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Groepsleiding

Groepsleidingswoordje
Beste ketten,
Beste ouders,
We hebben er een speciaal scoutsjaar opzitten met veel ups en
downs, maatregelen en aanpassingen. In dit uniek jaar hebben
we minder scoutsvergaderingen gehad dan normaal, maar de
leiding is blijven nadenken over alternatieven voor activiteiten.
De feestdagen liggen stilletjesaan achter ons. Ondanks alles
hopen we dat jullie mooie momenten hebben beleefd. We
willen jullie een gelukkig 2021 wensen en hopen dat dit jaar er
heel verschillend zal uitzien. Een jaar waarin jullie omringd
zullen zijn door familie en vrienden, een jaar vol spontane
uitstapje. We hopen dat ook iedereen zijn goede voornemens
zal volgen om er zo een betere wereld van te maken!
2020 was niet het jaar waarop we hadden gehoopt. Toch
hebben we leuke momenten beleefd bij de scouts. De meeste
takken zijn nog op takweekend vertrokken. Gedurende het
kamp konden we alle maatregelen en zorgen even vergeten om
samen te genieten van kampvuurtjes en spelletjes in het bos.
Daarnaast kwam er wat vernieuwing bij de scouts, we hebben
nu onze eigen scoutswebshop en scoutsbier.
We willen jullie via deze weg graag bedanken voor jullie
blijvend enthousiasme, bemoedigende woorden en jullie
flexibiliteit. Zorg goed voor elkaar en tot binnenkort!
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Groepsleiding

Ook dit jaar zullen we een gevarieerd
aanbod aan
activiteiten aanbieden. Enkele hiervan worden reeds besproken
in dit groepsleidingswoordje:
1. Gemeenschappelijke vergadering
2. Groepsfeest
3. Kamp
4. Maandblad online
5. Afspraken
6. Nieuwe e-mails
1. Gemeenschappelijke vergaderingen
De examens van de leiding zorgen er helaas voor dat het
onmogelijk is om in de maand januari een traditioneel
vergaderschema te volgen. De studerende leiding kan hun
zondag meer dan goed gebruiken om achter de boeken te
zitten. Helaas zullen de gemeenschappelijke vergaderingen dit
jaar enkel georganiseerd worden voor de KAPOENEN en
WOUTERS. Voor de jonggivers en givers worden online
alternatieven voorzien (zie woordje van de leiding).
De gemeenschappelijke vergaderingen gaan door aan de Paul
Stroobantslaan 43, 1180 Ukkel op zondag 10 en 24 januari.
We volgen wel de uurregeling van de kapoenen, dat wil zeggen
dat we afspreken om 14u en dat we de vergadering affluiten
om 17u30.
Mee te nemen: niks speciaals, behalve the usual: uniform, das,
een goed humeur, warme kleren (!)
2. Groepsfeest
Het groepsfeest staat dit jaar gepland op zaterdag 27 maart in
De Moelie (Linkebeek). We kunnen echter nog niet meedelen of
deze activiteit zal mogen doorgaan. We houden jullie op de
hoogte!
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3. Kamp
De data voor het scoutskamp zijn nog niet opgenomen in de
jaarkalender maar liggen wel al vast:
• Kapoenen: zondag 18 juli t.e.m. zondag 25 juli
• Wouters: zondag 18 juli t.e.m. woensdag 28 juli
• 1e & 2e jaar Jonggiver: zondag 18 juli t.e.m. woensdag 28
juli
• 3e jaar Jonggiver en Givers: woensdag 14 juli t.e.m.
woensdag 28 juli
• Jin: wordt besproken met de Jin-leiding
De ouderdag valt op zondag 25 juli. Op deze dag bent u welkom
om uw kinderen te bezoeken. De kapoenen worden gevraagd
die dag opgehaald te worden door hun ouders.
4. 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. De adressen van de leiding vindt U terug
op de achterkant van de jaarkalender of in het maandblad per
tak.
Uniform
De leden

(=leiding
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scoutsvergaderingen in uniform! Bij de
scouts
dragen we nog altijd trots ons Uniform! (voor kapoenen volstaat
een das)
Dit was het belangrijkste voor de komende maanden. Nogmaals
een goed eindejaar gewenst en tot in 2018!
Een stevige linker,
De groepsleiding
Johanna Hugé: 0472 29 91 29
Alec Sempels: 0498 20 19 76
scoutsukkel@gmail.com
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Kapoenen

Kapoenen
Hey Kapoenen! We hebben al vier
maanden scouts achter de rug en
hebben al allerlei toffe
namiddagen meegemaakt: kennis
maken met elkaar, halloween
gevierd, zich voorbereiden op de
komst van de Sint en de
Kerstman,... De leiding vond het
alvast super tof en kan niet
wachten op nieuwe avonturen!
We gaan elkaar nu spijtig genoeg even niet meer zien omwille
van de examens 😢 Maar niet getreurd, we gaan het jaar goed
inzetten want de leiding heeft van alles voor jullie in petto!
Zondag 3 januari: geen vergadering
De leiding zit nog vast in 2020… terwijl we nadenken over hoe
we door de tijd gaan reizen is er vandaag helaas geen
vergadering.
Zondag 10 januari: gemeenschappelijke (14u-17u30 - zie
groepsleidingswoordje )
De allereerste vergadering van 2021 wordt een
gemeenschappelijke vergadering. Dit jaar houden we geen
vergadering met alle takken, omdat onze beste vriend Corona
nog steeds rondloopt in dit nieuwe jaar :’( Gelukkig mogen we
wel samen spelen met de Wouters in het park, yahouuuu!!
Zondag 17 januari: geen vergadering
De leiding is volop bezig met de examens… Vandaag mogen
jullie een kaarsje branden om hun geluk te wensen!
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Kapoenen

Zondag 24 januari:
gemeenschappelijke (14u-17u30 - zie groepsleidingswoordje)
We hebben weer een super toffe gemeenschappelijke
vergadering voorzien samen met de Wouters! Wees bereid :)
Zondag 31 januari: geen vergadering
We gaan jullie weer een weekje moeten missen! 😢 Volgende
week hebben we wel een super leuke vergadering gepland!
Tot dan! 😁
Zondag 7 februari: halve (14u-17u30)
De leiding is eindelijk klaar met de examens en kan dus
opnieuw volop ravotten met de kapoentjes!!! Zijn jullie klaar
voor een mega stratego in het park?
Zondag 14 februari: geen vergadering
Vandaag is het Sint-Valentijn, iedereen heeft dus tijd
nodig om een mooi briefje naar zijn of haar geliefde te
schrijven…
Zondag 21 februari: geen vergadering
Deze week zien we elkaar niet, maar dat is ideaal om je klaar
te maken voor volgende week! Want dan gaan we samen om
takweekend 🎉
Bereid je alvast voor op ons super piraten-weekend volgende
week!
Vrijdag 26 februari - zondag 28
februari: takweekend
Joepie!! Het is takweekend! De
kapoentjes worden dit weekend
piraten op zoek naar een
verloren schat. Kom jij met ons
mee?
(meer info volgt nog via mail)
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Kapoenen

kapoenenscoutsukkel@gmail.com
Paul Stroobantlaan, 43 - 1180 Ukkel
Lucie: +32 471 13 48 54
Estelle: +32 471 27 37 85
Steven: +32 471 92 72 42
Roman: +32 470 37 28 16
Vergeet zeker niet te verwittigen als je niet kan komen!
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Wouters

Wouters
Beste wouters, wij hopen van harte dat
iedereen in deze bijzondere tijden toch van de
feestdagen heeft kunnen genieten en dat jullie
allemaal met een mooie glimlach het jaar 2021
in gaan. Om hierbij te helpen, voorzien we
tijdens de maanden januari en februari een paar
vergaderingen en activiteiten (whoop whoop
👏👏).
Zondag 3/01: Geen vergadering!
De leiding is zo hard aan het studeren, ze verdrinken tussen de
boeken en vinden de weg uit hun kamer niet meer 😔
Zondag 10/01: Gemeenschappelijke (14u-17u30 zie
groepsleidingswoordje)
De allereerste vergadering is een gemeenschappelijke! Dit
betekent dat de wouters en de kapoenen samen spelletjes
bedacht door een speciale denkcel zullen spelen. Het is zeker
een mooie kans om andere leden van de scouts te leren
kennen!
Zondag 17/01: Geen vergadering!
Guillaume en Adrian zijn verkeerd gelopen in Brussel en vinden
de weg naar de scouts niet terug. Erica en Antoine hebben een
kaart van Frankrijk gebruikt in plaats van België, ze zijn ook
helemaal verdwaald… foei foei voor de leiding
Zondag 24/01: Gemeenschappelijke (14u-17u30 zie
groepsleidingswoordje)
De denkcel heeft opnieuw lang nagedacht over de volgende
vergadering. Wees gerust, avontuur en uitdagingen zullen er
zijn! Kom vast en zeker hallo zeggen!
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Wouters

Zondag 7/02: Halve (14u-17u30)
Deze keer zijn het enkel de wouters. We starten de maand
februari met een vriendjesdag! Vandaag vragen we iedereen om
één iemand (of meer als het kan) van jouw vrienden mee uit te
nodigen en de scoutservaring te proberen!
Zondag 14/02: Geen vergadering!
Voor één keer komt Antoine met de fiets en toen gebeurde het…
een platte band. Hij belt de andere leiding om hem te komen
helpen… sorry geen vergadering voor vandaag
Zondag 21/02: Geen vergadering!
De wegen zijn zo glad door het ijs dat de leiding tot hier moet
ijsschaatsen, probleempje… niemand kan dat. Er zal geen
vergadering zijn spijtig genoeg … de leiding weent traantjes.
Vrijdag tot zondag: 26/02-28/02: TAKWEEKEND
Eind februari vertrekken de wouters samen op takweekend.
Verdere informatie volgt nog, maar de leiding heeft alvast
een fantastische thema bedacht. Hopelijk zien we iedereen
van
jullie
meekomen
op
dit
avontuur!
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Wouters

Adres: Dekenijstraat 100
Verwittig als jullie niet kunnen

komen aub!

Contact:
Erica: 04 79 36 44 51
Antoine: 04 96 89 82 32
Adrian: 04 70 38 26 73
Guillaume: 04 79 06 26 33
Mails:
welpenscoutsukkel@gmail.com
Weetje
De foto van de man hier links
is Robert Baden-Powell en is
de uitvinder van de scouts
over heel de wereld!!!
Na gefaalde ingangsexamens
aan de universiteit werd hij
een welberoemde militair die
vele mensen redde!
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Jonggivers

JONGGIVERS

Het begin van het nieuwe jaar is aangebroken en wij staan
helemaal klaar om dit samen goed in te zetten! Corona heeft
ervoor gezorgd dat we ons moeten aanpassen, maar toonde wel
aan dat we het online ook leuk kunnen hebben. Voorlopig
verlopen de verdere vergaderingen online, indien we elkaar
terug in het echt mogen zien laten we jullie iets weten.
Speelse en veilige Corona groetjes van jullie leiding!
Zondag 3 januari: GEEN
We verdienen allemaal nog wat rust na het klein feestje van
oudejaarsavond. Volgende week zijn we terug uitgerust en
klaar om een spetterend nieuw jaar vol leuke vergaderingen te
starten.
Zondag
10
januari:
ALTERNATIEF
VOOR
GEMEENSCHAPPELIJKE
(14u-17u30
zie
groepsleidingswoordje)
Jammer genoeg is er geen gemeenschappelijke voor jullie MAAR
niet getreurd we hebben een real life cluedo spel voor jullie
georganiseerd. Wie zou er de moordenaar zijn? 😱 Spannend
stuur ons zeker jouw resultaat door!
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Jonggivers

Zondag 17 januari: GEEN
Iedereen moet nog even bekomen van wat er gebeurd is tijdens
ons Cluedo spel. Verzorg jezelf en tot volgende week!
ZATERDAG
23
januari:
ALTERNATIEF
VOOR
GEMEENSCHAPPELIJKE
(14u-17u30
zie
groepsleidingswoordje)
Ook vandaag is er geen gemeenschappelijke, er staat wel een
super online alternatief klaar voor jullie. Kan je al raden wat
het is? Het uur wordt nog meegedeeld.
Zondag 7 februari: HALVE
Wie weet zien we elkaar vandaag in het echt! Als dit zo is,
hebben we een paar toffe spellen klaarstaan. Indien niet, is dat
niet erg. We zijn er zeker van dat jullie de afgelopen weken
wat bijgeleerd hebben, laten we dat maar snel testen ;)
Zondag 14 februari: GEEN
Valentijn vandaag! Geef de mensen waarvan je houdt een
(virtuele) kus of knuffel.
Zondag 21 februari: GEEN
Geen vergadering vandaag, maar neem deze vrije dag als
opportuniteit om iets leuks te doen. Speel een spel thuis of ga
een leuke wandeling maken.
Vrijdag 26- zondag 28 februari: TAKWEEKEND
Indien takweekend mag doorgaan hebben we alvast een heel
tof weekend in petto. Stel dit niet het geval is niet getreurd,
want een alternatief wordt voorzien!
jonggiversscoutsukkel@gmail.com
Nele (Collie): 0471132313
Louise (Hert): 0471191587
Morgane: 0476290466
Louis: 0475547339
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Givers
Yoo givers,
2021 wordt een jaar vol feestjes, knuffels, reisjes, terrasjes,
maskerloos, handgelloos,...als Mark Van Ranst het eindelijk
eens toelaat! Maar geduld jongens wij hebben er zeker veel zin
in en hopen ook dat dit allemaal werkelijkheid wordt dit jaar!
We hebben vast en zeker weer wat alternatieven gevonden en
wij hopen stilletjes dat het takweekend door zal gaan eind
februari! Een take-away eetweekend staat zeker ook op de
planning!
Zondag 3 januari : online/ corona-free
We hebben net gehoord van onze leuke minister dat de
online/offline lessen weer door zullen gaan na de
kerstvakantie! joepieeeeej!!
Zaterdagavond 9 januari :
online/ corona-free
Vandaag starten we ook met een
leuk sportief corona-free
wedstrijd! HINT: download
strava!
Zondag 17 januari: GEEN
Jammer genoeg hebben jullie leiding nog zeer veel fijne
examens! We miss you xoxo
Zaterdagavond 23 januari: online/corona-free
COVID-19 is nog steeds niet onze beste vriend! Maar dit stopt
ons niet om weer een gezellige game-avond te houden!!!!
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Givers

Eetweekend 6-7 februari
Oooo jeeej we hebben dit jaar nog geen moneys bijeen
gesprokkeld. Big problem! Daarom is dringend tijd dat we hier
iets aan veranderen. Door de corona-regels zullen we een take
away organiseren. Overtuig je vrienden en familie om zeker
niet te koken dit weekend en bij ons te bestellen! Dit jaar
zullen we verschillende durums en lekkere desserten
verkopen! Meer info volgt snel!
Zondag 14 februari: GEEN
VALENTIJN!!!! Stuur een
berichtje naar je
tindermatch of die ene
mooie jongen of dat mooi
meisje waar je al eeuwen
een crush op hebt! 2021
wordt een top jaar voor
jullie in de liefde!
Zondag 21 februari: GEEN
We kunnen jammer genoeg niet afspreken want wij zijn druk
bezig met het voorbereiden van het takweekend. We willen er
voor zorgen dat alles veilig verloopt zodat we er het beste van
kunnen maken.
Vrijdag 26- zondag 28 februari: tak-weekend
YESYESYES eindelijk het fameuse takweekend! Meer info zal
zeker nog volgen! Hopelijk is corona dan al lang verdwenen en
is onze planeet corona vrij!
Contact:
Elisa (Simia): 0496 31 05 36
Nikita (zeeschildpad): 0474526218
Emeline (Kraanvogel): 0473 57 11 25
E-mail : giversscoutsukkel1@gmail.com
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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: 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

