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Dag lieve leden, ouders, grootouders en al wie het lezen wil!

Het nieuwe jaar is inmiddels weer van start gegaan! We hopen dat jullie genoten hebben van

de feestdagen en wensen jullie het allerbeste voor 2023! Wij zijn alvast klaar om ook in 2023

ons uiterste best te doen om er opnieuw een fantastisch scoutsjaar van te maken. Ondanks

dat de studenten onder ons volop aan het blokken zijn, kijken ook zij ernaar uit om

tussendoor als ontspanning (al dan niet op zondag, zie maandplanningen) scoutsactiviteiten

te voorzien.

Ook dit jaar zullen we niet stilzitten, want team Skoetefret is al volop bezig met het

voorbereiden en organiseren van ons jaarlijks eetfestijn. Wij nodigen jullie dan ook van harte

uit om op 25 en 26 februari te komen smullen van onze overheerlijke spaghetti en stoemp

met spek of worst! Maar dat is niet het enige dat ons nog te wachten staat, want enkele

maanden later is het al tijd voor onze Carwash, waar we met veel plezier uw wagen, fiets,

tractor of wat dan ook doen blinken! Om al deze data te kunnen onthouden, hebben we een

overzicht van alle belangrijke data op de volgende pagina geplaatst.

Al die winstgevende activiteiten… We doen dit uiteraard niet om jullie en onszelf bezig te

houden, maar wel om ervoor te zorgen dat we ook dit jaar opnieuw een fantastisch

groepskamp kunnen organiseren. Om dit te kunnen doen, moeten we blijven investeren in

degelijk materiaal!

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 omtrent 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.

Om af te sluiten willen wij jullie graag een schitterend 2022 wensen en hopen wij om ook van

2022 een fantastisch scoutsjaar te maken!

Dikke scoutspoot van jullie groepsleiding,

Fien, Kobe, Robbe

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 indien nodig 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.

● Het inschrijvingsgeld voor jullie zoon/dochter bedraagt €45.

● 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 sinds dit jaar enkel via ons online platform. Dit zal u kunnen doen op

onze site: www.scoutsoetingen.be. Meer informatie vindt u verder in het boekje.

● De informatie via internet gebeurt via mail, via Facebook en via onze site:

www.scoutsoetingen.be .

2

http://www.scoutsoetingen.be
http://www.scoutsoetingen.be


Data
Doorheen het jaar

Skoetefret: 25 – 26 februari

Schaatsen: 18 februari (€2 meenemen)

Kampverkenning: 07/04 - 09/04 => geen scouts voor de leden

Carwash: 6/05

Zwemmen: 14/05

Op kamp

Kapoenen: 22 juli - 28 juli

Kabouters, Welpen, Jonggidsen & Jongverkenners: 18 juli - 28 juli

Gidsen en Verkenners: 15 juli - 28 juli

Jins en leiding:  15 juli - 29 juli

Bezoekdag:  22 juli
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Inschrijvingen
De inschrijvingen verlopen via het internet. Op zondag 6 oktober en zondag 13 oktober heb

je de mogelijkheid om je op de lokalen in te schrijven zodat wij een handje kunnen helpen

indien het niet zou lukken. We willen alle inschrijvingen afronden voor 20 oktober.

INSCHRIJVING NIEUWE LEDEN

STAP 1: Ga naar onze website (www.scoutsoetingen.be).

STAP 2: Klik op de inschrijvingslink.

STAP 3: Vul het formulier in.

STAP 4: Je ontvangt na enkele dagen van ons een mail met daarin een lidnummer van Scouts

en Gidsen Vlaanderen.

STAP 5: Volg nu dezelfde stappen als de leden die al eens ingeschreven zijn.

INSCHRIJVING LEDEN DIE AL EENS INGESCHREVEN ZIJN

STAP 1: Zoek je lidnummer op. Dit kan je vinden op je lidkaart of op het boekje van Scouts en

Gidsen Vlaanderen dat je in de bus hebt gekregen. Als je dit niet terugvindt, mag je ons

contacteren en dan zoeken wij het voor je op!

STAP 2: Ga naar Groepsadministratie om je inschrijving en medische fiche in orde te brengen.

Hoe je dit juist doet, hebben we in een uitgebreide handleiding gezet. Deze kan je

raadplegen op onze website (http://www.scoutsoetingen.be/lid-worden).

OPGELET: De inschrijving is pas voltooid wanneer we het inschrijvingsgeld (€40) ontvangen

hebben op het rekeningnummer BE13 7340 2181 8339. Dit hebben we nodig om ervoor te

zorgen dat je kind tijdens elke activiteit verzekerd is.

Je kind is dus pas ingeschreven als …

… op groepsadministratie de contactgegevens zijn ingevuld.

… op groepsadministratie de individuele steekkaart is ingevuld.

… op groepsadministratie de groepseigen gegevens zijn ingevuld.

... het inschrijvingsgeld betaald is.

Indien vragen of opmerkingen kan u mailen naar groepsleidingaurora@gmail.com
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Hoe de takleiding contacteren?
Als u vragen heeft over een activiteit, als u niet tevreden bent over iets of u 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: Thor 0471 30 67 99

Kabouters: Stien 0476 50 29 03

Welpen: Luka 0474 57 23 32

Jonggidsen: Nona 0471 76 83 83

Jongverkenners: Fleur 0485 21 72 81

Gidsen: Fien 0478 78 47 50

Verkenners: Michiel 0484 21 38 48

Jins: Ines 0470 31 94 46
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Te koop

Nieuw

Bordeaux pull Scouts Aurora Oetingen

Grijze das met reflecterend bandje

T-Shirt ‘Dromenland in zicht’

€25,00

€6,80

€11,00/€12,00

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 Jarne of Luka.

Indien je een nieuw uniform wenst, kan je dit bij ons bestellen tot en met 17 oktober. Je kan
je bestelling dan op de lokalen komen ophalen. Wanneer je na 17 oktober beslist een
uniform te kopen, zal je zelf naar een Hopper winkel moeten gaan. Er is een Hopper winkel in
Aalst en in Gent. Voor meer winkels en informatie kan je een kijkje nemen op de Hopper site:
www.hopper.be
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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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VZW

Zoals de meesten wel al opgemerkt hebben, gaan de bouwwerkzaamheden van de nieuwe

jeugdlokalen zeer goed vooruit. De ruwbouw staat er en ook de ramen en deuren zijn reeds

geplaatst. De volgende stappen zijn het plaatsen van de “technieken” (verwarming, sanitair,

elektriciteit en ventilatie) en als laatste stap volgt dan nog de binnen afwerking.

Voor verdere updates neem zeker een kijkje op de website van de vzw:

https://vzwauroraoetingen.wixsite.com/website

Het Bestuur van vzw JAO heeft aan Scouts Aurora OEtingen gevraagd of het mogelijk is het

lidgeld te verhogen naar 45EUR. Samen met de leiding werd besloten deze verhoging van =5

EUR volledig door te storten aan de vzw als extra bijdrage van elk lid. Tenslotte zullen de

leden van Scouts Aurora toch de belangrijkste gebruikers van de lokalen worden. Zodra de

vzw voldoende inkomsten genereert (onder andere door de verhuur van de lokalen en

weekends en zomerkampen) , zullen we deze verhoging opnieuw ongedaan maken. We

begrijpen dat voor gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben, deze verhoging van het

lidgeld een bijkomend obstakel kan zijn. Dit is echter niet de bedoeling, en indien u in deze

situatie verkeert, kan er via de leiding een beroep gedaan worden op Scouting op Maat.

Aarzel niet om de leiding hierover aan te spreken. Discretie verzekerd!
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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
Zondag 5/02 deelnemen is belangrijker dan
meedoen.

Zondag 12/02 Business is business 💸💸

Zondag 19/02 Schuifelende schaatsers ⛸ (schaatsen van
13u-17u en €2 meenemen)

25/02 – 26/02 skoetefret (geen scouts) 🍝🥓

Zondag 5/03 (geen scouts) Wij gaan op scoutsweekend!

Zondag 12/03 Kom pak je lasso maar…🤠

Zondag 19/03 bewegen, bewegen, bewegen🏓🏸⚽

Zondag 26/03 Het beestige bosspel 🌳🌳

Zondag 2/04 Hebt u een ei voor mij?🥚

Zondag 9/04 pasen geen scouts 🐣

Zondag 16/04 Sterkste kapoen

Dikke scoutspoot van de kapoenenleiding,

Thor, Bjarne en Anaïd
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Maandplanning kabouters

Zondag 5/02: iets met spelen en sporten vandaag

Zondag 12/02:  spelletjes met kaarten

Zondag 19/02: kabouters ON ICE, wij gaan schaatsen! (€2 lidgeld en om
13u00 aan de lokalen, vergeet geen handschoenen en dikke sokken)

25/02 – 26/02: Ne goeie spaghetti of toch liever stoemp? Eet jullie
buikjes rond op de skoetefret! (geen scouts)

Vrijdag 3/03 – zondag 5/03: Er was eens… een fantastisch
weekend! (zie briefje weekend)

Zondag 12/03: FC DE KABOUTERS

Zondag 19/03: Zoet, zoeter, zoetst… DESSERTJESDAG

Zondag 26/03: Op tocht om te ruilen

Zondag 2/04: Skoetekes op zen vuilst

Zondag 9/04: Iedereen heeft het druk met paaseitjes rapen (geen
scouts)

Zondag 16/04: keukenprinsesjesss (11 tot 14u)

Dikke kusjes van jullie liefste leiding

Stien en Sole <3333333
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Maandplanning Welpen

5/02 Hoe vettiger, hoe prettiger

12/02 Tsjing tsjing

19/02 We begeven ons op glad ijs!
(schaatsen van 13u-17u en €2 meenemen)

25/02 – 26/02 Geen scouts, kom allemaal smullen op de
skoetefret

5/03 Ravotten zoals echte zotten

12/03 Dino’s hier dino’s daar, overal gevaar

19/03  Hooglandspellen

26/03 smikkel smakkel smek

31/03 – 2/04  Op weekend!!! (Info volgt)

9/04 Geen scouts ☹maar de paashaas komt langs 😊

16/04 “ik zie door het….de …….niet meer”

Dikke scoutspoot van jullie leiding: Matthijs, Lenny en
Luka!!!
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Maandplanning Jonggidsen

Zondag 5/02: Tis weer op zondag te doen

Zondag 12/02 Haal jullie beste verkooptrucs maar boven!

Zondag 19/02:  Tis glad op de baan (schaatsen van 13u-17u en €2 meenemen)

Zondag 25/02 – 26/02 skoetefret dus allemaal jullie buik komen volsteken bij
ons! (geen scouts)

Zondag 5/03: Wie is de grootste baddy?

Zondag 12/03: Iets me straten

Zondag 19/03: Geldj geldj

Zondag 26/03: De tijd tikt

Zondag 2/04: Tis geen 1 maar 2 april

Zondag 9/04: Pasen geen scouts

Zondag 16/04: Zijn de eitjes nog niet gesmolten?

XXX van jullie leiding Robbe en Nona
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Maandplanning Jong Verkenners
5/02 grote gezelschapspel

12/02 wie zijn de beste verkopers?

19/02 schaatsen ( van 13u-17u en €2 meenemen)

25/02 – 26/02 skoetefret (geen scouts)

5/03 de kas nekeer vullen

12/03 pakt uw opinel ma mee

19/03 niet uw propele kleren aandoen of de mama ga boos zijn

26/03 zeepkisten race + patatten meepakken

2/04 beke sporten

9/04 pasen geen scouts

16/04 de kolen nog is warm maken

Juuuuu de balle
Fleur, Seppe, Jarne
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 🔥Maandplanning Gidsen

05/02:😱🎃Duistere Dropping🎃😱

12/02:💸VI-VA-VERKOOP💸

19/02:⛸❄Ijzig incapabel❄⛸(schaatsen van 13u-17u en
€2 meenemen)

25/02 – 26/02:🥓🍝SKI-SKA-SKOETEFRET🍝🥓
(geen scouts)

05/03:🤡🤪Schaamteloos spelen🤪🤡

12/03: 🏡🤑MI-MA-MONOPOLY🤑🏡

19/03:🕵🔍Dappere detective🔎🕵

26/03:🚸🥾RI-RA-RECHTDOOR🥾🚸

2/04: 🤠⏳Bangelijk bakken⏳🤠

9/04:🐣🍫PI-PA-PASEN🍫🐣
(geen scouts)

16/04:💪🥵Tegenwerkende tocht🥵💪

ZI-ZA-ZIEN jullie dan!!! 👋

Stevige Scoutspoot 🤝

XXX Fien en Jente 😽
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Maandplanning Verkenners

5/02 Nen Truun voor king Koos

12/02 Van deur tot deur

19/02 schaatsen, pak allemaal 2 euk mee (van 13 tot 17)

25/02 – 26/02 skoetefret (geen scouts)

5/03 спорт и игры

12/03 Verbaven en brikoleren

19/03 verwüstet

26/03 Trade union van Oetingen

2/04 Eikes en kiekskes

9/04 pasen geen scouts

16/04 Eens zien wie de grootste deugniet is

muchas gracias aficion esta es para vosotros,

Mr. Mich

Mr. Kobi-one
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Maandplanning JINS

3/2 Après-skiiii

12/2 Kaarten verkoop Skoetefret

19/2 Schaatsen (€2 lidgeld van 13 tot 17)

25/2-26/02 Skoetefret (jins worden verwacht om 1 dag komen
helpen)

5/3 Eens gewoon sport en spel!

12/3 We hebben nog een klein beetje geld nodig

19/3 Carnaval Halleee

26/3 Weekendje weg :)

2/4 Tour de France

9/4 Pasen (geen scouts)

16/4 Bekentocht

Groetjes van jullie leiding!

Wannes en Ines xxx
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De leiding

Kapoenen
Anaïd White
0471 08 53 36

Bjarne Limbourg
0476494909

Thor Caluwaerts
0471306799

Kabouters

Sole Lagrange
0478 59 83 83

Stien  Vergieu
0476502903

Welpen
Luka Goethals
0474572332

Lenny Cornet
0468483534

Matthijs Leribaux
0478014598

Jonggidsen

Nona Franx
0471 76 83 83

Robbe Tresignie  (groepsleiding)
0471 03 55 50

Jongverkenners

Fleur Vanderoost
0485217281

Seppe Neerinckx
0479 50 45 63

Jarne Kremers
/

Gidsen
Jente De Brabanter
0477 93 45 97

Fien Limbourg (groepsleiding)
0478784750

Verkenners
Kobe Hermans (groepsleiding)
0474 74 06 16

Michiel Leribaux
0484 21 38 48

Jins

Ines Lagrange
0470 31 94 46

Wannes van der  Cruyssen
0483 69 86 57
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