Hier alvast de belangrijkste informatie:
Carpooling
Ook dit jaar zal er opnieuw een gesloten carpool system worden
aangemaakt. Dit doen we enerzijds om het vervoeren van en
naar de ouderdag op zondag 21 juni vlot te laten verlopen, ook
voor mensen die zelf geen auto ter beschikking hebben.
Anderzijds willen we hiermee ook als scouts onze ecologische
voetafdruk verkleinen. Probeer het zelf ook eens! Meer info
volgt in juni in de kampspecial en op onze website.
Inschrijvings- en infoavond
Voor ouders die nieuw zijn of vragen hebben, houden we een
INSCHRIJVINGS- en INFOAVOND op woensdag 26 juni tussen
19u30 en 21u, aan Dekenijstraat nr. 100, 1180 Ukkel.
Als u eens wil horen hoe het kamp eraan toegaat, als u
specifieke vragen, opmerkingen met betrekking tot uw kind,
etc... heeft, is dit het moment! Van elke tak zullen er leiders
zijn die u te woord staan en u kan uiteraard ook bij de
groepsleiding terecht.
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De documenten voor inschrijving (inschrijvingsformulier en
medische fiche) zullen ook ter plaatse ingevuld kunnen worden.
Betaling gebeurt echter via overschrijving (zie verder voor de
details).
Belangrijk
Uw kind moet ingeschreven en verzekerd zijn bij de scouts als
hij/zij mee wil op kamp. Concreet betekent dit dat we het
inschrijvingsformulier en het lidgeld ontvangen moeten
hebben. Zorg dus zeker dat dit in orde is voor het kamp!
De families die onze scouts al kennen, en waarvan de kinderen
al enkele keren mee geweest zijn op kamp, kunnen de
inschrijving

gerust

(inschrijvingsformulier

online
en

doen.

medische

De
fiche)

documenten
zullen

tijdig

beschikbaar worden gesteld op onze site (midden juni). Voor
een online inschrijving moet u de ingevulde documenten
terugsturen naar scoutsukkel@gmail.com.
Hoe betalen?
De betaling moet u doen via overschrijving. Om het wat
overzichtelijk te houden, zouden we u willen verzoeken de
betaling te doen tussen 15 juni en 5 juli.
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U dient het juiste bedrag (zie hieronder) te storten op
rekeningnummer :
BE04 7340 4054 8231
met als mededeling:
“Kamp 2019 + familienaam + aantal kinderen”.
!Opgelet: we hebben sinds 4 jaar een nieuwe bankrekening!
De prijs:
Wij rekenen dat één kampdag €10 kost. Bovendien kost ook het
vervoer van en naar de kampplaats €10. Leiding en foeriers
hebben een verminderd tarief (50% reductie).
Concreet betekent dit (vertrek- en aankomstdag inbegrepen):
Kapoenen: 21/07 tot 28/07: €75
Kabouters, welpen, jonggivers: 18/07 tot 28/07: €120
Derdejaars jonggivers en givers: 15/07 tot 28/07: €160
Leiding en Foeriers: 15/07 tot 31/07: €90
Algemene informatie:
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.
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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. 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
Naomi Mvuezolo: 0470336306
Arnaud De Decker: 0475262138
scoutsukkel@gmail.com
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Kapoenen
Na ons onvergetelijk weekend met al onze super toffe
avonturen die we beleefd hebben in Mechelen, gaan we weer
twee leuke maandjes tegenmoed!😊 (en ook jammer genoeg
onze laatste twee van dit plezante scoutsjaar ☹), maar ons
kamp komt als maar dichter en dichter bij hihihihi
spannendddddd!!!!!

Dussss hier heb je MEI EN JUNI…..
Tot dann!!!!
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Mei:
Zondag 5: Halve (12 -17:30) STADSKRIEBELS
Vandaag is het onze laatste echte kapoenen vergadering en we
gaan naar stadskriebels!!! Kom dus vandaag zekerrrr om voor
de laatste keer van het jaar helemaal uit te leven met al de
kapoenen samen!
Neem zeker je lunchpakket mee! Afspraak aan de
Dekenijstraat 100.
Zondag 12: Halve (14-17:30)
PICKNICKK 😊 😊 😊 Vandaag gaan we met
heel de scouts picknicken in het park, neem al
je broertjes, zusjes, mama, papa, oma’s,
opa’s, vriendjes en vriendinnetjes mee want er
zullen heel veel leuke activiteiten worden
voorzien. Voor meer info moet je een paar pagina’s
terugbladeren naar het groepsleidingswoordje!
Zondag 19: Geen
Vandaag is er geen scouts.. ouhhnn snifsnif we missen jullie nu
al!! ☹
Zondag 26: Geen
Ga vandaag eens naar de speeltuin joepiejeeej!
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Juni :
Zondag 2: Geen
SPIJTIG SPIJTIG SPIJTIG…
Vandaag is het een vrije zondag! Ga wat koekjes
bakken met een vriendje of vriendinnetje!
SMULLLLEN MAARRR!!!
Zondag 9: Geen
Jullie leiding moet vandaag studeren voor hun
examens. STOMSTOMSTOM! Jullie misschien
ook??? SUCCES!!
Zondag 16: Geen
Wij moeten nog heel hard studeren vandaag pffff.. Kunnen
jullie voor ons extra genieten van het mooi weer???
Zondag 23 (14u tot 17u45): Gemeenschappelijke
Neem vandaag allemaal het zonnetje mee naar de scouts!! We
zullen met alle andere takken een heel groot typisch scouts
spel spelen in het grote Wolvendaelpark. Afspraak
Dekenijstraat 100.
Zondag 30: Daguitstap
Vandaag we met heel de scouts op stap!!! RARARA wat wordt
onze uitstap dit jaar???? De zoo, de zee, technopolis, domein
van huizingen….om dit te weten moet je is naar het
groepsleidingswoordje zien! De leiding kijkt er alvast naar uit
om de zomervakantie zo met jullie in te zetten!!!
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(Adres vergaderingen: Paul Stroobantlaan 43, 1180 Ukkel)
Vergeet zeker niet te verwittigen als je niet kan komen.
E-MAIL: kapoenenscoutsukkel@gmail.com
Erica (Klipdas): 0479364451
Erica (Klipdas): 0479364451
Emeline (Kraanvogel): 0473571125
Aurélie (Nachtegaal): 0497427385
Antoine: 0496898232
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Kabouters
Dag tofste kabouters van de hele wereld,
Over een dikke twee maand vertrekken we op scoutskamp! We
hopen dat jullie er naar uit kijken want de leiding heeft er al
heel veel zin in!
Maar eerst zijn er nog twee maanden waarin we nog veel
spelletjes gaan spelen! De leiding gaat wel veel moeten
studeren dus er gaan spijtig genoeg een paar vergaderingen
niet doorgaan ☹. Maar we gaan wel veel buiten kunnen
spelen omdat de zon meer schijnt 😊.
Hopelijk zien we jullie talrijk op de vergaderingen!
Zondag 5 mei: STADSKRIEBELS (10u - 17u45) (Dekenijstraat
100)
Vandaag wordt een vergadering waar iedereen volop naar
uitkijkt: STADSKRIEBELSSS!!! We gaan veel spelletjes spelen in
de stad! Info vind je in het groepsleidingswoordje.
Onze penningmeester heeft ook ons budget voor het kamp nog
eens nagekeken en we hebben nog te weinig geld verzameld
om een toffe activiteit met jullie te kunnen doen. Daarom
gaan we ook nog koekjes proberen verkopen! Breng je goed
humeur, je lunchpakket en motivatie mee hoe meer geld we
nu verdienen hoe meer en hoe toffer de activiteiten op kamp
zullen zijn!
12 mei : HALVE (14u - 17u45)
Vandaag is het Picknick!!! Kom zeker om van het eten te
genieten en ook de activiteiten! Hahaa dachten jullie dat
jullie alleen maar gingen eten? Geen zorgen voor de extra
calorieën jullie gaan ze kunnen verliezen door de leuke
spelletjes die voor jullie klaar zijn gemaakt.
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En we hebben jullie niet vergeten hoor want er is ook een
grote verrassing voor iedereen! Meer info in het
groepsleidingswoordje!
23 Juni : Halve (14u-17u45)
Gemeenschappelijke: Hey Kabouters! We hopen dat jullie er
zin in hebben vandaag want de medeleidingen hebben een
supertof spel voor jullie klaargemaakt! En het is ook een leuke
kans om vriendjes te maken met de andere takken voor later
op kamp dus kom zeker mee! het zal een drukke dag worden!
Afspraak Dekenijstraat 100.
Zondag 30 Juni: Daguitstap
Het is mooi weer de zon schijnt dus vandaag gaan we op stap
naar de zee!! Neem zeker jullie zwemgerief en zonnecreme
mee, we willen niet dat jullie verbranden! Meer info in het
groepsleidingswoordje!
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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…
Dit zijn al onze laatste vergaderingen van het jaar samen! ☹
Alles is wel zo snel gebeurd omdat het zo’n leuk jaar was!
Maar maak jullie maar geen zorgen… HET scoutsevenement
van het jaar komt steeds dichterbij, namelijk KAMP! Joepie
😊 We kijken er alvast naar uit. Maar eerst nog een klein
overzicht over wat er de laatste vergaderingen allemaal gaat
gebeuren.
Mei
Zondag 5 mei: STADSKRIEBELS (10u-17u45)
Na ons leuke takweekend volgt een van de tofste activiteiten
van het jaar! STADSKRIEBELS = 1001 spelletjes spelen in de
stad. Je vindt meer info in het groepsleidingswoordje, maar
vergeet zeker je lunchpakket niet. Afspraak Dekenijstraat 100.
Zondag 12 mei: Picknick (14u-17u45)
Net zoals vorig jaar organiseren we opnieuw een picknick in
het Wolvendael park. Meer info over de picknick kan u
terugvinden in het Groepsleidingwoordje.
Zondag 19 mei: Geen
De minst leuke periode van het jaar begint weer voor jullie
leiders, namelijk de blokperiode. Studeren studeren
studeren… ☹
Zondag 26 mei: Geen
En verder studeren. We kijken er naar uit om jullie snel terug
te zien!!
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Juni
Zondag 2 juni: Geen
Zo'n 2 weken geleden was heel Studieland bezet door boeken
van Universtea, de Romeinse boekhandelaar. Heel Studieland?
Nee, een kleine aantal studenten bleef moedig weerstand
bieden aan de overweldigers en maakte het leven van de
boeken op de bureaus bepaald niet gemakkelijk…
Zondag 9 juni: Geen
Bon effe serieus… Wanneer is het hier gedaan en mogen wie
hier weg om terug spelletjes te spelen met welpen?
Zondag 16 juni: Geen
De laatste weken van de examens zijn van start. Nog een
beetje geduld. 😊
Zondag 23 juni: Halve (14u-17u45)
Omdat het toch wel al eventjes geleden is dat er nog een
vergadering was met de scouts, organiseren we vandaag een
gemeenschappelijke vergadering met alle ketten van de scouts
samen. Afspraak aan Dekenijstraat (meer info kan u
terugvinden in het Groepsleidingwoordje).
Zondag 30 juni: Daguitstap !
Zoals als elk jaar als laatste vergadering voor ons super toffe
kamp, doen we ook nog een daguitstap. Dit jaar gaan we
spelen op het strand en zwemmen in de zeee! Meer informatie
kan u lezen in het Groepsleidingwoordje.
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Mop van de dag:
Waarom kon Einstein geen muur bouwen?
- Hij had maar ein stein
Zo, dit was het dan voor dit jaar. Hopelijk zien we jullie
allemaal terug op kamp. 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
Mail: welpenscoutsukkel@gmail.com
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Jonggivers
YOW Jv’s na jullie geweldig optreden op het groepsfeest en
nog veel andere scoutte activiteiten is hier de planning voor
de volgende 2 maanden. Wij hopen dat jullie een toffe
paasvakantie hebben gehad en nu terug klaar zijn voor scouts!
Het zal de volgende 2 maanden een beetje kalmer zijn
aangezien jullie leiding examens heeft, maar maak jullie geen
zorgen, we hebben toch veel leuks voor jullie gepland.
MEI
5 Mei: Geen
Na ons gezellig takweekend, nemen we nog effe rust!
Tot volgende week in topvorm!!!
<3
12 Mei: Picknick (14u – 17u45)
Zoals vorig jaar is er ook dit jaar weer een heuse picknick met
allerlei lekkernijen en spelletjes. Het zonnetje schijnt! Dus
kom allemaal afgezakt naar ons geliefde park. De leiding zorgt
voor de rest 😉
Voor verdere info, zie woordje groepsleiding.
19 Mei: Geen
Na al die pret van de voorbije weken moet de leiding stilaan
weer in de boeken beginnen duiken voor hun examens ☹
hierdoor zullen jullie ons de komende weken niet veel zien.
Maar geen nood, dat maken we zeker goed op kamp!
26 Mei: geen
Leve de blok!
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JUNI
2 Juni: Geen
Ga eens op stap met je vriendje of vriendinnetje héhééé
9 Juni: Geen
Verveeld? Stuur ons een sms’je om ons te motiveren om te
studeren!
16 Juni: Geen
Succes ook voor jullie examens!
23 Juni: Halve (14u-17u45)
Joepie, nog is scouts! Allemaal komennnnn! Afspraak
Dekenijstraat 100. & Neem de zon mee aub!
30 Juni: Daguitstap
Zoals elk jaar, maken we ook dit jaar weer een daguitstap.
Waar deze ons dit jaar heenbrengt? Lees het allemaal in het
groepsleidingswoordje! Tip : het begint op Z en eindigt of EE!
:p
See you soon!
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
Ola givertjes! Ons toneeltje op groepsfeest was goed gelukt
we hebben veel positieve commentaren gehoord, duim
omhoog voor jezelf haha lol. Het zonnetje schijnt weer elke
dag in België, wat maakt dit ons blij en daarom gaan we altijd
buiten zitten op onze volgende activiteiten. Helaas zijn er niet
veel vergadering volgende 2-maanden omdat we het zelf zeer
druk gaan hebben met onze studies. Zo als jullie ook vaak
zeggen:
“We hebben echt geen tijd om te studeren” – Givers 2k19
“We hebben veel te veel toetsen, oh my god. Geen tijd voor
groepsfeest voor te bereiden” – Janne en de powerpufzeemermin girls
Hier dan de volgende vergaderingen:
Zondag 05/05: HELE (10u-17u45)
Trollekes, hoe tof was het giver weekend wel niet? Vandaag gaan we
er een chille zondag van maken, het is mooi weer en we gaan ervan
genieten. Neem uw lunchpakket mee + we gaan ook naar het STAD
gaan voor iets Kamp-related dus neem ZEKER JE MIVB ABONNEMENT
MEE !!!!
Zondag 12/05: Picknick !
Zie groepsleidingswoordje! Het gaat warm weer worden,
allemaal komen! ☺
Zondag 19/05: Geen
Kleine uitrusting van de hevige picknick van vorige week. Een
goeie zondag met de familie. Doe de groeten yuu salut en de
kost!
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Zondag 26/05 : Geen
Fabian was van een tafel gevallen, door de boer van Elena.
Maar Fabian had per ongeluk Camille meegetrokken die dan op
Fiona viel. We liggen allemaal in het ziekenhuis te
recupereren tot binnen 2 weken.
Zondag 02/05 : Geen
Zoals vorige week we liggen nog steeds te recupereren in het
ziekenhuis helaas, zeer trieste situatie.
Zondag 09/06 : Geen
Juni voor de leiding betekent dat we midden in de examens
zitten! Helaas moeten we ons concentreren op de examens.
Maar we kijken al zééééér hard uit naar het kamp!! We hopen
jullie ook want het gaat echt zeer tof worden!
Zondag 16/06 : Geen
Helaas pindakaas, jullie giverleiding zitten de muizen
achterna, momenteel zitten we op de trein richting
kopenhaag. We zitten onze dure Camembert achterna die de
muizen hebben gestolen, snif 
mopje, nog steeds examens
Zondag 23/06: Halve (14u-17u45)
Zie groepsleidingswoordje! Vandaag hebben we de givers
zeker nodig voor het grote gemeenschappelijke spel. Jullie
gaan een belangrijke rol spelen!
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Zondag 30/06 : Daguitstap!
Zie groepsleidingswoordje! Supriseeee dit gaat zéér tof
worden weer, zeker komen ☺
Dit was het dan en we kijken echt al zeer hard uit naar kamp,
groetjes van jullie aller beste leiding die jullie adoreren.
Ps: Gelieve te verwittigen wanneer jullie niet aanwezig
kunnen zijn en we verwachten jullie in perfecte uniform
(rokske, short, das en hemd).
Camille/Spitssnuitdolfijn: 0472/01.31.43
Elena/Jakhals: 0472/40.72.04
Fiona/Sneeuwstormvogel: 0479/69.54.43
Fabian/Propithecus: 0491/55.44.64
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Reclame

Reclame
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Reclame

http://hopper.be/hopper/
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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:
Scouts Ukkel
Dekenijstraat 100
1180 Ukkel

