Scouts Aurora Oetingen

Maanplanning 3

Dag lieve leden, ouders, grootouders en al wie het lezen wil!
Daar is de lente, daar is de zon, en bij deze ook onze derde en laatste maandplanning van het
scoutsjaar. Samen met de eerste zonnestraaltjes van de lente, voelen we de zomer en dus ook
het kamp in sneltempo naderen! Inderdaad, binnen enkele maanden is het weer tijd voor de
meest geweldige, leukste en zotste periode van het jaar: Het mega-zalige-super-toffe kamp!
Enkele weken geleden zijn we alvast met de hele leidingsploeg op kampverkenning geweest
om de omgeving te verkennen en het kamp voor te bereiden. We kunnen nu al zeggen: het
wordt zeker de moeite!
Meer info over het kamp kunnen jullie later terugvinden in het kampboekje. De data van het
kamp vinden jullie terug op een van de volgende pagina’s, alsook de data van de
inschrijvingsavonden. We hopen alle inschrijvingen op deze avonden te kunnen afronden!
In afwachting van het kamp willen we graag elke zondag nog steeds spetterende activiteiten
voorzien. De kans bestaat natuurlijk dat we sommige van deze activiteiten zullen moeten
annuleren door de coronamaatregelen. Maar zolang we geen tegenbericht krijgen, blijven we
onze activiteiten plannen. We hebben jullie al veel zondagen moeten missen, dus hebben we
beslist om de activiteiten door te laten lopen tot aan het kamp.
Op 3 mei is er een eerste letterlijk spetterende activiteit. We gaan dan met z’n allen zwemmen
in de Gavers, joepie! In juni zal het soms op vrijdagavond scouts zijn, aangezien de leiding dan
examens heeft.
Op zaterdag 25 april organiseren wij onze jaarlijkse carwash, waar we met plezier auto’s,
fietsen en zelfs tractors laten blinken. Je hebt ook de mogelijkheid om tijdens het wachten op
je blinkende auto, te genieten van heerlijke Bicky burgers, koffiekoeken en een drankje!
We zouden ook iedereen graag nog eens willen bedanken om langs te komen op onze
Skoetefret. En een welgemeende M-E-R-C-I aan alle helpers die er mee voor zorgden dat deze
editie weer een succes was.
Wij zijn uiteraard niet de enigen die zich ten volste inzetten voor de scouts. We hebben ook
een fantastische vzw (VZW JAO), die er alles aan doet om ons aan nieuwe lokalen te helpen.
VZW JAO bestaat uit een groep van enthousiaste oudleiding, leiding en ouders die zich hier
vrijwillig voor inzetten. Indien u hieromtrent vragen of opmerkingen zou hebben, kan u altijd
bij hen terecht via het e-mailadres: vzw.aurora.oetingen@gmail.com.
Bij vragen of opmerkingen over de scouts, aarzel niet om de (groeps)leiding te contacteren!
Alle gegevens van de leiding zijn terug te vinden aan het einde van het boekje.
Wij kijken alvast enorm uit naar de rest van dit scoutsjaar en het fantastische kamp, dat er zit
aan te komen! Jullie toch ook?!
Dikke scoutspoot van jullie groepsleiding,
Merel, Nele & Ines
groepsleidingaurora@gmail.com
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Algemeen
•

De scouts gaat steeds door op zondag van 14u tot 17u, tenzij anders vermeld in de
maandplanning.

•

Elke week neem je €1 lidgeld mee.

•

Breng steeds een drinkbus mee naar de scouts. Dit geldt vooral voor Kapoenen,
Kabouters en Welpen.

•

Doe telkens aangepaste kledij aan. Ook als het slecht weer is spelen we vaak buiten.

•

Zowel de inschrijvingen van het kamp, als de inschrijvingen voor het scoutsjaar
gebeuren enkel via overschrijving. Dit op het rekeningnummer: BE13 7340 2181 8339.
Bij betaling gelieve de naam van je kind + de tak of geboortedatum te vermelden!

•

Inschrijven kan enkel via ons online platform. Dit zal u kunnen doen op onze site:
www.scoutsoetingen.be.

•

Sinds dit jaar geven we geen enkele maandplanning op papier mee. Ze zullen allemaal
via mail worden doorgestuurd en zijn ook beschikbaar op onze site. Indien je toch een
gedrukte versie wenst, dien je dit te laten weten aan de groepsleiding.

•

De informatie via internet gebeurt via mail, via Facebook en via onze site:
www.scoutsoetingen.be. Sinds kort zijn we ook actief op Instagram!
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Belangrijke data
Carwash: 25 april
Zwemmen: 3 mei (13u30 – 17u + €2 lidgeld + zwemzak meebrengen)
Kampinschrijvingen: 12 en 19 juni (van 18u30 tot 19u00 en van 21u tot 21u30)

Kampdata
Kapoenen: 20 - 26 juli
Kabouters, Welpen, Jonggivers: 20 - 30 juli
Givers: 17 - 30 juli
Jins en leiding: 17 - 31 juli
Bezoekdag: 26 juli
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Sparen jullie mee? Wij kunnen smullen van gratis
pasta op kamp en hebben jullie hulp nodig!
Verzamel samen met ons de barcodes van Soubry pasta
verpakkingen en bezorg ze aan de leiding vóór 29 mei.
Voor 10 barcodes van Soubry krijgen we 1 pakje pasta.
Pasta eten is dus de boodschap!

5

Hoe de takleiding contacteren?
Als je vragen hebt over een activiteit, als je niet tevreden bent over iets of je wilt de leiding
eens een complimentje geven, kan dit via mail of sms.
Per tak is er een e-mailadres. Dit zal regelmatig door de takleiding gecontroleerd worden. Ook
kan je steeds een berichtje sturen.
Wanneer de takleiding informatie wil doorgeven aan leden (die bijvoorbeeld niet aanwezig
waren) gebeurt dit via mail of sms. Daarom vragen wij jullie om een mail te sturen naar het
correcte e-mailadres, dat u hieronder terug kan vinden.

E-mailadressen per tak
Kapoenen:

leiding.kapoenen@gmail.com

Kabouters:

kabouterleidingaurora@gmail.com

Welpen:

welpenleidingaurora@gmail.com

Jonggidsen:

leiding.jg@gmail.com

Jongverkenners:

jverkenners@gmail.com

Bij Gidsen, Verkenners en Jins verloopt de communicatie vooral met de leden zelf en dit via
Facebook of sms. Daarom hebben zij geen e-mailadres.

Sms’jes naar de takleiding
Wie moet jij sturen of wie stuurt jou?
Kapoenen: Ines → 0470 31 94 46
Kabouters: Sole → 0478 59 83 83
Welpen: Kobe → 0474 74 06 16
Jonggidsen: Jarne → 0495 27 38 16
Jongverkenners: Mieke → 0497 94 23 39
Gidsen: Thomas → 0494 44 21 50
Verkenners: Charlotte → 0491 05 61 16
Jins: Florien → 0478 59 27 53
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Te koop
Nieuw
Bordeaux pull Scouts Aurora Oetingen

€25,00

Grijze das met reflecterend bandje

€6,70

2de hands (indien voorradig)
Scoutshemd

€15,00

Scouts T-shirt

€5,00

Scoutsshort

€15,00

Scoutsrok

€15,00

Grijze das met reflecterend bandje

€2,50

Voor meer informatie, contacteer Charlotte of Sole.
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Geldzaken
Scouting voor iedereen
Ouders en leden die het financieel moeilijk hebben, kunnen via de leiding een beroep doen
op Scouting op Maat. Het fonds past een deel van het lidgeld en de kostprijs van weekends,
kampen of andere activiteiten bij. Nieuw dit jaar is een korting op de aankoop van een
scoutsuniform, die in de winkels en de webwinkel op vertoon van je lidkaart automatisch
wordt verrekend. Spreek ons erover aan, discretie verzekerd!

Sponsoring
Naast de wekelijkse activiteiten organiseren wij ook een heleboel andere dingen: Skoetefret,
Carwash, Halloweentocht, kamp … Deze activiteiten staan jaarlijks op het programma. Onze
lokalen zijn allesbehalve van de jongste, en er zijn elk jaar meer kosten aan. Om dit allemaal
te kunnen verwezenlijken, en de werking van de scouts te optimaliseren, zijn we steeds op
zoek naar sponsors.
Op onze activiteiten tijdens het jaar zorgen wij er dan voor dat onze sponsors in beeld komen.
Er zijn verschillende formules, afhankelijk van het bedrag dat gesponsord wordt. Hiervoor
hebben we een sponsordossier opgesteld waar het allemaal uitgelegd staat. Indien jullie
familie of vrienden hebben met een bedrijf, aarzel dan niet hen hierover aan te spreken!
Sponsordossiers zijn steeds te verkrijgen bij de groepsleiding, of indien u dit wenst via mail.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
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Versterk VZW JAO en zorg mee voor nieuwe jeugdlokalen in Oetingen.
De bouwplannen zijn al enige tijd klaar,
de bouwaanvraag is inge diend en staat
op het punt om goedgekeurd te worden.
De eerste subsidies zijn aangevraagd en
goedgekeurd!
U leest het goed, de nieuwe jeugdlokalen in Oetingen krijgen meer en meer
vorm. Om dit alles te kunnen realiseren, kunnen wij al enkele jaren rekenen
op een team van vaste vrijwilligers. Onder de slogan 'VERS BLOED BOUWT
GOED' willen we nu ook nieuwe mensen betrekken in het project.
Wil je ons helpen op administratief, technisch, of logistiek vlak? Neem dan
zeker contact met ons op. Wens je graag meer informatie over wat je allemaal
kan doen? Aarzel dan niet en spreek ons gerust eens aan of bel ons, schrijf
ons, laat ons vlug iets weten, geef ons een teken, want wij houden nu al van
jou!
Geboortelijst
Onze geboortelijst op de website is nu eindelijk in orde. Je kan zo op het
item klikken dat je wilt sponsoren en je wordt dan meteen doorgestuurd naar
een veilige betaallink. Gemakkelijker kan niet!
Nu ook fiscale giften!
Als kleine vzw mogen we zelf geen fiscale attesten uitschrijven bij gifte n
vanaf €40 voor de bouw van onze jeugdlokalen. We hebben een
overeenkomst gesloten met Scouts & Gidsen Vlaanderen en kunnen zo via
hen aan jullie de fiscale attesten bezorgen. Dit fiscale attest kan je dan bij je
belastingen voegen. Dus, hoe werkt het jui st?
1. Je schrijft een bedrag vanaf €40 over op het rekeningnummer van
Scouts & Gidsen Vlaanderen:
- Bedrag: ...EUR (vanaf €40)
- Rekeningnummer: BE55 4096 5041 4144
- Mededeling: GIFT FAG 5 -393 BOUW LOKALEN OETINGEN. (Dit is
heel belangrijk, zonder deze m ededeling krijgen wij jullie geld niet)
2. Scouts & Gidsen Vlaanderen schrijft dit bedrag over naar VZW JAO.
3. Scouts & Gidsen Vlaanderen stuurt 1 maal per jaar een fiscaal attest op
naar alle schenkers.
4. Je vult de waarde van je gift (samen met eventuele ande re giften) in op
je belastingaangifte.
5. Je krijgt 45% van jouw gift terug onder de vorm van een
belastingvermindering.
Ben jij onze volgende gulle schenker? Wacht dan niet en stort minstens €40 !
Ook via Trooper kan je onze vzw nog steeds steunen. Installe er trooperbot
(https://trooper.be/trooperbot ) en hij zal bliepen wanneer je op een webshop
komt die een procentje afgeeft aan Trooper. Zo haal je, door helemaal niets
extra te betalen, ook centjes binnen voor vzw JAO!!
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Jammer genoeg kon onze Pannenkoekenslag niet doorgaan op 29 maart, maar niet helemaal getreurd,
want wij willen wel nog steeds pannenkoeken voor jullie bakken, MAAR jullie zullen er helaas
pindakaas even op moeten wachten. ⌚
Jullie kunnen nog steeds pannenkoeken bestellen via jins.aurora@gmail.com, via een persoonlijk
bericht aan jins en/of jinleiding, of via volgende link. Wij gaan deze met veel liefde voor jullie bakken in
op en top hygiënische omstandigheden!
Dit doen we op ZATERDAG 2 mei! Jullie kunnen deze zelf komen afhalen (locatie wordt later nog
meegedeeld). Breng dan liefst een eigen doosje mee als het kan, want we blijven ook in coronatijden
aan het milieu denken! 🌍
Lukt het toch niet om deze zelf te komen halen? Vermeld dit dan bij je bestelling, want we kunnen ook
in Oetingen (en minder verre omstreken) rondbrengen. Laat dit zeker weten zodat we ons hier naar
kunnen organiseren!
Alvast bedankt voor al jullie steun! Wij hopen dat we op deze manier alvast iets in jullie agenda
kunnen zetten om naar uit te kijken!
Tot snel en draag zorg voor elkaar!
(Deze datum is onder voorbehoud, want we kunnen de toekomst niet voorspellen natuurlijk... 🔮)
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Verhuur
Wij hebben een heleboel gerief. Van tenten tot tonnen, van gasbidons tot tuinslangen … En
zoveel meer! Sinds vorig jaar hebben wij besloten dit alles open te stellen voor verhuur. Veel
van deze dingen gebruiken wij enkel op kamp. Daarom lijkt het ons leuker om dit dan ook te
kunnen delen met anderen. Hiervoor vragen wij een kleine bijdrage.
Wat tenten betreft gaat dit over partytenten, patrouilletenten en seniortenten. Indien je
geïnteresseerd bent om een van deze te huren, kan je ons een mailtje sturen of contact
opnemen met Ines (0470 31 94 46).
Voor het overige materiaal kan je terecht bij Anton (0479 34 33 49) of Pieter-Jan (0471 33 39
91).
Ben je op zoek naar iets, maar weet je niet zeker of wij dit wel hebben, dan kan je het ons
steeds vragen.
Wat verhuren wij zoal:
-

Tenten
Schragen
Balken
Tuinslangen
Gasbidons + gasbekkens
Tonnen
Bashen
Potten en pannen
…

Vragen of interesse? Laat maar weten!
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Maandplanning Kapoenen
Zon 12/4 en 19/4: Geen scouts door coronavirus …
Zat 25/4: Jullie zijn allemaal welkom om jullie auto/fiets/… te laten wassen op onze
carwash!!
Zon 26/4: Lord of the corona-vaccin-ring
Zon 3/5: We gaan zwemmen! Iedereen wordt om 13u30 verwacht aan de lokalen met
zwemkledij en €2 lidgeld!
Zon 10/5: Mmmmmm…
Zon 17/5: Kapoenen VS verkenners!
Zon 24/5: Knippen, plakken, verven …
Zon 29/5: Schattenjacht!!
Zon 7/6: Je kan er op zitten, onderdoor kruipen, mee smijten, rond dansen
Vrij 12/6 (19u-21u): Wie van jullie is het slimst??
! inschrijvingen kamp van 18u30-19u en van 21u-21u30 !
Vrij 19/6 (19u-21u): Ieuw! Eiiii! Iedereen vuil!
! inschrijvingen kamp van 18u30-19u en van 21u-21u30 !
Zon 28/6: Jaarthemaspel! Wie is er scout moedig?!
Zon 5/7: Schip ahoy piraatjes, zeemeerminnen, visjes en grote haaien!
Zon 12/7: Schlagerfeestje!!
DIKKE KUSSEN EN KNUFFELS
Fien, Seppe, Simen, Sofie en Ines
Het is elke zondag scouts van 14u tot 17u
en het lidgeld bedraagt 1 euro
(tenzij anders vermeld).
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Maandplanning Kabouters

Zaterdag 25/4: Carwash

(geen scouts)

Zondag 26/4: Het late paasspel
Zondag 3/5: Wij gaan zwemmen(€2 lidgeld & om 13u30 aan de
lokalen)
Zondag 10/5: Oetingen city
Zondag 17/5:

Kabouters VS leiding

Zondag 24/5: Escaperoom
Zondag 29/5: K2 zoekt K3
Zondag 7/6:

Nat, natter, natst

Vrijdag 12/6 (19-21u): Girlsnighttt + michiel!(inschrijvingen
kamp

van 18u30-19u en van 21u-21u30)

Vrijdag 19/6 (19-21u): Wij gaan op pad (inschrijvingen kamp
van 18u30-19u en van 21u-21u30)
Zondag 28/6: SCOUT MOEDIG
Zondag 5/7: Allemaal keukenprinsesjes (van 11u tot 14u)
Zondag 12/7: Het grote schlagerfeest!

Fleurige groetjes van jullie liefste leiding
Anaïd, Michiel, Bo, Merel en Sole
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Maandplanning Welpen

Zaterdag 25/4: carwash 💦💦💦💦🚗🚙🚚🚓
Zondag 26/4: paasspel 🐣🐥🤸
Zondag 3/5: zwemmen 🌊🚤🏊 (om 13u30 aan de lokalen en €2 lidgeld)
Zondag 10/5: après-corNona party 🍸🦠🍸🧬
Zondag 17/5: dorpsspel 🏡🏘🏡🏠
Zondag 24/5: sport en spel ⚽⚾🏐🏈🎾
Zondag 31/5: winstgevende activiteit 💶💰💶
Zondag 7/6: casino 🎰🎲💵
Vrijdag 12/6 (19-21u): escape room 🔓🚪🔑🔓 (inschrijvingen kamp van 18u3019u en van 21u-21u30)
Vrijdag 19/6 (19-21u): einde van het schooljaarspel 🏫🔔 (inschrijvingen kamp
van 18u30-19u en van 21u-21u30)
Zondag 28/6: begin van de vakantie spel 🌞🌞
Zondag 5/7: waterspelletjes 💧 🔫 💦
Zondag 12/7: Eddy Wally in da house 🎤🎼🕺💃
Dikke kus van jullie leukste leiding
Dylan Thomas, Kobe, Robbe, Jente, Nona
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Maandplanning Gidsen
Zaterdag 25/4:

auto’s, water, zeep, spons en zon
(uren volgen nog)

Zondag 26/4:

Elke prinses heeft een kasteel nodig

Zondag 3/5:

Zwemmen (€2)

Zondag 10/5:

sport en spel

Zondag 17/5:

spletter, splatter waar is het watter

Vrijdag 22/5:

zomerbar

Vrijdag 29/5: spelen met de verkenners
Vrijdag 5/6:

wii-avond

Vrijdag 12/6:

pisquiz

Vrijdag 19/6:

wielertoeristen op vrijdag

Vrijdag 26/6: roeren, bakken, koken, opkloppen, kruiden, smelten,…
Zondag 5/7: dagje zon, zee en strand
Zondag 12/7: 5 dagen elkaar niet zien, dat vraagt om een feestje

Zoals altijd verwachten wij jullie op tijd en in volledig uniform, geen excuses (tenzij goeie)
Zondag: 14u - 17u en vrijdag: 19u - 21u
Hopelijk moeten we van deze maandplanning niks veranderen, anders laten we dit wel nog weten.

Jullie favoriete leiding Thomas & Flore!!!
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Maandplanning Verkenners
Zaterdag 25/4: Autowäsche! Doe allemaal jullie bikini aan &
kom wat auto’s wassen! (Vergeet spons, emmer, zeemveel &
aftrekker niet
)
Zondag 3/5: Schwimmen (13u30 op de lokalen + 2 euro lidgeld)
Zondag 10/5: Pruttel pruttel, lekker lekker (Uren volgen nog)
Zondag 17/5: Spelen met de kapoentjes
Zondag 24/5: Dinge brechen
Vrijdag 29/5 (20-22u): Het vrouwelijke geslacht
Vrijdag 5/6 (20-22u): Het grote waarheid, durven of doen-spel!
Vrijdag 12/6 (19-21u): Playing with technics
Vrijdag 19/6 (19-21u): Grill (Bring dein eigenes Essen mit)
Zondag 28/6: Jins knallen
Zondag 5/7: Vroege toeristische uitstap!!!
Zondag 12/7: Tzen de leste, tzen de goei! Dag en bedankt ee

€1 lidgeld, tenzij anders vermeld!

GROETJES DE LEIDING,
ANTON, PJ & CHARLOTTE

19

Jins – Wat is er te zien de komende maanden?

Zaterdag 25/4: Tidying up with Marie Kondo: The Car
Zondag 26/4: De Mol
Zaterdag 2/5: Sugar Rush: The Pancakes edition (Pannenkoekenslag)
Zondag 10/5: Brooklyn 99 vs. De Buurtpolitie
Zondag 17/5: Binnen de minuut
Zondag 24/5: Expeditie Robinson
Zaterdag 30/05: La Casa de Papel
Zaterdag 6 juni: MTV Cribs
Zaterdag 13 juni: Dancing with the stars ft. The Voice
Zaterdag 20 juni: Friends
Zondag 28/6: De avonturen van Lucky Luke: Wie is de (scout)moedigste?
Zondag 5/7: Grillmasters & Vikings
Zondag 12/7: Wachteenseven? Spring! En daarmee basta.

Veel groetjes van jullie leiding!
Hopelijk zien we elkaar snel nog eens in ’t echt!
Nele, Lars & Florien
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De leiding
Kapoenen
Ines Lagrange
(groepsleiding)
Frankrijkstraat 1,
Oetingen
0470 31 94 46

Simen Van der
Cruyssen
Putteken 2,
Vollezele
0488 20 31 28

Sofie Cerstelotte
Kroonstraat 9,
Gooik
0496 81 22 32

Fien Limbourg
Repingestraat
74a, Vollezele
0478 78 47 50

Seppe Neerinckx
Sint-Annastraat
8, Oetingen
0479 50 45 63

Anaïd White
Molenstraat 66a,
Vollezele
0471 08 53 36

Bo Kiekens
Dorekensstraat
63, Galmaarden
0493 64 27 84

Michiel Leribaux
Turkeyestraat 3,
Oetingen
0484 21 38 48

Sole Lagrange
Frankrijkstraat 1,
Oetingen
0478 59 83 83

Jente De
Brabanter
Heerbaan 57,
Oetingen
0477 93 45 97

Kobe Hermans
Drève des soupirs
12, Bierghes
0474 74 06 16

Nona Franx
Frankrijkstraat
9a, Oetingen
0471 76 83 83

Robbe Tresignie
Frankrijkstraat
13, Oetingen
0471 03 55 50

Kabouters
Merel Kaesemans
(groepsleiding)
Kwakenbeekstraat
11, Gooik
0470 29 26 79

Welpen
Dylan Thomas
Stevesyns
Wilderstraat 44,
Galmaarden
0471 37 73 68

Jonggidsen
Hannelore Verelst
Kasteelstraat 15,
Oetingen
0493 05 43 52

Jora Franx
Frankrijkstraat 9a,
Oetingen
0478 72 29 26

Jarne Kreemers
Luipendaalstraat 3a,
Aspelare
0495 27 38 16

Wannes Van der
Cruyssen
Putteken 2, Vollezele
0483 69 86 57

Jongverkenners
Stef Vanderoost
Pol de Montstraat 22,
Roosdaal
0470 09 61 08

Mieke Cerstelotte
Kroonstraat 9,
Gooik
0497 94 23 39
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Yitse Cornelis
Vollezelestraat 39,
Oetingen
0476 05 74 93

Gidsen
Flore Peters
Blijkheerstraat 80,
Oetingen
0478 77 53 11

Thomas Goethals
Brusselseheerweg 21,
Lieferinge
0494 44 21 50

Verkenners
Anton Van Elslander
Lenniksestraat 7,
Oetingen
0479 34 33 49

Charlotte Verelst
Kasteelstraat 15,
Oetingen
0491 05 61 16

Pieter-Jan Hermans
Drève des soupirs 12,
Bierghes
0471 33 39 91

Lars Kreemers
Luipendaalstraat 3a,
Aspelare
0471 01 37 67

Nele Verbeuren
(groepsleiding)
Kapelstraat 18,
Oetingen
0494 75 57 65

Jins
Florien Van der Cruyssen
Putteken 2,
Vollezele
0478 59 27 53
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