
Skoeteke januari-februari 

Beste JV’s,  

Wij wensen jullie een gelukkig nieuwjaar! Welkom in 2018! 

Hopelijk hebben de oudste onder jullie goede examens afgelegd en heeft 

iedereen een leuke kerstvakantie gehad! Hopelijk hebben jullie genoten van die 

vakantie, want nu is het back to business! Pure ernst, wij gaan weer op pad om 

een echte scout te worden! 

Het scoutsjaar is bijna halfweg en het kamp ligt binnen handbereik, de leiding 

hoopt dat het weer zo’n topeditie als vorig jaar wordt. Maar dat zijn dromen 

voor het volgende skoeteke!  

JANUARI 

Het grootste deel van de leiding        heeft examens  

Maar niet gevreesd! Gelukkig hebben we ook een paar leid(st)ers die 

slim zijn geweest en de examens al in december hebben afgelegd!  

-14 januari: Oudleidingsvergadering 

Ook onze oudleiding komt nog eens een 

handje toesteken: de vrouwen en mannen 

van de oude garde heeft de toestemming 

gekregen om het rusthuis eens te verlaten 

en jullie te komen entertainen! 

Vandaag schaft de pot: 

Oudleidingsvergadering! 

-28 januari: Groepsspel 

We gaan nog eens gezellig met iedere tak samen spelen! Laat de 

givers eens zien wat de sterkste tak is! Een groepsspel is wat we doen 

vandaag! 

 

 



 

FEBRUARI 

Deze maand werken we aan onze scoutsskills die de basis vormen 
voor een geslaagd kamp en zelfs heel belangrijk zijn in het echte 
leven!!  

-4 februari: Bosspel 

Al sedert het ontstaan van de scouts is het bos misschien wel de 

plaats die het dichtste bij ons hart zit. Daarom gaan we terug naar 

onze wortels! (Zowel letterlijk als figuurlijk!). Vandaag spelen we het 

bosspel!  

 

 

We gaan ervoor zorgen dat we eindelijk het 

bos terug door de bomen zien! 

-11 februari: Kookvergadering 

Haal de Jeroen Meus en co. in jezelf naar 

boven want vandaag gaan we koken! Deze 

skill kan absoluut niet ontbreken bij een 

goede scout! 

 



BELANGRIJK: De leiding wilt graag weten wat jullie op kamp willen 

doen! Daar gaan we tijdens het eten eens over spreken dus wees 

paraat!  

-18 februari: Stadsspel 

Een van de nieuwste 

bekwaamheden die een scout in de 

21ste eeuw moet hebben is ‘Urban-

Knowledge’: Het kennen van de 

gang van zaken in een stad. 

Vandaag gaan we onze eigen 

‘Urban-Knowledge’ aanscherpen en 

op punt stellen: We doen een 

ongelofelijk stadsspel! 

BELANGRIJK: Verzamelen op het Martelarenplein te Leuven om 14u. 

Ook het afhalen gebeurt hier om 17u. 

-25 februari: Dropping 

Dit is misschien wel het hoogtepunt van deze maand! Elke goede 

scout moet zich kunnen oriënteren en het juiste pad kunnen volgen 

(opnieuw zowel letterlijk als figuurlijk!!). 

De weg kunnen vinden is heel belangrijk, je hebt makkelijke wegen: 

van de school naar huis. Maar ook moeilijke wegen: een van de 

moeilijkste wegen is die van de Oude Markt in Leuven naar huis, 

vraag maar eens na bij jullie ouders, zij zullen dit bevestigen! 

Gelukkig dat we vandaag dus trainen op die oriëntatie met een 

levensechte dropping! 

BELANGRIJK: Deze vergadering begint om 17u en eindigt om 22u! 

 



 
 


